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الرقميالتعلمقسم

:أداةحول إرشادات سلسلة 



ها ِإدارة َاْلملفَّات والتَّعليق علي

IRIS Connectِفي َأداة 



إدراج ملفات على 

الفيديو

ِإضافة وحذف 

وحتديد َتفاصيل َاْلفيديِفيديوهات حلدث
ِإجراء تعديالت على 

َاْلفيديو

َاْلحفاظ على خصوصيَّة 

مشاركة َاْلفيديوَاْلمشاركني يف َالفيديو

ديوِإضافة تعليقات ِلْلفي

 َتَصفَُّحُهِللتََّنقُِّل َبْيَن َاْلَعَناِويِن ِبَشْكٍل َأْسَرَع ِاْضَغْط َعَلى َاْلُعْنَواِن َالَِّذي ُتِريُد.



َاْل ِاْضغط على َخانة  IRIS Connectَبْعد َالدُّخول ِإىل َالصَّفحة الشَّخصيَّة يف َموقع

Reflectionsَاْلَموجودة يف َأْعلى َالصَّفحة

7-1

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



( .سابقًاهَُّرفع/ تَحميلُهَُّتَم َّ) َموجودِلفيديوهات/فِيْديُوإِلضافة

Reviewعلىأضغط

7-2

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



َاْلَموجودة َأسفل َاْلفيديو َاْلَأوَّل Upload Videoهات ِاْضَغط على /ِلِإضافة فيديو

7-3

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



َاْلفيديو َاْلجديد َالَّذي ُتريد رفعهِاْخَتْر َأْو َأِضْف 

7-4

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



كاملرفع َاْلفيديو ِبالِاْنَتِظْر َحتَّى َيِتمَّ 

يتم َرِفْع الفيديوحُرِفَع الفيديو بنجا

7-5

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



ِلِإمكانيَّة تغيري ترتيب 

همعلى َاْلَأسِاْضَغْط َاْلفيديوهات 

ىاألعلالفيديو اىل ِاْنِتَقال

فلاألسالفيديو اىل ِاْنِتَقال

7-6

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



حذف َأَحد َاْلفيديوهاتِلِإْمَكاِنيَّة 

على َاْلِإشارة َالتَّاليةِاْضَغْط  Deleteوِاْضَغْط على 

7-7

ِإضافة وحذف  

ِفيديوهات حلدث



ْمَكانإيَّة إ يلِلإ Editعلىاإْضغَطْْهاتاَْلفيديوعلىاَلتَّْعدإ

6-1

علىتعديالتإإجراء
اَْلفيديو



Startِاْضَغْط َعَلى َشِغل َاْلفيديو وعند َاْلوصول للنُّقطة َالزََّمِنيَّة َاْلُمرادة 

6-2

.ةيف خاصِّيَّة َالتَّْعديالت ميكن فقط قصَّ مقاطع من َاْلفيديو وحفظها كفيديوهات ِإضافيَّ

تعديالتإإجراء
اَْلفيديوعلى



Endَوِعند اإلنهاء ِاْضَغْط على 

6-3

تعديالتإإجراء
اَْلفيديوعلى



علىِاْضَغْط ُكنت تريد حفظ مقطع َاْلفيديو ِإَذا 

َاْلِإشارة َالتَّالية

ى علِاْضَغْط ُكْنت تريد حْذف مقطع َاْلِفيديو ِإَذا 

َاْلِإشارة َالتَّالية

6-4

علىتعديالتإإجراء
اَْلفيديو



َأْيَن ُتِريُد ِحْفَظ َاْلِفيْدُيو َاْلَجِديِد َاْلَخاصِّ ِبَك؟

اسم َاْلفيديو/ على ُعْنَوان ِاْضَغْط 

6-5

علىتعديالتإإجراء
اَْلفيديو



َاْلَأْصِليِّحيفظ َاْلفيديو كمقطع ِإضاِفيٍّ حتت َاْلفيديو 

6-6

تعديالتإإجراء
اَْلفيديوعلى



Privacyِاْضَغْط َعَلى َالدُّخول ِإىل خانة َاْلخصوِصيَّة ِلِإْمَكاِنيَّة 

5-1

خصوصيَّةعلىاَْلحفاظ
واَلفيديفياَْلمشاركين



ستظهر 

َاْلِإمَكانيَّات 

التَّالية

5-2

يَّةخصوصعلىاَْلحفاظ

يديواَلففياَْلمشاركين



 Updateمن ثم 

Video Mode

5-3

Anonymiseَتْعِتيم َاْلفيديو ِاْضَغْط على ِلِإْمَكاِنيَّة 

ني بهذِه َاْلِإْمَكاِنيَّة ال ُيْمكن متييز َاْلَأشخاص َاْلمَشارك

لوَّن ِإىل فيديو  فيديو مِمْن ِباْلفيديو حيث َيِتمُّ تغيري َاْلفيديو 

ِباْلَأْلوان اأَلبيض َواأَلسود فقط  

يَّةخصوصعلىاَْلحفاظ

يديواَلففياَْلمشاركين



ْمَكانإيَّة إ اتاَْلملفَّْضافةإإْتعطيلِلإ

فتحبنَقوماَْلفيديوهذاعلى

يَّةخيارات Attachmentاَْلَخاص إ

ModeَواختيارDisabled

5-4

يَّةخصوصعلىاَْلحفاظ

يديواَلففياَْلمشاركين



5-5

ْمَكانإيَّة إ تعليقاتإإضافةيلتَْعطْإِلإ

تحبفنقوماَْلفيديوهذاعلى

يَّةخيارات  Comment Modeاَْلَخاص إ

Disabledواختيار

خصوصيَّةعلىاَْلحفاظ
واَلفيديفياَْلمشاركين



َالدُّخوِل ِإىل خانة ِلِإْمَكاِنيَّة 

على ِاْضَغْط مشاركة فيديو 

Share

4-1

يواَْلفيدمشاركة



ملشاركة َاْلفيديو مع جمموعة َأْو  

َأشخاص ُمحدَّدين ُقم بالضَّْغِط على  

Add New Share

4-2

واَْلفيديمشاركة



اسماإْختَاراوأَْكتُب

أسماءأَوْْاَْلمجموعة

ينَْ/ ياَلَّذْإاَْْلَشخاص اَلَّذإ

يواَْلفيدمشاركةتريد

.معهم

Confirmَعلَىَواْضغَطَّْ

4-3

ديواَْلفيمشاركة



4-4

Copy linkعلىاِْضغَطَّْ

مكانيَّة يلإْْلَشخاصلإْلفيديومباشررابطإإرسالهيللمشاركةاَلثَّانيةاَِْلإ .معهماَْلفيديوُمشاركةتريدناَلَّذإ

ديواَْلفيمشاركة



 تريد ُقم بتشغيل َاْلفيديو وعند َاللَّحظة َالَّيت

ج قم ِبِإيقاف َاْلفيديو َوَأدرتعليق، ِإْدراَج 

.َالتَّْعليق 

َعَلىَواْضَغْط 

Add Comment

6-1

فيديولإلْْتعليقاتإإضافة



يظهر ُهنا وقت ِإدراج َالتَّعليق
الضَّغطبإْقمأُْخرىَولتفاصيل

شارةعلى يةاَلتَّالاَِْلإ

6-2

تعليقاتإإضافة
ْلفيديو لإ



يقف Play Commentعلىاَلضَّغطعند

ياَلتَّْوقيتعنداَْلفيديو هبأَدرجتاَلَّذإ

اَلتَّعليق

عنْعليقاَلتَّْرابطنسخيمكنأَْيًضا

Copy linkعلىاَلضَّغططريق

6-3

فيديولإلْْتعليقاتإإضافة



عليقاَلتَّْتَحريريمكن

طاَلضَّغْْطريقعن

Editعلى

6-4

فيديولإلْْتعليقاتإإضافة



ياَْاَلتَّْوقإيتتَغييريُمكن بهأَدرجتلَّذإ

منآخروقتراإختياطريقعناَلتَّْعلإيق

وعندStartعلىَوالضَّغطاَْلفيديو

ْنتهاء ْغطاَِلإ Endعلىاَلضَّ

اَْلحديثةاتاَلتَّغَيُّرَولحفظ

 Acceptعلىاإضغط

اإْضغَطراتاَلتَّغَي ْحفظَولعدم

Cancelعلى

6-5

فيديولإلْْتعليقاتإإضافة



ق  َوُيمكن حذف َالتَّْعليق عن طري

Deleteَعَلى َالضَّْغط 

6-6

فيديولإلْْتعليقاتإإضافة



1-1

ِلِإْمكاِنيَّة َالدُُّخول ِإىل خانة

Detailsعلى ِاْضَغْط َالتَّفاصيل 

ُهنايُْمكنك

تفاصيلتغيير

اَْلفيديو

ْلفإيْديُواَُْعْنَوانأَوْْاإْسمُْ

فيديواَلْْتَفاصيلتحديد



3-1

fileإلدراج ملفات على الفيديو إضغط على 

إدراج ملفات على 

الفيديو



3-2

إدراج ملفات على 

الفيديو

Upload Attachmentمن ثم انقر على 

اخرت امللف الذي تريد رفعه 

(.ميكن رفع عدة ملفات بانواع خمتلفة)

Openوانقر على 



3-3

إدراج ملفات على 

الفيديو

وبهذا مت رفع امللف


