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 :Apple iPad  جهاز

خدمات املوقع الحسابية

كيف ميكن لـ iCloud وتطبيق Find My املساعدة يف حتديد موقع iPad وأصدقائمك.

يأيت Apple ID اخلاص بمك مع خدمة جمانية تمسى iCloud تتيح لمك مشاركة موقعمك مع األصدقاء والعائلة، 

وتساعدمك يف العثور عىل جهاز iPad يف حالة ضياعه. 

ما الذي سوف حتتاجونه
قبل أن تبدؤوا الدورة التدريبية، حتققوا من أن جهاز iPad محشون بالاكمل وأن به أحدث إصدار من برناجم التشغيل 

اخلاص به. 

ّ

ستحتاجون إىل اتصال باإلنرتنت عرب شبكة Wi-Fi املزنلية أو عرب حساب اجلهاز اللويح احملمول وخطة بيانات، 

وستحتاجون إىل تجسيل الدخول إىل Apple ID اخلاص بمك باستخدام عنوان الربيد اإللكرتوين ولكمة املرور.

 iCloud ّكيفية استكشاف مزيات املوقع من

من  الشاشة الرئيسية، احبثوا عن رمز اإلعدادات (Settings) وأنقروا 

هيلع لفتحه. نظرا ألنمك مقمت بتجسيل الدخول إىل جهاز iPad باستخدام 
Apple ID اخلاص بمك، فسيكون امس املستخدم اخلاص بمك يف األعىل. 

ً

ِ

 .	 .Apple ID انقروا عىل امس املستخدم اخلاص بمك لفتح شاشة ِ

 احبثوا عن  Find My يف قامئة اخليارات عىل ميني الشاشة 	. 
وانقروا علهيا.

 من قامئة  Find My اليت تظهر، انقروا فوق املفتاح املوجود 	. 
جب وار Find My iPad لتشغيل اخلدمة. سينتقل املفتاح إىل 

ّالميني ويتغري لونه. عند تشغيله، تظهر بعض اخليارات األخرى.

   احبث عن شبكيت (Find My network) يه خدمة خاصة جتعل من املمكن العثور عىل جهاز 	. 
 .Wi-Fi اخلاص بمك حىت إذا اكنت بطاريته فارغة، أو إذا مل يكن به بيانات موبايل أو استقبال iPad 

.(Find My network) ّانقروا عىل املفتاح لتشغيل مزية احبث عن شبكيت

 ميكن أن يساعدمك iCloud يف 
حتديد موقع جهاز iPad إذا ُفِقد
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Find My كيفية اختبار خدمة
الختبار خدمة Find My، انتقلوا إىل متصفح الويب عىل جهاز المكبيوتر، 

 وقوموا بتجسيل الدخول باستخدام معرف iCloud.com Apple IDواكتبوا
اخلاص بمك. 

ّ

ّ

سيظهر موقع جهاز iPad عىل اخلريطة، وميكنمك أن تروا كيف يمت ذلك 

باستخدام مكبيوتر Apple املكتيب أو احملمول يف دورات مشاركة الصور 

واملواقع مع الحسابة. 

ّ َ

كيفية االستعداد ملشاركة موقعمك مع األصدقاء
. Find My iPad اخلاص بمك يعرض قامئة iPad جيب أن يظل

 يف الزاوية العلوية اليرسى، انقروا فوق هسم  الرجوع (Back) للعودة 	. 
.Find My إىل شاشة خيارات

 .	 .(My Location) ميكنمك رؤية موقيع Find My iPad  مضن 
إىل الميني، سرتون  هذا اجلهاز (This Device). هذا يعين أنه 

ّسيمت استخدام جهاز iPad لإلشارة إىل موقعمك عىل اخلريطة. 

 إذا اكن لديمك جهاز  iPad أو مكبيوتر Mac، فميكنمك تغيري موقعمك 	. 
إىل أي من هذه األجهزة أيضا. ومع ذلك، من املرحج أن تأخذوا جهاز  

iPad معمك خارج املزنل، مفن اجليد استخدامه إلظهار موقعمك.
ً

 مضن  موقيع (My Location) يوجد مشاركة موقيع 	. 
ّ(Share My Location). انقروا عىل املفتاح لتشغيل هذه املزية. 

ال يعين تشغيل  مشاركة موقيع (Share My Location) أن بإماكن 
امجليع رؤية موقعمك اآلن. بدال من ذلك، يتيح لمك مشاركة موقعمك مع  

أخشاص حمددين باستخدام تطبيق  Find My. ملعرفة ماكن وجودمك عىل 

جهاز  iPad أو iPhone اخلاص هبم، جيب أن يقوم األصدقاء أو العائلة 

بتجسيل الدخول إىل جهاز Apple باستخدام Apple ID اخلاص هبم. 

 اضغطوا عىل زر الصفحة الرئيسية للرجوع إىل الشاشة الرئيسية.	.

ً

ّ

 

يتيح لمك Find My استخدام متصّفح 

الويب جبهاز المكبيوتر اخلاص بمك ملعرفة 

موقع جهازمك املفقود عىل اخلريطة

http://www.iCloud.com
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كيفية مشاركة موقعمك
أوال، انقروا فوق رمز تطبيق Find My املوجود عىل الشاشة الرئيسية لفتح التطبيق. عىل اخلريطة، تظهر 

نقطة زرقاء املوقع احلايل جلهاز iPad. قد حتتاجون إىل النقر فوق رمز Me يف أسفل ميني الشاشة أوال. 

تذكروا أن النقطة الزرقاء عىل اخلريطة يه موقع جهاز iPad اخلاص بمك. إذا خرجمت وتركمت جهاز iPad يف 

املزنل، فسريى أي خشص تشاركون موقعمك معه أن موقعمك ال يزال يف املزنل. 

ِ
ُ ً

ً

ّ

 انقروا فوق رمز األخشاص (People) املوجود عىل يسار الشاشة 	. 
ملشاهدة قامئة باألخشاص الذين تشاركون موقعمك معهم، أو لبدء 

مشاركة موقعمك. 

 إذا كنمت ال تشاركون موقعمك مع أي خشص، فانقروا فوق  	. 
بدء مشاركة املوقع (Start Sharing Location) لفتح 

. (Share My Location) صفحة مشاركة موقيع

 .	 ،(To) أدخلوا امس جهة اتصال أو رمق هاتف محمول يف حقل  إىل 
 .(Send) ّمث انقروا فوق إرسال

 إذا اكن هذا الخشص ال يستخدم جهاز Apple، فقد تتلقون رسالة 	. 
 .Find My حتذر من أن هذا الخشص ال يبدو أنه يستخدم

ِ

.Apple تعمل فقط عىل أجهزة (Find My) مزية مشاركة العثور عىل موقيع

إذا كنمت تعملون أن صديقمك لديه جهاز  iPad أو iPhone وما زلمت ترون هذه الرسالة، 
ًفقد يكون هاتفه مغلقا أو غري متصل باإلنرتنت يف الوقت احلايل. 

ّ شاركوا موقعمك عن طريق النقر فوق موافق (OK)، مث النقر فوق إرسال (Send) مرة أخرى.	. 

 ستظهر لمك نافذة منبثقة تسألمك معا إذا كنمت تريدون املشاركة ملدة ساعة واحدة أو 	. 
املشاركة حىت هناية اليوم أو املشاركة إىل أجل غري ممسى. انقروا عىل اخليار الذي 

تفضلونه.

َ

ّ سيمت إغالق صفحة مشاركة موقيع وسرتون خريطة Find My مرة أخرى.	. 

سيكون امس جهة االتصال اخلاصة بمك يف القامئة املوجودة يف لوحة األخشاص، مع مالحظة أنه 

ميكهنم رؤية موقعمك. لن تمتكنوا من رؤية موقعهم حىت يشاركوه معمك. 

 iCloud مع Find My يعمل تطبيق

ملشاركة موقعمك مع اآلخرين
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ّكيفية التوقف عن مشاركة موقعمك

إذا كنمت ترغبون يف إيقاف مشاركة موقعمك مع خشص ما، فاتبعوا  
اخلطوات التالية:

 .	.(People) انقروا عىل امسهم يف لوحة األخشاص 

 قوموا بالمترير ألسفل اللوحة حىت ترون إيقاف مشاركة موقيع 	. 
(Stop Sharing My Location) باللون األمحر.

 .	 Stop Sharing My) انقروا فوق إيقاف مشاركة موقيع 
Locationّ)، مث انقروا فوقها مرة أخرى يف لوحة التأكيد املنبثقة. 

كيفية قبول عرض ملشاركة املوقع
إذا عرض خشص ما مشاركة موقعه معمك، فسيظهر إخطار أعىل الشاشة وستفتح  َ

لوحة األخشاص يف األسفل. لقبول عرضهم: 

 .	.(Share) انقروا فوق زر املشاركة 

ً سيظهر إخطار أيضا إذا قام خشص ما بتغيري موقعه.	.  َ

 أنقروا عىل زر الصفحة الرئيسية (Home) للرجوع إىل الشاشة الرئيسية.	. 

 المساح لآلخرين مبعرفة ماكنمك ميكن 
أن يساعدمك عىل الشعور باألمان
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