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جهاز  Apple iPhone: احلفظ  واملشاركة 

استخدام  تطبيق  امللفات  لتنظمي  امللفات  واملستندات  ومشاركهتا .

وميكنك  أيضًا  حذف   ميكنك  حفظ  ملف  عىل  جهاز   iPhone اخلاص  بك  والعثور  هيلع  باستخدام  تطبيق  امللفات .

امللفات  اليت  ال  تريدها  ومشاركة  امللفات  مع  صديق  باستخدام  الربيد  اإللكرتوين .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
قبل  بدء  الدورة،  حتقق  من  أن  جهاز    iPhone اخلاص  بك  مت  حشنه،  وتشغيله  ويعرض  الشاشة  الرئيسية .

جيب  أن  يكون  برناجم  تشغيل  جهاز   iPhone اخلاص  بك  حمدثًا،  وجيب  أن  يكون  جهاز   iPhone اخلاص  بك  

جيب  أيضًا  أن  يكون  لديك  حساب  بريد  إلكرتوين  مت  إعداده  عىل   متصال  بشبكة    Wi-Fi املزنلية  واإلنرتنت .

جهاز   iPhone اخلاص  بك .

ً

استخدام  الربيد  اإللكرتوين  للنظر  يف  امللفات 

ميكن  جلهاز    iPhone اخلاص  بك  تليق  امللفات  وقراءهتا  باستخدام  تطبيق  الربيد  اإللكرتوين .

عىل  سبيل  املثال،  إذا  أرسل  لك  وكيل  السفر  اخلاص  بك  برناجم  الرحلة  بالربيد  اإللكرتوين،  ميكنك  النقر   

هيلع  يف  تطبيق  الربيد  اإللكرتوين  لقراءته .

حفظ  امللفات  عىل  جهاز    iPhone اخلاص  بك  

ًبدال  من  ذلك 

ً

خيزن  تطبيق  امللفات  املستندات  ّ

وامللفات  األخرى  اليت  قد  حتتاج   

إىل  الوصول  إلهيا  عىل  جهاز   

 iPhone اخلاص  بك .

بدال  من  البحث  يف  بريدك  اإللكرتوين  يف  لك  مرة  حتتاج  فهيا  إىل  اإلطالع   

عىل  برناجم  الرحلة،  ميكنك  حفظه  عىل  جهاز   iPhone اخلاص  بك  والوصول  

إليه  برسعة  وبهسولة  باستخدام  تطبيق  امللفات .

وميكنك  قراءة  املستندات  احملفوظة  يف  ملفات  حىت  عندما  ال  تمتكن  من  

الوصول  إىل   Wi-Fi أو  بيانات  املوبايل،  والذي  هو  أمر  رائع  عند  السفر .

ملعرفة  كيفية  معل  ذلك،  اتبع  مع  عرضنا  التوضيحي  خلطوات  حفظ  برناجم  

تذكر  أنه  بيمنا  لن  يكون  بإماكنك   الرحلة  اخلاص  بنا  يف  تطبيق  امللفات .

الوصول  إىل  بريدك  اإللكرتوين  مع  برناجم  الرحلة  بيديك،  فإن  اخلطوات  التالية  

ستعمل  مع  أي  نوع  من  امللفات  اليت  تتلقاها  مكرفق  بريد  إلكرتوين .
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Mail   فتح  الربيد  اإللكرتوين  يف  الربيد

إذا  اكن  لديك  نوع  خمتلف  من  حساب   سنستخدم   الربيد  كتطبيق  الربيد  إلكرتوين  اخلاص  بنا  هلذا  الدليل .

الربيد  اإللكرتوين،  فال  يزال  بإماكنك  اتباع  اخلطوات  أدناه،  ولكن  قد  تبدو  خمتلفة  قليال .

أنقر  هيلع  لفتح  الربيد . 1 .  ميكنك  العثور  عىل  تطبيق  الربيد  عىل  الشاشة  الرئيسية .
أرسل  لنا  وكيل  السفر  للتو   2 .  يعرض   صندوق  الربيد  الوارد  قامئة  بالرسائل  اإللكرتونية  األخرية .

برناجم  رحلتنا،  لذلك  يبدو  كربيد  إلكرتوين  جديد  يف  األعىل .

معظم  رسائل  الربيد  اإللكرتوين  آمنة،  ولكن  ال  تنقر  أبدًا  عىل  رابط  أو  

قد  حيتوي  رابط  أو  ملف  داخل  بريد   تفتح  مرفقًا  لست  متأكدًا  منه .

إلكرتوين  عىل  فريوسات  أو  براجم  أخرى  غري  مرغوب  فهيا .

ً

3 .  انقر  عىل  الربيد  اإللكرتوين  لفتحه  وقراءته .
4 .  اآلن  الربيد  اإللكرتوين  مفتوح،  ميكننا  أن  نرى  املرفق  يف  األسفل  عىل  شلك  أيقونة . 

خيربك  امس  امللف  بأنه  برناجم  الرحلة .

حفظ  امللف  عىل  جهاز   iPhone اخلاص  بك 

يوفر  رمز  املشاركة  خيارات  لكيفية  إرسال  
امللفات  والصور  إىل  اآلخرين 

حلفظ  برناجم  الرحلة  عىل  جهاز   iPhone اخلاص  بك،  انقر  عىل  رمز  امللف  

ملعاينته  عىل  الشاشة .

1 .  أنقر  فوق  صورة  املعاينة  لفتح  برناجم  الرحلة .
2 .  احبث  عن  رمز  املشاركة  يف  أسفل  الشاشة .

مق  بالمترير  للعثور  عىل   3 .  تظهر  لوحة   خيارات  املشاركة .
حفظ  يف  امللفات  وأنقر  هيلع .

4 .  يمت  متيزي  خيار    On My iPhone باللون  الرمادي .
عند  االنهتاء،    إذا  مل  يكن  كذلك،  انقر  هيلع  لتحديده .

انقر  فوق  حفظ  يف  الزاوية  العلوية  الميىن .

5 .  ستزنلق  لوحة   خيارات  املشاركة  بعيدًا،  وهذا  يعين  أنه  
مت  حفظ  برناجم  الرحلة  عىل  جهاز   iPhone اخلاص  بك .
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البحث  عن  تطبيق  امللفات 

سيتيح  لك  تطبيق  امللفات  العثور  عىل  برناجم  الرحلة  الذي  حفظته  للتو  مث  

أنقر  أوال  عىل  زر  الصفحة  الرئيسية  للرجوع  اىل  الشاشة  الرئيسية . ًقراءته .

إليك  اختصار  مفيد  للعثور  عىل  تطبيق  ملفات :

1 .  احسب  ألسفل  من  منتصف  الشاشة   الرئيسية،  حىت  يظهر  
رشيط  البحث  ولوحة  املفاتيح .

2 .  أكتب  ملفات .
أنقر  فوق   3 .  سيظهر  تطبيق  امللفات  اكقرتاح  يف   التطبيقات .

الرمز  وسيفتح  تطبيق  امللفات،  وهو  جاهز  لالستخدام .

قراءة  برناجم  الرحلة  باستخدام  امللفات 
حيتوي  تطبيق  امللفات  عىل  العديد  من  املزيات  ملساعدتك  يف  احلفاظ  عىل  تنظمي  امللفات  عىل  جهاز   

 iPhone اخلاص  بك  ولكننا  سنفتح  اآلن  برناجم  الرحلة  الذي  نزلناه  للتو .

1 .  احبث  عن   On My iPhone عىل  هذه  الشاشة  وانقر  هيلع  لملتابعة .
2 .  إذا  مل  يكن  لديك  العديد  من  امللفات  احملفوظة  عىل  جهاز    iPhone اخلاص  بك،  فسيكون  من  الهسل  

ولكن  ميكنك  استخدامرشيط  البحثللعثور  عىل  ملف  مقت  حبذفة . رؤية  أي  ملف  تبحث  عنه .

3 .  انقر  عىل  برناجم  الرحلة  لفتحه  وقراءته .
من  الهسل  جدًا  أن  تكون  قادرًا  عىل  التحقق  من  برناجم  رحلتك  يف   امللفات  حىت  عندما  ال  تمتكن  من  الوصول  

إىل  شبكة   Wi-Fi أو  بيانات  املوبايل،  خاصة  عندما  تكون  خارج  البالد !

عند  االنهتاء،  انقر  فوق  مت  يف  الزاوية  اليرسى  العليا  لرؤية  شاشة   On My iPhone مرة  أخرى .

سيؤدي  المترير  ألسفل  إىل   

إظهار  رشيط  البحث 

ّ
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مشاركة  امللفات  مع  صديق 

يف  هذا  املثال،  سرنسل  برناجم  الرحلة  إىل  صديق  مكرفق  بريد  إلكرتوين .

1 .  انقر  مع  االسمترار  يف  الضغط  فوق  برناجم  الرحلة  حىت  يظهر  صف  من  الرموز  يف  أسفاللشاشة .
2 .  احبث  عن  خيار   املشاركة  الذي  يبدو  مكربع  به  هسم  يشري  ألعىل  منه،  مث  انقر  هيلع .

تظهر   قامئة  املشاركة  وتعرض  طرقًا  خمتلفة  ميكنك  من  خالهلا  مشاركة  امللفات  واحملتويات  

األخرى  من  جهاز   iPhone اخلاص  بك .

سيمت  فتح  الربيد  مع  تضمني  برناجم   يبدو  وكأنه  مغلف  عىل  خلفية  زرقاء . 3 .  احبث  عن  رمز  بريد  وأنقر  هيلع .
الرحلة  بالفعل  مكرفق  بريد  إلكرتوين .

4 .  أدخل  عنوان  الربيد  اإللكرتوين  اخلاص  بصديقك  يف  مربع  إىل .
مث  ميكنك  النقر  فوق  املرفق   مبارشة وكتابة   5 .  أنقر  فوق  مربع  املوضوع  واكتب  موضوع  الربيد  اإللكرتوين .

رسالة  قصرية،  إذا  أردت .

سيمت  إغالق  تطبيق  الربيد  تلقائيًا،   6 .  أنقر  فوق  هسم  أرسل  يف  أعىل  ميني  الشاشة  إلرسال  برناجم  الرحلة .
. On My iPhone  وستعود  الشاشة  إىل  قامئة  امللفات  يف  جملد

ً

حذف  ملف  من  جهاز   iPhone اخلاص  بك، 

. On My iPhone  امللف  موجود  يف  جملد اآلن،  سنحذف  ملفًا  عن  البستنة  ألننا  مل  نعد  حباجة  إليه .

1 .  انقر  مع  االسمترار  يف  الضغط  فوق  ملف  البستنة  إلظهار  قامئة  اخليارات .
سيمت  حذف  امللف  عىل  الفور . يبدو  كصندوق  مهمالت  أمحر  صغري . 2 .  أنقر  عىل  رمز  حذف .

رشيطة  أن  يكون  لديك  الربيد  اإللكرتوين  مع   إذا  قررت  بعد  فوات  األوان  أنك  تريد  االحتفاظ  بامللف،  فال  تقلق !
مرفق  البستنة،  أو  معرفة  موقع  الويب  الذي  مقت  بتزنيله  منه،  ميكنك  حفظه  يف  امللفات  مرة  أخرى  الحقًا .

جيب  عليك  فقط  حذف  امللفات اليت  مقت  حبفظها  عىل  جهاز  

ال يوىص  حبذف  أي  ملفات أخرى  ألهنا     iPhone اخلاص  بك .
قد  تتسبب  يف توقف  جهاز   iPhone اخلاص  بك  عن العمل  

بشلك  حصيح .




