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عن ماذا سنتحدث في الورشة؟

.مقدمة•

.مجلدات ومستندات•

.Google Docs: مستندات جوجل•

.مشاركة المستندات ومستويات الصالحيات•

.تطبيق•



ما هو المطلوب؟

.امتالك حساب في جوجل               •
يجب ، Androidمستخدمين األجهزة التي تعمل بنظام تشغيل 

أن يكون لديهم حساب خاص على بريد جوجل اإللكتروني 
Gmail.

تسجيل الدخول إلى حسابك•

Googleإنشاء حساب 

تعليمات إلنشاء حساب في جوجل، اضغط هنا

، اضغط هناGmailتعليمات تسجيل الدخول إلى 

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=ar
https://support.google.com/mail/answer/8494?hl=ar&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0


الحيوان المفضل لدي: فعالية افتتاحية
: اختاروا الحيوان المفضل لديكم من القائمة التالية1.

.كلب، قطة، ببغاء، سمكة، أرنب

:  ادخلوا على الرابط التالي2.
https://docs.google.com/presentation/d/1Hby8TyTDqUZZ3gBSH

BLd-wDaCZnF1JkG2LD1lbff0cU/edit?usp=sharing

ي على كل مشترك استخدام شريحة فارغة في العرض التقديمي، ف3.

: المكان المخصص لذلك

فقطانتبهوا بأن كل شريحة مخصصة لمشترك واحد. قم بكتابة اسمك-أ

.ابحث في االنترنت عن صورة للحيوان الذي اخترته-ب

.أضف للشريحة الخاصة بك صورة الحيوان-ت

.اكتب لماذا اخترت هذا الحيوان-ث
دقائق10: وقت الفعالية

https://docs.google.com/presentation/d/1Hby8TyTDqUZZ3gBSHBLd-wDaCZnF1JkG2LD1lbff0cU/edit?usp=sharing


مقدمة



?Google Driveما هو جوجل درايف
:التي تتيحالسحابة الحاسوبية هو عبارة عن منظومة 

(. وورد، بوربوينت، صور وغيرها)تخزين ملفات من أنواع مختلفة . أ

: إنشاء ملفات ومستندات مشابهة لبرنامج أوفيس، مثل. ب

Google Docs –إنشاء مستندات

Google Slides إنشاء عروض تقديمية –

Google Sheets إنشاء جداول بيانات –

Google forms –إنشاء نموذج

.بقيتم تحديث األدوات بشكٍل منتظم، دون الحاجة للتثبيت أو إشعاٍر مس. ج



كيفية تسجيل الدخول؟

:من خالل الحاسوب
تعمل بشكل Googleأدوات جوجل 

أفضل في متصفح

:من خالل هاتف ذكي أو تابلت

بواسطة مجموعة تطبيقات جوجل 

Google:



Googleما الفائدة من خدمة 
كمستخدمين خاصين•

د، في مكان واح( مستندات، ملفات وغيرها)طريقة فعالة لتخزين المعلومات ▪
.حيث يمكن الوصول إليها من كل جهاز متصل باإلنترنت

▪

فة عائلة، أصدقاء، وظي)إمكانية إنشاء مجلدات مشتركة الحتياجات مختلفة ▪
(.وغيرها

كمحاضرين•
.بالعمل الجماعي عند كتابة الوظائف" المستندات"االستعانة في ▪
.  لجمع المعلومات وإنشاء النشاطات" النماذج"استخدام ▪
:أمثلة▪

تنفيذ مهام مشتركة▪
استبيانات لجمع المعلومات▪
.  مشاركة المعلومات التي جمعت بواسطة االستبيانات▪
.  تحضير مهمة دراسية تتمركز على االستبيان▪



Googleما الفائدة من خدمة 
كمعلمين •

استخدام مستندات جوجل في مهام العمل الجماعي ▪

.  للطالب، اثناء كتابة مهمة مشتركة

.استخدام النماذج لجمع المعلومات وبناء الفعاليات▪

:أمثلة▪

مهام مشتركة بمجموعات، مثل كتابة رسالة حول ▪

.مشروع/موضوع معين أو كتابة مقترح بحث

جمع معلومات بواسطة استبيانات ومشاركة المعلومات▪

.التي تم جمعها

.  مهمة تعليمية تتمركز على االستبيان▪



تنوع إمكانيات العمل والتعلم المشترك

للطالب والمحاضرين

تحميل ملف أو )إضافة عناصر جديدة•

(.إنشاء عناصر جديد

.تعديل العناصر•

.المشاركة في مستويات متنوعة•

العمل المشترك في نفس الوقت من أي •

.جهاز متصل في االنترنت



مجلدات 

ومستندات



Google Driveشرح الواجهة في 

 











ي أحدث الملفات الت1.

تم رفعها أو العمل 

.عليها
قائمة الملفات 2.

.والمجلدات

م الئحة الملفات التي ت3.

.رفعها

إلضافة ملفات أو 4.

.مجلدات جديدة
.تغيير طريقة العرض5.

عرض تفاصيل الملف6.

مساحة التخزين 7.

.المتبقية/المستغلة



Driveتنظيم الملفات والمجلدات في 

ملفاتي



Driveتنظيم الملفات والمجلدات في 

ملفاتي

.ةنقوم بترتيب الملفات داخل المجلدات المخصص•

.أسهل طريقة لنقل الملفات هي السحب•

خل نقوم بترتيب الملفات دا•

.المجلدات المخصصة

أسهل طريقة لنقل الملفات•

.هي السحب

باإلمكان رؤية أنواع •

.الملفات

باإلمكان رؤية الملفات •

.المشتركة مع آخرين



ملفات تمت مشاركتها معي

تمت مشاركتها "في مجلد •

، باإلمكان رؤية "معي

الملفات التي تمت 

.مشاركتها معي

باإلمكان رؤية من قبل من •

تمت المشاركة وتاريخ 

.  المشاركة



إضافة مجلد جديد



مجلدات/رفع ملفات



Googleإضافة مستند جديد بواسطة تطبيقات 



تنسيق المستندات التي يتم رفعها

، Wordالمستندات التي يتم رفعها، مثل مستند •

.تحفظ بتنسيقها األصلي

.Googleكذلك، يمكنك فتحها بتنسيق مستندات •



مستندات 

:  جوجل

Google 

Docs



جديدGoogle Docsإضافة مستند 



Google Docsتعديل مستند

كتابة عنوان للملف

شريط األدوات من أجل التعديل
عرض المزيد من 

األدوات



حفظ؟

(.ענן)Googleيتم حفظ التغييرات تلقائياً في سحابة 
.داخل أيقونة السحابةVالحظ عالمة 



إضافة مالحظات

:أو لشركائك في التعديل/يمكنك إضافة مالحظات لنفسك و

 اضغط على

إضافة مالحظة

 اضغط على

إضافة مالحظة
ة ضع مؤشر الكتابة على الكلم

التي تريد إضافة مالحظة عليها



االّطالع على سجل التعديالت
عرض سّجل التعديالتسجّل التعديالتملف

افة باإلمكان رؤية من قام بالتعديل أو اإلض

.  عديلعلى المستند، مع تاريخ وتوقيت الت



مشاركة 

مستندات 

ومستويات 

الصالحيات



Google Driveمشاركة الملفات في 
توجد إمكانية المشاركة مع المستخدمين والمجموعات من خالل دعوة شخص بإضافة 

:البريد اإللكتروني

عند اضافة البريد اإللكتروني ألي 

شخص أخر سوف تصل لهذا 

ول الشخص رسالة تفيد بإمكانية الوص

الى الملف

من الممكن التحكم في صالحيات 

وصول هذا الشخص إلى الملف

من الممكن ارسال رابط مع إمكانية 

تحديد صالحيات األشخاص 



إعطاء صالحيات ألشخاص

إضافة البريد االلكتروني للشخص 

الذي نريد مشاركته المستند

أي شخص لديه الرابط يمكنه ▪

أي أن اي شخص : التعديل

ي يمكنه القيام بالتغييرات ف

.  الملف

اي شخص لديه رابط يمكنه ▪

.التعليق

اي شخص لديه الرابط يمكنه ▪

.العرض

في هذه الحالة :نقل الملكية▪

امل يستطيع امتالك الملف بالك
.وحذف المالك االصلي 



مشاركة الملف بواسطة رابط

بواسطة الرابط يمكن ألي 

شخص يمتلك هذا الرابط 

بمشاهدة الملف الذي تم عمل 

مشاركة له

ات تستطيع تحديد صالحي

هذا الشخص ما بين 

,  العرض, التعديل)

(التعليق



المستند مع مشاركة

قبل المشاركة•

بعد المشاركة•



أنواع ومستويات المشاركة
• لكل من المشاهد ( الصالحيات)فيما يلي مخطط يقارن بين إمكانية الوصول 

:أو المعلق أو الُمحرر أو المالك



مع من نشارك الملفات؟
مع طالب 

وأشخاص حول 
العالم 

مع طالب من 
مدارس اخرى

مع طالب من صف 
آخر في المدرسة

مع طالب آخرين 
في الصف



إرشاد ودعم



مواد إرشاد

من الممكن 

الدخول لقناة 

اليوتيوب 

والبحث عن 

فيديوهات 

إرشادية

Google Docs

Google Presentation

Google Sheets

https://support.google.com/docs/answer/7068618?hl=ar&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/docs/answer/2763168?hl=ar&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/a/users/answer/9282959?hl=ar


مواد إرشاد

رابط تطبيقات جوجل التعليمية

مواد ارشاد عن تطبيقات جوجل التعليمية، اضغط على الرابط أو امسح الباركود  

https://view.genial.ly/61924ab1856e880d93f5464d/dossier-ttbykt-gogl-ltaalymy


دعم

تحتاجون إلى مساعدة؟

هناألي سؤال أو استفسار نحن 

طاقم مركز التدريس والتعلُّم

tikshuv@beitberl.ac.il: بريد إلكتروني

mailto:tikshuv@beitberl.ac.il


بالنجاح


