
واتسآب 1.

ما الذي يمكنني فعله على واتسآب؟ 

  

واتسآب ھو تطبیق مراسلة فوریة. •

یمكنك إرسال الرسائل النصیة والصور ومقاطع الفیدیو. •

یمكنك مراسلة فرد أو مجموعة. •

یمكنك التحدث مع صدیقك بالصوت والصورة. •

یمكنك تسجیل صوتك وارسالھا كرسالة. •

یمكنك مشاركة موقعك الجغرافي لمدة تصل إلى 8 •
ساعات. 



كيف يمكنني الحفاظ على سالمتي؟  

كن حذراً! 

یمكن إستخدام الدردشة في المجموعات كوسیلة لمضایقة •
األشخاص. 

یمكن أن تكون مدمن في استخدام الواتسآب. •

یمكن ألي شخص إرسال ومشاركة فیدیو أو صور غیر •
الئقة. 

ال یمكنك اإلبالغ عن الرسائل غیر الالئقة. •



یمكن ألي شخص لدیھ رقمك أن یراسلك في الواتساب. •

یمكنك حظر من ترید. •

إنھ مجاني في توفر الشبة الالسلكیة أوباستخدام بیانات •
الھاتف المحمول ومن الصعب تقیید االستخدام 

  

إنستقرام 

. ما الذي یمكنني فعلھ على إنستقرام؟ 

أضبط إعدادات الخصوصیة لمقاطع الفیدیو والصور في ملفك 
الشخصي. 

إنستقرام ھو تطبیق مجاني لمشاركة الصور والفیدیوھات. •

یمكنك رفع صور أو مقاطع الفیدیو. •



یمكنك مشاركتھم مع متابعیك. •

یمكنك مشاركتھم مع مجموعة محددة من األصدقاء فقط. •

ستتم مشاھدة وتعلیق الصور و الفیدیوھات، كما یتم أیضا وضع •
اإلعجاب ومشاركتھا مع األصدقاء والمتابعین. 

یمكن ألي شخص یبلغ من العمر 13 عاًما أو أكبر إنشاء •
حساب على اإلنستقرام. 

كیف أحافظ على سالمتي؟ 

إحذر من االستمالة والتسلط عبر اإلنترنت واالستخدام المفرط. 

• یمكنك إلغاء المتابعة أو حظرأي شخص یشارك مقاطع الفیدیو أو 
صور غیر الئقة. 

• اإلبالغ عن أي شيء ضد قواعد الانستقرام. 

• تأكد من أن حسابك خاص (صدیق) أو عام. 



• یمكنك اإلبالغ عن المضایقات والتحرش عبر اإلنترنت. 

• حدف التعلیقات غیر المرغوب فیھا. 

• تأكد من أنك مقتنع وتشعر بالراحة عند مشاركة الصور ومقاطع 
الفیدیو. 

• ال تفعل إذا كان  أي شيء یشعرك بعدم االرتیاح عند المشاركة. 
وأطلب مساعدة. 

فیسبوك  

ما الذي يمكنني فعله على فيسبوك؟ 

أضبط إعدادات الخصوصیة لمقاطع الفیدیو والصور في •
ملفك الشخصي. 

یمكنك المشاركة والتعلیق على الصور، •



یمكنك إرسال رسائل نصیة، •

یمكنك نشر ومشاھدة مقاطع الفیدیو والتعلیق علیھا، •

یمكنك التعلیق على صفحات أصدقائك. •

یمكنك بث فیدیو مباشر باستخدام فیسبوك آلیف. •

یمكنك تحدیث منشورات الحالة. •

یمكنك الحفاظ على قائمة األصدقاء. •

دردشة متفاعلة. •

كيف أحافظ على سالمتي؟ 



إحذر من اإلستمالة والتسلط عبر اإلنترنت واإلستخدام المفرط. 

ضبط إعدادات الخصوصیة لملفك الشخصي وصورك. •

یمكن ألصدقاء األصدقاء فقط اصدقائك. •

التحكم في من یرى محتوى ملفك الشخصي. •

تأكد من من یمكنھ رؤیة عنوانك ورقم ھاتفك. •

غیر من یمكنھ العثور علیك عند البحث في فیسبوك. •

ال تشارك معلوماتك شخصیة مع تطبیقات غیر معروفة. •
حظر المستخدمین واإلبالغ عن المشاركات في حال •

شعرت بأنھا غیر مناسبة. 

يوتیوب  



ما الذي يمكنني فعله على يوتيوب؟ 

كن حذراً من المحتوى غیر المناسب 
یمكنك مشاھدة وإنشاء والتعلیق على مقاطع •

الفیدیو. 
یمكنك إنشاء حسابك الخاص في الیوتیوب ، •
یمكنك إنشاء قائمة تشغیل المقاطع الخاصة بك، •

وحتى 
یمكنك إنشاء قناتك الخاصة •
وإمتالك ملفك الشخصي العام وبث فیدیوھات •

مباشرة وحصریة. 



كیف أحافظ على سالمتي؟ 

1. یمكن للناس كتابة التعلیقات سیئة. 

2. یمكنك رؤیة محتوى غیر مناسب. 

3. ھناك الكثیر من اإلعالنات. 

4. یمكن لمستخدمي الیوتوب أن یكونو سلبیین. 

تتأكد من مقاطع الفیدیو بنفسك. •

لكن كن دقیقا. •

قم بتفعیل الوضع المقید أو الصارم. •

قم بإنشاء حساب األسرة. •

قم بإنشاء قائمة تشغیل. •

إستخدم موقع بدیل. •



قم بمراقبة الجھاز باستمرار. •

قم بمراقبة الملفات التي یرفعونھا للیوتیوب. •

إسناب شات 
ماذا الذي يمكنني القيام به على إسناب شات؟ 

كن حذراً یمكنك التقاط صورة من الشاشة ألي رسالة. 

یمكن للمستخدمین "إلتقاط" صورة أوفیدیو وإرسالھا إلى •
صدیق. 

یمكنك إضافة رسالة نصیة أو تأثیرات مضحكة. •

إختر المدة الزمنیة التي ستظھر بھا الرسالة ، •

إختر من ستقوم بإرسال الرسالة إلیھ. •

بمجرد عرض أو مشاھدة الرسالة ، یتم حدف الرسالة من •
تلقائیاً * 



عند نشر الصور ومقاطع الفیدیو في منشورات الحالة في •
إسناب شات. یمكن للجمیع  مشاھدتھا لمدة 24 ساعة. 

مرة واحدة كل یوم، یمكن للمستخدم إعادة تشغیل رسالة الفیدیو •
ومشاھدتھا مرة ثانیة. 

البقاء آمناً على إسناب شات 

أرسل صوًرا إلى أصدقائك ، وبمجرد مشاھدتھا ، ستختفي الصور إلى 
األبد! 

ال تضف من ال تعرفھ إلى قائمة أصدقائك. •

أحظر الغرباء الذین یحاولون االتصال بك. •

ال ترسل محتوى غیر الئق. •



أجعل موقعك الجغرافي خاصاً. •

ال تعطي معلومات شخصیة على إسناب شات. •

كن صادقا بشأن عمرك. •

یمكنك اإلبالغ عن اإلساءة والمضایقة في إسناب شات. •

یمكنك منع أو حذف األصدقاء. •

ضبط الخصوصیة بحیث یمكن لألصدقاء فقط االتصال بك أو •
مشاھدتك. 

 


