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إشعارات هاتف أندرويد

تعّرف عىل كيف تساعدك اإلشعارات يف مواكبة املعلومات اليت حتتاجها.

ميكن هلاتف أندرويد اخلاص بك إرسال إشعارات إليك لتنبهيك إىل أن شيًائ قد حدث. ويف هذا الدليل، ستتعمل 

كيفية الوصول إىل اإلشعارات عىل هاتفك بأمان وكيفية حذفها.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء، حتقق من أن هاتفك محشون بالاكمل ويعرض الشاشة 

الرئيسية. وجيب أن يكون برناجم نظام التشغيل اخلاص بك حمدثًا بالاكمل.

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.

ها يه اإلشعارات؟
ما دام يّمت تشغيل هاتف أندرويد اخلاص بك ولديه بطاقة SIM، ميكن أن 

يتلىق املاكملات والرسائل أثناء عدم استخدامه. 

اإلشعارات عبارة عن قصاصات صغرية من املعلومات اليت يرسلها لك 

هاتفك بشأن ما جيري. وقد تتضمن هذه بريدًا إلكرتونيًا أو تغيريًا يف 

الطقس أو قصة إخبارية عاجلة.

تَظهر اإلشعارات عىل الشاشة بيمنا يستقبلها هاتفك، وختتيف بعد بضع 

ثواٍن، لذا يكون من الهسل تفويهتا.

ميكنك حفص هاتفك لإلطالع عىل اإلشعارات يف اجلزء العلوي األيرس من 

الشاشة. إذا رأيت رمزًا، فستعمل أن هناك شيًائ يريد اهلاتف إخبارك به.

لالطالع عىل اإلشعار، يلزمك فتح لوحة اإلشعارات.

قد تظهر اخلطوات املوجودة يف هذا الدليل 

بشلك خمتلف عىل هاتفك، ولكن جيب أن 

تكون متشاهبة بدرجة اكفية ليك تتبعها

عندما يكون لدى هاتفك إشعارات متعددة 

لرييك إياها، ستظهر يف قامئة مثل هذه
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فتح لوحة اإلشعارات

ميكنك فتح لوحة اإلشعارات يف أي وقت، سواء كنت يف تطبيق أو ماكملة 

هاتفية أو عىل موقع ويب.

 لفتح اإلشعارات، ضع إصبعك عىل اإلطار العلوي، وهو املنطقة السوداء . 1
أو البيضاء احمليطة بالشاشة.

احسب ألسفل من أعىل الشاشة لفتح لوحة اإلشعارات.. 2

 الرموز املوجودة يف أعىل هذه اللوحة خمصصة لإلعدادات الرسيعة. 
وستظهر إشعاراتك أسفل هذه الرموز.

أمثلة عىل اإلشعارات

ميكن أن يرسل هاتفك عددًا من أنواع اإلشعارات املختلفة. ستظهر هذه كقامئة يف لوحة اإلشعارات. وسيقدم لك إشعار 

ملخصًا ملا حدث، وسيمت إدراجه برتتيب وقت استالمه. وهنا بعض األمثلة:

ماكملة هاتفية مل يّمت الرد علهيا: سيبّني لك ملخص اإلشعار من اتصل بك.. 1

رسالة نصية: سيبّني اإلشعار الرسالة النصية حىت تمتكن من قراءهتا برسعة.. 2

  بريد إلكرتوين جديد: سُيظهر اإلشعار من الذي أرسل الربيد اإللكرتوين واملوضوع واللكامت القليلة األوىل من . 3
الربيد اإللكرتوين.

فتح اإلشعار

إذا نقرت عىل إشعار، فسوف تفتح التطبيق الذي يأيت منه وستكون قادرًا عىل رؤية مجيع املعلومات. دعونا نليق نظرة عىل 
.Gmail وميكن قراءته باستخدام تطبيق ،Google Gmail مثال عىل الربيد اإللكرتوين الذي مت إرساله إىل حساب

1 ..Gmail مع لوحة اإلشعارات مفتوحة، انقر فوق إشعار

يمت فتح تطبيق Gmail تلقائيًا، وتغلق لوحة اإلشعارات.. 2

ميكنك اآلن قراءة الربيد اإللكرتوين بالاكمل والرد هيلع إذا أردت.. 3

 للعودة إىل لوحة اإلشعارات، احسب لألسفل من أعىل الشاشة مثملا فعلت يف وقت سابق يف هذا الدليل. . 4
تذّكر أن تبدأ المترير بإصبعك يف اإلطار.

 يف لوحة اإلشعارات، ستالحظ أن إشعار Gmail قد إختىف اآلن. وهذا ألنه مبجرد النقر فوق إشعار، تمت إزالته . 5
من القامئة.

قد حتتوي إشعارات رسائل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية أو املاكملات الفائتة عىل روابط لعمليات االحتيال. افتح 

اإلشعارات فقط من التطبيقات وأرقام اهلواتف وعناوين الربيد اإللكرتوين اليت تثق هبا.

افتح لوحة اإلشعار عن طريق 

المترير لألسفل من أعىل الشاشة
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استبعاد اإلشعارات

قد ترغب يف بعض األحيان يف التخلص من إشعار دون احلاجة للنقر هيلع وفتح تطبيقه. إليك كيفية 

القيام بذلك.

 افتح لوحة اإلشعارات عن طريق المترير لألسفل من أعىل الشاشة. تذّكر أن تبدأ المترير . 1
بإصبعك يف اإلطار.

احبث عن إشعار تريد استبعاده. اآلن مق بمتريرهذا اإلشعار إىل اليسار. خيتيف اإلشعار!. 2

اإلشعارات مع مزيات إضافية

حتتوي بعض اإلشعارات عىل مزيات إضافية تتيح لك االستجابة لإلشعار دون 

فتح التطبيق املقابل. دعونا نليق نظرة عىل إشعار ماكملة مل يّمت الرد علهيا.

 مع لوحة اإلشعارات مفتوحة، احبث عن إشعار ماكملة مل يّمت . 1
الرد علهيا وضع إصبعك هيلع.

إحسب ألسفل جلعل اإلشعار أكرب قليًال يف القامئة.. 2

  ميكنك أن ترى ظهور بعض اخليارات. وميكنك النقر فوق . 3
معاودة االتصال للرد عىل املاكملة أو النقر فوق الرسائل 

إلرسال رسالة نصية بدًال من ذلك.

 يف الوقت احلايل، انقر فوق الهسم الصغري املوجود أعىل اإلشعار . 4
إلغالق اخليارات.

إلهناء النظر يف اإلشعارات وإغالق اللوحة، انقر فوق أي ماكن عىل الشاشة 

خارج اللوحة البيضاء.

إذا أخذك اإلشعار إىل تطبيق، فانقر فوق زر الصفحة الرئيسية للعودة إىل 
الشاشة الرئيسية.

مق بالمترير فوق إشعار لرؤية 
املزيد من اخليارات
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