
    
 

eSIM قائمة أجهزة الـ 

 

 

 

 

 

 .ولمعرفة إمكانية االستفادة من هذه التقنية بشكل أكبر، يفضل الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهازك

iPhone 11 Pro iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone 11 Pro Max iPhone SE 

iPad Pro 11           
2nd generation 

iPad Pro 12.9 4th 
Generation 

iPad Pro 12.9              
4th Generation 

iPad Air                     
3rd Generation 

iPad                        
7th Generation 

iPad Mini                  
5th Generation 

 



    
 

eSIM تعليمات لتفعيل الـ 
 

 :iPhone أجهزة الـ 

 . Fi-Wiبشبكة   متصل جهازك  أن، تأكد  eSIM تفعيل الـقبل محاولة مالحظة:  

 امسح رمز االستجابة السريعة ضوئيًا 

 .الجوال لتفعيل الخدمة أوالا الخاصة بك. يجب عليك االتصال بمشغل شبكة  eSIM استخدم هذه الخطوات لمسح رمز االستجابة السريعة وتنزيل إعدادات

 .انتقل إلى اإلعدادات< شبكة الجّوال .1
 .اضغط على إضافة خطة خلوية  .2
 .لمسح رمز االستجابة السريعة iPhone استخدم كاميرا .3
 .، فأدخل الرقم المقدم مع رمز االستجابة السريعة eSIM إذا ُطلب منك إدخال رمز التأكيد لتنشيط .4

 أدخل المعلومات يدويًا

م األمر ، يمكنك إدخال معلومات خطتك يدوياا باستخدام الخطوات التاليةإذا لز : 

 .< شبكة الجّوال ، انتقل إلى اإلعدادات iPhone على جهاز .1
 .اضغط على إضافة خطة خلوية  .2
 .اضغط على إدخال التفاصيل يدوياا أسفل الشاشة .3
 .المطلوبة يدوياااتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة إلدخال المعلومات  .4

 

 

 



    
 

 قم بتسمية خططك / خطوطك

 بعد تفعيل خطتك الثانية ، يمكنك تسمية خططك / خطوطك لسهولة التعرف عليها. على سبيل المثال ، يمكنك تسمية خطة عمل وخطة شخصية أخرى. 

 ضغط على اإلعدادات< خلوي.  .1
 تسمية الخطة الخلوية.  على فوق  ضغط  ، ثم ا اسمهاضغط على الرقم الذي ترغب في تغيير  .2
 اختر إنشاء تسمية مخصصة أو حدد من التسميات التالية  .3

 ابتدائي •
 ثانوي •
 شخصي  •
 اعمال •
 السفر •
 بيانات الخلية  •

بياناته  مسحأو   eSIM التبديل بين  

 .واحدة فقط في كل مرة  eSIM الخاص بك ، ولكن يمكنك استخدام شريحة iPhone على جهاز  eSIM يمكنك تخزين أكثر من شريحة 

  eSIM التبديل بين

 :النشط ، اتبع الخطوات التالية eSIM لتبديل 

 .< الخطط الخلوية  < خلوي  اضغط على اإلعدادات .1
 .اضغط على الخطة التي تريد استخدامها ، ثم اضغط على تشغيل هذا الخط .2

 eSIM مسح

 فقط على جهازك في المرة الواحدة.  eSIMملفات تعريف  10يمكنك تخزين 

  ، اتبع الخطوات التالية:  eSIMلحذف ملف تعريف  

 < خلوي.  اضغط على اإلعدادات .1
 اضغط على الخطة التي تريد حذفها.  .2
 إزالة الخطة الخلوية  اضغط على .3


