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السرية اذلاتية

ادلكتورة رغد عامد محمود

فزيايءدكتوراه 

وبيئيةفزيايء نووية دكتوراه الاختصاص 

ملنصور اجلامعةامعل كتدريس ية يف قسم العالج الطبيعي يف لكية ا
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اهداف الجلسة

Google).باستخدامملفاتانشاءكيفيةتعلم✓ docs)
.الملفاتهذهوميزاتادواتعلىالتعرف✓

:في نهاية هذه الجلسة ستتمكن من 
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(Google Docs)جوجل مستندات 

Google)جوجلمستندات✓ Docs):يغنيكمتطورنصوصمحررتطبيقهو

Microsoftبرنامجاستخدامعن Wordالمرتفعالسعرذو.

علىظهاحفيتمإنشاؤهايتمالتيالملفاتجميعبأنالتطبيقهذاويتميز✓
Googleدرايفجوجلسحابة Driveحفظيتمكماتلقائيًابكالخاصة

انقطاعبشأنقلقللتضطرلنلذلكأيًضا،تلقائيًاإجراؤهايتمالتيالتعديالت

أوالبرنامجتوقفأو(كانأيًا)المحمولالجهازبطاريةفروغأوالكهرباء

لحظةحفظهايتمإجراؤهاتمالتيفالتعديالتسبب،أليالعملعنالنظام

.توقفتحيثمنالعملومتابعةالتطبيقإلىالعودةويمكنكببساطةبلحظة

https://academy.hsoub.com/apps/productivity/office/microsoft-word/
https://drive.google.com/
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مشاركة الملفات-

مخزن التعليقات-

مقارنة الملفات-

تحويل الصور الى نصوص-

الكتابة بالصوت-

ترجمة الملفات الى لغات -

اخرى



(Google Docs)جوجل مستندات 66

/https://docs.google.com:من خالل الذهاب الى الرابط(Google Docs)يمكن فتح مستندات جوجل ➢

Google)جوجلتطبيقاتعلىالنقرخاللمناو➢ App)التطبيقاتقائمةمنجوجلمستنداتتطبيقواختيار
تطبيقات جوجل 
(Google App)

https://docs.google.com/
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النشاء مستند 
جديد انقر هنا
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الصفحة 

الرئيسية 

للمستندات

تغيير 

االسم

متصل او غير )حالة المستند دنقل المستن

(متصل باالنترنيت

وضع عالمة 

نجمة لتمييز 

المستند

سجل 

تالتعليقا

يمكن لمحرري المستند االطالع 

على سجل عرضك لهذا الملف
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الكتابة بالصوت

الموجودة في tool))اذهب الى قائمة االدوات :لكي نقوم بعملية الكتابة بالصوت ➢

لتظهر النافذة (voice typing)شريط القوائم وقم باختيار ايعاز الكتابة بالصوت 

:  المبينة ادناة

لغرض 

اختيار لغة

الكتابة قم

بالضغط 

ة على القائم
.المنسدلة 

انقرعلى 

المايكرفون للبدأ 
بالكتابة



1818



1919



2020

كيف يمكن مشاركة مستندات جوجل 

((Google Doc مع االخرين

:عند النقر على ايقونة المشاركة                   تظهر النافذة الموضحة ادناة 

حيث تتم المشاركة اما عن طريق اضافة اشخاص او عن طريق الحصول على 

.رابط خاص بالمشاركة
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اعدادات 

المشاركة مع 
االشخاص

عن طريق :الطريقة االولى

اضافة مستخدمين

ومجموعات

مشاركة مستنداتكيف يمكن 
مع Google Doc))جوجل 

؟االخرين 

اضافة ايميل 
المشاركين
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عند الضغط على 

اعدادات المشاركة مع 

االشخاص تظهر نافذة 
الخيارات المبينة 
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اختيار الصالحيات 

الممنوحة لالشخاص الذين 

تمت مشاركة المستند 

معهم  
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الطريقة الثانية 

باستخدام : للمشاركة
رابط مشاركة

رابط 
المشاركة

عند الضغط .1

على العالمة 

المشار عليها 
هنا

تظهر .2

القائمة 
المنسدلة
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.....تفلنتصل باالنترن

(Google Docs)وثائق جوجل 
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مستنداتتحريركيف يمكن 

جوجل بدون االتصال 
offline))باالنترنيت 
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تم قطع االتصال 

باالنترنيت
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معلجتحتاجلنانكيعنيمما,الملفمنفقطواحدنسخةدائماهناك1.

.المجموعةاعضاءمنمختلفةنسخ

.اوفيسمايكروسوفتمعيعملال2.

ملفكعلىCommentالتعليقأوViewمعاينةفقطلالخرينيمكن3.

.عملكتحريرمناحديتمكنالانلضمان

لىعالصفحةعنوانباستخدامبسهولةبالوثائقالمشاركةيمكنك4.
الىبكاملهاdocumentالوثيقةارفاقمنبدال(URL)االنترنت

.بريديةرسالة

1سؤال 

جوجل مستندات استخداماختر من التصريحات ادناه افضل ما يعكس الفائدة من 

(google docs suite)

1سؤال 
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 Google)مستندات جوجل

(Doc  : نسخة الهاتف

النقال 

باالمكان فتح او انشاء مستندات جوجل عن طريق تطبيق الجوجل درايف ➢

(Google Drive)او من خالل تحميل تطبيق الموجود في الهاتف النقال

 Google Playمستندات جوجل من 

انقر النشاء 
مستند

انقر 
هنا
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مستندات 

Googleجوجل

Doc  : نسخة الهاتف

النقال 

1الخطوة  2الخطوة

انقر هنا لتنتقل
2الى الخطوه 

عند النقر هنا 

تظهر النافذة في 
3الخطوة 

3الخطوة
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Googleمستندات جوجل

Doc  : نسخة الهاتف

النقال 

Google Playتحميل تطبيق مستندات جوجل من ➢

اضغط على 
«تثبيت»
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Googleمستندات جوجل

Doc  : نسخة الهاتف

النقال 

الكتابة بالصوت 

تالتعليقا

ادراج

تالتعليقا

المشاركة

تغيير اسم 
المستند

عند النقر على العالمة 
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ملخص

ما تعلمناه

وتعديلهامستنداتكتابةيمكنكDocs)(Googleجوجلمستنداتباستخدام✓

.كنتأينماآخرينمععليهاالعملفيوالتعاون

إضافيةتحّكمفرصويوفّراألمانمنالمزيد"Googleمستندات"يكتسب✓

.العمللفرق

أدواتعبرمستنداتكعلىالحيويةإضفاءعلىGoogleمستنداتتعمل✓

.بسهولةتوالفقراالنصتنسيقفيالمساعدةبهدفالذكيةوالتنسيقالتعديل

ذلكأكانسواءذهبت،أينماوتعديلهاوإنشاؤهامستنداتكإلىالوصوليمكنك✓

.ترنتباإلنمتصالا تكنلمإذاحتىالكمبيوتر،أواللوحيالجهازأوالهاتفمن

استخداميمكنكوبل.الكتابةأثناءتلقائيااتجريهاالتيالتغييراتجميعحفظيتم✓

رتيبهاتمعذاته،المستندمنالقديمةاإلصداراتلعرضالسابقةالنُسخسجل

.التغييرأجرىالذيوالشخصالتاريخبحسب

ملخص لما تعلمناه
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شكرا جزيال 

الصغائمك


