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المقدنمة :

هذا الدليل التدريبي الغرض منه شرح أداة يتم استخدامها من أجل توفير محادثات آمنة معماة ( مشفرة ) و هذه
الداة توفر تعمية ( تشفير ) إلى المحادثات الصوتية و الفيديو و كذلك الكتابة . 

 .End to Endيستخدم الموقع خاصية التعمية / التشفير من الطرف إلى الطرف 

 و غيرها من الخدمات التي توفر المن الىSkypeأن هذه الخدمة بديل عن خدمات عديدة مثل : السكايب 
المستخدم . 

 من مميزات الخدمة:

 من الموقع لستخدامها . App- ليس في حاجة الى تحميل تطبيق ١
- ليس في حاجة الى معلوماتك الشخصية او الى التسجيل .٢

نحن ننصح بأستخدام أدوات معينة لتقليل الخطر عنك و ل يمكننا التخلص منه نهائيا . تذكر دائما : 

 تحميل التطبيق على الهواتف :

 : Android- الندرويد ١
https://play.google.com/store/apps/details?id=appear.in.app 

 : IOS-آي او اس ٢
https://itunes.apple.com/us/app/appear-in-group-video-chat/id878583078?

mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/appear-in-group-video-chat/id878583078?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/appear-in-group-video-chat/id878583078?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=appear.in.app


 Browsers و ذلك بأستخدام متصفحات /https://appear.in- أدخل إلى الرابط / الوصلة : ١

١ -Chrome كروم 
٢-Firefox فايرفوكس 
٣ -Chromiumكروميوم 

 من أجل دعوة الخرين إلى هذهRoom- من أجل بدأ محادثة مع الخرين ، يجب ان يكون لدينا غرفة ٢
الغرفة .

https://appear.in/


 ، ضع اسم الغرفة التي ترغب بها في الخانة ( كما في الصورة أسفل ) - مثال :Room- إلنشاء غرفة ٣
MENA2017 

 نملظحظات نمهمة :

HumanRightsMeeting- ل تختار اسم بارز أو يشير إلى اجتماعكم- مثال : ١
- ل يمكن اختيار اسم باللغة العربية ٢

 نصيحة :

باإلمكان أبقاء خانة السم فارغة و سوف يتم اختيار اسم عشوائي من قبل 
الموقع و ذلك لحمايتك . 

 Create new room) ، انقر على ٣- بعد أختيار السم ( كما موضح في الفقرة ٤



 ، سوف يتم إنشاء غرفة للمحادثة ( كما موضح فيCreate new room- بعد أن يتم النقر على   ٥
الصورة ) 

ثم سوف تظهر لك الغرفة التي قمت بإنشائها 

 ( أقبل تفعيلهم منCamera و الكاميرا Mic بعض الحيان سوف يطلب منك تفعيل الميكروفون نملظحظة :
أجل استخدام هذه الخدمة ) 



- باإلمكان دعوة الشخاص الذين ترغب بالتحدث لهم عن طريق إرسال رابط/وصلة الغرفة -مثال :٦
https://appear.in/mena2017

 في العلى على اليسار . Copy link  رابط/وصلة عن طريق النقر على Copyباإلمكان نسخ 

- إرسال الرابط / الوصلة إلى الشخاص بأستخدام أي أداة ( بريد اإللكتروني أو غيرها ) ٧

https://appear.in/mena2017


- إذا كنت شخص قد وصلك طلب للدخول إلى غرفة المحادثة – مثال :٨
https://appear.in/mena2017

 و من ثم قم بفتحه على هذه المتصفحات : Copyأنقر على الرابط / الوصلة أو قم بنسخه 

         ١ -Chrome كروم 
٢-Firefox فايرفوكس 
٣ -Chromiumكروميوم 

في الصورة العلى يوجد ثلثة أشخاص في المحادثة ، حيث ان كل مربع هو خاص بشخص واحد . نمثال : 

https://appear.in/mena2017


الخصائص في الخدنمة / الموقع



 إذا كنت ل تتحدث أو إذا كنت ترغب في الستماع فقط ، انقر علىMic- باإلمكان إغل ق المايكرفون ١
Mute 

و لكن ل تنسى النقر من جديد إذا كنت ترغب بالحديث . 

 Video off إذا كنت ل ترغب بالظهور لدى الخرين، أنقر على Camera-باإلمكان إغل ق الكاميرا ٢

 للظهور إلى الخرين . Cameraو لكن ل تنسى النقر من جديد إذا كنت ترغب بتفعيل الكاميرا 

 Stickers- باإلمكان التعبير عن مشاعرك أو آرائك بأستخدام الملصقات ٣

عدة ملصقات للختيار بينها 



- باإلمكان مشاركة سطح المكتب الخاص بك مع الخرين ، حيث يمكن مشاهدة و متابعة ما تقوم به على٤
 Share screenجهازك ، انقر على 

 على المتصفح Extensionملحظة : من أجل تفعيل هذه الخاصية ، قم بتحميل إضافة 

-للمحادثات الكتابية ، انقر في أسفل الصفحة على اليمين ( كما موضح في الصورة ) ٥



 Enterسوف تفتح نافذة ، باإلمكان الكتابة في الخانة البيضاء و ثم النقر على 

Lock- باإلمكان إغل ق / إقفال الغرفة و عدم السماح بدخول الشخاص الغير مرغوبين ، انقر على القفل ٦
في أعلى الصفحة 

إذا تم إغل ق / إقفال الغرفة ( كما في الصورة ) 



Knockالشخاص الذين يرغبون بالدخول إلى الغرفة ، يجب عليهم النقر على 

سوف تظهر نافذة في أعلى الصفحة إلى احد الشخاص الذين في الغرفة 

Let in . سوف تسمح إلى الشخص بالدخول معك إلى الغرفة : 

See who. باإلمكان معرفة الشخص الذي يرغب بالدخول : 



 ، سوف تظهر لك قائمة ( كما موضح في الصورة أعلى ) See whoعند النقر على 

Let in. سوف تسمح إلى الشخص بالدخول معك إلى الغرفة : 

Put on Hold سوف لن تسمح للشخص بالدخول و لكن لن ترفض دخوله : 

Reject . سوف ترفض الشخص و لن تسمح له : 

 X- الخروج من المحادثة أو الغرفة ، انقر على علمة ٧

 ، انقر على ( كما موضح في الصورة ) في أعلىMic و مايكرفون Camera- تغيير إعدادات الكاميرا ٨
الصفحة 



سوف تظهر لك هذه الصفحة ( كما موضح في الصورة ) 
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