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 المصطلحات  قائمة
 

 

 أيقونات مثل تبدو  . الجهاز  عىل يعمل كمبيوتر   برنامج هو  التطبيق - التطبيق

  واتس و سكايب . مقابله الدفع عليك وبعضها  ، مجانية التطبيقات بعض . مربعة

 . التطبيقات  عىل األمثلة بعض ه   ينكدين و آب

 

 حفظه يتم  صغير  نصي  ملف هو االرتباط تعريف ملف - االرتباط تعريف ملفات

 من أجزاء تذكر  على الويب  موقع يساعد  .بك الخاص الكمبيوتر جهاز على

  تشتري كنت إذا  ، المثال سبيل  على . للموقع استخدامك  أثناء عنك المعلومات

  ال حتى اخترتها التي التذاكر االرتباط تعريف ملفات فستتذكر ، طائرة تذكرة

 .الوقت نفس في شرائها من آخر شخص يتمكن

  تعريف ملفات استخدام على توافق كنت إذا عما الويب مواقع تسأل أن يجب

  بموقع  الخاص االرتباط تعريف  ملف طلب رفض أو قبول  يمكنك .االرتباط

  مثل االرتباط تعريف ملفات بعض قبول اختيار يمكنك األحيان بعض في .الويب

 . التسويق  منها المثال سبيل على اآلخرين  ورفض ، الضرورية

 تعريف ملفات طلب رفضت إذا باستخدامها  الويب مواقع  بعض  لك تسمح  ال قد

 . ذلك سيفعل اآلخر البعض  ولكن االرتباط

 

 

أو  الكمبيوتر أو الذكي الهاتف إلى الجهاز مصطلح يشير  الدليل هذا في-الجهاز 

 اللوحي  الجهاز أو  المحمول الكمبيوتر
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 جهازك  على ما شيء  نسخ  التنزيل يعني-التنزيل

 الخاصة نسختك لديك يكون بحيث جهازك على تطبيق  بتنزيل تقوم ما عادة  .

 

من إلكتروني ا إرسالها يتم رسالة  هو اإللكتروني البريد  اإللكتروني البريد 

 اإلنترنت  عبر آخر إلى شخص

. 

  االجتماع   التواصل وسائل تطبيق - الفيسبوك 

 

  االجتماع   التواصل وسائل تطبيق - انستغرام  

 

  اإلنترنت 

 واألجهزة الكمبيوتر أجهزة مليارات من شبكة  عن عبارة  اإلنترنت 

ا لك يسمح أن يمكن  المعلومات  من هائلة كمية على  يحتوي  اإللكترونية.  أيض 

 الكثير  ذلك وغير مصرفية وإدارة الطعام وشراء الفيديو مكالمة مثل بأشياء بالقيام

 أرضية كرة حتى أو كمدينة اإلنترنت تخيل  المفيد من  يكون قد

 

   الرابط 

موقع صفحة لك تعرض فوقها النقر يمكنك صورة أو كلمة عن عبارة الرابط 

 خط تحتها أو مختلف بلون  الروابط كتابة تتم ما غالب ا .مختلف ا ويب موقع أو ويب

 

  سكايب

 تطبيق مكالمات الفيديو



 

3 

 االجتماعي  التواصل وسائل 

  أو ويب  مواقع  هي االجتماعي التواصل وسائل-  االجتماعي التواصل  وسائل

  مع والمزيد الفيديو ومقاطع والصور المعلومات مشاركة لك تتيح تطبيقات

  للتواصل االجتماعي التواصل وسائل  استخدام يمكنك .آخرين أشخاص

  و انستغرام و  تويتر .اإلنترنت  عبر األشخاص مع والتواصل  االجتماعي

 .االجتماعية الوسائط وتطبيقات  مواقع على األمثلة بعض  هي الفيسبوك

 

 

 التخزين  مساحة

  جهازك ذاكرة في جهازك على الموجودة التطبيقات جميع تخزين  يتم

عبارة والتطبيقات سقيفة مثل التخزين مساحة تخيل التخزين مساحة يسمى هذا 

 السقيفة في الصناديق من معين  عدد وضع يمكن  صناديق عن

 

 اللوحي  الكمبيوتر 

ببعض  القيام يمكنه الكبير الذكي الهاتف أو  الكمبيوتر شاشة اللوحي الجهاز يشبه 

تعمل شاشة لديها  بها  القيام الكمبيوتر يستطيع التي األشياء كل وليس األشياء 

 باللمس

 

 باللمس تعمل شاشة

  يمكنك المثال سبيل  على للمس تستجيب شاشة هي باللمس تعمل التي الشاشة

 فتحه وسيتم رمز أي لمس

 
 تويت  

 تطبيق وسائل التواصل االجتماعي
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 الفيديو مكالمات

ا يمكنك حيث هاتفية مكالمة  الفيديو مكالمات تشبه  فيديو مقطع مشاهدة أيض 

  سكايب و آب واتس  و تايم  فيس استخدام يمكنك الفعلي الوقت في اآلخر للشخص

  مكالمة فيديو إلجراء أخرى تطبيقات تتوفرو

 

 اإللكتروني  الموقع

مثل تخيله يمكنك اإلنترنت على الصفحات من مجموعة عن عبارة  الويب موقع 

 المنزل

 

 

 الويب   موقع عنوان

  موقع على فيه العثور لألشخاص يمكن الذي  العنوان  هو  الويب موقع عنوان 

 عبارة الويب  موقع كان إذا.www  أو:https //  بـ عادة   يبدأ  .بك الخاص الويب

 على المنزل على العثور عنوان هو الويب موقع عنوان فإن ، منزل عن

 .URL هي  الويب  موقع  لعنوان أخرى كلمة . اإلنترنت
 

 واتس آب  

 تطبيق المراسلة ومكالمات الفيديو 
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 مزيد من الدعم
 

 Champions Digital Manchester من  الهاتف عبر دعم
 

 فريق لدينا استخدامه؟ في مساعدة إلى تحتاج هل باإلنترنت؟ يتصل جهاز على حصلت هل

 إجراء يمكن .مانشستر لسكان الهاتف عبر الدعم يقدمون الذين الرقميين األبطال من

 .لغة 15 بـ المكالمات
 

  إلى إلكتروني ا بريد ا أرسل أو  06412807860 اكتب

 digitalinclusion@manchester.gov.uk، بك االتصال وسنعاود  اسمك اترك  

 !وسنساعدك

 

19-COVID أثناء  اتصال عىل ابق 

 

نت ، فاتصل بالمجتمع  إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ودعم  لالتصال باإلنتر

 

وس  لدعم المساعدة خط يد  عي   مراسلتنا  أو  ، 61230800234  الرقم  عىل كورونا   فير   الي 

  
ون   عىل  اإللكير

digitalinclusion@manchester.gov.uk 

 

 اكتشف المزيد على

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c

onnected_through_covid-19_leaflets  
 

 

 

This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations: 
 

https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_connected_through_covid-19_leaflets
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All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice. 
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest 
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/ 
 
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or 
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk 
[Version 7 Android _Arabic_ January 2021] 
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