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إدارة وحذف التطبيقات
ال تفعل التطبيقات دامئًا ما تريدون مهنا فعله، ولكن من الهسل

ّإدارهتا وحىت التخلص مهنا.

كيف أقوم بإغالق أحد التطبيقات؟

لقد مت تصممي اهلواتف الذكية إلدارة التطبيقات دون احلاجة إىل القلق

بشأن إغالقها. غالبًا ما تعمل يف اخللفية هبدوء، وتكون جاهزة لالستخدام

مرة أخرى عندما حتتاجون إلهيا. ومع ذلك، قد ترغبون أحيانًا يف إغالق
أحد التطبيقات.

ّ

تعمل التطبيقات أحيانًا بشلك غري حصيح، وغالبًا ما يؤدي إغالق• 

التطبيق وإعادة تشغيله إىل حل املشلكة.

بالنسبة هلاتف  iPhone، ميكنمك إغالق أحد التطبيقات من خالل• 

الضغط عىل زر  الشاشة الرئيسية عىل اهلاتف مرتني برسعة،

ّمث المترير إىل األعىل عىل التطبيق الذي تريدون إغالقه.

بالنسبة هلاتف Android، ميكنمك إغالق أحد التطبيقات من خالل• 

الضغط عىل الزر املربع جبوار مفتاح  الشاشة الرئيسية، مث المترير

إىل الميني التطبيق الذي تريدون إغالقه.

إذا اكن إغالق وإعادة تشغيل أحد التطبيقات ال يؤدي إىل حل املشلكة،• 
حاولوا إعادة تشغيل هاتفمك.

عند االنهتاء من استخدام تطبيق حساس، مثل تطبيق للبنك أو بعض•

خدمات الفواتري، جيب إغالقه للتأكد من إدخال لكمة املرور مرة أخرى يف

املرة التالية اليت يمت فهيا استخدامه.

 غالبًا ما يؤدي إغالق التطبيق 
وإعادة تشغيله إىل حل املشلكة.

عند االنهتاء من استخدام تطبيق للبنك... أو بعض خدمات

الفواتري، قوموا بإغالقه للتأكد من إدخال لكمة املرور مرة أخرى يف

املرة التالية اليت يمت فهيا استخدامه.

ّ

ّ
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كيف أقوم حبذف أحد التطبيقات؟

ينهتي األمر مبعظم املستخدمني بتطبيقات عىل أجهزهتم ال يستخدموهنا أبدًا.

إذا كنمت ال تستخدمون تطبيقًا، ميكنمك حذفه.
ِ

إذا حذفمت أحد التطبيقات، فسوف توفرون مساحة ختزين عىل• 
اهلاتف ألشياء أخرى.

ّ

إذا حذفمت تطبيقا، فقد حيذف مجيع البيانات املرتبطة بالتطبيق،• 
لذا فكروا مليا قبل القيام بذلك.

حلذف تطبيق عىل  iPhone، انقروا واسمتروا يف الضغط عىل• 

رمز التطبيق حىت تظهر القامئة. بعد ذلك انقروا فوق  خيار 

حذف التطبيق  (Delete App). ستسألمك رسالة معا إذا كنمت

.(Delete) ترغبون يف حذف التطبيق وبياناته – انقروا فوق حذف

حلذف تطبيق عىل هاتف  Android، انقروا وأسمتروا يف• 

الضغط عىل رمز التطبيق حىت يظهر خيار احلذف. وبعد ذلك،

انقروا عىل  إلغاء التثبيت (Uninstall) أو إحسبوا الرمز إىل
إلغاء التثبيت  (Uninstall) بالقرب من اجلزء العلوي

من الشاشة.

إذا حذفمت أحد التطبيقات اليت دفعمت مثهنا، فسيتذكر لك من• 
 App Store وGoogle Play بأنمك قد دفعمت ويتيح لمك تثبيته

مرة أخرى الحقًا بدون أي رسوم إضافية.

بعض التطبيقات عبارة عن تطبيقات  النظام، ويه أجزاء مهمة• 

من اهلاتف. ال ميكنمك حذف هذه التطبيقات.

هل أحتاج إىل حتديث تطبيقايت؟

من املهم احلفاظ عىل حتديث تطبيقاتمك حىت تعمل بشلك حصيح.

غالبًا ما يقوم هاتفمك بذلك تلقائيًا أو ميكن ملتجر التطبيقات إخبارمك
عند توفر التحديثات.

ً

ً ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 يؤدي حذف أحد التطبيقات إىل توفري 
مساحة ختزين ألشياء أخرى

قد تضيف التحديثات عىل التطبيقات مزيات، ولكهنا يف الغالب• 

تعمل عىل إصالح األخطاء. تساعد التطبيقات اخلالية من األخطاء

يف مضان أمان هاتفمك.

ميكنمك أن جتعلوا هاتفمك يقوم بتحديث التطبيقات تلقائيًا.• 

بالنسبة هلاتف  iPhone، قوموا بتشغيل التحديثات التلقائية يف• 

قسم App Store يف تطبيق اإلعدادات.

 اضبطوا التطبيقات عىل التحديث 
التلقايئ عرب Wi-Fi يف اإلعدادات
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بالنسبة هلاتف  Android، قوموا بتشغيل التحديثات التلقائية يف• 

.Play Store قسم اإلعدادات يف تطبيق

ميكنمك التأكد من عدم استخدام التحديثات لبيانات املوبايل يف• 

نفس قوامئ اإلعدادات لكال النوعني من اهلواتف.
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قد تستخدم التطبيقات بيانات املوبايل 

عندما تكون شباكت Wi-Fi غري متاحة

هل سيستخدم أحد التطبيقات بيانات املوبايل 

اخلاص يب؟

تعترب بيانات املوبايل باهظة المثن، لذا من املفيد التأكد من

أن هاتفمك الذيك ال يضيع خمصصات بيانات املوبايل الهشرية عندما

تكون شبكة Wi-Fi غري متاحة.

تستخدم التطبيقات البيانات عند تثبيهتا أو حتديهثا، وبعضها يقوم• 

بتزنيل بيانات إضافية (عىل سبيل املثال، خرائط لتطبيق اخلرائط).

إذا مل تكونوا متصلني بشبكة  Wi-Fi، فقد يستخدم جهازمك
خمصصات بيانات املوبايل لتزنيل التطبيقات وحتديهثا.

ميكنمك التحقق من مقدار بيانات املوبايل اليت يستخدمها جهاز• 

iPhone يف قسم املوبايل من تطبيق اإلعدادات.

ميكنمك التحقق من مقدار بيانات املوبايل اليت يستخدمها هاتف•

 Android يف قسم تطبيق اإلعدادات املصنف بالالسليك
والشباكت (Wireless & Networks) أو ما شابه ذلك.

INTERNET

بيانات املوبايل باهظة المثن... تأكدوا من أن هاتفمك الذيك ال

هيدر خمصصات بيانات املوبايل الهشرية عندما تكون شبكة

Wi-Fi غري متاحة.
ّ ّ

INTERNETINTERNET
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