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 Google Gmailقوقل جيميل  .1

لكتروني من شركة قوقل، سهل االستخدام، ويوفر اإلبريد  لمتابعة الهو تطبيق  
 لك الوقت في متابعة كافة رسائل البريد االلكتروني الخاص بك.

 الدخول تسجيل  .1.1
( الرابط  إلى  الدخول  يتم  جيميل،  إلى  الدخول  من  ،  (/http://www.gmail.comلتسجيل 

 ( مثل  االنترنت  لصفحات  متصفح  أي  (  Google Chrome, IE, Firefox, Operaخالل 
( زر  على  النقر  ثم  ومن  أدناه،  الشاشة  لك  الدخوللتظهر  من  أعلى  (  تسجيل  األيسر  الجزء 

 . هكما هو موضع في الصورة ادنا الصفحة

 
 

 
 

الدخول،   تسجيل  لعمل  أدناه  الشاشة  ظهور  يتم   ، الدخول(  )تسجيل  زر  على  النقر  أدخل  بعد 
 ، والذي يكون على الصيغة: Google البريد اإللكتروني لحسابك في

200xxxxx@students.hebron.edu 
 ( الرقم الجامعي الخاص بالطالب، والموجود على بطاقة الطالب.200xxxxxحيث ) 
 المرور )السر( تكون في البداية رقم هوية الطالب، وباالمكان تغيرها مسقبالا كلمة  
كان حقل    فانقر  االيميل  إذا  مختلف،  إلى حساب  الدخول  تسجيل  إلى  وتحتاج  بالفعل  معبأا 

 .استخدام حساب آخر على

 للدخول إلى قوقل جيميل انقر هنا 

http://www.gmail.com/
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=mail&hd=students.hebron.edu&sacu=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AddSession
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=mail&hd=students.hebron.edu&sacu=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AddSession
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=mail&hd=students.hebron.edu&sacu=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AddSession
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&service=mail&hd=students.hebron.edu&sacu=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AddSession
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 .(، كما في الشكل التالي. والنقر على زر )(رقم الهوية)يجب ادخال كلمة السر 
 

 
 

شاشة   ظهور  يتم  الخليل،  جامعة  في  طالب  بكل  الخاص  االلكتروني  البريد  إلى  الدخول  بعد 
 . الجيميل والبدء في ارسال واستقبال رسائل البريد االلكتروني



6 | P a g e 
 

 

 قراءة الرسائل الواردة  .1.2
الو  االلكتروني  البريد  رسائل  في  لقراءة  قرائتها  تريد  التي  الرسالة  على  الضغط  يتم  اليك،  اردة 
 الشاشة أدناه، لتظهر لك الرسالة.

 
، والعناوين التي على الصورة  بالنقر على الرسالة يظهر محتوى الرسالة التي قمت بالضغط عليا

 توضح أجزاء الرسالة الرئيسية.

 
 

 ( الرمز  برسالة جديدة من خالل  المرسل  على  الرد  فتح  باالمكان  اثناء  الشاشة  يمين  من   )
 وقراءتها.الرسالة 
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 أثناء الرد على الرسالة تظهر هذه الشاشة لكتابة نص الرسالة المراد ارسالها إلى المرسل. 

 
( إلى  وبالضغط على زر  الرسالة  ارسال  يتم  محتوى    االيميل(  ولكن  الموضوع  )بنفس 

 الرسالة مختلف(

( من يمين  )  وباالمكان إعادة توجيه نفس الرسالة بكل محتواها لشخص اخر باستخدام الرمز
 الشاشة اثناء فتح الرسالة وقراءتها.

 
 (زر)الذي تريد تحويل الرسالة إليه، والضغط على  بالشخص يتم كتابة االيميل الخاص 

 

 انشاء رسالة جديدة  .1.3

 ( زر  على  بالنقر  جديدة  رسالة  إنشاء  قوقل  يتم  فتح  أثناء  الشاشة  يسار  من   )
في   الجانبي  الشريط  أن  حيث  قوقل  جيميل،  خدمات  كافة  استخدام  أثناء  ظاهراا  يبقى  اليسار 

 جيميل. 
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البيانات من )ايميل  بتعبئة كافة  أدناه، ونقوم  الشاشة  انشاء رسالة تظهر  بعد الضغط على زر 
 ( الرسال الرسالة. ، وبعد االنتهاء من البيانات، يتم الضغط على زر )المستقبل(

 

 ارفاق ملفات مع الرسالة  .1.4

 ( من اسفل الشاشة الخاصة بإنشاء رسالة.يتم ارفاق ملفات من خالل الضغط على زر ) 

 
ويتم اختيار الملف او الملفات التي تريد ارسالها ضمن الرسالة أعاله، مع العلم بأن كافة أنواع  

الملف   اختيار  وبعد  متوفرة،  )الملفات  زر  على  الضغط  أيضا  الرسال باالمكان   )
 الرسالة.

 بعد اختيار الملف وتحميله يظهر بالشكل التالي في محتوى الرسالة.

 
( من يسار أسفل الشاشة أثناء وباالمكان حذف الرسالة وعدم ارسالها من خالل النقر على ) 

 ارسال الرسالة. 

 ل مستقبل الرسالة امي 

 محتوى الرسالة 

 موضوع الرسالة 
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 إعدادات الحساب  .1.5

 الدخول إلى االعدادات .1.5.1
إلى إعدادات الحساب الخاصة بحساب الطالب على قوقل، يتم بالنقر على الزر )  للدخــــول

 ( الموجود في زاوية الشاشة اليمنى العلوية، ومن ثم ظهور الشاشة أدناه.

 
( يتم ظهور الشاشة التالية للدخول إلى جميع  بعد النقر على زر ) 

الخاصة بقوقل، والتي من خاللها نستطيع ت الخاصة  اعدادات الحساب  البيانات  عديل كافة 
 بنا. 
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 تغير االسم وكلمة السر  .1.5.2
في جميع خدمات قوقل يتم النقر    لتغير اسم الظهور الخاص بك في قوقل جيميل وكلمة السر

 .لتغير االسم وكلمة السر( من يسار الشاشة، وتظهر الشاشة أدناه على زر )

 
 

 (.وبعد التعديل كما في الشاشات أدناه، يتم الضغط على زر حفظ )

 

 

 
 ولتغير اللغة حسب ما تراه مناسباا لك، من خالل الشاشة أدناه. 

 تغير االسم بالنقر عليه 

 بالنقر عليهاتغير كلمة السر 
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 استخدام ميزة التأكد بخطوتين .1.5.3
التأكد  تفعيل ميزة  يتم ذلك من خالل  الخاص بك،  أكثر على حساب جيميل  أما لوضع حماية 

 (، الموجودة داخل قائمة ) step verification-2  بخطوتين

 
 ( يتم االنتقال على شاشة جديدة لتفعيلها. حيث تظهر الشاشة التالية، وبالنقر على ) 

 
 لمتابعة تفعيل الخدمة. Nextالب، والضغط على زر فيما بعد يتم كتابة رقم الجوال الخاص بالط
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 نسيان كلمة السر  .1.5.4
لطلب كلمة سر جديدة، يتم التواصل مع وحدة التعليم االلكتروني، أو من خالل الشاشة أدناه قبل 
عملية تسجيل الدخول، وادخال رقم الجوال الذي قمت باعتماده في الخطوة السابقة، أو أخر كلمة 

 مرور لك.
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  Google Classroomقوقل كالس روم  .2
   Google Classroom صفوف جوجل التعليمية أو جوجل كالس روم

خدمة   حساب ألهي  لديه  شخص  ب ،جامعي Google ي  العملية  خاصة 
طلبة  التعليمية عن طريق االنترنت حيث تسهل صفوف جوجل التعليمية لل

داخل   التعليمية    الجامعةاالتصال  جوجل  صفوف  باستخدام  يمكن  إلى  وخارجها.  تنضم  أن 
 المساقات.  سئلة ومهاموالدخول إلى األاعالنات من نشر مساقات مختلفة وتشاهد ما  

 الدخول إلى كالس روم   .2.1
( الرابط  خالل  من  االفتراضي  الصف  إلى  الدخول  لتظهر   (classroom.google.comيتم 

 ( الشاشة أدناه وتقوم بالضغط على زر )

 
سابقا   شرحها  تم  التي  االلية  بنفس  السر،  وكلمة  بك،  الخاص  الجامعي  االيميل  بإدخال  وتقوم 

 للدخول إلى قوقل جيميل.

( الموجود في يمين أعلى الشاشة بعد  كما ويمكن الدخول إلى الكالس روم من خالل زر ) 
 جيميل كما في الشاشة التالية. الدخول إلى قوقل 

 

Google Classroom 

classroom.google.com
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بك كطالب   الخاصة  الصفة  تختار  أن  يجب  والتي  التالي،  الشاشة  تظهر  المساقات  قبل ظهور 
I'M A STUDENT .وليس كمدرس لالستفادة من كل الخادمة الخاصة بالطلبة ، 

 
عملية الصف االفتراضي من خالل قوقل كالس روم وبعد ذلك تظهر لك الشاشة التالية للبدء في 

 وظهور جميع المساقات التي قمت باالنضمام إليها سابقا، أو ستقوم باالنضمام اليها 

  

 االنضمام إلى مساق  .2.2
( على  النقر  يتم  الجامعة،  في  معين  مساق  إلى  بعد لالنضمام  الشاشة،  اعلى  يمين  في   )

المساق  رمز  ادخال  شاشة  بعدها  وتظهر  االفتراضية(،  الصفوف   ( روم  الكالس  إلى  الدخول 
class code والضغط على  والذي يكون الطالب قد أخذه من المدرسJoin . 

 

 صفة الطالب 
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تظهر الشاشة الخاصة بالمساق الذي تم االنضمام اليه كما في   Joinزر انضمام بعد النقر على  
 الشاشة التالية. 

 

 تسليم الواجبات .2.3
يتم تسليم الواجبات بعد تنزيلها من قبل المدرس على الصف االفتراضي والتي يكون شكلها كما 

 يلي. 

 
وباختيار الواجب المطلوب، والضغط عليه يتم ظهور الواجب كاالتي، ونقوم بالضغط على زر 

View assignment 

 
يتم االن ظهور شاشة تسليم الواجب الذي تم اختياره، باالمكان اختيار ملف من جهاز الكمبيوتر  

 الشاشة التالية.الخاص بك، سواء من سطح المكتب او المستندات او االقراص المحلية، كما في 

 الواجبات المطلوبة 
 ساحة االعالنات

 المادة التعليمية
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( لتحميل ملف من الكمبيوتر كما في الشاشة التالية، الختيار أي نوع  الضغط على زر )

 من الملفات.

 
االن بعد اختيار الملف وتحميله تظهر لنا الشاشة التالية، ويجب التأكد من انك قمت بالضغط  

 يمه ووضع العالمات لك. ( الرساله للمدرس ليتم تقيعلى زر )

 

 الرسال الواجب للمدرس 

 أخر موعد لتسليم الواجب 
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 تحميل المادة التعليمية  .2.4
خيار   خالل  من  كاملة  التعليمية  المادة  مشاهدة  الشاشة،   Classworkيتم  اعلى  في  الموجود 

تكون مقسمة ضمن وحدات معين ومواضيع   والتي  تريدها،  التي  التعليمية  المادة  والضغط على 
 معينة كما في الشاشة التالية.

 
الشاشة   في  كما  او طباعتها،  وباالمكان حفظها  يتم عرضها،   ، تريدها  التي  المادة  اختيار  بعد 

 التالية. 

 
كما الملف  على  الضغط  طباعته،    بعد  الملف،  حفظ   ( االلية  اختيار  يتم  السابقة،  الشاشة  في 

 حفظه على القرص الخاص بك على االنترنت(  كما في الشاشة التالية. 

 

 مشاهدة العالمات .2.5
تصليح   بعد  الواجب  الى  أخرى  مرة  الدخول  يتم  االمتحان،  او  الواجب  في  عالمتك  لمشاهدة 

ي في  نتيجتك  تشاهد  سوف  لالمتحان،  كلمة  المدرس  وظهور  الشاشة  يمين    Gradedسار  في 
 الشاشة. 
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 اجابة االسئلة  .2.6
التعليمية،   المادة  إلى  للدخول  السابقة  االلية  بنفس  المدرس،  يطرحه  معين  سؤال  عن  لالجابة 

 . View Questionواختيار السؤال كما في الشاشة التالية والنقر على زر 

 
المكان المخصص لالجابة، والضغط على زر )  السؤال في  ( كما تقوم باالجابة على 

 في الشاشة التالية. 

 

 العالمة

 االجابة هنا 
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 Google Meetقوقل ميت  .3
عقد   الفيديو يتم  المعروف  Google Meet  على  والمحاضرات   اجتماعات 
من المتصّفح أو التطبيق المتوافق مع األجهزة  Hangouts Meet   سابقاا باسم

، ويتم عرض المحاضرات اون الين عبر االنترنت وباالمكان المشاركة الجّوالة
 والصورة والدردشة بشكل مباشرة. بالصوت 

 االنضام إلى محاضرة اون الين .3.1
( الموجود في يتم االنضمام إلى المحاضرة االلكترونية من خالل الضغط على زر )الرابط( )

اعلى الصفحة الخاصة بالمساق، او من خالل الضغط على رابط المحاضرة االلكترونية التي يتم  
 االعالنات الخاصة بالمساق.تنزيلها من قبل المدرس على ساحة 

 
يلي،   االلكترونية كما  المحاضرة  للبدء في  القوقل ميت،  بفتح شاشة  الرابط،  النقر على  بعد  يتم 

 العطاء صالحيات للمايكروفون والكاميرا بالعمل اثناء المحاضرة االلكترونية ان أردت ذلك. 

 
 الصالحيات، يتم ظهور شاشة االنضمام للمحاضرة، كما يلي.االن بعد اعطاء 

 اختر السماح 

 اضغط هنا
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على   تحتوي  والتي  ميت،  قوقل  من  االلكترونية  بالمحاضرة  الخاصة  الشاشة  ظهور  االن  يتم 

 التالية. مجموعة عناصر سيتم شرحها في االجزاء 

 

 مشاركة الشاشة  .3.2
يتم مشاركة الشاشة لرؤية المدرس جهاز او أي مادة علمية تود شرحها امام الطلبة، من خالل  

( من اسفل الشاشة الخاصة بالمحاضرة االلكترونية في القوقل ميت، النقر على زر ) 
 التالية. واختيار من تراه مناسبا لك، من الخيارات 

 
 ( كما في الشاشة التالية. يتم اختيار الشاشة المناسبة لعرضها، والضغط على زر )

 اغالق الكاميرا كتم المايكروفون 

 االنضام للمحاضرة

 صورة الكاميرا

 صورة الكاميرا

 عرض الشاشة كاملة 

 عرض شاشة معينة

 عرض صفحة معينة من المتصفح 
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 تسجيل المحاضرة .3.3
المدرس فقط، وباالمكان  يتم تسجيل المحاضرة من قبل المدرس أو الطلبة، لكن التسجيل يصل  

بمشاهدته الحقا،   الطلبة  ليقوم  بالمساق  الخاصة  التعليمية  المادة  بعد على  فيما  للطلبة  مشاركته 
 .ةكما في الشاشة التالي 

 

 الدردشة المباشرة .3.4
الخاصة   الشاشة  عبر  النقاشات  وبدء  االسئلة  وطرح  والحديث  بالدردشة  والطلبة  المدرس  يقوم 

 كما في الشاشة التالية. Chatبالدردشة والتي تظهر في يمين الشاشة  

 تسجيل المحاضرة 
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 اغالق الكاميرا والمايكروفون  .3.5
 ة. يتم اغالق الكاميرا والمايكرفون من خالل الضغط في منتصف الشاشة وظهور االزرار التالي

 

 الشاشة الرئيسية  .3.6
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 Google Forms زقوقل فورم .4
جوجل،   تطبيقات  أحد  استبيانات  والتي  هو  إنشاء  خاللها  من  للمستخدم  يمكن 

إلكترونية للحصول على تغذية راجعة، أو إنشاء اختبارات إلكترونية، أو استطالع  
التطبيقات المتصلة  رأي، أو طلب توظيف، بسرعة كبيرة وكفاءة عالية، وهو من  

 ( السحابي  التخزين  فورم  Google Driveبخدمة  جوجل  يقوم  جابات،  وا  ردود  وجود  وعند   ،)
(، الذي ُيَمّكن المستخدم  Google Sheetsبتجميعها في مكان واحد فوراا، وهو جداول جوجل )

 من تحليل النتائج من خالل خيار ملخص الردود في جداول جوجل.

 فورمز الدخول إلى قوقل  .4.1
 يتم الدخول إلى قوقل فورزم من خالل احدى الطريقتين : 

• ( درايف  جوجل  تطبيق  إلى  جديد Google Driveالدخول  تبويب  على  النقر  ثم   ،)
(New( ثم اختيار المزيد ،)More( ثم النقر على نموذج جوجل،)Google Form ،)

 ثم إدخال اسم للنموذج لبدء العمل به.
تطبيق   • إلى  )الدخول  جوجل  الرابط    (،Google docsمستندات  عبر 

(http://forms.google.com/ـ)  ( جديد  تبويب  على  النقر  اختيار  Newثم  ثم   ،)
( )Moreالمزيد  جوجل  نموذج  على  النقر  ثم   ،)Google Form  اسم اختيار  ثم   ،)

 للنموذج لبدء العمل به.

 متحان االلكتروني الدخول الى اال .4.2
يتم الدخول إلى االمتحان االلكتروني من خالل الصف االفتراضي للمساق على الكالس روم، او  
يلزم   حيث  كانت،  طريقة  بأي  او  االيميل،  على  للطلبة  بارساله  المدرس  يقوم  رابط  خالل  من 
التالي   النحو  على  الخليل  جامعة  بطلبة  الخاص  الرسمي  بااليميل  الدخول 

(xxxxxxxx@students.hebron.edu  في كما  الصحيح.  بالشكل  االمتحان  فتح  ليتم   )
 الشاشة التالية. 

http://forms.google.com/)ـ
http://forms.google.com/)ـ
http://forms.google.com/)ـ
mailto:xxxxxxxx@students.hebron.edu
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 وفي حال عدم الدخول بااليميل الرسمي، يتم ظهور الشاشة التالية: 

 

 الرابط أيضاا كما يلي.باالمكان الدخول إلى االمتحان من خالل الكالس روم أو نسخ 

 

 أو باستخدام المتصفح المخفي من اعدادات قوقل كروم. 
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 االجابة على االمتحانات .4.3
لالجابة على االمتحان يختار الطالب االجابة الصحيحة، وال يعمل تسليم اال بعد التأكد من ان  

 يلي: جميع االسئلة قد تم حلها بجميع انواع االسئلة، ويظهر االمتحان كما  

 

 

 تسليم االمتحان  .4.4
( في نهاية االمتحان، وهنالك مالحظة  يتم تسليم االمتحان بالضغط على زر تسليم )

تسلم   زر  على  بالضغط  الطالب  يقوم  ال  ان  يجب  االنترنت  انقطاع  حال  في  انه  وهي  مهمة، 
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(submit  يتطلب التسليم  حال  في  ولكن  انترنت،  بدون  االسئلة  على  يجيب  الطالب  يبقى   ،)
 االنترنت. وبالتالي الطالب يستغل الوقت لالجابة عن االمتحان.

 

 عمل نموذج امتحان او استبيان .4.5
، للبدء في عمل نماذج امتحانات أو استبيانات، من خالل نماذج فورمزيتم الدخول إلى القوقل  

قوقل   إلى  الدخول  تسجيل  عملية  بعد  وذلك  الرابط  قوقل،  خالل  من 
(http://forms.google.com/ـ) .لتظهر الشاشة التالية 

 

امتحان، استبيان، ... الخ( ومن ثم تظهر الشاشة يتم اختيار نوع النموذج الذي تريد بناؤه، )اما  
 التالية حسب االختيار. 

 

( من الشريط الجانبي، كما هو موضح  والضافة أسئلة إلى النموذج، نضغط على االيقونة ) 
( وكتابة نص Untitled Question  بدون عنوانالضغط على خانة )سؤال  كما وأنه عند  أعاله،  

 السؤال االول 

 عنوان النموذج مع مالحظات 

 اضافة اسئلة

http://forms.google.com/)ـ
http://forms.google.com/)ـ
http://forms.google.com/)ـ


27 | P a g e 
 

ضمن   اإلجابة  كانت  إذا  اإلجابة  خيارات  إدخال  ثم  المطلوبة،  اإلجابة  نوع  تحديد  ثم  السؤال، 
 :ي كما في الشاشة التاليةفي جوجل فورم ه واالسئلة أنواع اإلجابات حيث  خيارات محددة.

 

 حيث أن تلك الخيارات هي: 

 ة نصها قصير. لكتابة إجاب  إجابة قصيرة: •
لكتابة إجابة على شكل فقرة، أو نصها طويل، ويمكن لُمنِشئ النموذج التحكم بعدد  فقرة: •

 الحروف التي يسمح بكتابتها.
تكون على شكل دوائر صغيرة، ويمكن للمستخدم اختيار إجابة واحدة،  خيارات متعددة: •

 وتستخدم عند كتابة سؤال اختيار من متعدد.
متعدد،   االختيار:مربعات   • من  اختيار  سؤال  كتابة  عند  تستخدم  صغيرة،  مربعات  هي 

 ويمكن للمستخدم اختيار أكثر من إجابة.
 تتيح للمستخدم اختيار إجابة واحدة من قائمة محددة العناصر. القائمة المنسدلة: •
تمّكن المستخدم من تحميل ملف بصَيغ وأنواع متعددة، ويمكن تعيين الحد  تحميل ملف: •

 ألقصى لعدد أو حجم الملفات المسموح بتحميلها. ا
الخطي:ا • أو مستوى شيء معين،أو   لمقياس  يستخدم لالستدالل على درجة  مقياس  هو 

 . 10-1للتقييم، ويمكن تدريجه من  
االختيارات: • متعددة  شكل  شبكة  على  تكون  حيث  كبير،  حٍد  إلى  الجدول  يشبه  مبدأها 

 انة واحدة فقط من كل صف. صفوف وأعمدة، ويمكن للمستخدم اختيار خ 
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تكون على شكل صفوف وأعمدة، ويمكن للمستخدم اختيار أكثر  شبكة مربعات االختيار: •
 من خانة من كل صف.

يتم   :التاريخ • تقويم  خالل  من  لإلجابة  يريده  الذي  التاريخ  اختيار  من  المستخدم  ُيمّكن 
 عرضه في شاشة السؤال.

 معين بالدقائق والساعات.يتيح للمستخدم تحديد وقت  :الوقت •

الخاصة   العمل  مساحة  أسفل  في  الموجود  الشريط  خالل  من  بالسؤال  التحكم  يمكن  ذلك  بعد 
بالسؤال، الذي يمكن من خالله حذف السؤال أو نسخه أو تفعيل خيار مطلوب، الذي ال يسمح  

ع النقر  عند  تظهر  إضافية  خيارات  وهناك  إجابة،  بدون  السؤال  هذا  بترك  النقاط  للمستخدم  لى 
الثالثة في أقصى يسار هذا الشريط. إلضافة سؤال جديد انقر على خيار إضافة سؤال من قائمة  

 (، إضافة العناصر، وهذا الخيار يكون على شكل دائرة بداخلها إشارة ) 

 اعدادات النموذج  .4.6
ة  ايقون يمكن تغيير إعدادات النموذج حسب الحاجة والتفضيالت الشخصية، من خالل النقر على  

 :، كما في الشاشة التالية( من اعلى الشاشة)

 

 االعدادات العامة  .4.6.1
 ، كما في الشاشة التالية.يظهر تلقائياا قسم اإلعدادات العامة، والذي يتضمن اإلعدادات التاليةثم  
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اإللكتروني • البريد  عناوين  اختباراا،  :جمع  النموذج  كان  إذا  اإلعداد  هذا  استخدام  يجب 
 صاحب كل إجابة أو رد.لمعرفة من هو 

برّد واحد • لإليميل   :التقييد  واحدة  النموذج ألكثر من مرة  تعبئة  تكرار  اإلعداد  هذا  يمنع 
 الواحد. 

اإلرسال • بعد  إنهائهم   :التعديل  بعد  إجاباتهم  تعديل  من  المستخدمين  اإلعداد  هذا  ُيَمّكن 
رساله.   للنموذج وا 

يتيح هذا اإلعداد لُمنِشى النموذج  :ةمشاهدة الرسوم البيانية للملخصات والردود النصي •
 جعل نتائج النموذج مرئية للمستخدمين بعد ملئ النموذج.

 إعدادات المظهر .4.6.2

المظهر،   بالنقر على زر تخصيص  النموذج  ،  (من االيقونة ) يمكن تغيير إعدادات مظهر 
تطبيق لعرض التنسيق  بعد ذلك يتم اختيار الخيارات واأللوان المطلوبة، ومن ثم النقر على كلمة  

 الذي قمت به. 

 

 إلى اختبار  زفورم لتحويل جوج .4.6.3
يمكن تحويل النموذج إلى اختبار عن طريق النقر على تبويب إعدادات واختيار قسم االختبارات، 

 وتفعيل خيار جعل هذا اختبار؛ لتظهر لك إعدادات ضبط االختبار، وهي: 

الدرجة”: بعد كل إرس إعداد “إصدار  اليدوية إما مباشرةا  المراجعة  بعد  ال، أو في وقت الحق، 
 ويستلزم هذا الخيار تشغيل جمع عناوين البريد اإللكتروني.
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مشاهدة”: للمجيب  “يمكن  اإلجابات   إعداد  الصائبة،  غير  األسئلة  رؤية  للمستخدم  يتيح 
 الصحيحة، قَيم النقاط.

 كما في الشاشة التالية:

 
 ارسال النموذج  .4.7

يتم حفظ جميع التغييرات تلقائياا في جوجل درايف، وإلرسال النموذج يجب النقر على زر إرسال، 

ذا كان عدد األشخاص المطلوب منهم تعبئة النموذج قليل أو (من اعلى الشاشة )  ، وا 
نشره على مواقع  يتم  ذا كانوا غير محددين  وا  اإللكتروني،  البريد  إليهم عبر  إرساله  يمكن  محدد 

 .ل االجتماعي أو على موقع إلكترونيالتواص

 

 عرض وتحليل النتائج .4.8

 مشاهدة الردود  .4.8.1

لمتابعة الردود انقر على قسم الردود الموجود بجانب قسم األسئلة، ويمكن عرض الردود بثالثة  
 ، كما في الشاشة التالية:طرق 
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 حيث أن : 

 وقطاعات دائرية.يعرض ملخص للنتائج على شكل مخططات ورسومات بيانية  ملخص:

 يعرض كل سؤال وتحته الردود عليه. السؤال:

 لرؤية ردود كل شخص على حدة. فردي:

لن   وبذلك  الرمادي،  باللون  لتصبح  الردود  قبول  على  الضغط  يجب  الردود  استقبال  إليقاف  أما 
 . كما في الشاشة التالية يتمكن أحد من فتح النموذج مرة أخرى 

 

 استعراض النتائج في جداول .4.8.2
إدخالها واستعراضها على شكل  تم  التي  البيانات والمعلومات  نماذج جوجل ترحيل  برنامج  يتيح 

 (.) جدول في برنامج جداول جوجل، وذلك بالنقر على إنشاء جدول بيانات 
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 أو تحليل البيانات من خالل الرسومات التي تظهر في الردود، كما يلي:
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 Google Driveقوقل درايف  .5
تحميل صور ومقاطع فيديو    من خالله  يمكنكإحدى تطبيقات قوقل، والتي  

، والرجوع إليها في أي وقت ومكان بوجود  ومستندات وملفات أخرى تهمك
 االنترنت.

 الدخول إلى قوقل درايف  .5.1

( الموجود في تطبيقات قوقل مثل الجيميل،  يتم الدخول إلى قوقل درايف من خالل االيقونة ) 
الرابط )وغيرها، أو   الدخول (/https://drive.google.comمن خالل  ، حيث يشترط تسجيل 

 بااليميل الخاص بطلبة بالجامعة، كما في الشاشة التالية: 

 

 بعد عملية تسجيل الدخول والنقر على الشاشة أعاله، يتم االنتقال إلى الشاشة الرئيسية التالية: 

 

https://drive.google.com/
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 إنشاء الملفات والمجلدات  .5.2

( الجانبي  الشريط  في  الموجودة  االيقونة  خالل  من  الملفات  إنشاء  واختيار يتم   ،)
 الالزم كما في الشاشة التالية.

 

 :في الشكل أعاله هي أهم القوائم حيث أن

جديد • الذاتيةمجلد  "السيرة  وتسميه  مثال  مجلد  إنشاء  يمكنك   : cv"   نسخ فيه  تضع  ثم 
  .لسيرتك الذاتية باالنجليزية، العربية، الفرنسية.. المجلد يحتوي على ملفات معينة

 ..أو وورد أو صور pdf : رفع ملفات جديد مثلتحميل الملفات •
 .كامل يحتوي على ملفات من الحاسوب  folder : رفع مجلد مجلد تحميل •
 .: ملفات وورد نصية تم عملها على جوجلجوجل مستندات •
 .: مثل إكسل لكنها خاصة بجوجلجوجل جداول بيانات •
 .: باوربونت عروض تقديمية •
 .: للمزيد من الخيارات المزيد •

 الملفات من الجهاز  رفع .5.3

( من القائمة الجانبية، زر )  على  بالنقر   قم   درايف،  جوجل  على  الرفع  بعملية  للقيام 
ثم على زر )   وتحتها .  فيديو  أو  pdf  وورد   بصيغة  ملف  لرفع  ،ملف  تحميل (  ومن 

 .كما في الشكل التالي داخلها ملفات  على يحتوي  كامل مجلد  لرفع مجلد  رفع
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 وورد ) الملف اختيار، و الحاسوب  من الملف  الختيار نافذة تفتح مثال ملف رفع على النقر بعد 
 (.الشاشة التالية في كما مثال

 

 . بنجاح  تم الرفع أن تبين  صغيرة نافذة ستظهر الملف، رفع يتم أن بعد 

 

 تنظيم الملفات .5.4
كما في الشاشة  بعد رفع الملفات، هذه هي طريقة تنظيمها بعد النقر على أي ملف •

 التالية: 
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 القوائم اعاله هي: حيث أن 

 .مشاركة الملف .1
 .ة الملف مع شخص محدد كمشار  .2
 .مشاهدة الملف لقرائته .3
 .حذف الملف .4
 .قائمة تظهر عناصر أخرى  .5
باستخدام تطبيق، يمكن اضافة تطبيقات أخرى بالنقر على ربط  فتح باستخدام )فتح الملف  .6

 .المزيد من التطبيقات(
 .نقل إلى: تحويل الملف لمجلد آخر .7
إضافة نجمة: إذا كان لديك ملف مهم وتريد تمميزه، اضف نجمة إليه وستظهر بجانب  .8

 .اإلسم
 .إعادة التسمية: تغيير إسم الملف .9

 .معلومات حول الملفعررض التفاصيل: الحصول على  .10
 (. Copy-Pasteإنشاء نسخة طبق االصل على الملف بمعنى ) .11
 تنزيل الملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. .12

 مشاركة الملفات  .5.5

 مشاركة الملفات مع شخص محدد .5.5.1

 :د، ما عليك اال اتباع التاليلمشاركة ملف مع شخص محد 

 (ر مشاركة )الضغط بالزر اليمين على الملف المراد مشاركته، ثم نختا •
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ل • التالية،  الشاشة  للشخص تظهر  اإللكتروني  البريد  و كتابة  به  ،  السماح  تريد  ما  اختيار 
 .كتابة رسالة توضيحية إن شئت ، و للشخص)تعديل، تعليق، أو عرض فقط(

 
  مشاركة الملفات بشكل عام على االنترنت .5.5.2

ب وغيرها، ما عليك اال  الكت  مثل  اإلنترنت   على  عام  بشكل  للتحميل  ملفات   توفير  تريد   كنت   إذا
كما   Get link( ومن ثم انشاء رابط من  الضغط على الزر اليمين للملف واختيار ) 

 في الشاشة التالية وارساله لمن ترغب. 
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 للمالحظات واالستفسارات: أ.أنس عمرو 

anasamro@hebron.edu 


