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 أواًل كيف نفتح الياهو مسنجر                
 اخلطوه االويل                       

6 October 2010 

 أوالً نعمل دبل كلك هنا لفتح الياهو مسنجر من سطح المكتب

1 

4 



6 October 2010 

 هنا نكتب االيميل

 هنا نكتب الباسوورد

 نضغط هنا للدخول

2 

 الخيار األول لحفظ اإليمل وكلمة المرور

 الخيار الثاني يعني الدخول أوتوماتيكيا

 الخيار الثالث يجعلك  غير نشط عند األصدقاء

هذا الشرح للخيارات المشار إليها بالسهم 

 األزرق

5 



 اخلطوه الثالثة                    

6 October 2010 

3 

6 



 ثانياً كيف نضيف صديق جديد           

6 October 2010 

1 

7 



6 October 2010 

Add a contact  نختار الخيار االول 

2 

8 



6 October 2010 

3 

 هنا نكتب ايميل الشخص المراد اضافتة

 هنا نكتب رقم الموبايل لوعايزين

نختار ايميل من االيميالت المحفوظة عندنا  عايزيننختار هذا الخيار لو   
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6 October 2010 

5 

 هذا الخيار نسيبه ذي ماهو

 هنا نكتب االسم الذي نريده ان يظهر عنداالصدقاء
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6 October 2010 

6 

Finish ثم نضغط 
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6 October 2010 

 وكده نكون أضفنا صديقاً جديداً 

7 

12 



 شرح بعض القوائم                  

6 October 2010 

ومن المكان المشار إليه بالسهم نظهر 

 ونخفي هذه القائمة

13 



 ثالثاً كيف جنري إتصال بأحد األصدقاء      

6 October 2010 

 عندما نري هذه العالمة معناه  نشيط

1 

14 



6 October 2010 

نضغط هنا اوال  

 ثانيا نختار هذا الخيار

2 

15 



6 October 2010 

3 

1أوالَ نختار صديق كما يشير السهم   

1 

2ثانياً نختار الخيار المشار إليه بالسهم   

2 

4رابعا نختار الخيار المشار إليه بالسهم   

4 

3ثالثاً نجد الصديق أضيف إلي القائمة كما يشير السهم  

3 

16 



6 October 2010 

4 

نعمل عالمة صاح لكي نسمع الصوت كما 

 يشير السهم

عندما يتم الرد علي مكالمتنا تظهر لنا هذه 

 القائمة

17 



 كيف نستقبل املكاملة                 

6 October 2010 

 كده نكون استقبلنا االتصال

طبعاً هذه القوائم تظهر حسب كيفيه االتصال بس القائمة المشار 

 إليها بالسهم الزم تظهر عندك وهي تعني أن أحداً ما يتصل بك

18 



اخلطوة الثانية                        

6 October 2010 

عشان نسمع المكالمة الزم 

نعمل عالمة صاح علي المربع 

بالسهم اليهالمشار   

19 



 كيف نرسل الكامريا                 

6 October 2010 

1 

وإذا أردنا إرسال الكاميرا نضغط علي 

صورة الكاميرا من المكان المشار إليه 

1بالسهم   

وإذا أردنا أن نرسل ملف نضغط علي 

2المكان المشار إليه بالسهم   

2 

3 

20 

وإذا أردنا إجراء اتصال نضغط علي 

3المكان المشار إلية بالسهم   



 كيف نعمل موافقة لصديقنا كي يرانا عرب الكامريا

6 October 2010 

لكي يرانا صديقنا عبر الكاميرا الزم  

نضغط أكسبت من المكان المشار إليه 

 بالسهم

21 



 كيف نستقبل الكامريا من الشخص املتصل    
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 وهكذا نكون قد تواصلنا مع أصدقاءنا بالصوت والصورة

6 October 2010 23 

 كل الشكر لألخ خالد علي مساهمته في هذا العمل



 وأخرياً كيف نسجل خروج من الياهو مسنجر   

6 October 2010 

 أوالً نختار هذا الخيار

 ثانياً نختار هذا الخيار
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