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واليت تقدم جمموعة من اخلصائص ” جي ميل“تقدم جوجل أيضا خدمة الربيد اإللكرتوني 

جيجا  15“جعلته الوجهة املفضلة لكثري من املستخدمني وعلى رأسها السعة التخزينية العالية 

وإمكانيات البحث املتقدمة داخل الرسائل والقدرة على التحكم يف تبويب الرسائل ” بايت

 .وغريها” الرسائل الرتوجيية –رسائل مواقع التواصل االجتماعي  –الرسائل األساسية “
 

خدمة التخزين السحابي للملفات املقدمة من جوجل، إنه أشبه بقرص صلب على الويب ميكنك من 

جيجا بايت كما  15خالله ختزين ومشاركة امللفات، يوفر جوجل درايف سعة ختزينية جمانية 

 .تريا بايت 16ميكنك شراء مساحات ختزين إضافية مدفوعة تصل إىل 

تغنيك خدمات جوجل درايف فعلًيا عن كل خدمات اجملموعة املكتبية أوفيس حيث ميكنك من 

خالله إنشاء املستندات والعروض التقدميية وجداول البيانات والنماذج واالستبيانات كما تتيح  

إضافة إىل خدمات اجمللدات  ”PDF“ و ”DOCX“ خدمة التحويل الشهرية بني امتدادات امللفات
 .وحفظ ملفات الويب وغريها الكثري

 
 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE19vlPI9e2_8Ac2lXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586474341/RO=10/RU=http:/mail.google.com/mail/RK=2/RS=3d0bHgrbkFBELB8bR.o2trAkgdI-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE19vlPI9e2_8Ac2lXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586474341/RO=10/RU=http:/mail.google.com/mail/RK=2/RS=3d0bHgrbkFBELB8bR.o2trAkgdI-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrE19vlPI9e2_8Ac2lXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586474341/RO=10/RU=http:/mail.google.com/mail/RK=2/RS=3d0bHgrbkFBELB8bR.o2trAkgdI-
https://www.google.com/gmail/
https://www.google.com/drive/
https://maps.google.com/
https://maps.google.com/
https://maps.google.com/
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https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKLv4U49e5KYALT9XNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586480249/RO=10/RU=https:/translate.google.com/RK=2/RS=R9TNzEUZxaE2T.rwUOF84YL.AGo-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKLv4U49e5KYALT9XNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586480249/RO=10/RU=https:/translate.google.com/RK=2/RS=R9TNzEUZxaE2T.rwUOF84YL.AGo-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKLv4U49e5KYALT9XNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586480249/RO=10/RU=https:/translate.google.com/RK=2/RS=R9TNzEUZxaE2T.rwUOF84YL.AGo-
https://translate.google.com/?hl=ar
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حال حيث توفر للمستخدم ختزين عدد ال نهائي من الصور عالية  Google Photosيعترب 

جمانا مع إمكانية الوصول إليها من  1080PPومقاطع الفيديو بدقة  ميجابكسيل 16الدقة حتى 

 . خالل أجهزة الكمبيوتر املختلفة عرب الويب

خدمة حمادثات الفيديو املقدمة من جوجل واملصممة خصيًصا خلدمات االجتماعات على الويب، عرب 

وميكن للخدمة استضافة حمادثات الفيديو اجلماعية  2011متصفح جوجل كروم، مت تدشينها عام 

شخًصا يف وقت واحد وبشكل جماني متاًما كما أنها توفر إمكانية بث  15لعدد يصل إىل 

 ،YouTube على نطاق عام وبشكل متزامن عرب ميزة البث املباشر على Hangout جلسة
 .إضافة إىل مميزات أخرى كمشاركة املستندات ومقاطع الفيديو وحمتوى الشاشات بني املتحدثني

وألن اخلدمة موجهة للشركات فإن جوجل سهلت على مديري تقنية املعلومات إدارة االجتماعات من 

 .خالل لوحة التحكم لتطبيقات جوجل حيث ميكنهم بدء وكتم وإنهاء االجتماعات عن بعد

 
 

https://www.google.com/intl/ar/photos/about/
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للمستخدم حفظ املالحظات وتسجيل األفكار بأبسط طريقة  Google Keep تطبيقيوفر 
ممكنة، ويتيح التطبيق للمستخدم تسجيل مالحظة أو عدد من املهام اخلاصة بتنفيذ مشروع ما، 

وسيقوم التطبيق مباشرة بتحويلها لنص باإلضافة  مع إمكانية كتابة املالحظة أو تسجيلها صوتيا 

 .إلمكانية حفظ املالحظات واألفكار كصور بالتقاط صورة أو إضافة صورة من معرض الصور

 
 

من أشهر املواقع العاملية وأكثرها استخداما، وهو موقع  youtube يعترب تطبيق يوتيوب
ويعرض املوقع مقاطع فيديو  .متخصص يف عرض مقاطع الفيديو ومشاركتها ومشاهدتها جمانا

  عن طريق تطبيق ادوب فالش متنوعة،
 
 
 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfR4OX49eCa4AIrpXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483086/RO=10/RU=https:/keep.google.com/RK=2/RS=J6PoY4L1Uz02z9GAbcmByalnHkE-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfR4OX49eCa4AIrpXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483086/RO=10/RU=https:/keep.google.com/RK=2/RS=J6PoY4L1Uz02z9GAbcmByalnHkE-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfR4OX49eCa4AIrpXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483086/RO=10/RU=https:/keep.google.com/RK=2/RS=J6PoY4L1Uz02z9GAbcmByalnHkE-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLfR4OX49eCa4AIrpXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483086/RO=10/RU=https:/keep.google.com/RK=2/RS=J6PoY4L1Uz02z9GAbcmByalnHkE-
https://keep.google.com/
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/education
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https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKaMzYI9exPYA0PVXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483380/RO=10/RU=https:/play.google.com/RK=2/RS=dcbPt2QcuTZI2Q5ad.F_Uv0RUXc-
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjVr5aet9zoAhUCRNMKHczuC-MYABAAGgJ3Yg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD2zzlBTSrtrGEUQMQhwhFrTjonwJqc2K6ZKM1IRmoLZ2w8AuRik_Ng562mBGlb_fQ7I0t1KlAS0ABTNkvh5v_l&sig=AOD64_3ZnIrO6NZjr2IXUDgvdKxE2aA9Zg&authuser=1&q=&ved=2ahUKEwiPqIyet9zoAhUy5OAKHV_gCtsQ0Qx6BAgSEAE&adurl=
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKaMzYI9exPYA0PVXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483380/RO=10/RU=https:/play.google.com/RK=2/RS=dcbPt2QcuTZI2Q5ad.F_Uv0RUXc-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKaMzYI9exPYA0PVXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483380/RO=10/RU=https:/play.google.com/RK=2/RS=dcbPt2QcuTZI2Q5ad.F_Uv0RUXc-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=A0geKaMzYI9exPYA0PVXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586483380/RO=10/RU=https:/play.google.com/RK=2/RS=dcbPt2QcuTZI2Q5ad.F_Uv0RUXc-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ61nzY49esYMAbYNXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586484339/RO=10/RU=https:/docs.google.com/drawings/RK=2/RS=nDsLmWLSIgELgCX488V8TGQ8Jmk-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ61nzY49esYMAbYNXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586484339/RO=10/RU=https:/docs.google.com/drawings/RK=2/RS=nDsLmWLSIgELgCX488V8TGQ8Jmk-
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrJ61nzY49esYMAbYNXNyoA;_ylu=X3oDMTEyZWhvbmpuBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDQjk1MzVfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1586484339/RO=10/RU=https:/docs.google.com/drawings/RK=2/RS=nDsLmWLSIgELgCX488V8TGQ8Jmk-
https://docs.google.com/drawings/
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ميكنك من إنشاء  ،Google Drive تطبيق العروض التقدميية يف حمرك جوجل

ميزات مثل إدماج مقاطع الفيديو  باستخدام أداة تعديل الشرائح اليت تتوفر فيها Slides شرائح
كما ميكنك نشر عروضك التقدميية على . والرسوم املتحركة و اختيار طريقة االنتقال بني الشرائح

 .الويب حبيث ميكن للجميع االطالع عليها أو مشاركتها على نطاق خاص

 :يتميز هذا التطبيق باخلصائص التالية

 .Presentations إنشاء وحترير العروض التقدميية         ·
 .و مشاركته مع اآلخرين حترير العرض التقدميي بالتعاون مع األصدقاء أو الزمالء،          ·

 .و حتويلها إىل عروض جوجل ،PPTX . PPS استرياد ملفات         ·

 … TXT و PDF ، PPT حتميل العروض التقدميية بصيغة         ·
 .إدراج الصور ومقاطع الفيديو يف العرض التقدميي         ·

 .نشر و رفع العروض التقدميية على موقع إلكرتوني         ·

15 
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هى خاصية من خصائص حمرر املستندات املدمج خبدمة  Google forms مناذج جوجل

استطالعات )مناذج جوجل يف عمل استبيانات  تستخدم .Google Drive جوجل درايف
 .أو اختبارات أو عمل مسابقات ملا تتضمنه من أشكال متعددة لألسئلة( الرأي

 :متكن مناذج جوجل من القيام مبا يلي

إمكانية إرسال منوذج األسئلة أو االستبيان عن طريق الربيد اإللكرتوني ومشاركته جبوجل    ·
 .بلس

مع إمكانية تطبيق إجراءات برنامج  (Excel) متابعة نتيجة االستبيان بورقة عمل اكسل    ·
 .اإلكسل من فلرتة وعمليات حسابية وغريها دون احلاجة لوجود الربنامج على جهازك

 .احلصول على ملخص بياني لنتيجة االستبيان   ·

 .إلعطاء شكل مجالي لالستبيان (Theme)تطبيق قالب     ·

 .لوضع االستبيان مبوقعك على الويب أو مدونتك iframe ميكن أيًضا احلصول على كود     ·

 
 

https://www.google.com/intl/ar_sa/forms/about/
https://www.google.com/intl/ar_sa/forms/about/
https://www.google.com/intl/ar_sa/forms/about/
https://www.google.com/intl/ar_sa/forms/about/
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 التحليل املرئي للصور

 

https://scholar.google.com.eg/
https://scholar.google.com.eg/
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 بأكثر من طريقة مع هذه اخلدمة الرائعة من جوجلاكتشاف الكون 

https://www.google.com.eg/imghp
https://www.google.com.eg/imghp
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https://www.google.com.eg/imghp
https://www.google.com.eg/imghp
https://www.google.com.eg/imghp
https://www.google.com/sky/
https://www.google.com/sky/
https://www.google.com/sky/
https://www.google.com/sky/



	الشريحة 1

