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ي للتعليم االلكتر 
 
اف ي دورة التدريب االحتر

 
ون

 للعام الدراسي 
ً
2021–2020أستعدادا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية المنصور الجامعة

دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

1اجلزء -تطبيقات جوجل 

( Google Drive)

عادل قامسعال . د
Website: https://muc.edu.iq Email: ictd@muc.edu.iq
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Instructor Biography 

عال عادل قامس. د

انشاءات/مدنيةدكتوراه هندسة 

تدريس ية يف قسم هندسة تقنيات الاهجزة الطبية

لكية املنصور اجلامعة
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مميزاتهكل ما تريد معرفته حول جوجل درايف استخدامه و أهم 



اهداف الجلسة4

زامنتوأ مهيةدرايفالكولكاس تخدامأ ساس يات

Google)البياانت Drive)

.درايفالكولكابس تخدامامللفاتمشاركة

جوجليقاتتطب اىلالوصولوالإلكرتوينالتعلمي

.رتنتالانبدوناوالانرتنتبطيئةبيئةيف

By the end of this session, you will be able
to Understand..
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Google Driveمحرك جوجلG Suite Cloudسحابة 
Google Driveميكنكالانرتنتعىلجوجلحملركختزينيةمساحةيه

احملموةلكأ هجزتمجيععربالاخرينمعهباواملشاركةملفاتكلكختزين

.الشخيصوالمكبيوتر

ماكنايمنيةالتخزين مساحتكاىلادلخولكنكمي .تطبيقاىلحتتاجل

.ادلخولجيلوتس ويبمتصفحأ يمنابلنرتنتمرتبطهجازابس تخدام

ىلابلإضافةامللفاتمننوعايختزينميكن الكبريةلفاتابملالاحتفاظاإ

اتملفبضمهناجوجلنوعغريمنملفاتحتريرميكنكام.الاجحام

فيديومقاطع,الادويبملفات,اوفسمايكروسوف

24تم إطالقه في GDجوجلحمركاىلاحلاسوبمنامللفاتلكحتميل
2012نيسان 
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Google Driveجوجل درايف ما هي تكلفة المساحات عبر

ىليصلماختزينميكنكأ نهمنالرمغعىل جماانً جيجاابيت20اإ

ل،Googleيفاجملاينحسابكمن ىلس تحتاجأ نكاإ كاشرتااإ

:البياانتمناملزيدلتخزينمنمدفوع

دولر شهريً 1.99جيجاابيت مقابل 100

دولر يف الشهر2.99جيجاابيت مقابل 200

دولر يف الشهر9.99ترياابيت مقابل 2

دولر شهريً 99.99ترياابيت مقابل 10

دولر شهريً 199.99ترياابيت مقابل 20

شهريً دولر 299.99ترياابيت مقابل 30

$
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درايفما نوع الملفات التي يمكن تخزينها في جوجل 

ىل : املستندات✓ ذا مقت بتحويل مستند نيص1.02ما يصل اإ مليون حرف اإ

ىل تنس يق حمّرر مستندات  ىل ، Googleاإ .ميغاابيت50فقد يصل جحمه اإ

ىل مليوين خلية جلداول البياانت اليت: جداول البياانت✓ نشاؤها ما يصل اإ  مت اإ

ىل جداول  .Googleبياانت أ و حتويلها اإ

ىل : العروض التقدميية✓ ىل ميغاابيت للعروض التقدميية احملو100ما يصل اإ ةل اإ

.التقدميية Googleعروض

.ترياابيت5حىت : مجيع امللفات ال خرى✓

GDفي يمكنك تخزينها التي المستندات وجداول البيانات وأحجام العروض 

.  يدواملوس يقى والصور واملستندات واملز ال فالم  Google Driveجوجل درايف يدمعيشء حد كبري أ ي اىل 
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درايفجوجل هذه هي أنواع الملفات األكثر شيوًعا التي يمكنك عرضها في

Google Drive

Microsoft Office documentsملفات مايكوسوفت اوفيس
 Google Driveجوجلمتوافقة مع محرك 
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ذا  حساباكن دليك اإ

•Gmail 

•Google

ىلالوصولابلفعلفميكنك Googleدرايفجوجلاإ

Driveادلخولوتسجيلالانتقالهوفعهلعليكمالك

ىل Drive.Google.comاإ

كيف يمكنك إنشاء حساب خاص 
درايففي جوجل 
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في البداية يتم التسجيل بايميل 

كوكل  sign in

يمكنك الدخول عن 

طريق الكتابة في 

البحث

او يمكنك الكتابة في شريط 

البحث

Address bar
Drive.google.com او عن طريق

Google app
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خزن الملفات في موقع العمل 

لغرض الوصول السريع

Store files in 

workspace for quick 

access

ملكية الملفات المخزنة 

تعود لالفراد

Stored files 

Owned by 

individuals

متزامنة مع الحاسوب

Synchronous with 

computer

ما يشارك به االخرون معك

What other people 

shared with you

اعادة خزن الملفات الحذوفة او حذفها نهائيا, مراجعة

View, restore, or permanently  

deleted files

حجم الملف ومساحة التخزية المستخدمة

Sile files size and storage 

used

البحث االساسي والمتقدم للملفات

Basic and advance file 

search

Offline set تغيير االعدادات

setting

دفق الملفات

File 

stream

لمعاينة التفاصي

المملفات 

المشارك بها

Shared 

files

الحصول على 

رابط للملف Get 

ling to file

معاينة الملف

preview

Google Driveمحرك جوجلG Suite Cloudسحابة 
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.....تفلنتصل باالنترن

Google Driveمحرك جوجلG Suite Cloudسحابة 
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بكاخلاصةالانرتنتخدمةترقية❑

اقوىاشارةعىلللحصولالاهجزةتعديل❑

Ethernetايرثنتسكلطريقعن(الراوتر)التوجيههجازمعالربط❑ cordمنبدل

Wifiفايالوايبواسطةالربط

.مكثفافهياالانرتنتاس تخداميكوناليتالاوقاتجتنب❑

واحلاسوبالانرتنتلهجزة(UPS)الطاقةخزنبطاريتاس تخدام❑

 Teaching for Lowالتعليم االلكتروني في بيئة بطيئة االنترنت 
Bandwidth
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Google Driveهل يمكن العمل أو التعديل على المستندات في 

ىلالوصولميكنك• التصالعدموضعيفوالعملDriveدرايفجوجلاإ

،Safariمثلاخر،متصفحلتس تخدمChromeمتصفحابس تخدام

ذاال مورمنيفلتلحىت العملأ ثناءDriveيفمايشءعىلنقرتاإ

.ابلإنرتنتاتصالدون

ل هجزةقالتطبياس تخدامعندالتصالعدموضعمتكنيأ يًضاميكنك•

iPhoneوiPadو. Androidىلس تحتاج Driveتطبيقتزنيلاإ

.جلهازك

signادلخولتسجيلمنالتأ كد• inامييلابس تخدامGoogleأ نقبل

ىلالوصولمنتمتكنلنحيثابلإنرتنتمتصلغريتصبح لقبيشءأ ياإ

.ذكل
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اي من تطبيقات جوجل 
Google Driveدرايف 

ن الوصول اليها بدويمكن 
اتصال باالنترنت؟

Googleدرايفكولكاىلالوصولميكنك Driveاتصالبدون

:وحتريرهاالتاليةامللفاتاىلدلخولواابلنرتنت

Googleجوجلواثئق❖ Docs

Googleجوجلجداول❖ Sheets

Googleجوجلرشاحئ❖ Slides

Google)درايفكولكيفاخملزنةكولكنوعغريمنملفات❖

Drive)مثلPDFاوفيسميكروسوفتوملفات

متوفرة فقط اذا اس تخدمت ( Offline)مزية الاوفالين : مالحظة

 Google Chromeجوجل كروم 

Use Google Drive files offline 

Computer Android, iPhone & iPad
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قات كيف يمكن تحرير تطبي

درايفجوجل 
Google Drive Apps

اتصال باالنترنت بال 
(Offline)

 Webنسخة االنترنت 
version

وتسجيل بدايةحيتاج املس تخدم ان يكون متصال ابلنرتنت يف ال ❖

signed in to Chromeادلخول 

افتح جوجل كروم واذهب اىل❖

drive.google.com/drive/settings

ارش عىل املربع جبانب خيار , (Offline)قسم اوفالين يف ❖

عىل هذا جداول ورشاحئ  جوجل احلالية, فتح وحترير واثئق, انشاء

ابلنرتنتاجلهاز حني ل يكون متصال 

Create, open and edit your recent Google Docs, 

Sheets and Slides files on this device while offline

offline accessلتفعيل ميزة االوفالين

https://www.google.com/chrome/answer/185277
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settingعند الدخول الى 

صية من هنا تستطيع تفعيل خا
Offline GDالعمل اوفالين 
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اذلي Googleن املاوس ال مين فوق ملف املستندات أ و جداول البياانت أ و العروض التقدميية مبزر انقر ✓

.offlineتريد حفظه يف وضع عدم التصال 

(Available offline( )متاح بال اتصال)شغّل ✓

مفتاحملفات متعددة دون اتصال ابلإنرتنت ، اضغط عىل حلفظ ✓

press Shift or Command (Mac)/Ctrl (Windows) while you click other files.

انقر عىل جاهز للعمل دون ال يرس، اجلزء العلوي يف  offlineلظهار امللفات اليت لها خاصية العمل ✓

.Offline previewفوق معاينة دون اتصال مث انقر . Ready for offlineاتصال 

الي ملفoffline accessلتفعيل ميزة االوفالين

سواء كنت متصال او غري متصل يف كولك درايف  ( Google Doc-sheet-slide)تس تطيع انشاء ملفات الكولك *

 بعد تفعيل او اخذ حضور الطالب مثالاختباراتلتحضرياس تخدامهعىلالعمل و اوفالينواخرت متوفر ابلنرتنت

*الانرتنيت س تجد لك العمل حمفوظ دليك وتس تطيع املشاركة به
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Right click on any file
سوف تظهر لك قائمة مع العديد من الخيارات التي 

توفرها كوكل
مثالللفايالتofflineلتفعيل خاصية 
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سوف offlineعند تفعيل خاصية االوف الين

Ready for offlineتظهر هذه العالمة 

عن طريقها يمكن تفعيل اظهار الملفات
حيث سوف offlineالتي تم تحويلها الى 

تكون الملفات واضحة والملفات االخرى
hiddenغير واضحة 



كيف تعمل على ملفات24
من غير نوع جوجل 
على جوجل درايف 

(Google Drive  )
الخاص بك في وضع 

؟offlineاالوفالين

cloudدفق ملفات احملرك اخلاص بك من السحابةFDSميكنك بواسطة ✓

.مبارشة اىل حاسوبك

سجيل ادلخول حيتاج املس تخدم ان يكون متصال ابلنرتنت يف البداية وت ✓

signed in to Chrome

drive.google.com/drive/settingsافتح جوجل كروم واذهب اىل ✓

درايفتزنيل دفق ملفات احملرك من اعدادات جوجل ✓

Download Drive File Stream from the setting of the GD

عىل حاسوبكDGSتزنيل ✓

ا احملراكت بضمهن, احفظ ملفات او حمافظ ملفات حمددة يف وضع اوفالين✓

(Drive )املشارك هبا

كيفية تفعيل كوكل درايف على

الحاسبة

https://www.google.com/chrome/answer/185277
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GDلمعرفة بعض المعلومات عن 
GDS on computerاو لتحميل 
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system requirementsمعلومات عن 

DFSاين اجد 
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GDS on computerلتحميل 
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يلبعد ان تم تحميل الفا

تستطيع االن تنصيبه على 
 computerالحاسبة
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سوف يطلب منك ادخال ايميل 

خاص بك
Google mail

بعد ادخال االيميل سيكمل التنصيب 

ويصبح جاهزا لالستخدام
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Desktop
DSF+Docs+Sheets+Slides
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Computer
Hard Disk drive

GDSF

Open GDSF
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ر من غيملفات تفعيل 
نوع جوجل على 
جوجل درايف 

(Google Drive  )
الخاص بك في وضع

؟offlineاالوفالين
Rightclick+DFS+
Available offline

الكوكل كل مايحتويه 

درايف من ملفات
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ل جوجباستخدامما كيف يمكنني مشاركة مستند مع شخص 
 Google Driveدرايف 

.معهماركة املستند اذلين ترغب يف مشلالشخاص ملف، مث مشاركة، وأ دخل عنوان الربيد مشاركة املستندات يمت ابختيار •

.املستنديط جان ي حول ميكنك السامح هلم بتحرير املستند أ و عرض املستند أ و تقدمي تعليقات يف رش مستند مشاركة عند •

ربيد الالكرتوين مث حدد جبوار عنوان ال” من ميكنه التحرير“انقر فوق القامئة معها، حتديد هجة اتصال ملشاركة وثيقتك عند •

.التعليقميكن “أ و ” ميكن عرض“أ و ” حترير“

ذا مل يكن دلي• نشاء رابط قابل للمشاركة اإ ك عنوان ميكنك أ يًضا اإ

Googleكل ميكن لهذا الشخص بعد ذ. املبارش ل حد ال شخاص

ىل عنوان  وتسجيل ادلخول ابس تخدام بياانت URLالانتقال اإ

. Googleاعامتده دلى 
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Shareاواستطيع مثال عمل 

web GDمن داخل 
Right click



اكتب ايميل المرسل اليه35

احدد كيفية التعامل مع 

الفايل  
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Right click
على اي فايل

استطيع مثال عمل 

Share
من الحاسبة

GDFS
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Paste any file

Copy any file
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point file

الذي تم نسخه

web GDعند دخول 
بايلسنرى الفايل موجود ايضا حتى بالم
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استطيع فتح اي 
فايل

Open
او فتح الفايل مع

Drive web
Open with 

Google drive
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تستطيع فتح 

الفايل مع
Google slide
او مع تطبيقات 

اخرى
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تحول الفايل 

االن من 
Microsoft 
ppt file.

الى 
Google 

Slide
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سؤال لو 

سمحتم نعم1.

ال2.

ال اعلم3.

 Google driveهل تستطيع تبديل 

file stream على الذي تم تحميله

الى حساب اخرالحاسبة 
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Ask Google
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task barالذهاب الى 
right click on GDثم 

ستظهر لك قائمة

GDفتح 
اضغط هنا

اختار

ستظهر قائمة 

راختار منها تغيي
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تبديل الحساب
ادخال الحساب الجديد

GD fileسنالحظ تغيير 



ين ايضا تستطيع االنتقال ب46

web GDالحسابات على 
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Google Drive Tricks
OCRخاصية 

حيث تتحول الصورة اىل Docتس تطيع حتويل اي صورة اىل 

كتابة

Right clik—open with—Google doc

كتابة سوف تفتح الصورة الاصلية وحتهتا الصورة بشلك
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Google Drive Tricks

ت خاصية البحث عن الصور حىت لو اكن

لمتكل الامس اذلي تبحث عنه

صورة: مثال

Eiffel Tower

لكن الصورة حتت امس

58d919eaf2d0331b008b4bbd
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Google Drive Tricks

pdfخاصية حتويل اي ملف اىل ملف 

اول امعل

Right click-share-copy like

لك بعدها مث اضع الرابط يف متصفح الكو

اغري اجلزء الاخري هبذه العبارة

export?format=pdf مث

Enter

PDFسيمت حتميل امللف بشلك ملف
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Google Drive Tricks

خاصية حتديد املاكن

عند نسخ فايل

تس تطيع الضغط عىل 

Shit+z+left click on file

حتدد س تظهر قامئة عن طريقها

ماكن ارسال الفايل
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كيف يمكن تحرير 
تطبيقات جوجل درايف 
Google Drive Apps 

وضع االوفالين  في 
(Offline)

الالنقتطبيقات الهاتف 
Mobile app

.اجلوال( Google Drive)افتح تطبيق جوجل درايف ✓

النقاط )« more»انقر جبانب امللف اذلي تريده عىل ✓

(.الثالثة املتعامدة

«Mark available offline»انقر ✓
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Google Drive for Mobile
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Google Drive for Mobile
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Google Drive for Mobile
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ملخص

ما تعلمناه

Gيتيح Suiteمزامنةو واملشاركةاخلزنواملدرسنيللطالب

وقتكوربط,اتس تخدهماليتاملرتبطةالاهجزةمجيعبنيامللفات

.احلقيقي

Gلتطبيقاتادلخولميكن Suiteفقدانمعحىتماكنايمن

ابلنرتنتالتصال

بعضلحيقد(ابلنرتنتاتصالبال)اوفالينالادواتاس تخدام

.الصعوابت

تصالابدونلتحريرهامتوفرةدرايفجوجلتطبيقاتجعل

للطالبكونيلحنيالطالباختباراتلهتيئةمفيدابلنرتنت

.ابلنرتنتاثبتاتصال
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Suggestion?

Comments?

Questions?


