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جهاز  Apple iPhone: املاكملات  واخلصوصية 

التحمك  برمق  هاتفك  ومن  ميكنه  االتصال  به .

تساعدك  عنارص  التحمك  يف  املاكملات  عىل  جهاز   iPhone يف  التحمك  يف  من  يتصل  بك  ومىت،  وستتيح  لك  

حظر  املتصلني  ومحاية  خصوصيتك  عن  طريق  إخفاء  رمقك  عن  األخشاص  الذين  تتصل  هبم .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
قبل  بدء  الدورة،  حتقق  من  أن  جهاز    iPhone اخلاص  بك  مت  حشنه،  وتشغيله  ويعرض  الشاشة  الرئيسية .

جيب  أيضًا  أن  يكون  برناجم  تشغيل  اهلاتف  حمدثًا،  وجيب  أن  يكون  لديك  رمق  هاتف  موبايل  وحساب .

التحمك  يف  هوية  املتصل 

عندما  تستخدم  هاتفك  املوبايل  لالتصال  هباتف  موبايل  آخر،  يظهر  رمقك  عىل  شاشة  الخشص  املجيب . 

ويعرف  هذا  بامس  هوية  املتصل،  واليت  يه  اختصارلتحديد  هوية  املتصل .

إذا  كنت  ال  تريد  أن  يعرف  اآلخرون  رمقك،  ميكنك  إيقاف  تشغيل  هوية  املتصل .

ّ

ّ

ُ

1 .  من  الشاشة  الرئيسية،  احبث  عن  رمز  اإلعدادات  وأنقر  هيلع .
2 .  مق  بالمترير  ألسفل  القامئة  حىت  جتد   اهلاتف،  مث  أنقر  هيلع  لرؤية  

بعض  اخليارات .

ستتغري  الشاشة  إىل   3 .  من  القامئة،  انقر  فوق   إظهار  هوييت .
إظهار  هوييت  فقط .

هذا  يعين  أن   4 .  انقر  عىل  املفتاح،  حبيث  ينتقل  إىل  اليسار  ويصبح  أبيض .
هوية  املتصل  متوفقة،  ولن  يظهر  رمقك  عىل  شاشة  الخشص  الذي  

تتصل  به .

اآلن،  عندما  تتصل  بخشص  ما،  سيعرض  هاتفه  اللكامت   رمق  خصويص،  

إلعادة  تشغيل  هوية  املتصل،  انقر  فوق  املفتاح  املوجود    بدال  من  رمق  هاتفك .

جبوار  إظهار  هوييت  حبيث  ينتقل  إىل  الميني  ويصبح  أخرض  مرة  أخرى .

يؤدي  إيقاف  تشغيل  هوية  املتصل   ً

إىل  إيقاف  عرض  امسك  ورمقك 
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ال  يعمل  إيقاف  تشغيل  هوية  املتصل  إال  لملاكملات اهلاتفية .ُ
إذا  أرسلت رسالة، ال يزال  بإماكن  الخشص  أن  يرى  رمق   

هاتفك  املوبايل .

كيفية  منع  املتصلني  املزجعني 
أنقر  فوق  زر  الشاشة  الرئيسية  للعودة  إىل   ميكنك  أيضًا  استخدام  إعدادات  املاكملة  إليقاف  املتصلني  املزجعني .

الشاشة  الرئيسية  للبدء .

1 .  أنقر  فوق  رمز  اهلاتف  مكا  لو  كنت  عىل  وشك  إجراء  ماكملة  هاتفية .
2 .  احبث  عن  صف  الرموز  يف  أسفل  الشاشة  وانقر  عىل   احلديثة .

تبدو  كساعة .

3 .  سيعرض  جهاز   iPhone اخلاص  بك  قامئة  باألرقام  اليت  اتصلت  بك،  
احبث  عن  رمق  يزجعك،  ولكن  ال  تنقر  عىل  الرمق،   وآخرها  يف  األعىل .

ألن  هذا  سيعاود  االتصال  به .

سوف  تظهر  بعض  اخليارات . 4 .  أنقر  فوق  الرمز   i األزرق  عىل  ميني  الرمق .
5 .  مق  بالمترير  إىل  أسفل  القامئة  للعثور  عىل  حظر  هذا  املتصل .

6 .  أنقر  فوق  حظر  هذا  املتصل،  وستظهر  لوحة  لتذكريك  بأنه  إذا  مقت  
حبظر  ماكملاهتم،  فلن  تمتكن  من  إستالم  الرسائل  أو  ماكملات  فيديو  

 Facetime مهنم  أيضا .

ُ

ُ

7 .  أنقر  فوق  حظر  املتصل .ُ
ختتيف  اللوحة،  وميكنك  أن  ترى  أن  اخليار  عىل  الشاشة  قد  تغري  إىل  إزالة  حظر  هذا  املتصل .

هسل ! إذا  غريت  رأيك،  انقر  فوق  إلغاء  حظر  هذا  املتصل  وسيمت  إلغاء  حظر  الرمق  عىل  الفور .

ُ

ُ

ميكن  هلاتفك  حظر  املاكملات  من   

أرقام  ال  تعرفها،  وكذلك  األرقام  يف   

قامئة  جهات  االتصال  اخلاصة  بك 
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استخدام  عدم  اإلزعاج 

إذا  مقت  بتشغيل   ميكن  ملزية  عدم  االزعاج  إيقاف  هاتفك  مؤقتًا  من  تليق  أي  ماكملات  عىل  اإلطالق .

مزية  عدم  اإلزعاج،  فلن  خيطرك  هاتفك  باملاكملات  أو  الرسائل  النصية  أو  رسائل  الربيد  اإللكرتوين  حىت  تقوم  

بإيقاف  تشغيل  عدم  اإلزعاج  مرة  أخرى .

لتشغيل  عدم  اإلزعاج،  أنقر  أوال  فوق  زر  الشاشة  الرئيسية  للرجوع  إىل  الشاشة  الرئيسية .

فتح  إعدادات  عدم  اإلزعاج 

ستظهر  شاشة   1.  أنقر  فوق  رمز   اإلعدادات  لرؤية  اخليارات .
اإلعدادات  األخرية  اليت  كنت  تستخدمها .

 2.  إذا  لزم  األمر،  انقر  عىل  زر   الرجوع  مرتني  للعودة  إىل  قامئة 
اإلعدادات  الرئيسية .

 3.  مرر  ألعىل  حىت  جتد  عدم  اإلزعاج  وأنقر  علهيا .

يعمل  إعداد عدم اإلزعاج يف هاتفك عىل 

إيقاف  االنقطاعات  من  املاكملات  والرسائل  

واإلشعارات  ورسائل  الربيد  اإللكرتوين

ً

تفعيل  عدم  اإلزعاج 

أنقر  عىل  مفتاح  عدم  اإلزعاج  الرئييس  حبيث  ينتقل  إىل  الميني  ويصبح  أخرض .
هذا  يعين  أن  عدم  اإلزعاج  قيد  التشغيل .

إعداد  جدول  زمين  لعدم  اإلزعاج 

يتيح  لك  اخليار  املجدول  تشغيل  وأيقاف  وضع  عدم  اإلزعاج  تلقائيًا  يف  وقت  حمدد  لك  يوم .ُ

سينتقل  املفتاح  إىل  الميني  ويصبح  أخرض . 1 .  انقر  عىل  املفتاح  جبوار   جمدول  لرؤية  اخليارات .
2 .  انقر  حيث  يقول  من/إىل .

 3.  ميكنك  اآلن  تعيني  الوقت  الذي  تريد  فيه  أن  يكون  وضع   عدم  اإلزعاج  فعاال  .
جيب  أن  يكون  وقت  من   حمدد  بالفعل .

4 .  يف  جعلة  المترير  أدناه،  مرر  رسيعًا  ألعىل  وألسفل  الختيار  الوقت،  مث  انقر  فوق   إىل  حبيث  
يتحول  إىل  اللون  الرمادي .

5 .  استخدم  جعلة  المترير  مرة  أخرى  لتعيني  الوقت  الذي  تريد  فيه  إيقاف  تشغيل عدم  اإلزعاج  
مرة  أخرى .

6 .  عندما  تكون  راضيًا  عن  إعداداتك،  انقر  فوق  هسم   الرجوع  يف  أعىل  اليسار  للعودة  إىل  شاشة  
عدم  اإلزعاج . ميكنك  رؤية  أوقات  من/إىل  هنا .

ُّ

ً

ُ
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إعداد  عدم  اإلزعاج  للصامت 

األن  من  املقرر  أن  يكون  وضع   عدم  اإلزعاج  من  الساعة   7  مساء إىل   9  مساء لك  يوم،  ولكن  هذا  فقط  إذا  مت  

قفل  جهاز   iPhone خالل  تلك  األوقات .

إذا  كنت  تستخدم  جهاز    iPhone اخلاص  بك  بني  الساعة   7 و   9 مساء،  فسوف  يفرتض  وضع  عدم  اإلزعاج  
أنك  تريد  تليق  املاكملات  والرسائل .

للتأكد  من  أن  جهاز   iPhone اخلاص  بك  ال  يقاطعك  عىل  اإلطالق  عند  تشغيل  وضع  عدم  اإلزعاج :

1 .  حتت  صامت  من  املفرتض  أن  ترى  عالمة  زرقاء  جبوار  بيمنا  يكون   iPad مغلقًا .
وهذا  يعين  أن  جهاز   iPhone لن  يزجعك  يف أي   2 .  أنقر  فوق   دامئًا  وستظهر  العالمة  الزرقاء  جبواره .

وقت  أثناء  تشغيل  وضع  عدم  اإلزعاج .

ًً

ً

المساح  لألصدقاء  باالتصال  يف  حاالت  الطوارئ 

ميكنك  تعيني  استثناءات  لـ  عدم  اإلزعاج،  حىت  يمتكن  األصدقاء  واألقارب  من  الوصول  إليك  يف  حاالت  الطوارئ .

مق  بالمترير  ألسفل  شاشة  عدم  اإلزعاج  للعثور  عىل  المساح  باملاكملات  الواردة  و  املاكملات  املتكررة .

هذان  اخلياران  مها  املاكن  الذي  ميكنك  فيه  إضافة  استثناءات  إىل  عدم  اإلزعاج  لضامن  اسمترار  تواصل  

األخشاص  املهمني  معك  إذا  احتاجوا  إىل  ذلك .

إيقاف  تشغيل  عدم  أإلزعاج 

إليقاف  تشغيل  عدم  اإلزعاج،  مق  بالمترير  ألعىل  وأنقر  عىل  املفتاح  جبوار  عدم  اإلزعاج  حبيث  يصبح  أبيض  

ميكن  جلهاز   iPhone اخلاص  بك  اآلن  استالم  املاكملات  والرسائل  خارج  األوقات  احملددة . وينتقل  إىل  اليسار .




