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المقدمة 

ايـمانـا مـن اإلدارة الـعامـة لـتقنية الـمعلومـات بـأهـمية الـتعليم وزيـادة الـمعرفـة لـدى مـنسوبـي 

جـامـعة الـملك خـالـد ولـما تـمثله الـدورات الـتدريـبية مـن قـيمة حـقيقة ومـساهـمة فـي ابـراز مخـرجـات 

الجامعة وتسهيل عمل منسوبيها والتحول لحكومة الكترونية.    

يسـر تـقنية الـمعلومـات فـي جـامـعة الـملك خـالـد ان تـقدم لـك هـذه الـحقيبة الـتدريـبية مـع اصـدق 

االمنيات أن تكون عونًا لكم في اداء مهامكم والله ولي التوفيق. 
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دليل الحقيبة 

SRM حقيبة تدريبية لتعليم نظام بالغات اسم البرنامج:

تنمية قدرات المتدربين على التعامل مع االنظمة 

والتطبيقات الحديثة والمساعدة على أداء مهام عملهم 

وكذلك تطوير مهاراتهم وتسهيل حفظ بيانات المستخدمين 

والحصول على خبرة كافية في استخدام التطبيقات 

األساسية المعلومات.

الهدف العام للبرنامج: 

أن يتعرف المتدرب على اآلتي: 

• Office 365

خدمات قوقل  •

الخدمات السحابية•

األهداف التفصيلية 

للبرنامج:

جميع منسوبي ومنسوبات جامعة الملك خالد (موظفين) المستهدفون: 

يوم واحد مدة البرنامج:

ساعات3 عدد الساعات:
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 Office 365
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ما هو: 

Office 365 عــبارة عــن مجــموعــة مــن الــتطبيقات والخــدمــات الــتي يــمكنك اســتخدامــها لــتعزيــز 

إنـتاجـيتك عـند اسـتخدام أجهـزة مـختلفة مـن أي مـكان تـقريـبًا. تـتوفـر عـدة اشـتراكـات مـختلفة لـتلبية 

مـتطلبات مـختلفة، لـالسـتخدام فـي الـعمل أو الـمنزل مـثًال. تـتضمن مـعظم االشـتراكـات االصـدار 

 Windows الـذي بـإمـكانـك تـثبيته عـلى أجهـزة الـكمبيوتـر الـتي تـعمل بـنظام Office األخـير مـن

 Excelو Word ومجـموعـة مـتنوعـة مـن األجهـزة المحـمولـة. تـتضمن كـل الخـطط إصـدارات Macو

وPowerPoint على اإلنترنت. 

 q
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الخصائص والميزات 

يـمكن لمشـتركـي Office 365 Business و ProPlus تـثبيت Office عـلى مـا يـصل إلـى •

5 أجهـزة شـخصية أو أجهـزة Mac أو 5 أجهـزة كـمبيوتـر لـوحـي و5 هـواتـف ذكـية. يـمكنك 

حــساب عــدد أجهــزة Windows الــمختلطة مــثل Microsoft Surface Pro كــكمبيوتــر 

شخصي أو جهاز كمبيوتر لوحي. 

يـتميز Office 365 بـكونـه قـابـل لـلتحجيم والـقدرة عـلى دعـم مـختلف أحـجام الشـركـات بـدءاً •

مــن شــركــة تــضم شــخصًا واحــدًا وصــوًال إلــى شــركــات تــضم عشــرات اآلالف مــن 

المستخدمين: 

ُتـعد خـطط Office 365 Business األفـضل للشـركـات الـتي يـتراوح عـدد المسـتخدمـين •

فيها من واحد إلى 300 مستخدم. 

يوفر Office Desktop Setup فوائد عديدة منها : 

   

الكشف التلقائي عن التحديثات الضرورية. •

تثبيت التحديثات والمكونات عند الموافقة أو من سطر أوامر بدون مطالبة. •

تـــكويـــن Outlook وMicrosoft Skype for Business تـــلقائـــيًا الســـتخدامـــهما مـــع •

 Microsoft Office 365.

إلغاء تثبيت ذاتي من كمبيوتر العميل بعد التشغيل. •
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فكرة العمل 

فـكرة عـمل هـذا الـتطبيق ان مـايـكروسـوفـت تـقوم بـعمل سـيرفـرات داخـل الـداتـا سـنتر الـخاصـة بـها 

وموجود عليها البرامج التالية: 

 (Exchange Mail – SharePoint – Lync – Mobile Service – Office App)

ثــم عــمل اســم دومــين لــكل عــميل داخــلها عــن طــريــق خــاصــية ال Accepted domain لــديــها 

وتعطيك فقط لوحة تحكم عن طريق الويب تقوم من خاللها بعمل اداره للخدمة. 

 كــل هــذه الســيرفــرات مــوجــودة بــالــكامــل داخــل الــداتــا ســنتر الــخاصــة بــمايــكروســوفــت وهــى 

المســئولــة عــن ادارتــها وصــيانــتها وعــمل نــسخ احــتياطــي لــها وعــدم حــدوث لــهاDowntime اال 

 SLA بالنسبة لمستوى الخدمة المتفق علية

وهـذه اهـم نـقطة واهـم فـائـدة انـك ال تـحتاج الـى بـنية اسـاسـية مـن السـيرفـرات والـداتـا سـنتر لـكى 

تســتطيع بــناء كــل هــذه الــبرامــج والــتطبيقات غــالــية الــثمن وتــحتاج الــى مــهندســين ال درتــها 

وصيانتها ومتابعتها بشكل يومي 

وبـالنسـبة End User المسـتخدم لهـذه الخـدمـات ال يسـتطيع ان يسـتفيد مـن كـل هـذه الخـدمـات 

مـن خـالل بـرنـامـج يـمكن ان نـعتبره Client مـن خـاللـه يـمكنه ان يـديـر كـل هـذه الخـدمـات وتسـتفيد 

مـنها مـع مـالحـظة ان كـل هـذه الخـدمـات نسـتخدمـها بـحساب واحـد فـقط ولـيس لـكل تـطبيق 

حساب خاص به 

مــلحوظــة: مــن مــميزات الــبريــد فــي ال office365 انــه يــمكنك عــمل نــسخة مــنة عــلى ســيرفــر 

ال Exchange المحـلى داخـل شـركـتك وبـذلـك يـكون عـندك نـسختين مـن الـبريـد نـسخة فـي الـداتـا 

سنتر الخاصة بمايكروسوفت ونسخة في الداتا سنتر الخاصة بك 
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المزايا اإلضافية التي يحصل عليها 

مستخدمو أوفيس 365؟ 

 Word, Excel, PowerPoint, حــــزمــــة أوفــــيس 365 تــــشمل كــــل بــــرامــــج األوفــــيس وهــــي

.OneNote, Outlook, Access, and Publisher كـما أنـها تـعطي المسـتخدم مـساحـة مـجانـية 

20GB  فـــــي خـــــدمـــــة SkyDrive و 60 دقـــــيقة مـــــن االتـــــصال  الـــــدولـــــي شهـــــريـــــًا عـــــبر 

   Office on Demand. وإمكانية استخدام خدمة Skype خدمة
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ما هو تطبيق أوفيس السحابي 

أوفيس 365  

 

 Cloudفى مجال ال Microsoft Onlineعبارة عن احدى اهم تطبيقات Office 365 

Computing مع انه منتج جديد وصدر منذ فترة قصيرة لكنه يعتبر من اقوى خدمات 

 Google Docs على االنترنت ومنافس قوى لتطبيقات اخرى مثل Cloud Computing ال

 Email and Calendar – Messenger – Conference –) البرنامج عبارة عن تقديم خدمات

Office App – SharePoint Site) مجتمعين من خالل باقة واحده ومرتبطين مع بعض فى 

 Domain نفس اسم الدومين وحسابات اليوزر .. بمعنى اخر مايكروسوفت تقوم بعمل لك

Name باسمك وعمل User Account وعمل لهم ايميالت وماسنجر وشير بوينت لهم على 

سيرفرات مايكروسوفت وما عليك اال ان تقوم بإدارة هذا الحساب من خالل صفحة ويب 

بسيطة 

البعض سوف يتساءل ان خدمة االيميل ليست جديدة نعم انها ليست جديدة لكن وضعها 

مختلف تماما عنها عن وضع الخدمات السابقة ومن خالل تجربتك سوف تعرف الفرق بين 

الخدمات السابقة واالن. 

الحوسبة السحابية
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خدماته ووظائفه 

هـذا الـتطبيق مـن مـايـكروسـوفـت يـقدم الـعديـد مـن الخـدمـات الـمهمة الـتي ال يـمكن االسـتغناء 

عـنها فـي الـعمل ألى شـركـة بـغض الـنظر عـن حجـمها سـواء كـانـوا 5 مسـتخدمـين الـى 50 الـف 

مسـتخدم. سـوف نـوضـح الخـدمـات وبـجوارهـا اسـم الـتطبيق الـذى يـمكنه ان يـقدم نـفس هـذه 

الخدمة على السيرفرات المحلية في الداتا سنتر الخاصة بك. 

1- عـمل Email Account and Calendar لـكل مـوظـف فـي الشـركـة ونحـدد لـه اسـم الـدومـين 

والـيوزر نـام والـباسـورد الـخاصـة بـه وتحـديـد حجـم االيـميل . يـمكن فـتح هـذا االيـميل مـن خـالل 

 . Push Mail او من خالل الموبيل من خالل خدمة ال outlook صفحة الويب او من خالل ال

 Same (Exchange Server 2010) 

2- عــمل Messenger وهــوا عــبارة عــن بــرنــامــج مــحادثــة بــين المســتخدمــين داخــل الشــركــات 

والـعمالء خـارجـها ويـمكن مـن خـاللـه عـمل Conference Meeting لـلعمالء والـموظـفين عـلى 

االنـترنـت. مـن الـنقاط الـرائـعه هـنا ان هـذا الـماسنجـر الـخاص بـاسـم شـركـتك يـمكنك ان تـضيف 

 MSN and Yahoo فى قائمة محادثتك اشخاص من مواقع اخرى مثل ماسنجر

 same (Lync2010) 

3- عمل Conference عن طريق برنامج Live Meeting لعمل مؤتمرات للموظفين والعمالء 

 same (Live Meeting)

4- عــمل SharePoint Web Site وهــذه الخــدمــة لــها فــائــدتــان االولــى يــمكن مــن خــاللــها 

 SharePoint تعريفي بالشركة والفائدة الثانية االستفادة من خدمات برنامج ال Website عمل

 Same (SharePoint 2010)

الحوسبة السحابية
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Document Library- Photo Library – = مـن ال يـعرف خـدمـات هـذا الـتطبيق هـي بـاخـتصار)

 (Calendar –Task – Contact List – Social Network – Forum and others

5- اســـــتخدام Office Web App وهـــــو عـــــبارة عـــــن الـــــمقدرة عـــــلى اســـــتخدام تـــــطبيقات 

ال office بـبرامـجه مـثل (word- Excel –PowerPoint – Access) بـدون مـا تـكون هـذه الـبرامـج 

 Terminal App لها على جهازك انما تستخدمها بنظام مشابه ل Install قمت بعمل

 Same (Office 2010)

Mobility -6 وهـي الـقدرة عـلى الـعمل عـلى كـل الخـدمـات الـسابـقة مـن خـالل الـموبـيل الـخاص 

بك وتستطيع فتح االيميل والموقع وملفات العمل وغيرها 

 Same (Windows Mobile)

هـذه الخـدمـات الـتي يـقدمـها لـنا خـدمـة ال office 365 مـع مـالحـظة انـى قـمت بـإضـافـة اسـم 

الـتطبيق الـذى يـمكننا اسـتخدامـه لـكي نـقدم نـفس هـذه الخـدمـة لـكن بسـيرفـراتـنا المحـلية داخـل 

الـداتـا سـنتر الـخاصـة بـنا. هـذا مـن اجـل مـن يـفكر انـه سـوف يـقوم بـعمل كـل هـذه الخـدمـات داخـل 

الشركة 

الحوسبة السحابية
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 Office 365 : االشتراك في خدمة

هذه الخدمة ليست مجانية وانما لها مقابل شهري على حسب الخطة التي سوف تختارها من 

خطط مايكروسوفت وعدد اليوزر الذى سوف تحتاج عمل لهم account ويوجد في موقع 

هذه الخدمة اله حاسبة تقوم بعمل لك حساب لتكلفة هذه الخدمة عن طريق ادخال عدد اليوزر 

والخطة التي تريدها 

ماهي البرامج التي تأتي مع كل 

إصدارة من أوفيس 2013؟ 

 Word, Excel,   بــــــرامــــــج عــــــلـى  إصــــــدارة Office Home and Student 2013 تــــــحـتـوي 

 PowerPoint, OneNote

إصــدارة Office Home and Business 2013 تــحتوي عــلى نــفس بــرامــج الــنسخة الــسابــقة 

 Outlook. باإلضافة إلى برنامج الـ

 Home and تـــــحتوي عـــــلى نـــــفس بـــــرامـــــج نـــــسخة Office Professional 2013 إصـــــدارة

 Access.و Publisher باإلضافة إلى Business

 

ما هو الجديد في أوفيس 2013؟ 

أوفـيس 2013 يـأتـي بـتصميم جـديـد مـتناسـق مـع تـصميم الـويـندوز 8 ويـدعـم شـاشـات الـلمس.  

كــــما أنــــه يــــدعــــم بــــشكل كــــبير مــــشاركــــة الــــملفات بــــين المســــتخدمــــين أونــــاليــــن وعــــبر 

خـدمـة SkyDrive الـسحابـية مـباشـرة كـما تـم تبسـيط واجـهة األوتـلوك وتـم إضـافـات تحسـينات 

وإضافات في كل برامج األوفيس. 

الحوسبة السحابية
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ماذا عن األوفيس 365؟ 
كـما ذكـرنـا، أوفـيس 365 يـمكن اسـتخدامـه فـي خـمسة أجهـزة كـمبيوتـر ومـاك أيـضًا كحـد أقـصى 

 Office 365 Home بـسعر 9.99 دوالر شهـريـًا أو 99.99 دوالر سـنويـًا وهـذه األسـعار إلصـدارة

 Office 365 Small Businessحــــــيـث تــــــتـوفــــــر إصــــــدارات لـلـشــــــركــــــات وهــــــي Premium

Premium وOffice  365 Enterprise و Office 365 ProPlus وبأسعار مختلفة. 

لهـذا أوفـيس 365 أفـضل بـكثير لـلذيـن يـملكون عـدة أجهـزة فـي الـبيت حـيث نـفترض أن شـخصاً 

يملك 4 أجهزة في البيت. 

ماهي خدمة Office on Demand؟ 
هـي خـدمـة تـمكن مسـتخدمـي األوفـيس 365 مـن اسـتعمال أي بـرنـامـج مـن حـزمـة األوفـيس مـثل 

االكسـل فـي كـمبيوتـر آخـر لـيس لـك مـثل كـمبيوتـر صـديـقك بـشكل مـؤقـت بـحيث يـتوقـف عـن 

الـعمل فـي هـذا الـكمبيوتـر بـعد انـتهائـك مـنه وال يحتسـب ضـمن األجهـزة الـمرخـصة السـتعمال 

نـسختك مـن األوفـيس 365 ويـتم ذلـك عـبر تحـميل نـسخة افـتراضـية(virtual) مـن هـذا الـبرنـامـج 

مؤقتًا في جهاز صديقك. 

هـذه الخـدمـة تـعمل فـقط فـي أجهـزة الـويـندوز وهـي غـير مـتوفـرة فـي أجهـزة الـماك أو الـلينوكـس أو 

الـكروم بـوك أو الـهواتـف الـذكـية حـالـيًا كـما أنـها أبـطأ مـن اسـتخدام األوفـيس 365 مـباشـرة فـي 

جهازك.  

 q  
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قـامـت جـامـعة الـملك خـالـد مـمثلة فـي اإلدارة الـعامـة لـتقنية الـمعلومـات بـعقد شـراكـة اسـتراتـيجية 

مـع الشـركـة الـعالـمية قـوقـل - Google- وبهـذه الشـراكـة تـكون جـامـعة الـملك خـالـد سـًباقـة عـلى 

المسـتوى اإلقـليمي فـي هـذا الـمجال بـحيث تـوفـر جـميع خـدمـات Google عـلى نـطاق الـجامـعة 

kku.edu.sa والـذي سـيتمكن جـميع مـنسوبـي الـجامـعة مـن طـالب و أعـضاء هـيئة تـدريـس و 

مـوظـفين مـن اسـتخدام كـافـة الخـدمـات مـن دون تـمييز. كـما أن كـافـة الخـدمـات و الـتطورات 

المستقبلية التي تتم على Google ستنعكس على خدمات الجامعة بشكل مباشر. 

الخدمات 
  Gmail

وهـي خـدمـة الـبريـد االلـكترونـي الـذي يـتيح لـك قـائـمة تـطول مـن الـميزات مـنها  حـفظ الـرسـائـل 

بـشكل مسـتمر تـلقائـيا وفـي مـا يـقارب الـدقـيقة كـما يـمكنك حـفظها فـي الـوقـت الـذي تـرغـب بـه 

بـنقرة واحـدة و يـتميز بـالسـرعـة الـعالـية واسـتجابـة فـي األوامـر و يـتيح التحـدث داخـل الـبريـد فلسـت 

بـحاجـة لـبرنـامـج مـحادثـات خـارجـي بـل جـميع جـهات االتـصال لـديـك فـي الـبريـد تسـتطيع التحـدث 

مـعهم بـالـكتابـة والـصوت والـصورة ومـن أروع مـميزاتـه  أنـه يـتمتع بـنظام فـلترة مـتميزة لـلرسـائـل 

الـغير مـرغـوب فـيها, ويـتيح أيـضًا خـدمـة الـتقويـم الـخاص بـك فـهو يـقوم بـتذكـيرك بـمواعـيدك 

ويـرسـل رسـائـل مـباشـرة لـك بـمهماتـك  كـما وبـإمـكانـك الـقيام بـترجـمة  الـرسـائـل مـن نـفس بـريـد 

Gmail بحسب اللغة التي ترغبها . 

 Google Calendar 

يسهل التقويم تحديد مواعيد االجتماعات في األوقات المناسبة للجميع كما ويقدم تذكيرات 

بشأن هذه االجتماعات ويتيح مشاركة التقاويم مع األشخاص العاملين معك ويمكنك من 

تنظيم يومك باستخدام التقويم ويمكنك الحصول على رسائل تذكير على هاتفك عالوة على 

ذلك يمكنك من إرفاق ملفات أو مستندات ومشاركتها مع من تريد. 
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 Google Groups

وهي خدمة مقدمة من قوقل تتيح امكانية انشاء قروبات او االنضمام الي قروب معين ، 

وتتيح التواصل وتبادل الرسائل فيما بينكم. 

 Google Drive

وهي خدمة مقدمة من قبل شركة قوقل تتيح ألي شخص يملك بريد  

عــلي قــوقــل امــتالك حــساب مــجانــي لــقوقــل درايــف يســتطيع ان يــرفــع رفــع عــلية مــا يــريــد و 

يسـتطيع فـيما بـعد مـشاركـة األصـدقـاء أو الـعامـة لـلملفات والمجـلدات مـن خـالل إرسـالـه لـهم 

رابـط تحـميل أو رابـط لـلرؤيـة و تسـتطيع مـعايـنة مـا تـم رفـعة قـبل ارسـالـة إلـي أي شـخص حـتى 

تـتأكـد مـن سـالمـة الـرابـط  ويـعرض لـك أيـضا تـفاصـيل عـن الـملف الـذي تـم رفـعة   مـن حـيث 

التعديل عليه ومن قام بالتعديل ومن المشاركين معك نفس الوقت 

 Google Analytics

 وفــيها يســتطيع المســتخدم الــحصول عــلى إحــصائــيات تــفصيلية عــن زوار الــموقــع ومــن أي 

المناطق الجغرافية والكثير من االحصائيات المفيدة ، من حيث عدد الزوار والزيارات 

 Google Books -

تـتيح لـك امـكانـية الـبحث عـن الـكتب وتـصفح بـعض الـصفحات مـنها والـتعرف عـليها بـشكل جـزئـي 

، والـبحث عـن كـتب فـي مـجال مـعين ، وهـذه الخـدمـة رائـعة لـلتعرف عـلي الـكتب قـبل شـرائـها 

وايضا للبحث عن الكتب الخاصة بمجال معين 

 Google Plus - 

هـي احـدث خـدمـات قـوقـل ، فـ هـي الشـبكة االجـتماعـية الـتي انـضمت الـي الشـبكات االجـتماعـية 

االخرى كالفيس بوك وتويتر وغيرها 

محادثات قوقل  

خـدمـة الـمراسـلة والـمكالـمات الـصوتـية ومـكالـمات الـفيديـو مـن جـوجـل تـمكنك مـن التحـدث 

الـفوري عـن طـريـق Google hangouts ويـمكنكم اجـراء الـمحادثـات الـفرديـة أو الجـماعـية بـكل 

سهولة وُيسر. 

 Google Documents

لمشاركة الوثائق والجداول مع زمالئك بكل سهولة. 
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مـصطلح الـحوسـبة الـسحابـية أو الـCloud Computing يـمكن أن تـعريـفه بـأنـه عـبارة عـن مجـموعـة 

مـن الخـدمـات الـتي تـقدم مـن مـزود الخـدمـة إلـى عـميل أو عـدة عـمالء أو لجـمهور مـن الـعمالء عـبر 

اإلنـترنـت بهـدف اسـتغالل قـدرات وإمـكانـيات مـزود الخـدمـة الـفائـقة دون الـحاجـة إلـى شـراء أجهـزة 

باهظة الثمن فى الشركة للقيام بنفس المهام. 

بـمعنى أن مـزود الخـدمـة يـتشارك إمـكانـاتـه الضخـمة و خـوادمـه الـقويـة لـتوفـير خـدمـات مـتنوعـة 

لــلعميل لــلتوفــير عــلى الــعميل شــراء و تجهــيز وصــيانــة أجهــزة داخــل شــركــته لــلقيام بــمثل هــذه 

المهام والوظائف. 

تطبيقات الحوسبة السحابية 

 Cloud لــكى يــتضح األمــر بــشكل أكــبر نــأخــذ الــعديــد مــن األمــثلة عــلى الــحوســبة الــسحابــية

 Computing:
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خصائص 
خدمات البريد اإللكتروني 

 Hotmail أو حتى Yahoo mail و Gmail هل تستخدم خدمات البريد اإللكتروني المتنوعة مثل

داخل شركتك أو الستخدامك الشخصي؟  

 Cloud إذا كان الجواب نعم فينبغي أن تعلم أن هذا هو خير مثال على الحوسبة السحابية

 Google ألنك ببساطة تتشارك مع مقدم الخدمة – والذي هو في هذه الحالة Computing

أو Yahoo مثًال – في توفير خوادم يبنى عليها بريد اإللكتروني الشخصي و تأخذ من سعة 

التخزين الخاصة بخوادمه أيضًا لرفع و إرسال ملفاتك على بريدك اإللكتروني. فأنت في هذه 

الحالة لم تضطر لشراء خادم خاص بسعة تخزينية معينة وبسعر باهظ بل أنك أيضًا لم تتحمل 

تكلفة إنشاؤه و تحميلة و صيانته الدورية. فكل هذا يتكفل به مقدمي الخدمة المختلفين. 

 Cloud Storage خدمات التخزين السحابية

ربما تعاملت مع أحد هذه الخدمات من قبل بل وربما تعرفهم حق المعرفة أيضًا فمن منا لم 

 Google وماذا عن Drop box يتعامل مع الخدمة المشهورة للتخزين على اإلنترنت المسماة

Drive؟ كل هذه الخدمات هي خدمات تخزين سحابية، أي أنها تستخدم الحوسبة السحابية فى 

توفير سعات تخزينية للملفات على اإلنترنت بدون الحاجة إلى امتالك أقراص تخزينية فعلية 

على جهازك أو في شركتك. 

الحوسبة السحابية
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خصائص (ميزات وفروقات) 
- نستعرض فيما يلى لمحه سريعة عن أشهر الشركات تقديم لهذه الخدمة : 

q  

(1) قـوقـل درايـف - مـن احـدث خـدمـات جـوجـل ولـعل الـبعض قـد الحـظ ظـهور هـذه الخـدمـة فـي 

الـصفحة الـرئيسـية لـجوجـل ضـمن الخـدمـات االخـرى مـثل الـجي مـيل، الـترجـمة, الـصور, لخـرائـط, 

الــيوتــيوب ..... ولــتوضــيح الــمقصود ب( ( google driveهــي خــدمــة تخــزيــن ســحابــي ومــزامــنة 

مـلفات مـقدمـة مـن قـبل شـركـة جـوجـل بـحيث يـمكنك تخـزيـن مـلفاتـك عـلى خـوادم جـوجـل بـشكل 

امن وال يمكن ألى شخص الوصول اليها إال من خالل حسابك الخاص . 

q  

(2) - آي كـالود - مـن أقـوى وأشهـر الـمميزات الـمقدمـة مـن قـبل شـركـة أبـل ضـمن نـظام الـماك و  

iOSيــوفــر لــك إمــكانــية  مــزامــنة الــملفات وتــصفحها مــن خــالل كــل أجهــزة أبــل ســواء االيــفون 

االيـبود او االيـباد واجهـزة الـماك وحـديـثا اضـيف أجهـزة الـويـندوز مـن خـالل هـذه الخـدمـة يـكفى 

مجـرد الـتقاط صـوره او تحـميل مـلف صـوتـي او فـيديـو عـلى احـد االجهـزة وفـى نـفس الـوقـت 

وبسـبب هـذه االضـافـة يـمكنك مـشاهـدة واالسـتماع الـى مـفضالتـك مـن ثـائـر االجهـزة االخـرى 

حيث تقو iCloud بمزامنة الملفات بشكل آلي ودون تدخل منك ... تستحق التجربة . 

الحوسبة السحابية
Cloud Computing

21



22

 

(٣) سـكاى درايـف ((skydrive مـن شـركـة مـيكروسـوفـت تـتيح لـك بمجـرد الـتسجيل مـساحـة بحجـم 

٧ جـيجا وتـصل الـى ٢٥ جـيجا فـي بـعض االحـيان , تـوفـر لـك األدوات الـمعروفـة لتحـريـر الـملفات 

مـثل مجـموعـة االوفـيس كـامـلة مـع اضـافـة تـشغيل الـملفات الـصوتـية والـكثر... لـلمزيـد تـابـع ( مـا 

هو سكاي درايف ) . 

q  

(٤) -  dropbox dropbox مـن أوائـل الشـركـات الـتى تـقدم خـدمـات الـسحابـية تـتيح لـك وبـشكل 

مـجانـى بمجـرد الـتسجيل مـساحـه 22 جـيجا كـل مـا عـليك هـو تحـميل الـبرنـامـج مـن الـموقـع الـرسـمي 

ثـم الـتثبيت عـلى الـكمبيوتـر ثـم أنـشاء حـساب يـوفـر لـك الـمساحـة الـمجانـية والـتي تـتمكن مـن 

خاللها من مزامنة الملفات وتصفحها من أي كمبيوتر أخر وفى أي مكان في العالم .  
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الحقائب التدريب المطروحة: 

االستخدام االمن للتقنية •

استخدام تطبيقات تقنية المعلومات •

الحوسبة السحابية •

مقدمة في الحاسب اآللي •

الحوسبة السحابية
Cloud Computing

23



24

يـأمـل الـمدرب أن يـكون قـد وفـق فـي تـصميم هـذه الـحقيبة الـتدريـبية ويـدعـو الـله تـبارك وتـعالـى أن 

يـنفع بـها ، وأن تـكون مـن الـعمل الـصالـح الـمأجـور ، ويـطلب مـن الـمتدربـين تـقويـمها ومـوافـاتـه 

بـملحوظـاتـهم وتـوجـيهاتـهم لتسـديـد مـحتواهـا ومـكونـاتـها بـما يـزيـد مـن فـاعـليتها ونـفعها بـإذن الـله, 

كما يأمل المدرب من إخوانه المتدربين 

تـقويـم الـورشـة الـتدريـبية مـن خـالل تـعبئة اسـتمارة الـتقويـم الـمتعلقة بـذلـك ، واسـتمرار الـتواصـل 

لتحقيق أهداف الورشة التدريبية  

والله الموفق  

 

 

وتقبلوا وافر التحية والتقدير من االدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد. 

 

وسائل التواصل 

جامعة الملك خالد 

المملكة العربية السعودية , 

عسير - ابها , ص.ب 960 , الرمز البريدي 61421 

التواصل مع الدعم الفني 

 https://usc.kku.edu.sa/arsys

 0172418000 :�

 support@kku.edu.sa�

التواصل مع البوابة االلكترونية 

 https://www.facebook.com/kku.edu.it�

 https://twitter.com/kku_it�

 https://instagram.com/insta_kku

 portal@kku.edu.sa�

 0172418000�
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كما يأمل المدرب من إخوانه المتدربين 

تـقويـم الـورشـة الـتدريـبية مـن خـالل تـعبئة اسـتمارة الـتقويـم الـمتعلقة بـذلـك ، واسـتمرار الـتواصـل 

لتحقيق أهداف الورشة التدريبية  

والله الموفق  

 

 

وتقبلوا وافر التحية والتقدير من االدارة العامة لتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد. 
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