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إعداد هاتف أندرويد اجلديد اخلاص بك

مق بربط هاتفك اجلديد باإلنرتنت، ومق حباميته بلكمة مرور، وإستعّد للبدء!

لبدء االسمتتاع هباتف أندرويد اجلديد اخلاص بك، عليك أوًال إعداده. إذا اكن هاتف أندرويد اخلاص بك جديدأً 

خارجًا من العبوة ومل يكن ملك اي خشص من قبلك، فسيكون جاهزًا لإلعداد. ومع ذلك، إذا اكن لديك هاتف 

أندرويد ُمستعمل، مفن املهم إعادة تعيني اهلاتف أوًال، إلزالة مجيع البيانات الخشصية لملالك السابق. ميكنك 

معرفة كيفية إعادة تعيني هاتف أندرويد اُملستعمل يف دليل إعادة تعيني هاتف أندرويد اُملستعمل.

قد ال تتطابق خطوات اإلعداد يف هذا 

الدليل مع تلك املوجودة عىل هاتفك 

متامًا، ولكن جيب أن تكون متشاهبة

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء يف إعداد هاتف أندرويد اجلديد اخلاص بك، حتقق من:

حشن هاتفك بالاكمل.• 

خطة هلاتف موبايل مع مزوِّد اخلدمة.• 

إدخال بطاقة SIM يف اهلاتف.• 

الوصول إىل امس شبكة Wi-Fi املزنلية اخلاصة بك ولكمة املرور.• 

ميكنك إعداد هاتف أندرويد  اجلديد اخلاص بك حىت لو مل يكن لديك خطة 

هلاتف املوبايل أو بطاقة SIM حىت اآلن. قد يعرض هاتفك شاشات خمتلفة 

قليًال عن تلك املوحضة يف هذا الدليل خالل بعض أجزاء معلية اإلعداد، ولكن 

ال يزال بإماكنك املتابعة.

تذّكر أن هناك الكثري من العالمات التجارية املختلفة هلاتف أندرويد، ولكها 

تفعل أشياء خمتلفة قليًال. قد تبدو بعض الشاشات عىل هاتفك خمتلفة بعض 

اليشء عن تلك املوجودة يف هذا الدليل، ولكن ال يزال بإماكنك املتابعة.
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 من اآلمن إخبار هاتفك بأنك تعيش يف أسرتاليا. ال يعيط هذا 
عنوان مزنلك، ويتأكد من حصولك عىل التحديثات واملعلومات 

الصحيحة ملستخديم اهلواتف األسرتاليني.

Wi-Fi االتصال بشبكة

حان الوقت اآلن لإلتصال بشبكة Wi-Fi املزنلية للوصول إىل اإلنرتنت. أنت حباجة إىل اإلنرتنت للحصول عىل التطبيقات، 

وتصّفح اإلنرتنت، وإرسال الربيد اإللكرتوين واملزيد عىل هاتفك. شبكة Wi-Fi يه وسيلة أرخص للوصول إىل اإلنرتنت 

من شبكة بيانات هاتف املوبايل، وتعين أنه ميكنك االتصال حىت إذا مل يكن لديك بطاقة SIM وحساب هاتف موبايل.

 إذا اكن هاتفك يعرض شاشة البدء مرة أخرى، فانقر فوق الهسم. وإال جيب أن يعرض هاتفك . 1
.Wi-Fi اآلن شاشة إعداد

احبث عن امس شبكة Wi-Fi املزنلية يف القامئة.. 2

انقر فوق امس شبكة Wi-Fi املزنلية لبدء االتصال.. 3

 استخدم لوحة املفاتيح لكتابة لكمة املرور، مع احلرص عىل مطابقة األحرف الكبرية والصغرية . 4
متامًا. مث انقر فوق توصيل.

اخلطوات األوىل

يبدأ اإلعداد ببعض اخلطوات األساسية إلعداد هاتفك.

ابدأ بالضغط عىل زر التشغيل حىت يمت تشغيل الشاشة.. 1

 يف شاشة البدء، جيب أن تكون اللغة االفرتاضية مضبوطة عىل اللغة . 2
اإلجنلزيية (أسرتاليا). أنقر عىل الهسم النازل لرؤية قامئة من اللغات.

  مق بالمترير ألسفل القامئة للعثور عىل لغتك املفضلة وانقر لتحديدها. . 3
بالنسبة هلذا الدليل ، سنستخدم اللغة اإلجنلزيية (أسرتاليا).

انقر فوق موافق للعودة إىل شاشة البدء.. 4

5 .Wi-Fi ميكنك اختيار اللغة اليت تريد انقر فوق الهسم املوجود أسفل بدء ملتابعة إعداد

أن يستخدمها هاتفك
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Google إنشاء حساب

بعد ذلك، سيطلب منك هاتفك تجسيل الدخول إىل حساب Google. ميكنك استخدام امس 

مستخدم Gmail احلايل ولكمة املرور هنا، إذا اكن لديك بالفعل امس مستخدم. إذا مل يكن لديك، 

فستحتاج إىل إعداد واحد.

حساب Google هو عنوان بريد Gmail إلكرتوين جماين يتيح لك تزنيل التطبيقات، واستخدام هاتفك 

للدفع مقابل أشياء يف بعض املتاجر، وسوف يساعدك يف حتديد موقع هاتفك إذا ضاع. يوفر حساب 

Google أيضًا أمانًا إضافيًا لبياناتك الخشصية.

إلنشاء حساب Google، انقر فوق إنشاء حساب.. 1

من قامئة اخليارات، اخرت لنفيس.. 2

أدخل امسك األول وامس العائلة باستخدام لوحة املفاتيح.. 3

 أدخل تارخي ميالدك وجنسك. ميكنك اختيار أفضل عدم ذكر اجلنس، . 4
إذا كنت ترغب يف ذلك.

توفري بعض التفاصيل الخشصية عند إعداد حساب Google هو 

آمن ويساعد عىل مضان أنك الوحيد الذي ميكنه استخدام حساب 

Google اخلاص بك.

 سيتصل هاتف أندرويد اخلاص بك بشبكة Wi-Fi املزنلية ويسمتر يف . 5
بعض مهام اإلعداد التلقايئ يف اخللفية.

 سُيطلب منك أيضًا املوافقة عىل اتفاقية رخصة املستخدم الهنائية . 6
وسياسة اخلصوصية. اخليارات األخرى عىل هذه الشاشة ميكنك تركها 

 مغلقة. خذ بعض الوقت لقراءة املعلومات، وعندما تكون مستعدًا، 
انقر فوق موافق.

 اآلن بإماكن اهلاتف الوصول إىل اإلنرتنت، وسيقوم ببعض التحقق . 7
للحصول عىل التحديثات. سيؤدي ذلك إىل حتسني األداء واألمان. وقد 

حتتاج إىل االنتظار لبضع دقائق حىت ينهتي هذا اجلزء.

ُيبّني لك هاتفك عندما يكون 

Wi-Fi متصالً بشبكة
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 أنشئ اآلن امس مستخدم ل Gmail. هذا هو امس املستخدم الذي . 5
ستستخدمه لتجسيل الدخول إىل حساب Gmail اخلاص بك. ميكنك 

استخدام امسك، أو أي لكمة. اكتب يشء حتبه حتت امس املستخدم.

 إذا اختار خشص ما امس املستخدم هذا من قبل، مق بتجربة امسًا آخر أو . 6
اقبل أحد اقرتاحات Google. من اآلمن القيام بذلك.

 بعد ذلك، مق بإنشاء لكمة مرور قوية لتأمني حساب Google اخلاص . 7
بك واكتهبا باستخدام لوحة املفاتيح. ستتضمن لكمة املرور القوية 

مثانية أحرف عىل األقل، مبا يف ذلك احلروف واألرقام واحلروف الكبرية. 
جتنب استخدام أي يشء يهسل مختينه، مثل تارخي ميالدك، أو األرقام 

املتسلسلة. وجيب أال تكون لكمة املرور مماثلة ألي بريد إلكرتوين أو 

حساب آخر، وجيب أن حتتفظ بجسل حلساب ولكمة املرور اخلاصة ب 

Google يف ماكن آمن.

“ستتضمن لكمة املرور القوية مثانية أحرف 
عىل األقل، مبا يف ذلك احلروف واألرقام 

واحلروف الكبرية.”

اكتب لكمة املرور اجلديدة مرة ثانية لتأكيدها.. 8

 سوف يسأل Google معا إذا كنت تريد إدخال رمق هاتف موبايل ملزيد من . 9
 األمان. ميكنك إدخال رمق هاتفك هنا أو النقر فوق ختيط للقيام 

بذلك يف وقت آخر.

10 . .Google اخلطوة األخرية يه املوافقة عىل خصوصية ورشوط  
مق بقراءة هذه بعناية وانقر فوق موافق لملتابعة.

11 . !Google سوف يشكرك هاتف أندرويد اخلاص بك بأدب عىل إنشاء حساب 
انقر عىل التايل لملتابعة مع بقية معلية اإلعداد.

يتيح لك حساب Google احلصول 

عىل التطبيقات ومحاية التفاصيل 

الخشصية والعثور عىل هاتفك إذا ضاع
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جعل هاتف أندرويد آمنًا

مينحك هاتف أندرويد اخلاص بك اآلن بعض اخليارات جلعله آمنًا بلكمة مرور. لكمة 

املرور اخلاصة بك يه رمز الدخول فقط هلاتف أندرويد اخلاص بك ومحتي اهلاتف 

من االستخدام دون إذنك.

ابدأ بالنقر فوق إعداد PIN أو المنط أو لكمة املرور هلاتفك.. 1

  لكمة املرور يه أكرث أمانًا وأصعب مختينًا من رمق PIN، لذلك انقر فوق . 2
لكمة املرور.

انقر فوق طلب لكمة املرور عند تشغيل اجلهاز. مث اضغط متابعة.. 3

 بإستخدام مزجي من احلروف واألرقام واحلروف الكبرية، اكتب لكمة مرور جديدة. . 4
 جيب أن تكون خمتلفة عن لكمة املرور اخلاصة حبساب Google. مث أنقر 

فوق متابعة.

 ستحتاج إىل إدخال لكمة املرور مرة أخرى لتأكيد أن هذه يه لكمة املرور اليت . 5
تريد استخدامها. وعندما تنهتي من ذلك، انقر فوق موافق.

Google إعداد مزيات إضافية من

 .Google سيعرض هاتفك اآلن لمتكني بعض املزيات اإلضافية من 
تقوم خدمات Google تلقائيًا بعمل نخسة احتياطية من بياناتك، وتتيح للتطبيقات 

استخدام موقعك األسايس.

 إن االحتفاظ بنخسة احتياطية من صورك واملعلومات الخشصية واملعلومات • 
األخرى هو أمر مفيد، خاصًة إذا ضاع هاتفك أو تعرض للكرس أو الرسقة.

 إن جعل هاتفك يعرف موقعك هو أمر آمن ومفيد للغاية. وميكن أن توفر • 
التطبيقات تقارير أكرث دقة عن الطقس وحركة املرور، مكا ميكهنا مساعدتك 

يف العثور عىل هاتفك يف حالة فقدانه.

 ،Google سننظر يف كيفية معل هذه املزيات يف دورة أخرى. اآلن، لمتكني خدمات

انقر فوق املزيد، مث انقر فوق موافق.

ال تستخدم نفس لكمة املرور حلساب Google وهاتفك، وال 
تستخدم نفس لكمة املرور مثل أي بريد إلكرتوين أو حساب آخر.

يساعد إعداد لكمة مرور عىل 

محاية هاتفك

ميكنك متكني خدمات 

Google أو إعدادها الحقًا
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Google متكني مساعد

يتيح لك مساعد Google القيام مبجموعة من األشياء عىل هاتفك باستخدام التحمك الصويت.

سننظر إىل مساعد Google مبزيد من التفاصيل يف دليل آخر، لذا انقر فوق املزيد، مث ال شكرًا إلعداد 

هذا الحقًا.

مزيات صانع اهلاتف

سوف يسأل هاتفك اآلن ما إذا كنت تريد إعداد حساب مع صانع اهلاتف. وميكن أن يؤدي ذلك إىل 

متكني بعض املزيات اإلضافية، ولكن ميكنك إعدادها الحقًا.

انقر عىل الهسم النازل، مث انقر فوق ختيط.

سيكون لدى صانع هاتفك أيضًا مزية النسخ االحتيايط واالستعادة اخلاصة به. هذا هو املاكن الذي 

ميكنك فيه نسخ البيانات واملعلومات الخشصية عرب هاتف قدمي من نفس الرشكة املصنعة.

 سننظر إىل النسخ االحتيايط واالستعادة يف دورة أخرى. اآلن، انقر فوق عدم االستعادة، 
مث انقر فوق التايل.

أخريًا، يعرض صانع هاتفك شاشة ختربك مبا هو ممزي يف طرازك اخلاص. وبعد أن تقرأ هذا، مق فقط 

بالضغط عىل إهناء.

عندما تظهر الشاشة الرئيسية، يمت االنهتاء من اإلعداد. أحسنت!

اخلطوات الهنائية

للتحقق من اتصال هاتف أندرويد اخلاص بك بشبكة Wi-Fi املزنلية بشلك 

حصيح، احبث عن رمز Wi-Fi يف اجلزء العلوي من الشاشة. إذا مت إدخال 

بطاقة SIM، فسرتى أيضًا رمزًا الستقبال األجهزة احملمولة.

إذا اكنت الرموز بيضاء، فسيكون هاتفك متصًال بشبكة Wi-Fi وشبكة 
املوبايل وهو جاهز لإلستخدام!

 Wi-Fi ُتظهر رموز شبكة

واملوبايل أن هاتفك جاهز 

لإلستخدام


