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 تتيح لمك خدمة Google الحسابية
املجانية مشاركة امللّفات وحتديد موقع

األصدقاء والعثور عىل أجهزتمك املفقودة

مكبيوتر Windows املكتيب: مشاركة الصور
واملوقع مع الحسابة

ّكيف تساعدمك الحسابة عىل مشاركة امللفات والعثور عىل األخشاص وأجهزتمك.

تتيح لمك اخلدمة الحسابية حلساب Google اخلاص بمك مشاركة امللفات والصور ومقاطع

الفيديو بني جهاز المكبيوتر الذي يعمل بنظام Windows وهاتف Android. ميكنمك أيضا

استخدام خدمة Apple ID الحسابية عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك لملساعدة يف حتديد

موقع جهازمك احملمول يف حالة ضياعه أو رسقته.

ّ

ً

ما الذي سوف حتتاجونه
قبل أن تبدؤوا الدورة التدريبية، جيب أن حيتوي جهاز المكبيوتر اخلاص بمك عىل

برناجم تشغيل Windows 10 حكد أدىن. إذا مل تكونوا متأكدين من إصدار

الربناجم احلايل، أو كيفية حتديثه إىل أحدث إصدار متوفر، فريىج الرجوع إىل

دليل مكبيوتر Windows املكتيب: األمان واخلصوصية.

جيب عليمك أيضا التحقق من أن جهاز المكبيوتر اخلاص بمك متصل مبصدر

الطاقة، وأنه قيد التشغيل ويظهر أحدث إصدار من متصفح Chrome عىل

سطح املكتب. جيب أن تكونوا متصلني باإلنرتنت، وأن يكون لديمك حساب

بريد إلكرتوين مت إعداده عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، وتأكدوا من توصيل

املاوس والشاشة ولوحة املفاتيح بشلك حصيح.

ّ ً

ِ ُ

ّ

أيضا، جيب تشغيل هاتف Android اخلاص بمك، وتثبيت أحدث إصدار من

برناجم التشغيل اخلاص به، وأن يكون متصال باإلنرتنت، إما عرب Wi-Fi أو

بيانات اهلاتف احملمول.

ً

ً

حتتاجون إىل تجسيل الدخول إىل حساب Google اخلاص بمك عىل جهاز المكبيوتر

 يف google.comوهاتفمك. لتجسيل الدخول إىل حساب Google اخلاص بمك، اكتبوا 
رشيط البحث يف متصفح الويب واتبعوا اخلطوات.

ًأيضا إجراء نَسخ احتيايط لتحقيق أقىص استفادة من هذه الدورة التدريبية، جيب عليمك 

للصور ومقاطع الفيديو املوجودة عىل هاتف Android اخلاص بمك إىل اخلدمة الحسابية

حلساب Google اخلاص بمك، لتكونوا جاهزين لملشاهدة عىل جهاز المكبيوتر. ميكنمك

َالنسخ االحتيايط الحسايب ومشاركة الصور. معرفة كيفية القيام بذلك يف دورات 

http://www.google.com
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ّحتققوا من أنمك مقمت بتجسيل الدخول
ّ ّ قبل أن تبدؤوا، استخدموا متصفح الويب عىل جهاز المكبيوتر للتحققِ

من أنمك جسلمت الدخول إىل حساب  Google اخلاص بمك. يستخدم هذا

.Chrome املثال

ِ َ

نقروا فوق رمز امللف الخشيص (profile icon) يف أعىل	. 
لميني.

 ا
ا

 ستظهر نافذة منبثقة. إذا رأيمت امسمك وعنوان بريدمك اإللكرتوين هنا،	. 
فهذا يعين أنمك جسلمت الدخول. أحسنمت! إذا مل يكن كذلك، اتبعوا

اخلطوات لتجسيل الدخول.

َ

 إلغالق النافذة املنبثقة، انقروا يف أي ماكن يف Chrome باستثناء	. 
النافذة املنبثقة. أنمت اآلن جاهزون لرؤية الصور ومقاطع الفيديو اليت

احتفظمت بنخسة احتياطية مهنا.

ًرؤية صورمك اليت مت نخسها احتياطيا َ ّ

لرؤية الصور اليت التقطمتوها باستخدام هاتف Android وحفظمتوها يف اخلدمة الحسابية حلساب Google اخلاص بمك،
 يف رشيط حبث Chrome، واضغطوا عىل إدخال (Enter) عىل لوحةhttps://photos.google.comاكتبوا أوال 
املفاتيح.

ً

ستظهر صفحة الويب اخلاصة بصور Google مع صورمك. يمت ترتيهبا حسب التارخي، مع وجود أحدث الصور ومقاطع الفيديو يف

أعىل الصفحة. ميكنمك المترير عىل الصفحة ملشاهدة الصور ومقاطع الفيديو القدمية.

ّ َ

Google إلجراء نسخ احتيايط تلقائيا إىل حساب Android إذا كنمت قد أعددمت هاتفمك أو جهازمك اللويح الذي يعمل بنظام
.Google اخلاص بمك، حفيمنا تلتقطون صورة أو مقطع فيديو، ستمتكنون من رؤيته عىل صفحة الويب اخلاصة بصور

ً َ

اختيار الصور لملشاركة

ميكنمك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو احملفوظة يف صور Google عن طريق إنشاء رابط. يتيح لمك الرابط مشاركة امللفات

الكبرية جدا اليت ال ميكن إرساهلا مكرفقات. إليمك كيفية اختيار بعض الصور حىت تكون جاهزة لملشاركة عرب رابط:

ّ

ً

 الختيار صورة لملشاركة، ضعوا املاوس يف الزاوية العلوية اليرسى من الصورة املصغرة للصورة.	. 

َ ستظهر دائرة رمادية صغرية بداخلها عالمة.	. 

ّ انقروا فوق الدائرة الرمادية لتحويلها إىل اللون األزرق. مت حتديد هذه الصورة اآلن.	. 

 حتتوي الصور األخرى اآلن عىل دائرة رمادية فارغة يف الزاوية اليرسى العليا.	. 

قوموا بتجسيل الدخول إىل حساب

Google اخلاص بمك لرؤية الصور وامللّفات
اليت ّمت نَخسها احتياطًيا عىل الحسابة

https://photos.google.com
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 انقروا عىل الدوائر املوجودة عىل الصور اليت تريدون مشاركهتا إلضافة الصور إىل مجموعتمك املختارة.	. 

 يف اجلزء العلوي األيرس من الصفحة، ميكنمك مشاهدة عدد الصور اليت حددمتوها. عىل سبيل املثال، إذا	. 
اكن لديمك ثالث صور، فسوف تقول مت حتديد ثالثة.

ّ

ّ

مشاركة الصور مع األصدقاء أو العائلة

.(Share icon) بعد حتديد الصور، احبثوا يف اجلزء العلوي األمين من الصفحة عن رمز املشاركة

 انقروا فوق  رمز املشاركة (Share icon)،وستظهر نافذة منبثقة بعنوان	. 
.(Send in Google Photos) Google إرسال يف صور

َ

 يف اجلزء السفيل من هذه النافذة املنبثقة، انقروا فوق إنشاء رابط	. 
.(Create link)

 تعرض النافذة املنبثقة بعض النصوص اليت توحض أنمك عىل وشك	. 
إنشاء رابط ميكن ألي خشص استخدامه لرؤية الصور احملددة.

 .	.(Create link) انقروا فوق إنشاء رابط 

 .	.(Copy) سيظهر رابط أزرق أسفل النافذة املنبثقة. انقروا فوق نسخ َ َ

 افتحوا برناجم الربيد اإللكرتوين جبهاز المكبيوتر اخلاص بمك. تستخدم	. 
 املجانيةgmail.comهذه الدورة التدريبية خدمة الربيد اإللكرتوين 

من Google مكثال، ولكن ميكنمك استخدام براجم أخرى.

َ

ِ

 يف رشيط حبثhttps://gmail.com لفتح Gmail اكتبوا 	. 
Chrome واضغطوا عىل إدخال (Enter) بلوحة املفاتيح.

 مبجرد فتح صفحة ويب Gmail، انقروا فوق إنشاء (Compose) إلنشاء بريد إلكرتوين جديد.	. 

ّ يف مربع إىل (To)، أكتبوا الربيد اإللكرتوين اخلاص بصديق أو أحد أفراد العائلة.	. 

ًموجزا لربيدمك اإللكرتوين.  ًوصفا  		. انقروا فوق مربّع املوضوع (Subject) واكتبوا 
 اآلن استخدموا املاوس للنقر بزر املاوس األمين يف النص الرئييس للرسالة.		. 

 يف القامئة املنبثقة، انقروا فوق  لصق (Paste). سيظهر الرابط الذي نخسمتوه للتو يف نص		. 
رسالتمك اإللكرتونية.

َ

شاركوا صوًرا متعددة أو ملّفات كبرية،
مثل مقاطع الفيديو، كرابط

http://www.gmail.com
https://gmail.com
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 ميكنمك كتابة رسالة خشصية بعد الرابط الذي نخسمتوه للتو، إذا أردمت. فقط تأكدوا من الضغط		. 
ًعىل مفتاح املسافة (Space key) أوال حىت ال تفسدوا الرابط!

 .		.(Send) انقروا فوق إرسال 

عندما يتلىق صديقمك أو أحد أفراد أرستمك بريدمك اإللكرتوين، ميكنه النقر فوق

الرابط لرؤية الصور عىل جهاز المكبيوتر أو اهلاتف أو اجلهاز اللويح اخلاص به.

استخدام حساب  Google اخلاص بمك للعثور

عىل هاتفمك

ِ

لملساعدة يف العثور عىل هاتف  Android يف حالة فقده، اكتبوا

Chrome يف رشيط حبث https://google.com/android/find
عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، واضغطوا عىل إدخال (Enter) بلوحة

املفاتيح.

 .	Google Find) احبث عن جهازي Google تفتح صفحة الويب 
 .(My Device

 .	.(Accept) قد ترون مربعا منبثقا يرشح كيفية معله. اقرأوا املعلومات وانقروا فوق قبول ً ً ّ

ستظهر خريطة. سيظهر هاتف  Android اخلاص بمك يف اجلزء العلوي األيرس من الصفحة،	. 

.Wi-Fi مع معلومات حول حشن البطارية، وما إذا اكن متصال بشبكة

َ َ  
ً

 بعد حلظة، ستمتركز اخلريطة عىل موقع هاتفمك.	. 

 .	.(Last seen just now) حتت امس هاتفمك، جيب أن تقول آخر ظهور اآلن 

 إذا اكنت تقول آخر ظهور قبل 30 دقيقة (Last seen 30 minutes ago)، أو ما شابه،	. 
انقروا عىل الهسم الدائري لتحديث اخلريطة.

ِاستخدام خرائط Google للتحقق من موقع اآلخرين

لرؤية موقع خشص ما عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، جيب أن يكون لدهيم خرائط Google عىل
هاتفهم، وأن يمت تجسيل الدخول باستخدام حساب  Google اخلاص هبم. جيب أيضا أن يكونوا قد

شاركوا موقعهم معمك بالفعل من هواتفهم أو أجهزهتم اللوحية.
ً ِ ّ

ميكنمك معرفة املزيد حول كيفية القيام بذلك يف  دورات خدمات املوقع الحسابية للهواتف واألجهزة

.Android اللوحية اليت تعمل بنظام

ميكن أن تساعدمك اخلدمة الحسابية

 حلساب Google اخلاص بمك يف العثور
عىل جهازمك احملمول املفقود من خالل

إظهار موقعه عىل اخلريطة

https://google.com/android/find
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تذكروا أنه ال ميكن دعوة خشص ما لرؤية موقعمك من جهاز مكبيوتر يعمل

بنظام Windows. جيب عليمك دعوهتم باستخدام جهازمك احملمول.

ّ

 عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك، اكتبوا	. 
https://maps.google.com يف رشيط البحث 

(Enter) واضغطوا عىل إدخال ،Chrome  يف متصفح
بلوحة املفاتيح.

 .	.Google ستظهر صفحة ويب خرائط َ

 لرؤية األخشاص الذين يشاركون مواقعهم معمك، انقروا عىل	. 
زر القامئة (Menu) أعىل يسار الصفحة. تبدو وكأهنا ثالثة

خطوط أفقية.

 مبجرد فتح القامئة، احبثوا عن  مشاركة املوقع	. 
(Location sharing) من قامئة اخليارات وانقروا علهيا.

 تتغري اخلريطة إلظهار قامئة باألخشاص الذين يشاركون	. 
مواقعهم معمك.

ّ

 انقروا عىل امس الخشص لتكبري اخلريطة عىل موقعه ولرؤية	. 
املزيد من املعلومات عنه يف اللوحة.

ّكيفية التوقف عن مشاركة موقعمك

عندما مل تعودوا ترغبون يف مشاركة موقعمك مع اآلخرين، اتبعوا

اخلطوات التالية:

 .	(Manage your location) أنقروا ف وق إدارة موقعمك 
لبدء إيقاف مشاركة موقعمك.

 تظهر  صفحة مشاركة املوقع من موقع الويب اخلاص حبسابمك	. 
.Google عىل

َ

ّوقف عن مشاركة موقعمك مع خشص ما بالنقر فوق	.   ميكنمك الت
X جبوار امسه.

 تعمل خدمات Google الحسابية
 مع خرائط Google لتبادل معلومات

املوقع مع اآلخرين
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