
 مواقع تقنٌة

 أسماء ثابت العرفً
 مشرفة إرشاد طالبً بتعلٌم المدٌنة
 محكمة معتمدة فً جائزة التعلٌم للتمٌز 

 مدربة معتمدة 



ج 
ام

رن
للب

ر 
او

ح
لم

 ا

03 04 

01 02 

google sites لمحات على موقع 

Gmail  اىشاء ورفع امللفات يف مىقع قىقلطزيقة                برنامج 

     

 

املطول ووضع الكود لهالرابط  اختصار    



 طرٌقة اإلعداد



 الشزح مً خالل التصفح 

 

قىقل أعلى يضار  يتىاجد التطبًق الب تىب مً صفحة  0  

  



 الواجهة الرئٌسٌة تحوي ثالث أقسام ) القسم األول (

- ( اإلٌمٌالتالتً تصلك من األشخاص وأصحاب ) الرسائل األساسٌة   

- (إعالنات تم التسجٌل بها  إواإلعالنات من المواقع ) الرسائل التروٌجٌة   

- (,,,والفٌس بوك ,  التوٌترمن )  اإلجتماعٌةالرسائل   

- ( للمواقع والبرامج )التحدٌثات   

- (أو حساب خاص لك , إذا كان هنالك مشاركة لك فً منتدى ) المنتدٌات   



 )القسم الثانً (
-  حتويل اللغة للربنامج 

- إعدادات عامة -  

-  إضافة مهام 

- ( للتنسوق فقط ) إعداد الربيد الوارد ) كثافة العرض   

-  من خوارات اإلعدادات ثم إعدادات عامة نتمكن من حتديد إرجاع الرسالة والتعديل وإضافة صورة وتوقوع خاص بالربيد اإللكرتوني



 -  من خٌارات اإلعدادات 

-  ثم إعدادات عامة نتمكن من

- تحدٌد إرجاع الرسالة    

-  والتعدٌل وإضافة صورة

-  توقٌع خاص بالبرٌد اإللكترونً

 إضافة توقيع



 إضافة تقويم

 إضافة 

 مالحظات

خاصة    

 فيك داخل 

 البرنامج



 القسم الثالث 

 استقبال وإرسال 

الرسائل 

 اإللكترونية

الىاجهة األصاصًة إلىشاء وإرصال الربيد اإللكرتوىٌ بعد 

إىشاء  إختًار  

بزيد الشدص املزصل الًه: إىل   

  مىضىع الزصالة املزصلة: املىضىع 

 

إلرفاق ملفات من داخل الجهاز بعد الضغط عليها 

 نختار ملف وننتظر انتهاء التحميل إلرساله



إلدراج رموز تعبيرية داخل 

 الرسالة  

إلدراج مرفق من 
google drive  

 إلدراج صورة داخل الرسالة 

تحميل  -تحميل من الجهاز –األلبومات  –الصور 

 من عنوان الويب 



إلدراج رموز تعبيرية داخل 

 الرسالة  

إلدراج مرفق من 
google drive  

 إلدراج صورة داخل الرسالة 

تحميل  -تحميل من الجهاز –األلبومات  –الصور 

 من عنوان الويب 

 الوضع السري لحفظ الحقوق 



               

طزيقة اىشاء ورفع 

 قىقلامللفات يف مىقع 

 الزابط وإختصار

     

 



               

طزيقة اىشاء ورفع 

امللفات يف مىقع  

 قىقل

     

 

الرابط اختصار    

 املطول

ووضع الكود له   



 لتدمٌن الملفات في دراًف     

 

الدخول على اال ٌمٌل الخاص بك لنقر على المربع فً اعلى الصفحة لدخول على قوقل 

.ولرفع الملف الموجود على سطح المكتب   
   



 في الٌمن بػس فتح خسابك     

 (جسًس )في السراًف ًظهر 
 ًتم النقر غلٌه  تظهر 

 تدمٌن ملف من 
 سطح المل تب  ًتم النقر غلٌها

ًتم النقر غلى السراًف لسرول غلى     
 الصفدة لتدمٌن الملف وارساله مرابط 



 رابط الملف   الرسالبػس النقر غلى مشارمة      ظهور  الملف من سطح المل تب      بػس النقر غلى الملف ًتم تدمٌله لنسذ الرابط     

   االًمٌنمن قوقن غلى 



 لنسزه  لالًمٌنتم إرساله      ًتم النقر غلى الدصول غلى الرابط للمشارمة     

الرابط المطول بعد إرساله إختصار  

 فتح صفدة قوقن / 1     



 له بارمودتم ارتصار الرابط وظهور  ًوضع الرابط المطول  قص الروابط المطولة 

https://cutt.us/jz9zs  

https://cutt.us/jz9zs
https://cutt.us/jz9zs
https://cutt.us/jz9zs


 شروحات مبسطة لموقع

google sites     
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يكتب يف قىقل :  اوال  google sites 

-   باالميًلاليقز على االيقىىة األوىل لزابط الربىامج 

  لألميًلالتأكًد بعد 

لبداية  األيقىىهتظهز هذه   

 إىشاء ملف الكرتوىٌ 

• اجمللد اجلديد لتيظًه امللف  إختًاريته   

• .يكتب تضنًة للنىقع على الىيب   

 

• شكل امللف إلختًار  ايقىىه: جتديد املظهز مً   

• لبدء تصنًه حمتىيات امللف ( اىشاء ) يته اليقز على   
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 تظهز الصفحة األصاصًة للنىقع اليت مت إىشائها

•  تظهز صفحة إىشاء القضه األول مللف اإلجناس 

•  يته اختًار  القضه املدطط لكل جشء للنلف 

•  اليقز على املزبع  إلعداد 

•  األقضاو اخلاصة بامللف

• يته اليقز على القضه االول مً اقضاو امللف  : اوال / لزفع ملفات يف كل قضه مت تيفًذه يف امللف   

• قضه اخلطط واملهاو وتظهز الصفحة التالًة ؛ إلضافة اخلطط اإلشزافًة الكرتوىٌ بالقضه : اوال   



 ال تنسونا من دعائكم

مشرفة إرشاد طالبً بتعلٌم المدٌنة: أختكم   

أسماء العرفً. أ   

 

 

 

 

 


