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iPhone إشعارات
تعّرف عىل كيف تساعدك اإلشعارات يف مواكبة املعلومات اليت حتتاجها.

ميكن جلهاز iPhone اخلاص بك إرسال إشعارات إليك لتنبهيك إىل أن شيائً قد حدث. ويف هذا الدليل، ستتعمل كيفية الوصول إىل 

اإلشعارات عىل هاتفك بأمان، وكيفية حذف اإلشعارات.

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.

ها يه اإلشعارات؟
ما دام يّمت تشغيل جهاز iPhone اخلاص بك ولديه بطاقة SIM، ميكن أن يتلىق 

املاكملات والرسائل أثناء عدم استخدامه.

 iPhone اإلشعارات عبارة عن قصاصات صغرية من املعلومات اليت يرسلها لك

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.

ال تقلق، جيمع جهاز iPhone مجيع اإلشعارات معًا يف مركز اإلشعارات، حىت 
تمتكن من قراءهتا عندما يكون ذلك مناسبًا لك. الستخدام مركز اإلشعارات، 

حتتاج أوًال إىل فتحه.

فتح مركز اإلشعارات

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

هاتفية أو عىل موقع ويب.

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

احسب ألسفل من أعىل الشاشة لفتح مركز اإلشعارات.. 2

 iPhone يَستخدم جهاز

اإلشعارات إلطالعك عىل 

آخر ما جيري

احسب ألسفل من أعىل 

الشاشة لفتح مركز اإلشعارات
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قد حتتوي تنبهيات رسائل الربيد اإللكرتوين أو الرسائل النصية 

أو املاكملات الفائتة عىل روابط لعمليات االحتيال. افتح فقط 
اإلشعارات من التطبيقات وأرقام اهلواتف وعناوين الربيد 

اإللكرتوين اليت تعرفها وتثق هبا.

أمثلة عىل اإلشعارات

ميكن أن يرسل هاتفك عددًا من أنواع اإلشعارات املختلفة. ستظهر هذه كقامئة يف مركز 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 وبعض النص يف نص الربيد . 3
اإللكرتوين.

فتح اإلشعار

ميكنك النقر فوق أو مترير إشعارًا لالنتقال مبارشة إىل التطبيق الذي أنشأه. دعنا 

جنرب ذلك من خالل إشعار بالربيد اإللكرتوين.

 مع فتح مركز اإلشعارات، احسب إشعار الربيد اإللكرتوين إىل الميني.. 1

 يفتح تطبيق الربيد اإللكرتوين حىت تمتكن من قراءة الربيد اإللكرتوين بأمكله.. 2

 للعودة إىل مركز اإلشعارات، احسب ألسفل من أعىل الشاشة مكا . 3
 فعلت سابًقًا يف هذا الدليل. تذّكر أن تبدأ المترير مع كون إصبعك 

يف اإلطار.

  يف مركز اإلشعارات، ستالحظ أن إشعار الربيد اإللكرتوين قد . 4
إختىف اآلن. هذا ألنه مبجرد فتح إشعار، ستمت إزالته من القامئة.

مق بالمترير رسيعًا إىل الميني لفتح 
إشعار يف التطبيق الذي أنشأه
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استبعاد اإلشعارات

قد ترغب يف بعض األحيان التخلص من اإلشعار دون احلاجة إىل فتح تطبيقه. إليك كيفية القيام بذلك. 

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

 اعرث عىل إشعار تريد إستبعاده. مق اآلن بمتريرهذا اإلشعار إىل اليسار. . 2
سينتقل اإلشعار إىل يسار الشاشة، وستظهر خيارات اإلدارة أو 

العرض أو املسح عىل الميني.

 يتيح لك نقر اإلدراة كمت أو تعطيل اإلشعارات من هذا التطبيق. . 3
ميسح احلذف اإلشعار ويزيله من القامئة. ويقدم العرض نظرة أفضل 

عىل هذا اإلشعار املنفرد.

انقر فوق حذف ملسح اإلشعارمن مركز اإلشعارات.. 4

اإلشعارات مع مزيات إضافية

حتتوي بعض اإلشعارات عىل مزيات إضافية تتيح لك االستجابة لإلشعار دون فتح التطبيق املقابل. دعونا نفعل ذلك مع إشعار 

لرسالة نصية.

 مع فتح مركز اإلشعارات، احبث عن إشعار رسالة نصية واحسبه إىل اليسار. ستظهر خيارات اإلدارة أو . 1
العرض أو املسح.

 انقر فوق عرض للحصول عىل نظرة أفضل عىل هذا اإلشعار. ميكنك اآلن رؤية الرسالة بأمكلها، وحىت الرد . 2
هنا إذا أردت.

انقر يف أي ماكن خارج لوحات العرض إلغالق اإلشعار والعودة إىل مركز اإلشعارات.. 3

 إذا كنت ترغب يف إزالة مجيع اإلشعارات، انقر فوق الصليب املوجود عىل ميني الشاشة. ,سوف يتغّري . 4
الصليب إىل لكمة مسح. اضغط هيلع حلذف مجيع اإلشعارات.

إلهناء النظر يف اإلشعارات وإغالق مركز اإلشعارات، احسب ألعىل يف أي ماكن عىل الشاشة خارج اللوحة البيضاء.

إذا قامت اإلشعارات بأخذك إىل تطبيق، انقر فوق زر الشاشة الرئيسية للعودة إىل الشاشة الرئيسية.

احسب اإلشعار إىل اليسار 

لرؤية املزيد من اخليارات


