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الويب



ما هو الـOneDrive؟

 هي خدمة مقدمة من شركة Microsoft، تصلك بكل
ملفاتك. وتتيح لك تخزين ملفاتك وحمايتها

ومشاركتها مع اآلخرين والوصول إليها من أي
مكان على جميع األجهزة اإللكترونية. 

 
عند استخدام OneDrive من خالل الحسابات التي

يتم توفيرها من قبل شركتك، أو جامعتك، أو
مدرستك، فإنه يسمى في بعض األحيان

"OneDrive للعمل أو المؤسسة التعليمية" ويقدم
لك خدمات إضافية.



OneDriveمميزات الـ

إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي
ة

ٍ
تم تخزينه دون الحاجة الدائم

لإلنترنت، إذ أن األمر ال يتطلب ضرورًة
؛ فيمكن استخدام

ٍ
لوجود اتصال

البيانات دون اإلنترنت.

،SSL استخدام وسيلة التشفير
والذي يوفر للمستخدم درجة

عالية من الخصوصية دون
الخوف من ضياع اواإلختراق.

 

إمكانية الوصول إلى ملفاتك
المخزنة على السحابة في أي

، كما أن الوصول
ٍ
 وأي مكان

ٍ
وقت

سيكون للنسخ المحدثة للبيانات.

األمان العالي:

اإلستخدام بدون إنترنت:سهولة الوصول للملفات:



دعم الذكاء االصطناعيمشاركة الملفات

الحفظ التلقائي
السماح بمشاركة الملفات بمختلف أنواعها مع

المستخدمين عبر البريد اإللكتروني، أو وسائل
التواصل االجتماعي، أو بواسطة نسخ الرابط الخاص

بالملف داخل السحابة وإتاحة خاصية التعديل من
قبل المستخدمين، كما يوفر الـOneDrive خدمة
انتهاء صالحية هذه الروابط، حيث ُيحدد وقت ما
لتوقف مشاركة الرابط أو الملف عند بلوغ ذلك

الوقت المحدد.
 

يحتوي الـ OneDrive على خاصية بحث متطورة
تمكنك من الوصول إلى النتائج ذات العالقة بأدق
ما يكون, مما يختصر الوقت والجهد، حيث يمكن

،
ٍ

 ممكن
ٍ

الوصول إلى الملف المقصود بأسرع وقت
إذ يمكنك البحث بعنوان الملف أو بنص أو كلمة
داخل الملف , او عناوبين الصور أيًضا للوصول

إليها.
 

وجود خاصية الحفظ التلقائي للمعلومات
والبيانات عند استخدامك ألحد البرامج التي

(OneDrive) تدعمها سحابة التخزين

OneDriveمميزات الـ



Stream

Forms

To-Do

 OneDriveالبرامج التي يدعمها الـ

*مالحظة: يعتمد نوع البرامج التي يدعمها الـOneDrive على حسب نوع حسابك (شخصي، طالب، معلم، مؤسسي) 

OneDrive For
Business

Microsoft Word

Outlook

Skype for business

Teams

Microsoft publisher

SharePoint

Microsoft Powerpoint

Microsoft access

OneNote

Microsoft Exel

Sway

يمكنك الـOneDrive من استخدام هذه البرامج حتى لو لم تكن مثبتة في جهازك, ويوفر لك اشتراكًا إذا اردت تحميلها



هذه الطريقة تتطلب منك الدخول
للموقع اإللكتروني ويجب عليك أن
تتصل باإلنترنت، ومن إيجابياتها انه

يمكنك الدخول على السحابة التخزينية
أونالين من أي جهاز ومن أي مكان

يمكنك استخدام هذه الطريقة عند تحميل
البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد

تثبيت Office 365 على جهازك، ومن ايجابياتها
انها تسمح لك بمزامنة ملف الـOneDrive كأحد

ملفات جهازك، لذا ال يشترط عليك اإلتصال
باإلنترنت 

OneDriveبواسطة الدخول لموقع اـل OneDriveبواسطة استخدام برنامج اـل

OneDriveكيفية استخدام الـ
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OneDriveبواسطة استخدام برنامج الـ

:011.

.2

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/onedrive/download
قم بفتح موقع Microsoft وقم بالضغط على زر التحميل



OneDriveبواسطة استخدام برنامج الـ

:02

سيتم تحميل الـOneDrive، سيتطلب التحميل بضع ثواني



OneDriveبواسطة استخدام برنامج الـ

:03
فتح ملف الـOneDrive بعد التحميل



OneDriveبواسطة استخدام برنامج الـ

:04
قم بتسجيل بريدك اإللكتروني و كلمة المرور الخاصة بك  



OneDriveبواسطة استخدام برنامج الـ

:05

قم بتسجيل بريدك اإللكتروني و كلمة المرور الخاصة بك  



OneDriveبواسطة استخدام برنامج الـ

:06

ستتم إضافة ملف الـOneDrive تلقائًيا إلى جهازك



الطريقة الثانية



OneDriveبواسطة الدخول لموقع الـ

:01
sign in وقم بالضغط على زر Microsoft قم بفتح موقع



OneDriveبواسطة الدخول لموقع الـ
قم بتسجيل بريدك اإللكتروني و كلمة المرور الخاصة بك 

:20



OneDriveبواسطة الدخول لموقع الـ

:03
سيتم تحويلك الى منفذ جامعتك أو مؤسستك

*المرفق في الصورة منفذ جامعة األمام عبدالرحمن بن فيصل 



OneDriveبواسطة الدخول لموقع الـ

:04
قم بإدخال رمز التحقق، بواسطة إرسال رمز إلى هاتفك أو اإلتصال بك  



OneDriveبواسطة الدخول لموقع الـ

:05

بعد إدخال رمز التحقق، ستتمكن من الدخول للسحابة التخزينية الخاصة بك


