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مكبيوتر  Apple املكتيب: مشاركة الصور
واملوقع مع الحسابة

كيف تساعدمك الحسابة عىل مشاركة امللفات والعثور عىل األخشاص وأجهزتمك.

تتيح لمك خدمة Apple ID الحسابية مشاركة امللفات والصور ومقاطع الفيديو بني مكبيوتر

Apple وهاتف iPhone. ميكنمك أيضا استخدام خدمة Apple ID الحسابية عىل جهاز المكبيوتر
اخلاص بمك لملساعدة يف حتديد موقع جهازمك احملمول يف حالة فقده أو رسقته.

ً

ما الذي سوف حتتاجونه
قبل أن تبدؤوا الدورة التدريبية، جيب أن حيتوي جهاز المكبيوتر اخلاص بمك

عىل أحدث إصدار من برناجم تشغيل macOS. ملزيد من املعلومات حول

macOS، ارجعوا إىل دليل مكبيوتر Apple املكتيب: األمان واخلصوصية.

جيب عليمك التحقق من أن جهاز المكبيوتر اخلاص بمك متصل مبصدر طاقة،

وأنه قيد التشغيل ويظهر سطح املكتب. جيب أن تكونوا متصلني باإلنرتنت،
وأن يكون لديمك حساب بريد إلكرتوين مت إعداده عىل جهاز المكبيوتر اخلاص

بمك، وتأكدوا من توصيل املاوس ولوحة املفاتيح بشلك حصيح.

ّ

ِ ُ

ّ

أيًضا، جيب تشغيل هاتف iPhone اخلاص بمك، وتثبيت أحدث إصدار من

برناجم التشغيل اخلاص به، وأن يكون متصال باإلنرتنت، إما عرب Wi-Fi أو بيانات

اهلاتف احملمول.

ً

ستحتاجون إىل تجسيل الدخول إىل iCloud عىل هاتف iPhone وجهاز

المكبيوتر باستخدام Apple ID اخلاص بمك.

ملتابعة هذا الفيديو، جيب عليمك أيضا نسخ الصور ومقاطع الفيديو من هاتف

iPhone اخلاصة بمك إىل iCloud اخلاص بمك، لتكونوا جاهزين لرؤيهتا عىل
َالنسخ  جهاز المكبيوتر اخلاص بمك. ميكنمك معرفة كيفية القيام بذلك يف دورات 

االحتيايط الحسايب ومشاركة الصور.

َ ً

 تتيح لمك خدمة iCloud اخلاصة ب
 Apple نَسخ امللفات احتياطًيا

ومشاركهتا، وحتديد أماكن األصدقاء

والعثور عىل أجهزتمك املفقودة
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ّحتققوا من أنمك مقمت بتجسيل الدخول
قبل أن تبدوئا، تأكدوا من تجسيل الدخول إىل  Apple ID عىل جهاز

المكبيوتر اخلاص بمك.

 انقروا فوق  Apple يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة لفتح	. 
.Apple قامئة

 .	System) يف هذه القامئة، انقروا فوق تفضيالت النظام 
Preferences) لفتح لوحة تفضيالت النظام.

 إذا اكن بإماكنمك رؤية امسمك جبانب رمز امللف الخشيص الدائري	. 
عىل اليسار ورمز Apple ID عىل الميني، فأنمت جسلمت الدخول

.Apple ID بالفعل باستخدام

 إذا رأيمت زر تجسيل الدخول (Sign in)، فانقروا فوقه واتبعوا	. 
اخلطوات لتجسيل الدخول باستخدام Apple ID اخلاص بمك.

 .	(System Preferences) لملتابعة، أغلقوا تفضيالت النظام 
بالنقر فوق زر اإلغالق يف الزاوية اليرسى العليا. أنمت اآلن جاهزون
لرؤية الصور ومقاطع الفيديو اليت احتفظمت بنخسة احتياطية مهنا.

ًكيفية رؤية صورمك اليت مت نخسها احتياطيا َ ّ

لرؤية الصور اليت التقطمتوها باستخدام iPhone وحفظمتوها يف خدمة iCloud، انقروا عىل رمز الصور
.(Photos app) لفتح تطبيق الصور dock يف (Photos icon)

ستظهر صورمك مرتبة حسب التارخي مع وجود أحدث الصور يف األسفل. ميكنمك المترير عىل الشبكة ملشاهدة

الصور ومقاطع الفيديو القدمية.

ّ َ

مشاركة الصور مع األصدقاء أو العائلة

ًيأيت تطبيق الصور مزودا بوظيفة مشاركة (Share) هسلة االستخدام. ّ

ً اختاروا صورة ملشاركهتا وانقروا علهيا نقرا مزدوجا حىت متأل لوحة تطبيق الصور.	.  ً

 احبثوا عن رمز املشاركة (Share icon) أعىل ميني اللوحة.	. 

 انقروا فوق رمز املشاركة (Share icon) وستظهر بعض اخليارات. سنقوم مبشاركة الصورة عرب	. 
الربيد اإللكرتوين.

َ

 استخدموا Apple ID املجاين
للوصول إىل الصور وامللفات اليت ّمت

iCloud نَخسها احتياطًيا عىل
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 انقروا فوق الربيد (Mail). تستخدم هذه الدورة التدريبية برناجم بريد Apple الذي يأيت مع جهاز	. 
المكبيوتر اخلاص بمك مكثال، ولكن ميكنمك استخدام خدمة بريد إلكرتوين أخرى.

ِ

َ  سيمت فتح تطبيق الربيد (Mail app) تلقائيا، مع نسخ الصورة بالفعل يف حقل الرسالة.	.  ً ّ

 .	.(To) اكتبوا عنوان الربيد اإللكرتوين للخشص الذي تريدون إرسال الصورة إليه، يف مربع إىل ّ

ً انقروا فوق مربع املوضوع (Subject) واكتبوا وصفا موجزا لربيدمك اإللكرتوين.	.  ً

 ميكنمك النقر فوق رسالة (Message) الربيد اإللكرتوين، وكتابة رسالة خشصية إذا أردمت.	. 

 انقروا فوق زر اإلرسال (Send) يف اجلزء العلوي األيرس إلرسال الربيد اإللكرتوين والصورة.	. 

َ سيظهر تطبيق الصور مرة أخرى. انقروا فوق زر اإلغالق يف أعىل اليسار إلغالقه.		. 

ميكن لصديقمك أو أحد أفراد أرستمك رؤية الصورة عن طريق فتح بريده اإللكرتوين والنقر عىل الصورة. ميكهنم

القيام بذلك عىل جهاز المكبيوتر أو اهلاتف أو اجلهاز اللويح اخلاص هبم.

استخدام خدمة Find My للعثور عىل هاتف iPhone اخلاص بمك

الستخدام جهاز المكبيوتر اخلاص بمك لملساعدة يف العثور عىل هاتف iPhone اخلاص بمك إذا فقد، جيب أن

يكون هاتف iPhone اخلاص بمك قد مت إعداده بالفعل مع Find My. ميكنمك معرفة كيفية القيام بذلك يف

.(iPhone Cloud location services) الحسابية iPhone دورة خدمات موقع

ِ ُ

ّ

 عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، انقروا فوق  رمز Finder يف	. 
.Finder لفتح dock

 من قامئة اخليارات عىل اليسار، انقروا فوق تطبيقات	. 
(Applications) لفتح جملد التطبيقات.

  يف جملد التطبيقات، انقروا نقرا مزدوجا فوق رمز تطبيق	. 
. Find My

ً ً ّ

 عند فتح تطبيق  Find My، حتققوا من حتديد خيار	. 
األجهزة (Devices) يف اجلزء العلوي األيرس.

ّ

 إذا مقمت بإعداد هاتف  iPhone أو أجهزة Apple األخرى	. 
َباستخدام Find My، فستظهر أمساء األجهزة أدناه.

 انقروا عىل امس جهازمك ملعرفة موقعه عىل اخلريطة.	. 

 انقروا فوق رمز + يف اجلزء السفيل األمين من اخلريطة للتكبري.	. 

 ميكن لـ iCloud املساعدة يف العثور
عىل جهازمك احملمول املفقود من خالل

إظهار موقعه عىل اخلريطة
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ّاستخدام Find My للتحقق من موقع اآلخرين

ميكنمك رؤية موقع األصدقاء أو العائلة، إذا شاركوا موقعهم معمك. جيب أن

يكونوا قد شاركوا موقعهم بالفعل باستخدام جهاز iPhone أو iPad اخلاص
هبم، وميكنمك معرفة كيفية القيام بذلك يف دورات خدمات املوقع الحسابية 

لتلك األجهزة.

ملعرفة ماكن وجود الخشص الذي قد شارك موقعه معمك:

 انقروا فوق  األخشاص (People) يف اجلزء العلوي األيرس	. 
من تطبيق  Find My. ستظهر قامئة باألخشاص الذين

يشاركون مواقعهم.

َ

 انقروا فوق امس الخشص ملعرفة موقعه عىل اخلريطة.	. 
 استخدموا تطبيق Find my ملعرفة
موقع األصدقاء والعائلة عىل اخلريطة
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