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 ملخص الدراسة
كافلذئ  لدذهل  لفئاةذم  ف اذإ لدفذدالم هدفت هذه  لددالةذإ ىدذع فةافذإ  الض   هذئض هلتذإ لدفذدالم فذ   ئفةذإ 

 G Suite for فذ  لقسةذئا لدةيفلذإ فذ  لد ئفةذإر مفةافذإ لدتذات لدفذ  فةذئها فذ  فمتلذو ف التذئت  م ذ  لدفةيلفلذإ
Education  لدفةيلفلإ.ف  لدةفيلإ ملدةتائت ملدفحدلئت لدف  سد فةفاض فمتلو هه  لدف التئت 

 ماشذذك   دكفاماذذ  )لدفتئايذذإ هلت لقةذذتيإ لدفتفمحذذإً  دل ث دياحذذق مفذذ    ذذ  هدذذد لةذذفحدا لدائحذذق  دل  لدفتئاذذ 
  هئض هلتإ لدفدالمر فذمع ل   يذع  فلذ    ف ً  هملث 52مهدد دفالتفف ئ د هل لدامع ف  لداحمقر مسد سئا  لدائحق )

ً فذ   هملث  36) م       ً ف  لإلائق   هئض 16كيلئت  ئفةإ كافلئ  ف  كالا محئاتل  مكتاي ف  ىدلا  كافلئ  )
 لدهكما.

ةذفحدلف ئ فذ  لكئاذت  G Suite for Educationم شذئات لدافذئتإ ىدذع    فةتذا ف التذئت  م ذ  لدفةيلفلذإ 
 Google siteم   Google Driveم  E-Mailفثذ  لداالذد لقدكفاماذ   ذدلر مكالذا  ر كالذا ادا ذإ  لدةفيلذإ لدفةيلفلذإ

Google Scholar   لةفحدلف ئ ف  لدةفيلإ لدفةيلفلذإ ادا ذإ ففمةذ إ مسيليذإكئات  حاى ف  حل     اةض ف التئت 
 Google Slides م Google Docsم   Google+ م  Google Groupeفثذ   فذ  ساذ    هذئض هلتذإ لدفذدالم

اةذذض ف التذذئت لحذذاى كئاذذت م ر Google Calendarم  Google Groupeم  Google Spreadsheet م
 Google formفثذ   م  دا لةفحدلف ئ   السئث ف  سا  اةض ف    هذئض هلتذإ لدفذدالم لةفحدلف ئ ادا إ سيليإ  دلث 

 .Cloud Searchم  Google Classroomم  Google Keepم 

فذ   ئفةذإ كافلذئ ر  G Suite for Educationمفلفذئ لفةيذب اكفكئالذإ فمتلذو ف التذئت  م ذ  لدفةيلفلذإ 
  فئد    هئض هلتإ لدفدالمر اأاه لفك  هددر مدك  دلم سا   تد دمالت ق هئض هتلإ لدفدالم ف  لد ئفةإ.

 G Suite for فذذئ فلفذذئ لفةيذذب ائدفحذذدلئت ملدةتاذذئت لدفذذ  فةفذذاض فمتلذذو ف التذذئت  م ذذ  لدفةيلفلذذإ 
Educationمهذذةو دا فذذمفلا لداالذذإ لدفحفلذذإ إلافااذذت  ئدلذذإ لدةذذا إر  ذذ ر فففثيذذت ائدفةمسذذئت لدتالذذإ ملدفتالذذإ ملإلدلالذذإر

ر مهذذةو   هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم فذذ  لفذذفالد لدف ذذئالت لدالعفذذإ دفثذذ  هذذهل دلحذذ  لد ئفةذذإ ئإلافااذذتلالفصذذئ  اح ذذم  
ةو   هئض هلتإ لدفدالم ف  لدفةئف  فذ  لدفةذفحدثئت لدفكامدم لذإر م   هلدامع ف   افئ  لدفةيا لقدكفاما ر مكهدد 

 فإ لدفةيلا لقدكفاما  ف   ئفةإ كافلئ  دم  فةفمى لدف يمب.ثتئ
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ق هئض هلتذإ لدفذدالمر مفةفلف ذئر ملا ذدلد لدالتذإ لدفةيلفلذإ لدفائةذاإ م مصع لداحق افكثلو لدداملت لدفدالالإ 
ا لدثتئفذذإ د ئفةذذإ افذذئ لفائةذذب م افذذئ  لدذذفةيا لقدكفاماذذ  ملةذذفحدلا فةذذفحدثئت لدفكامدم لذذإ فذذ  لدةفيلذذإ لدفةيلفلذذإر ماشذذ
 لقدكفامالإ ال    هئض هلتإ لدفدالم دفحتلب سدا كالا ف  لإلسائ ر ملدفتئ  ر ملالافتئض ا هل لداف  ف  لدفةيلا.

  ئفةإ رلدةفيلإ لدفةيلفلإ ر G Suite for Educationف التئت  م   لدفةيلفلإ رفمتلو  :ةمفتاحیالالکلمات 
  كافلئ 
 المقدمة

ر مفغلالت لدةالةإر مفحمالت  مهالإ فكامدم  لففئع ههل لدةصا اكا هئت  ف  لدفةافإ ملدفةيمفئتر مافتدا 
ففئ  دى ىدع فةفلفه اةصا لدفةيمفئتر مدتد ف مات  ةئدلب لدفةيلا ملدفةيا ف  ر ملدفكامدم لإف  لدف التئت لدةيفلإ 

 .كفاما دلآلماه لقحلا  ف مالث فثلالث حصمصئث اةد ت ما لدفتالئت لدحدلثإ لدفةففد   يع لدفةيلا ملدفةيا لق

فا اكحدلق مدا لك  لدفةيلا ف   ي  صا ف  لدةصما افاأى    ف ما لدفةئاور م دملت لالفصئ ر ف م ل 
ل ئد  فغلالت فههيإ ف  لقةئدلبر ملد التبر ف  فحئمدإ فاه دفملكاإر مفمل  إ لدفغلالت لدففةئا إر ملدففصئ د ر ملا

 ً.2013)لداحلي ر  فات د اتئت لدف فف  كئفإر لف يم  فل ئ ف  فةل  لدةيار ملدفةافإ

شئالث ملةةئثر ملففع ت هه  لدف التئت مسد لافشات لةفحدلا لدحئةمبر ملالافااتر مف التئف ئ لدفحفيتإ لاف
احلئفائ لدلمفلإ ف  شفع لدف ئالتر ملدةيفلإ فا ئ ملدفةيلفلإر لففعل ئث لصةب فصيهر مت ات لدةدلد ف  لدف التئت 
ملداالفإ لدفحفيتإ ملدففام إ لدف  فؤدي متئتو فةلاإ إلشائع لالحفلئ ئت لدففعللد  ف  ك  ف ئ  مفملكاف ئر م هحع 

ه  لدف التئت  عضلث  ةئةلئث ف  حلئ  لدكثلال  فائر حفع غلا لدففحصصل  ف  ف ئال  لدكمفالمفا لةفحدلا ه
ا ف  لملإلافااتر  صاحمل ل دم   اتة ا  فئا هه  لدف التئت لفئاةما ئر ملةفحدفما ئر ملفةئفيم  فة ئ ف  كث

 ً.76ر ت2011)ىل ئبر  لدف ئالت

فةةع لدةدلد ف  لددم  ىدع فمتلو لدفكامدم لئ ف  لدفةيلار ملائدي لدكثلام  ا ه  لدةائا ر مهدد دفئ دهل 
ديفكامدم لئ ف   ثا ف  لدحلئ ر اغض لداتا    لدةيالئت  م لإلل ئالئت لدف  سد فةفال ئر مدك  فئ هم ففتب  يله ف  

ف  ههل لدةصا لداسف   هحع ملهحئ لهففئا م لمفلإر لد فل ر  ّ  لدفكامدم لئ سد  است ك  لقاملب ف  لدحلئ  لد
لدفؤةةئت لدفةيلفلإ ف  لدةئدا ف  فاتله لدفةيلا لإلدكفاما ر فاد ت فةئاب لدعف  دفمفلا لدحدفئت لإلدكفامالإ ف  س ئع 

 لإ دلملكب س ئع لدفةيلا    لش د اتيإ ام ف  مف  هائ كئ  دعلفئ  يع لدفؤةةئت لدفةيلفلإ ف  لسيلا كمادةفئ  ر لدفةيلا
دحمةاإر مف   حدق فيد لدفتالئت لدف  لفك  لالةفتئد  فا ئ ف  ف ئ  لدفةيلا ه  ديف التئت لدفةيلفلإ مللداةب لدةئا 

 مف التئف ئ. فئ لةفع ائدحمةاإ لدةحئالإ

 يع  G Suite for Educationر مف التئت  م    Cloud Computingمفةئ د لدحمةاإ لدةحئالإ
فههب دشالض لق  ع ر ملداالف لئت  م لدصلئاإر كفئ    لدحمةاإ لدةحئالإ فعمد لد ئفةئت  فحتلض لداتتئت لدف 

افالكع الئائت لففالهلإ ف  ففائم  لد فل  ف    هئض هلتإ لدفدالمر ملدفمتتل ر ملد البر ف   ي مستر  م  ي 
ئ لدحئصإر ما هل  صاح اكفكئ  فائشا ر م يع حملدف Google فكئ  لفمل دم  فلهر كفئ لتدا لدد ا لدتا  املة إ 

 ً.2013)حئلدر  لد ئفةئت لدفاكلع  يع لدفشام ئت هلت لدتلفإ لدفهئفإ لدةئدلإ ديفؤةةئت
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مفةفاا "لدحمةاإ لدةحئالإ" فت مفئ حدلثئ ف   ئدا فكامدم لئ لدفةيمفئت لةاع افتدلا لدفتالئت لدحئةمالإ فت  
 اد لدحئ إ كحدفئت مف   ي مست مائةفحدلا    ع  لدكفالمفا افحفيو  امل  ئ  م لد ملفو لدهكلإر اشك  آف  ماأس  

حمةاإ فاالإ  يع لإلافااتر حلق لفك  اتهي ئ لدمصم   مكهدد فئ  "لدحمةاإ لدةحئالإ" ه   ائا     رلدفكئدلو
ىدع  دد كالا ف  لدفملاد لدفحمةاإ لدفشفاكإ كئدحملدا مف التئت لدااف لئت مف التئت لدفحعل   اا    ع  لدكفالمفا 

افكئ  م   ع   حاى  اا لإلافااتر مائداةاإ ديفةفحدا لدفةفتلد ف  هه  لدحدفئت ملال فئ  لدفااملإر ف م ال لةاع 
)لدفالهل ر  م مد هه  لدفملاد  م كلتلإ ىدلاف ئ  م صلئاف ئر ف   ائداةاإ ده فملاد )ف  لدةحئبً  اا لإلافاات

2013.ً 

لالف ئ  لدفكامدم   لد دلد دأل لئ  لدتئدفإ حئصإ ف  Cloud Computing مففّث  لدحمةاإ لدةحئالإ 
قا ئ فمفا فحعلاثئ آفاثئ ر لقةئةلفل  دفةفتا  لدفةيا لإلدكفاما ف ئ  لدفةيلار حلق فةّد هه  لدحمةاإ لدالتإ ملدفاصإ 

ئ فلع  ال فم د ف   ديالئائت محدفئت ىافاات فالتفإر ائإلهئفإ ىدع سم  حمةالإ هئتيإ مفهلو لدحمةاإ لدةحئالإ  لهث
ئ ف   ي فكئ ر    ع  لدحملةلب لدشحصلإر  ال مه  لدفةئم ر فئدفملاد ف  لدةحئاإ لفك  لدمصم  ىدل ئ مفشئاكف 

فكئالإ لدمصم  ىدل ئ ف   ي  ئ اة مدإ لالةفحدلار ملا شال إ لالفصئ  ائإلافاات. كفئ فففّلع لدحمةاإ لدةحئالإ  لهث
فكئ ر كفئ لفك  لال ففئد  يل ئ ا التإ  كاا مسد  كّدت لدكثلا ف  لدفؤةةئت لدفةيلفلإ حم  لدةئدا    لدحمةاإ 

فئدةئف  لداتلة  ف  فةعلع لدحمةاإ ر إ دالةفحدلار مففكئفالث ف  لالةفحدلا لدفةيلف لدةحئالإ فةّد اتئفثئ  ّهلاثئ ديغئل
لدةحئالإ لال فالو اأ   دد كالا ف  فالكع لدالئائت ملد ئفةئت ددل ئ لآلالو ف  لدحملدا لدف   ئد  ال فةف  اكئف  

  لةفحدلا هه  لدفملاد اشك   كثا  ئسف ئر مسدا  لدحمةاإ لدةحئالإ  يع حيب فئتض ف  لدتدا  لدحئةمالإ ف  حال
كتئض  مف  حال  لدفحئكئ  لالففاله ر كفئ    لدحمةاإ لدةحئالإ ففك  لد ئفةئت ف  فحتلب  كاا ديةئتد لالةفثفئاي 

 ً.2015لدح لال ر ) دفالكع لدالئائتر ملفكا ئ ف  ىاشئض ةحئاإ حئصإ ا ئ هف  لداالإ لدفحفلإ لدففمفا  د ه  لدغئلإ

 Googleلةفحدلا لدكيلئتر ملد ئفةئت فاه ةاملت دكثلا ف  ف التئت  م   لدةحئالإم يع اغا ف  
Cloud  ر فأ  ف  لدملهح    لدحمةاإ لدةحئالإ ف   م   فف ما اةا إ كالا  ىدع افمهج دفحعل  لدالئائت مفائدد ئ

 ً.2013)لدحئلدر   ثافت اتة ئ كئف ئهئت فكامدم لإ م دت دفاتع

احت فحفذذذ  كذذذ  فكذذذئ  افاف ئف ذذذئ لدفائةذذذاإ الحفلئ ذذذئت لدةذذذئدار مكئاذذذت فحذذذئمالت فذذذ  لدفةيذذذما     م ذذذ   صذذذ
 م   ددحم   ئدا لدفةيلا غلذا فتئ تذإر مساذ  ل ذملا ةذةت ا ذدمض دفثالذت سذدفل ئ فذ  هذهل لدفلذدل ر  فذئ لدلذما فتذد علدت 

ر Google Apps for Educationمكئات  م   سد   يتذت ةذئاتئ اااذئفإ ر حصف ئ لدف ئالت لدفةيلفلإ اشك  فهه 
ئ  ذذدد كالذذار ثذذا فغلذذا لةذذف ئ ملدذذهي  اهذذفه  يذذع لدفذذدلام ملد ئفةذذئت ملدفؤةةذذئت لدفةيلفلذذإ ف ئاذذئث مدتذذ  ساذذم  ماهذذ

 .G Suite for Education دفصاح

 G Suite for Education ما هي تطبیقات جوجل التعلیمیة

ر هذ  ف فم ذإ فذ  لدف التذئت لإلافئ لذإر لدفذ  فتذدف ئ G Suite for Educationف التذئت  م ذ  لدفةيلفلذإ 
ر Gmailشاكإ  م   فّ ئائثر ديفدلام ملدفؤةةئت لدفةيلفلذإر مفشذف  هذه  لدف التذئت: االذد  م ذ  لإلدكفاماذ   لفلذ  

ر Google Docsر مفةذذفادلت  م ذذ  Google Driveر م م ذذ  داللذذو Google Calendarمفتذذملا  م ذذ  
ر ائإلهذئفإ ىدذع ىفكئالذإ لدمصذم  ىدذع Google Sitesمفملسذ   م ذ    Google spreadsheetم ذدلم  لدالئاذئت 
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 Googleر مشذالتح  م ذ  YouTubeلدةشالت ف  لقدملت لدفةئمالإ لدف  فد ف ئ  م ففيك ئ  م  ر فث ر لدلمفلمب 
Slides   ر مافئهج  مGoogle Forms   ر مف فم ئت  مGoogle Groups .ر مغلاهئ ف  لدحذدفئت لقحذاى

كذذّ  هذذه  لدف التذذئتر لفكذذ  لدمصذذم  ىدل ذذئ فذذ  حذذال  لإلافااذذت فائشذذا ر كفذذئ لفكذذ  فحعلا ذذئ  ذذ   الذذب حدفذذإ لدفحذذعل  
 ً.Wilson, 2017) لدف  فتدف ئ  م  ر مه   م   داللو Cloud Storageلدةحئا  

فهذلو فلذعلت فحصصذإ  G Suite for Educationففملفا ف ئاثذئر فذك    م    يع لداغا ف     فاف ئت
@ً افةذذئحإ فحذذعل  ال فتذذ  yourcompany.comديفؤةةذذئت فثذذ  فحصذذلت  اذذئمل  االذذد ىدكفاماذذ   يذذع ا ئسذذد )

  لذئا فذ  لقةذامع 7ةئ إ ف  لدلذما  24غلغئائلت فحصصإ دف فم إ ف  لدف التئتر مفتدلا د ا  يع فدلا  30   
(Gsuite, 2018ًمةذذاإ لدةذحئالإر فاذف إ ر ماةفائاهذئ  حذد حيذم  لدحGoogle  ذئ لحفيذو  ذ  ااف لذئت لإلافئ لذذإ ا  ث

ر اذدالث Googleلدفكفالإ لدففئحإ ف  لدةمبر مهدد ائةفهئفإ فةيمفئت لدةفالض ف  شاكإ ف  فالكع الئاذئت آفاذإ دذدى 
 ً.Alec, 2014ف  لدحئدا لددلحي  لدفتيلدي لدفم مد  دلح  لدشاكئت )

 Collaborativeاةذذذّد  حصذذذئتتر سّيفذذذئ ف ففذذذ  فذذذ  لدحيذذذم  لدفةئمالذذذإ  فففلذذذع ف التذذذئت  م ذذذ  لدفةيلفلذذذإ
Solutions   ديشاكئت لقحاىر فّفئ ل ة  لدةدلد ف  لدفاتفئت ملدفؤةةئت لدفةيلفلإر فحفئا لدحيذم  لدفةئمالذإ د م ذ

 ً.2014ف   الت ئ احم  ئدا لدفتالإ )لمائاير 

هذذ  فةذذد حتلاذذإ ف ئالذذإ فذذ  لدف التذذئت لدفذذ  فذذا  G Suite for Educationف التذذئت  م ذذ  لدفةيلفلذذإ 
اشذذكئ   كثذذا فةئدلذذإ اذذل   Sharing ملدفشذذئاد  Cooperativeلةفهذذئفف ئ  اذذا لإلافااذذت دفذذمفلا لدفملصذذ  ملدفةذذئم  

ر مهذذه  لدحدفذذإ فلةذذا  د فلذذ    هذذئض ملدفؤةةذذئت لقكئدلفلذذإر ملفكذذ  د فلذذ  لقفذذالد فذذ  لد ئفةذذإ  ةذذفحدلا ف التئف ذذئ
 فدالم ف   ئفةإ كافلئ .  هئض هلتإ لد

 اإلطار النظري

ف فم إ فذ  لدف التذئت لدف ئالذإ لدفذ  فمفاهذئ شذاكإ  م ذ  ديفةذفحدفل   G Suiteف التئت  م   لدفةيلفلإ 
ر ملمفلمب كفاصإ ديتلدلمهئتر محدفإ  م   داللذو ديفحذعل  لدةذحئا ر مفةذفادلت لد ئفة مفشف : لداالد لإلدكفاما  

مشذذذذالتح  م ذذذذ  ديةذذذذامض لدفتدلفلذذذذإر مافذذذذئهج  م ذذذذ  إلاشذذذذئض لالةذذذذفالئائت ملالحفاذذذذئالت  م ذذذذ  دفحالذذذذا لداصذذذذمتر 
لإلدكفامالإر ىهذئفإ ىدذع ف فم ذئت  م ذ  دةذئحئت لدحذملا ملداتذئور م ذدلم   م ذ  دفةاتذإ لدالئاذئت مفحيلي ذئر مفتذملا 

تمو  م ذذذ  لالففالهذذذلإ لدف التذذذئت لدةذذذئاتإ لذذذفا فمتلت ذذذئ ملةذذذفحدلف ئ دلحذذذ  صذذذر  م ذذذ  إلدلا  لقحذذذدلق ملدفائةذذذائت
Google classroom ك  هدد لفا دف ه ف  فملس   م   لدفحصصذإ دااذئض فمسذ  ر الدلا  لدصتمو ملدفئد  لدفةيلفلإ

 ً.  2018ر  عف ) ىدكفاما  مدم  لةفحدلا  ي ة ا ف  لقكملد لدااف لإ

   G Suiteماهو 

ف ذدو ىدذع ففكذل  لدفةذفحدفل   Google م ذ    فذ  شذاكه  ئالإف  لدحيم  لدف التئت لدةح  ففكئفيه  ف فم ه
ف  ىاشئض ف التذئف ا ماذالف  ا مفحعلا ذئ ملدمصذم  د ذئ فذ   ي مسذتر مفذ   ي فكذئ  مائةذفحدلا فحفيذو لق  ذع  ةذملضث 

  ذئض كئات لدفكفالإ  م لدفحفمدإ  م لق  ع  لدهكلإر ملفك  ىدلا  لدفةفحدفل ر مفاح ا االذد لدكفاماذ  اكةذا لدفاشذأ  ملا 
 ً.2014ر ةفلاصالحلئت فحفيتإ إلا ئع   فئد ا.)
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 Google Cloud Platformخصائص التطبیقات جوجل السحابیة 

 ً.2014)لماائاير  Googleهائد حصئتت مففلعلت اتلةلإ الةفحدلا ف التئت ةحئالإ ف   م   

فذذذذلفك  ديف فم ذذذذإ فذذذذ  لدفةذذذذفحدفل  لدفشذذذذئاكإ فذذذذ  ى ذذذذدلد مفحالذذذذا  -: Collaborationالتعاااااول والمةااااار ة  -1
ا ذئع لق فذئ  فذ  لدحتذت  لدفةفادلت  م لدفيتئت  م لدشذالتح  م لدفشذئال  لدفحفيتذإ فذ  اتذم لدمسذت ملا ذالض لدفةذدلالت ملا

 .Cloudلدفيتئت  ف  لدةحئاه 

ملحذد ماةذدهئ لفكذ  ىهذئفإ  ذدد الفحذدمد ديفةذفحدا   G Suiteفلفك  لةفحدلا  -: Scalabilityقابلیة التوسع  -2
 ف  لدفةفحدفل  حةب لدحئ إ.

 فففف  ادا إ  ئدلإ ف  لقفئ  لدف  لصةب  دلث لحفالس ئ.  Cloudف م    -:Securityاألمال  -3

لدةفذذ  فذذ   ي فكذذئ  مائةذذفحدلا  ي   ذذئع ةذذملضث كذذئ   -:Independencyالعماال ماال كي م اااله كي ج ااا    -4
 هئفو هك .فكفا   م فحفم   م 

فئدفكيتذذإ سيليذذإ  دلثفتئااذذإ ائدحذذدفئت لدفذذ  فحصذذ   يل ذذئ G Suiteلدفكيتذذإ  حذذد  هذذا حصذذئتت   -:Costالت لفاا   -5
ملدة مدإ ملدةا إ ف  ىا ئع لق فئ  م يع اغذا فذ  كذ  هدذد فذك   م ذ  فمفاهذئ ديفؤةةذئت لدفااملذإ ملدفةيلفلذإ اشذك  

 ف ئا .

ً  لذذئا ةذذملضث كذذئ  7ً ةذذئ إ دفذذد )24لدذذد ا لدتاذذ  ) Googleفذذمفا  -Live Support (24/7:)الااد ا الفنااي  -6
  م لالفصئ  ائد ئفو  م لاةئ  لداالد لقدكفاما . Live Support اا لإلافاات 

ففكذ  ف التذئت  م ذ  لدف ئالذإ ديفؤةةذئت لدفةيذلا لدةذئد  فذ   -: Speed and Timeالسار ة و رباا الوقات  -7
الت م دمدذإ فمل لذد لدتصذ . كفذئ لفكذ  دف فم ذإ فذ  لد ذالب  م لدةذئفيل  لدةفذ  فلةلا اةض لدف ئا فث  كفئاإ لدفتذئ

ر احلذق ل يذ  كذ  فذاد فذ  لدف فم ذإ  يذع لدفغللذالت فذ  لدمسذت Googleفةئث  يع ىحدى لدف ئا ف  فحذاا فةذفادلت 
   لتهذذع فذذ   لدتةيذذ  اذذدالث فذذ  لافتذذئا فيتذذ  لدابةذذ   اذذا لداالذذد لإلدكفاماذذ ر ففذذئ لةذذئ د  يذذع ااذذح مسذذت ثفذذل  لفكذذ 

 لدفدالم  م لدفةيا.

فففلذذذع ف التذذذئت  م ذذذ  اف ئالف ذذذئر م امل  ذذذإ  -: Free and Usabilityالمجانیاااة و سااا ولة الساااتعمال  -8
لةذذفةفئ  ةذذ يإ م  هلاذذإر كفذذئ    كذذ  ف التذذئت  م ذذ  لدف ئالذذإ ةذذحئالإر  ي  ا ذذئ ال فحفذذئج ىال دفةذذئحإ صذذغلا   يذذع 

 لدتاتر ائإلهئفإ ىدع ىفكئالإ لدمدمج ىدع  فل  لدف التئت احةئب  م    ملحد مف   ي   ئع فافا  ائإلافاات.

فةذذئ د ف التذذئت  م ذذ   يذذع فتيلذذ  لال ففذذئد  يذذع لقمالبر كفذذئ  ا ذذئ  -: Environmentالبیئااة  الحفاااظ  لاا  -9
 فالكع الئائت فمفا  دي ئسإ. Google G Suiteفتي  ف  لااةئق لدكاام   حلق فد ا 

 ً.  /2018) م  ر  التي یم ل استخدام ا في العملیة التعلیمیة: G Suite for Educationتطبیقات 

 تت ول مل التطبیقات التالیة: Connectكوًل: تطبیقات التواصل 
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لآلفذ  ملدحذئت لةذئ د لداالذد لقدكفاماذ   يذع لال ذالع  يذع آحذا لدفةذف دلت فذ   :E-mail البرید اإلل تروني   -1
حذذال  ىشذذةئالت لداةذذئت  فذذ  لدمسذذت لدتةيذذ ر مفحذذعل  لداةذذئت  لإلدكفامالذذإ لدف فذذإ ملدالئاذذئت اأفذذئ ر ملدحصذذم   يذذع 

ذذئ ديةفذذ   فذذ  ا ذذئب لداالذذد لإلدكفاماذذ  لدفحصذذت دكذذ  شذذحت فذذ   ئفةذذإ  يذذع لدةاذذمل  لداالذذد ىدكفاماذذ  فبحصصث
اشذذذئض لدتذذذملتا لداالدلذذذإ  sazan@garmian.edu.krdم  azad@garmian.edu.krdلد ئفةذذذإر فثذذذ   ر ملا

لدذدحم  ىدذع مكذهدد لفكذ  دفئدذد لإللفلذ  فذ  ا ذئب لد ئفةذإ ر u.krdgroupe@garmian.edديف فم ئتر فث  
مةذذفكم  ر االذذدد لإلدكفاماذذ  فذذ   ي مسذذت مفذذ   ي فكذذئ  م يذذع  ي   ذذئعر اذذدم  لدحئ ذذإ ىدذذع لالفصذذئ  ائإلافااذذت

 فاسلذذذذإ فحئدثذذذذئت لداالذذذذد لإلدكفاماذذذذ   اذذذذا لدفحئدثذذذذإ ملدتلذذذذدلمر م  ذذذذئهع  دلاةذذذذئ   اذذذذد لالفصذذذذئ  ائإلافااذذذذت ف ذذذذددثل
لقدكفاماذ ر  م لدفحئدثإ ف   حد عفالض لدةفذ  فائشذا ث فذ  لداالذد  Hangouts Meetئالاهفئا ىدع فكئدفإ فلدلم ا
ً لدفم ذذمد Filtersًر مهدذد فذذ  حذال  حلذذئا لدتالفذا )Labelsفصذالو لإللفذلالت  ىدذذع  سةذئار فةذذفع فصذالتئت )م 

 ً./ ب2018) م  ر  لداالد لقدكفاما ف  ى دلدت 
 Google Calendarتقویا جوجل  -2

ر ملدهي لفك  ف  حالدذه ففئاةذإر مفاتذلا محتذت كذّ  Google Apps for Educationىحد ف التئت  م   لدفةيلفلإ 
لقحدلق لدف  فحدق فةد. مففمفا هه  لدحدفإ  يع لدحملةلب لدشحصلإ؛ لدفكفالإ ملدفحفمدإر م يذع لد ملفذو لدهكلذإر 

 ً.Calendar Help, 2016) ملق  ع  لديمحلإ ائحفالو  اتفإ فشغلي ئ

ر حلذذق Goalsر فذذئ لبةذذفع ائقهذذدلو Google Calendarفذذ  لدفلذذعلت لدحدلثذذإ لدفذذ    يت ذذئ فتذذملا  م ذذ  
 ذ   Google Calendarلتما لدفةفحدا افحدلد هدو لمّد فحتلتهر مكّ  فئ  يلهر هم    ل لذب ف الذب فتذملا  م ذ  

داتفذذاض  ّ  شحصذذئث فذذئ لالذذد    ليفحذذب ائداذذئدي ر  لذذد د ذذهل لدحذذدقاةذذض لقةذذتيإر دلفكّتذذ  اةذذدهئ افاتذذلا ملحفلذذئا فمل
لدالئه ر ففكم  ى ئافه  يع ةؤل : "لحفا هدفئث"ر ه : "لدففال ". مف  ثا لأف  ةؤل : "لةذا لدففذال "ر ففكذم  لإل ئاذإ: 

مهذهل كيذه  –ف  لالةذامع" فالت  3"لديلئسإ لدادالإ". ملةفكف  فتملا  م    ةتيفه اةؤل : "كا فا ؟"ر فأات فحفئا فثالث: "
ر ثا لةأدد    لدفد  لدعفالإ ملدمست لدهي فتهذيه ا ذئالث  م دذلالثر ...لدذ  فذ  لقةذتيإ. اةذد هدذد -ف  سئتفإ فل ئ حلئالت

اذئسفال  فمل لذد  م لذئا ملحفلذئا ةذئ ئت فذ  لدفذد  لدعفالذإر احلذق ال ففةذئاض  Google Calendarلتما فتملا  م ذ  
م د آحا سفت افحدلد  ف  سا .  لهئثر لتما لدفتملا افهكلاد ائدفمل لذد لدفذ  حذّددف ئر ةذملض  اذا هه  لدفمل لد ف   ّي ف

 ً.Ramnath, 2016ىشةئالت فص  ىدع هئفتدر  م  اا لإللفل  )

هذذذذذ  لدفعلفاذذذذذإ -كفذذذذذئ اذذذذذئس  ف التذذذذذئت  م ذذذذذ – Google Calendarفلذذذذذع   حذذذذذاى فذذذذذ  فتذذذذذملا  م ذذذذذ  
Synchronizationحذدد فم ذدلث فةّلاذئث  يذع فتذملا  م ذ  ر مهذ   ّاذد فةذف ل     فGoogle Calendar   فذ  حذال

حئةذماد فذ  لدةفذ ر دف ذد  ّاذه  صذاح ففئحذئث  يذذع هئفتذد لدفحفذم ر محئةذماد لدشحصذ  فذ  لدفاذع ر م يذع  ّي   ذذئع 
 ً.Oskooi, 2008فبدح   يله االدد لإلدكفاما   لفل  )

 Google+   +بالس جوجل -3

شاكإ ل ففئ لإ آفاإ ديفؤةةإر لفك  ىاشئض فافدى  يع لإلافاات ديفذمتتل  فذ  لدفتئ   ف  عفالض لدةف  ف  
حالدذذه فشذذئاكإ لدفحذذدلثئت لدففةيتذذإ اذذئدتالب لدةفذذ ر ملقفكذذئا لد دلذذد ر ملالهففئفذذئت لدشذذئتةإ فذذ  لدمسذذت لدتةيذذ  اأفذذئ ر 

لداتذئض  يذع  Googleر لبةذ   +مفشئاكإ لدفةئاو ملقفكئا ف  فافدىر مائةفحدلا لدفشئاكئتر ملدفةيلتذئتر ملدفافذدلئت

mailto:azad@garmian.edu.krd
mailto:sazan@garmian.edu.krd
mailto:groupe@garmian.edu.krd
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ل الع اآحا لدفحدلثئتر مفائد  لقفكئا ملدفملص  ف    هئض لدتالب اغض لداتا    فكئا ار مكذهدد لفكذ  ديةذئفيل  
 ذذ  ابةذذذد لدذذذهل  اللةفيذذم  فذذذ  لدفكئفذذذب    لتيذذمل  يذذذع ل ذذذالع اذذآحا فحذذذدلثئت مفحئدثذذذئت لد ئفةذذإر اتهذذذ  ف التذذذئت 

Android مiOS لدتةئدإ (Google/ a, 2018.ً 

 Hangouts Meetاجتما ات الفیدیو  -4

دفملص  ف  فالذب لدةفذ  فذ   ي فكذئ ر فذ  حذال  فكئدفذئت لدتلذدلم ةذ يإ لالاهذفئار لفكذ  فذ  حالد ذئ  تذد 
 يذذع لدذذفحيت فذذ  ففئ ذذب لالاهذذفئا ىدذذع فكئدفذذإ فلذذدلم فذذ  لدةفذذ . فذذئ  Meetلةفذذ  ف الذذب ر ل ففئ ذذئت م  ثذذئ دم ذذه

كإ الا . مال دل   ديتيب اشأ  فمفا لدحةئائت  م لدفكمائت لإلهذئفلإ لدصذحلحإ دذدى  يلد ةمى ى دلد ل ففئع مفشئا 
دلا  هكلإ ديفشئاكل ر  صذاح ى ذالض  لدعفالض ف  فالب لدةف ر  م لدعائت ر  م لدةفالض. فائةفحدلا مل  إ ةالةإ مةيةإ ملا

 فكئدفئت فلدلم ففةدد  لقشحئت  فاثل ف  غئلإ لدة مدإ.

ر حفع فففك  ف  لالاهفئا ىدع لال ففئ ئت فائشا ث فذ  G Suiteاه ففكئف  كيلثئ ف  اأ Meetلففلع ف الب 
حدق فتملا  م د م  االد ىدكفاما . كفئ ففمفا  فلذ  فتئصذل  لقحذدلق لدف فذإ  اذد لدحئ ذإ ىدل ذئر ةذملض فذا لاهذفئفد 

 ً.Google/ b, 2018) ف    ئع كفالمفار  م هئفور  م سئ إ لدفؤففالت

 Createتطبیقات اإلنةاء ثانیًا: 

 Google Docsمستندات جوجل 

حدفإ ففك  لدفةفحدا ف  كفئاإ فةفادلت فحفذمي  يذع اصذمت مصذما م ذدلم  ماملاذ  ىدكفامالذإر ملدفةذئم  
فل ذذئ فذذ  آحذذال   ذذ   الذذب لالافااذذتر لال ذذالع  يذذع لدفةذذدلالت لدفذذ  ل ال ذذئ لآلحذذام ر ملدفملصذذ   اذذا فلذذع  لددادشذذإ 

لقةذذتيإ فذذ  حذذال  لدفةيلتذذئت.  كفذذئ ففكاذذد هذذه  لدحدفذذإ فذذ  كفئاذذإ فتالذذار  م فذذهكا ر  م اةذذئدإ ىدذذع لدفهذذفةاإ م ذذا  
ففذذلح دذذد ىفكئالذذإ ىاشذذئض  Google Docsفةذذفادلت  م ذذ  ر لدةئتيذذإ ملقصذذدسئضر  م  ي اذذمع آحذذا فذذ   اذذملع لدمثذذئتب

 يل ذذئر فثذذ   ي فةذذئدإ اصذذمت آحذذا لدفيتذذئت لداصذذلإر مفةئد ف ذذئر م ائ ف ذذئر مفشذذئاكف ئ  اذذا لإلافااذذتر ملدفةذذدل  
فكئالذذإ فصذذدلا فيتذذئت لدةفذذ  ائدفاةذذلتئت  . ) م ذذ ر html.  م txt.  م rtf.  م odt.  م pdf.  م docxفهذذالث  ذذ  ملا

 ً/ ج2018

 Google Spreadsheetجداول البیانات جوجل  -1

لدفةذذذئم  فذذذ  فحيلذذذ  لدالئاذذذئت ائةذذذفحدلا  ذذذدلم  لدالئاذذذئت لدهكلذذذإ مفذذذ  لدمسذذذت هلفذذذه. ملفكذذذ  ى ذذذالض لدةفيلذذذئت 
اشذذئض لد ذذدلم   لدحةذذئالإ  اذذا لدصذذلا اذذدضثل فذذ  لداةذذل إ ىدذذع لدفةتذذد . م ذذاض لدالئاذذئت فذذ  حذذال  لداةذذما لدالئالذذإر ملا

هئفإ فالفا لدالئائت ملفا حتت  فل  لدفغللالت   لدفحمالإر ملا

اغذاض  ةي ذئ  Excelملةفلالد  دلم  لدالئائت لدحئدلإ ف  لدفاةذلتئت لقحذاىر فثذ   Excelةف  ف  حال  لد
سئايإ ديفةدل  اشك  فماي مسئايإ ديمصم  اشكٍ  فشفاد  اا لدففةئمال  ف   دلم  لدالئاذئت. مفصذدلا  ذدلم  لدالئاذئت 

 .txtر  م .odsر  م .html م . رcsvر  م .xlsxف  امع لدفيو لدفته  ددلدر افئ ف  هدد افمهج .
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ذئ  مكهدد لفك  ىاشئض  ذدلم  لدالئاذئت مفةذدلي ئ مفشذئاكف ئ فذ   ي اذمع   ذئعر اغذض لداتذا  ذ  فكئاذد.  يفث
 دً /2018) م  ر  اأاه لبفكاد لةفحدلا  دلم  لدالئائت حفع ف  مه   دا لالفصئ 

 Google Slidesةرائا جوجل  -2

 ر لةذذفح اكاشذذئض مفحذذعل  مفحيلذذ  مفاتذذلا شذذالتح لدةذذاضر اشذذك  ف الذب  يذذع لإلافااذذت فتذذدا فذذ  شذذاكإ  م ذذ
. مففذذلح حدفذذإ شذذالتح  م ذذ  MS PowerPointلشذذاه ىدذذع حذذّد كالذذا لدةذذامض لدفتدلفلذذإ فذذ  فلكامةذذمفت امااملاذذت 

Google Slides  ر ىفكئالذذإ لدفةذذئمCollaboration  ملدفشذذئادSharing   لدتذذماي فذذ  لدذذعفالض فذذ  ىاشذذئض مفةذذدل
 ً.Wise, 2015ف  )لدةاض لدفتدل

 Google Formsنماذج جوجل  -3

 دل  فذذذ   دملت  م ذذذ  لدف ئالذذذإر ففّكذذذ  لدفةذذذفحدا فذذذ  ىاشذذذئض افذذذمهج دفاتذذذلا احيذذذإر  م  يذذذب فمتلذذذور  م 
لةذذذف الع ا ير  م ف فلذذذ  فةيمفذذذئت فةلاذذذإر  م لحفاذذذئالت دي ياذذذإر اشذذذك  ةذذذ   مةذذذال . حلذذذق لذذذفا ف فلذذذ  لدذذذادمد  م 

ر فذذ  ىفكئالذذإ Google Sheetsفذذ  فكذذئ  ملحذذد ماشذذك  فذذماّير لةذذفع  ذذدلم   م ذذ   Responsesلالةذذف ئائت 
 Summary Ofفحيلذذ  لدافذذئتإ لدفذذ  لذذفا لدحصذذم   يل ذذئ اهذذغ إ عا ملحذذد ر فذذ  حذذال  حلذذئا فيحذذت لدذذادمد 

Responses    لدفم مد ف   دلم   مGoogle Sheets  2016)افئهج  م  ر.ً 

اذأكثا فذ   التذإر حلذق لفكذذ   Google Formsئد  فذ  افذئهج  م ذ  فذ  لدةفيلذإ لدفةيلفلذإر لفكذ  لالةذفت
ديفةّيذذا ىاشذذئض افذذمهجر دف فلذذ  الئاذذئت لد ئدذذب؛ لةذذفبهر ماالذذدب  لإلدكفاماذذ ر مهمللئفبذذهر م يا فةيمفذذئت  حذذاى لذذمّد لدفةّيذذا 

م مفمفذذئفلك .  فةافف ذذئ  ذذ  لد ذذالب.  لهذذئثر لفكذذ  ديفةّيذذا ف فلذذ  لدمل اذذئت لدفذذ  لة ل ذذئ دي ياذذإ اشذذك  ةذذ   مةذذال 
فةيلفذ  لةفذ   يذع حةذئب  Rubricىفكئالذإ فصذفلا اماذاد  Google Formsىهذئفإ ىدذع هدذدر ففذلح افذئهج  م ذ  

 ً.Carey, 2014لدفتللا  مفمفئفلكلئث )

 Google Sheetsف  لإلهئفئت لدففلع ر لدف  لفك  دف  ئ ف ئائثر فذ   ذدلم   م ذ   Flubarooفيمائام 
افمهجر حلق فةف  هه  لدااف لذإ لدف ئالذإ  يذع لالحفاذئالت هلت لقةذتيإ فذ  اذمع لالحفلذئا فكئ  ف فل  لدادمد  يع لد

ل ذذئد فةذد  لدةالفذئت دالحفاذذئا  Flubarooفذ  ففةذدد مفةاتذإ لدتذذالم. لةفذ  فيماذئام   يذذع فصذحلح لالحفاذئا فيتئتلذئثر ملا
. ملفك  ديفةّيا ىاةئ  افذئتإ لالحفاذئار فذ  مدكّ  ةؤل   يع حد ر ىهئفإ ىدع فعملد لدفةّيا ااةا الئا  دفمعل  لدةالفئت

لقةذذتيإر ملإل ئاذذئت لدافمه لذذإر ملدفغهلذذإ لدال ةذذإر ىدذذع كذذّ   ئدذذب  يذذع حذذد ر  اذذا لداالذذد لإلدكفاماذذ   م  م ذذ  داللذذو 
Google Drive (  لدحئت اك   ئدب ماشك   فمفمفئفلكFlubaroo, 2016.ً 

 Google Sitesمواقع جوجل  -4

هذذ  حدفذذإ فذذ  حذذدفئت  م ذذ ر فةذذفح ديفداةذذل  ملد ياذذإر ااذذئض فمسذذ  ىدكفاماذذ  قّي غئلذذإ لالذذدما ئ. لفكذذ  
ر Publicكفيذو ىا ذئع ىدكفاماذ ر مهذه  لدفملسذ  لفكذ     فكذم   ئفذإ  Google Sitesلةذفحدلا حدفذإ فملسذ   م ذ  
 Googleدذذدل ا حةذذئائت  م ذذ   ر ال لصذذي ئ ىال لد ذذالب ملدفةيفذذم  لدذذهل Privateلصذذي ئ كذذّ  لداذذئمر  م حئصذذإ 

Accounts  م االذد لقدكفاماذذ  لدحذئت ائد ئفةذذإ. كفذئ    هذذه  لدفملسذ  لفكذذ     لفشذئاد فذذ  اائت ذئ  كثذذا فذ  فؤدذذو 
 ً.Pitler, Hubbell, & Kuhn, 2012ملحد )
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ر  ا Collaborator ا ففةئم  ف   حذدها فلذه  Ownerاغض لداتا    دماد ف  لدفمس ر ةملض كات فئدكه 
 & Teeterر فكّاذذه فذذ  لد لذذد    ففةذاو  يذذع لدتذذاب اذذل  كذذّ  دما فذ  هذذه  لقدملا لدثالثذذإر مهذذ  )Viewerشذئهد ف

Barksdale, 2009:ً  2016) عف ر.ً 

اشذذئض صذذتحئت ىهذذئفلإ Ownerفئدذذد لدفمسذذ   - :  اذذدفئ فتذذما اكاشذذئض فمسذذ  ااتةذذد فأاذذت فئدكبذذهر ملفكاذذد لدفةذذدل  ملا
ىدذذذع لدفمسذذذ   م حذذذهو  Collaboratorsلدفئدذذذد صذذذالحلإ ىهذذذئفإ ففةذذذئمال  ملدفةيلذذذب  يذذذع لدصذذذتحئتر كفذذذئ لفيذذذد 
 لدفمس  ائدكئف  ف  شاكإ لإلافاات.

 Googleر  يع صتحإ ف  فمس  ف  فملس   م   Edit:  ادفئ فشئهد عا لدفةدل  Collaboratorsلدففةئمام   -
Sites   م ات دا فتا ااائض ههل لدفمس ر فأات حلا ئ ففةئمCollaborator  ف  ههل لدفمسذ . لفكذ  ديففةذئم  ىهذئفإ

صذذتحئتر ملدفةيلذذب  يذذع لدصذذتحئتر ملدفةذذدل   يل ذذئر دكّاذذه ال لةذذف ل  حذذهو لدفمسذذ  فذذ  لإلافااذذتر كفذذئ ال لفكاذذه 
 لدفةدل   يع ى دلدلت لدفمس .

  ر فأاذذذت فتذذذ  فشذذذئهد د ذذذهل لدفمسذذذ ر مال ففيذذذد  لذذذئث فذذذEdit:  اذذذدفئ ال فشذذذئهد عا لدفةذذذدل  Viewersلدفشذذذئهدم   -
 صالحلئت ىاشئض لدصتحئتر  م لدفةيلبر  م لدفةدل ر  م لدفغللا  يع لإل دلدلت.

   Google Keep تدویل المالحظات -5

هم ف الب لةف   يع  فل  لدفاصئت لدفتالإ )ملذبر حئةذمبر هذئفو هكذ ً مفكفذ   هفلفذه فذ  لالحفتذئت 
د   شذكئ  ةذملض كئاذت اصذمت  م صذما ائدفالحتئت لدف  سد لحفئج    لدما ئ لدفةفحدفل  ف  ىفكئالإ حتت ئ اةذ

ر مهائ ةاةاض  يلكا  ها فئ لفلذع هذهل لدف الذب لدحذئت افةذ ل  2013فئام  20 م سملتا. فا لإل ال   اه ف  
 لدفالحتئت.

 ً.2015)شاكإ  ام املور : Google Keep فعللئ  م   كلب 

لدهك ر دذ  فحفذئج ىاّل دهذغ  عا محلذدر ةملضث  يع فمس  لدملب  م لد ئفو  -ةا إ لدف الب ف  فة ل  لدفالحتإ: -1
 اةدهئ فة ل  فالحتفد ملفا حتت ئ اةا إ كالا  ادم     فيحت  ي فأحلا.

اف ذذذاد لحفلذذذئا لهذذئفإ فالحتذذذإ صذذذمفلإر لفكاذذد لدحذذذدلق ائديغذذذإ  -فةذذ ل  لدفالحتذذذئت  اذذا لدصذذذمت دسلذذذب  ذذدثل: -2
 ع ات ملفا فة ليه.لدةاالإ  م لإلا يلعلإ مف فم إ  حاى ف  لديغئت دلفا فحمل  لدصمت ىد

لفكذذ  ىهذذئفإ لدصذذما ةذذملضث فذذ  لدذذهلكا   م فذذ  لدكذذئفلال دفكذذمل  فالحتذذإ فذذ   -ىفكئالذذإ ىهذذئفإ فالحتذذئت صذذمالإ: -3
 لدف الب.

فئ ل ة  ف   م   كلب ففةدد لدف ئا هم  اه لفذلح ىهذئفإ فذهكلا اذأي  -ىفكئالإ ىهئفإ فالحتئت ف  فهكلا ا ئ: -4
 اةض لدف ئا.فالحتإ لفا ىهئفف ئ حفع ال فتيت فاه 

 فيلذإ ىدلا  لدفالحتذئت ةذ يإ  ذدثلر  -ىفكئالإ  اشتإ لدفالحتئت     الب عا ملحدر ملا ئدف ئ ى  لسفهذع لقفذا: -5
حلذق لفكذ   اشذذتف ئ ىهل  ادت    فصذ  لدل ذئ دم   اهذذ ئر  م حفذع حذهف ئ ا ئتلثذذئ. مكذ  هذه  لقفذذما فذفا اهذذغ إ 

 ملحد .

 Accessثالثًا: تطبیقات الدخول 

 Google Driveجوجل درایف  -1
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حدفإ فتدف ئ شذاكإ  م ذ  لفكذ  فذ  حالد ذئ فحذعل  فيتذئت  يذع لحذفالو  امل  ذئ )صذمار فلذدلمر اصذمتر 
غلغئائلذتر كفذئ لفكذ  لدمصذم   30اةمفئتر صذمتر  م  ي اذمع آحذاً اذئد اب لدةذحئالإر ماةذةإ لافدلتلذإ فصذ  ىدذع 

لإلافااتر  م لد ذئفو لدذهك ر  م لد  ذئع لديذمح ر  م   ذئع ةذ ح ىدع لدفيتئت ف   ّي فكئ  ف  لدةئدا ف  حال  شاكإ 
 ً.Drive, 2015).لدفكفب

ر م ذدلم  Google Docsلدتئ ذد  لداتلةذلإ دفحذّاا فةذفادلت  م ذ   Google Driveلةفاذا  م ذ  داللذو 
ر مغلاهذذئ فذذ  Google Slidesر مشذذالتح  م ذذ  Google Formsر مافذذئهج  م ذذ  Google Sheetsلدالئاذئت 

افحذذعل  لدفيتذذئتر ملدمصذذم  د ذذئ فذذ   ّي فكذذئ   يذذع شذذاكإ  Google Driveلدفيتذذئتر حلذذق لةذذفح  م ذذ  داللذذو 
 م  iPadلإلافاات ف  لدةئدار ىهئفإ ىدع ىفكئالإ لدفحعل   يع لدتات لدصيب د  ئع لدكفالذمفار  م  يذع   ذئع آلاذئد 

 ً.Wilson, 2016b اداملد )

 Google Groupsمجمو ات جوجل  -2

حدفذذذإ فتذذذدف ئ شذذذاكإ  م ذذذ ر ففّكاذذذد فذذذ  لدفشذذذئاكإ فذذذ  اتذذذئو حذذذم  فمهذذذمع فةذذذل ر  م فاتذذذلا لدفذذذؤففالت 
مدتئضلت لدةف ر ف  حال  لدفملص  ف  لق هئض ف  لدف فم إر ةذملض فذ  حذال  مل  ذإ لدف فم ذإ لداتلةذلإ  م لداالذد 

  Groups Help (2016a) لإلدكفاما  لدحئت ائدف فم إ.

االد ىدكفاما  حئت ا ئر حلق    لاةئ  اةئدإ ىدذع ىلفلذ  لدف فم ذإر لفّكذ  كذّ   هذم  لكم  دكّ  ف فم إ
 Googleفذذ  لدف فم ذذإ فذذ  سذذالض  هذذه  لداةذذئدإ ملدذذاّد  يل ذذئ. مفذذ  لدفلذذعلت لد ئفذذإ ملدفتلذذد  فذذ  ف فم ذذئت  م ذذ  

Groups  لهئثر ىفكئالإ فحدلد لدحصمصلإ Privacy  حئصذإ ديف فم إر حلق لفك     فكذم  لدف فم ذإPrivate ر
ر  ي لبةذذفح د فلذذ  لدفةذذفحدفل  لدفشذذئاكإ ا ذذئ Public ي لفكذذ  دألشذذحئت لدفذذد ّملل  فتذذ  لدفشذذئاكإ ا ذذئر  م  ئفذذإ 

(Gralla, 2006.ً 

 Groups Help, 2016bًملم د لدةدلد ف   املع لدف فم ئت )

لداالذد لإلدكفاماذ . هذهل لداذمع : لفملصذ    هذئض لدف فم ذإ فذ  هذهل لداذمعر فتذ  فذ  حذال  Email Listسئتفذإ لداالذد  -
 لشل  لةفحدلفه ف  فكئفب لق فئ  ملدشاكئت.

: لفملصذذ  لق هذذئضر فذذ  حذذال  لدمل  ذذإ لداتلةذذلإ ديف فم ذذإ لدفذذ  فكذذم   يذذع شذذك  Web Forumفافذذدى لدملذذب  -
 فافدى.

: هذذهل لداذذذمع فذذ  لدف فم ذذئتر لةذذذفحدا دل ئاذذإ  ذذ   ةذذذتيإ لق هذذئض حذذذم  Q&A Forumفافذذدى ةذذؤل  م ذذذملب  -
فمهمع فةل . ههل لداذمع لفكذ  لةذفحدلفه كفافذدى دفاذفإ فةذّل ر حلذق لةفذ  لدتذئتفم   يلذه  يذع   ئاذإ  ةذتيإ لدعاذئت  

 ملةفتةئالف ا.
: هذذهل لداذذمع لفذذلح ق هذذئض لدف فم ذذإ ىدلا  ةذذلا لدةفذذ  فذذ  حذذال  لداالذذدر Collaborative Inboxلداالذذد لدفةذذئما   -

فذذ ر ملدفذذدالضر مففئاةذذإ فمهذذمع فةذذل  هذذم مفذذ   اةذذ  د ذذا لداالذذد دغئلذذإ حلذذق لفكذذ  ديتذذاد ىاةذذئ  االذذد ىدذذع عفذذالض لدة
 لدمصم  ىدع حّ  ديفمهمع ف  حال  لداالد لإلدكفاما .

 Cloud Searchالبحث في السحاب  -3
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فذذ  حذذذال  هذذه  لدفلذذذع  لفكذذذ  لدمصذذم  ىدذذذع لدفةيمفذذئت لدفذذذ  فحفذذذئج ىدل ذذئ فائشذذذا ر لفكاذذد لةذذذفحدلا ىفكئاذذذئت 
Google   دياحق  اا فحفمى لدشاكإ فذG Suite  لافذدلضث فذ .Gmail مDrive  ىدذع لدفةذفادلتر م ذدلم  لدالئاذئتر

 يذذع  ةذذتيفد ملتذذدا لسفالحذذئت فائةذذاإ  Google Cloud Searchملدةذذامض لدفتدلفلذذإر ملدفتذذملار ملدفعلذذدر ل لذذب 
 دفةئ دفد  يع فدلا لدلما.

 Googleاحذذق  Cloud Searchر لشذذاه G Suiteفذذا فصذذفلفه ديةفذذ  فذذ   Googleلداحذذق فذذ   م ذذ  
ذذئ  . لفكاذذد لداحذذق  ذذ  لداةذذئت  لإلدكفامالذذإر ملدفةذذفادلتر ملقحذذدلقر مددلذذ  G Suiteف ذذم فبصذذفةا ديةفذذ  فذذ   -ففئفث

 ً.G Suite, 2018) لدفؤةةإ ملفك  لدةثما  يع فئ فاحق  اهر  لافئ كئ  فمسةه

ديحصذم   يذع ا ئسذئت  Cloud Searchفح ف الذب مديحصم   يع فذئ فحفذئج ىدلذهر ساذ     ف ياذهر لفكذ  فذ
فةذئ د فلذع  لدفالساذإ فذ  م لدفةئ د  لدفائةذاإ مهلت لدصذيإ ملدفذ  فةذئ دد فذ  لدحتذئت  يذع فاتلفذد  يذع فذدلا لدلذما. 

Google . ف  ففئاةإ لال ففئ ئتر ملدفةفادلتر ملداةئت  لإلدكفامالإر مغلاهئ  مالث اأم 

دال الع  يع فتئصل    ئت لالفصئ  ديذعفالضر ائإلهذئفإ ىدذع لقحذدلق كفئ لفك  لداحق ف  ددل  لدفؤةةإ 
اةذذئ  لداةذذئت  لإلدكفامالذذإر  م ى ذذالض لدفكئدفذذئتر  م اذذدض  يةذذئت  Hangoutفكئدفذذئت لدتلذذدلم  ملدفيتذذئت لدفشذذفاكإ. ملا

 ً.Google/c, 2018) ااتا  ملحد  فت 

   Google Scholarالباحث العلمي  جوجل  -4

فذذذ   هذذذا فحاكذذذئت لداحذذذق لدةيفذذذ   Google Scholarلةفاذذذا  م ذذذ  لدائحذذذق لدةيفذذذ   م  م ذذذ  ةذذذكمالا 
لقكئدلف ر ف م لحفت ائدفؤدتذئت لدةيفلذإ ملقكئدلفلذإ لدفذ  لحفذئج د ذئ لداذئحثم  افذئ فذل ا لقةذئفه  ملدفةيفذم  م ذالب 

لدةيفلذذإ لدفةففذذد ر ملدف ذذالت لدةيفلذذإ  لفهذذف   م ذذ  لدائحذذق لدةيفذذ  فذذئد  ملفذذا  فذذ  لقاحذذئق ملداةذذئت ر م لد ئفةذذئت
لدصذذذئدا   ذذذ  ائشذذذال   كذذذئدلفلل  م ئفةذذذئت  ئدفلذذذإ م فةلذذذئت مهلتذذذئت … لدفحكفذذذإر ملدكفذذذب ملدفيحصذذذئت ملدفتذذذئالت

 ففحصصإ مغلاها ف  فؤةةئت لداحق لدةيف .

قاذه   م   ةكمالا لةئ د ف  لدفةاو  يع  كثا لقاحذئق لدةيفلذإ صذيإ اف ذئ  لداحذمق لدفذ  اشذفغ   يل ذئر
لتما اةاض افئتإ لداحق فافاإ حةب لقهفلإ ملدفئال  ملقثا لدةيف  لدهي فاكفه ف  ف ذئ  فحصصذ ئر مائدفذئد  لفذلح 

 .2017ًر فملص   تهلصح) دائ لدفمص  قها فئ فا اشا  ف  ف ئ  فحصصائ ملال الع  يله اة مدإ ملةا

 ً.2014)لدتئلدر  لي :ف  ال   ها فملتد  م   لدائحق لدةيف  لدفةامفإ اهكا فئ م 

لدحلئالت لدففةدد  دياحق لدةيف  لقكئدلف  م لدففتدار فث  لداحق     الذب لةذا لدكئفذب  م فذئال  لداشذا  م لد ئفةذإ  -
  م لداحق ائةفحدلا فةئفالت فتما افصتلإ م فيفا  افئتإ لداحق.

تحئت ىافااذذذت ال فحفذذذ  صذذذتإ  يفلذذذإ لدفمثمسلذذذإ ملدفصذذذدلسلإ لدكئفيذذذإ فذذذ  افذذذئتإ لداحذذذق لدفذذذ  لذذذفا فصذذذتلف ئ فذذذ   لذذذإ صذذذ -
 فمثمسإ.

 لداحق ف  فصئدا ففةدد  م فحفيتإ ف  فكئ  ملحد فالتا. -
 لدحصم   يع  كثا لقاحئق لدةيفلإ صيإ افمهمع احثد فائشا . -
 لدةثما  يع فيحصئت مفةيمفئت    لقاحئق ملإلصدلالت لدةيفلإ. -



 جملة جامعة كرميان                             Journal of Garmian University             ي زانكؤي طةرميان      طؤظار

599 |                            acadj@garmian.edu.krd               Vol.5, No.3 (July, 2018) 

  يع شاكإ لإلافاات.لدمصم  ىدع لداصمت لدكئفيإ دألاحئق ف  حال  لدفكفاإ  م  -
 لدفةاو  يع لقاحئق لداتلةلإ ملدفصاتإ  لدل ف   ي ف ئ  ف  ف ئالت لداحق لدةيف . -
فصالو لدفملد ااتم لد التإ لدف  لةفحدف ئ لدائحثم  ف  حلق سلفإ لدذات فذ  كذ  فتئدذإ ملدفؤدذو م  ذإ لداشذا لدفذ   -

 حاى.فت ا فل ئ لدفتئدإ م دد فالت لالةفش ئد ا ئ ف    فئ  احثلإ  
ر احلذذق google scholarلفكذذ  دكذذ  ائحذذق    لاشذذخ صذذتحإ شحصذذلإ دذذه  يذذع  م ذذ  لدائحذذق لدةيفذذ  ةذذكمالا  -

 فةئ د   يع حصا ماشا ىافئ ه لدةيف  ملدتكاير كفئ فاف  فصالو فؤةةفه لدةيفلإ لدف  لفا  د ئ.

  The problem of research مة لة الدراسة

لدفائةذب لةففذد  يذع لةذفحدلا فكامدم لذئ لدفةيمفذئت ملالفصذئالت  لدفةيذلالا السئث ف  ةة  لدائحق ىدذع فذمفلا 
د فلذذذ  فذذذ  لدةفيلذذذإ لدفةيلفلذذذإ مفحذذذم  فذذذ  لدفةيذذذلا لدفتيلذذذدي ىدذذذع لدفةيذذذلا لقدكفاماذذذ  ائةذذذفحدلا فةذذذفحدثئت لدفكامدم لذذذإ 

دفةذذفملئتر مفذذ   ئفةذذإ كافلذذئ  مفحةذذل  ام لفذذه مفةذذئللا  فذذ   فلذذ  لفذذ    هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم ملدفذذمتتل  ملد ذذالب 
  ذذ  فيالذذإ لحفلئ ذذئت لدففةيفذذل  ديفكلذذو فذذ  فف ياذذئت لدةصذذا لالفصذذئالت مفكامدم لذذئ لدفةيمفذذئت فذذ   فلذذ  ف ذذئالت 

فذذ  فاتذذلا فةيمفذذئت لدةذذئدار م ةي ذذئ  كثذذا اتةذذئث  Googleلا السذذئث فذذ  لداةذذئدإ لدفذذ  فااف ذذئ  م ذذ  م ر ملدةفيلذذإلدةيفلذذإ 
فذذ  لدفحذذدلئت ملدصذذةمائت لدفذذ  فمل ذذه كذذال فذذ   افذذ  لدةفيلذذإ لدفةيلفلذذإر م ةذذ   مصذذمالثر ففغياذذإ فذذ  هدذذد  يذذع كثلذذا 

ر دفةذت كثلذا فذ  لد ئفةذئت الةذفحدلا هذه   ةيت فذ  ف التئف ذئ فذ  لدةفيلذإ لدفةيلفلذإ حذدلق لدةذئدا فذ  لآلماذه لقحلذا
فذ  لدةفيلذإ  G Suite for Educationلدف التئتر لقفا لدهي دف  لدائحذق ددالةذإ ىفكئالذإ فمتلذو ف التذئت  م ذ  

 .لدفةيلفلإ

 وتتحدد مة لة الدراسة في اإلجابة  ل األسئلة اآلتیة:

 .  G Suite for Educationفئ ه  ف التئت  م    -
 .ه  لفك  دف  ئر ملةفحدلف ئ ف  لدةفيلإ لدفةيلفلإ ف   ئفةإ كافلئ  -
فذ  لدةفيلذإ   G Suite for Education م ذ   لدةتائت لدف  لفك     فةفذاض لةذفحدلا ف التذئتم لدفحدلئتر  ه فئ -

 ف   ئفةإ كافلئ . لدفةيلفلإ

 The Importance Of Research كهمیة الدراسة

 فاا   هفلإ لددالةإ ففئ لأف :

 .E-Learningلدهمض  يع  افئ   دلد  ف  لدفةيلا لقدكفاما   ا ئ فيت   -1
 آالض   هئض هلتإ لدفدالم ف  فمتلو ف التئت  م   ف  لدفةيلا.فةكم  -2
 ف  حدمد  يا لدائحق. –ههل لدف ئ  لسيلا كمادةفئ  ف  ىا ئ دالةإ لقمدع ف  ام  ئ ف   -3
 ف   ئفةإ كافلئ  ملدفففثيإ: فملتد ف التئت  م   إفاا   هفل -4
 ف  سا   فل    هئض هلتإ لدفدالم. ة مدإ لقةفحدلا -
 .فف  ددل ا لإللفل  لد ئفة  مفلةا  د فل    هئض هلتإ لدفدالم ف   ئفةإ كافلئ  ىا ئ ف ئالإ -
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ا ذئع لدف فذئت فذ   ي فكذئ ر م اذا  ي   ذئعر    هذئض هلتذإ لدفذدالم فذ   ئفةذإ كافلذئ فةذئ دد  -  يذع لدفملصذ ر ملا
 مف   ي عفئ .

دلاف ئ. -  ة مدإ ى دلد هه  لدف التئتر ملدحدفئتر ملةفحدلف ئر ملا

 The Limits of Research حدود الدراسة

 . ئفةإ كافلئ كيلئت  لددالةإ  يعلدحد لدفكئا :  سفصات  -
 .2018-2017لدحد لدعفئا :   الت لددالةإ ف  لدةاإ لددالةلإ ف  لدةئا لد ئفة   -
 ف   ئفةإ كافلئ . فل    هئض هلتإ لدفدالم ف  حفيإ ش ئدلت لدفئ ةفلا ملددكفمال  لدحد لداشاي:  -

 Methodology and proceduresالطریقة واإلجراءات 

   و ینت امجتمع الدراسة 

ً  هذم هلتذإ 52ففث  ف فف  لددالةذإ  فلذ    هذئض هلتذإ لدفذدالم فذ   ئفةذإ كافلذئ ر  فذئ  لاذإ لداحذق فتذد ايغذت )
 ً   هئض ف  لدهكما.36ً فا ا ف  لإلائقر م )16لدفدالم فمع ل   يع  فل  كيلئت  ئفةإ كافلئ ر )

 كداة الدراسة وصدق ا

كفتالذذإ فائةذذاإ دفثذذ  هذذه  لددالةذذإر مهدذذد    ف ئد ذذئ  دلذذد ملدفةذذفمى  ًلدفتئايذذإ)لافذذأى لدائحذذق لةذذفحدلا  ةذذتيإ 
لدثتذذئف  ملدفةافذذ  دةلاذذإ لداحذذق ففتذذئاب )  هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم فذذ   ئفةذذإ كافلذذئ  ففذذ  لحفيذذم  شذذ ئد  لدفئ ةذذفلا 
ع ملدذذدكفمال ًر مهدذذد فذذ    ذذ  لدمصذذم  ىدذذع فذذامض  دلذذد ر مففغلذذالت هلت لافاذذئ  افمهذذمع لداحذذقر مااذذمد فحتذذع  يذذ

 ً.394ر ت2003لدائحق )لدةةئور 

فاحمق لدحالإ ف  لإل ئاإر ملدفمةل  ف  لإل ئاإ كفئ لشئض دم  لدحذامج  ذ  لدفمهذمع مف         فة   دي
لداتلةذذذذ ر لافذذذذأى لدائحذذذذق    فكذذذذم  لقدل  )لدفتئايذذذذإً هلت لةذذذذففئا  فشذذذذف   يذذذذع اةذذذذض لقةذذذذتيإ لدفتفمحذذذذإ )حفدلشذذذذإر 

 ً.102ر ت2012

لقدل  )لةذذففئا  لقةذذتيإ لدفتفمحذذإً اةاهذذ ئ  يذذع ف فم ذذإ فذذ  لدفحكفذذل ر م حذذه  مفحتذذب لدائحذذق فذذ  صذذدب
   افالحتئف ا دفحاج ائدفئد  اشكي ئ لدا ئت  لدفئد  مه  ففكم  ف  ثالثإ  سةئا

   Connectالقسا األول: تطبیقات الوصول 

لافذدلث فذ  فذ  لداالذد لقدكفاماذ  لد ذئفة   G Suite for Educationهذ  فةذفحدا ف التذئت  م ذ   السااال األول:
name@garmian.edu.krd اك  فئلحمله ف  لدف التئت؟ 

مفتذذذما اكاشذذذئض لدفتذذذملا حذذذئت اذذذعفالض م  هذذذئض هلتذذذإ لدفذذذدالم  Google Calendarهذذذ  فةذذذفحدا  السااااال الثااااني:
 ائةفحدلا  فةاض فله لد دم  لددالة  ملقحدلق ملدفمل لد لدف فإ حال  لدةاإ؟
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ديفتئ ذذ  فذذ  عفذذالض لدةفذذ  فذذ  شذذاكإ ل ففئ لذذإ    Googleهذذ  فةذذفحدا شذذاكإ لدفملصذذ  لال ففذذئ   + ال الثالااث:السااا 
 مه  فتما افشئاكإ لدفحدلثئت لدففةيتإ ائدتالبر ائةفحدلا لدفشئاكئتر ملدفةيلتئت؟

فذذ  حذذال   ديفملصذذ  فذذ  لآلحذذال  فذذ   ي فكذذئ  Hangouts Meetهذذ  فةذذفحدا ل ففئ ذذئت لدتلذذدلم  الساااال الرابااع:
 فكئدفئت لدتلدلم الاهفئا ف   تد ل ففئ ئت مادملت م  ئث دم ه؟

 Createالقسا الثاني: تطبیقات اإلنةاء 

مفتذذما اكاشذذئض لدفيتذذئت محعا ذذئ فذذ   فثذذ  فةذذفادلت  Google Driveهذذ  فةذذفحدا ةذذحئاإ  م ذذ   الساااال الخااامس:
  م   ملدةامض لدفتدلفلإ م دلم  لدالئائت؟

فةئد ذإ لداصذمت؟ مفتذما افشذئاكإ لدفيذو فذ   Google Docsفتذما اكاشذئض فةذفادلت  م ذ  هذ   السااال الساادس:
 لقحال  ف  فةدل  لدفةفاد ف  آ  ملحدر حلق لفا حتت ك  لدفغللالت فيتئتلثئ؟

 ؟مفشئاد ا ئ لقحال  Google Slidesه  فتما اكاشئض فيتئت لدةامض لدفتدلفلإ   الساال السابع:

مهذذذ  فةذذفحدف ئ فذذ  فحيلذذذ   Google Spreadsheetهذذذ  فتذذما اكاشذذئض فيتذذذئت  ذذدلم  لدالئاذذئت   الساااال الثااامل:
 لدالئائت ملدةف  فائشا ث ف    هئض لدتالب ف   دم  لدالئائت اتةه مف  لدمست هلفه؟

مفتذذذما اكاشذذذئض  سذذذملتا  اذذذئمل  لداالذذذد  Google Groupeهذذذ  فةذذذفحدا لدف فم ذذذئت فذذذ   م ذذذ   السااااال التاساااع:
 لدحئت اعفالض لدةف ؟ Mailing Listا ر مه  ددلد سئتفإ  ائمل  االد ىدكفاما  لإلدكفام 

إلاشذئض لةذفالئائت ملةذف ال ئت لدذا ي فحيلي ذئ فائشذا  فذ   Google formه  فةفحدا افئهج  م ذ   الساال العاةر:
  دلم  الئائت؟ مه  فتما ااائض لقحفائالت لقدكفامالإ؟

مفتذما اافذ  لدفيتذئت  Google Siteشذئض لدفملسذ  فذ  حذال  ف الذب  م ذ  لدفملسذ  هذ  فتذما اكا الساال الحادي  ةر:
 ملدفحئهالت مفتادلت لدفائهإ ملدةلا  لدهلفلإ  يع لدفمس ؟

دفذدمل  لدفالحتذئت  Google Keepهذ  فةذفحدا ف الذب فذدمل  لدفالحتذئت  م فتكذا  م ذ    الساال الثااني  ةار:
 لدف فإ مفاتله لدف ئار ملدحتئت  يع لدفاتلف ئ مفةئم  ف  لدفالحتئت ف  لدعفالض؟

   Accessالقسا الثالث: تطبیقات الدخول 

ديمصذم  ىدذذع لدفةيمفذذئت لدفذ  فحفذذئج ىدل ذذئ  Cloud Searchهذذ  فةذفحدا لداحذذق فذذ  ةذحئب  السااال الثالااث  ةاار:
 ىدع فيتئت لدفةفادلتر م دلم  لدالئائتر ملدةامض لدفتدلفلإر ملدفتملا؟ ديمصم  Driveفائشا  لافدلضث ف  

إلاشذذذئض لدفحئهذذذالت اشذذذك  لدكفاماذذذ   Google Classroomهذذذ  فتذذذما ائةذذذفحدلا ف الذذذب   السااااال الراباااع  ةااار:
 مفحمل   فيلإ لدفةيلا ف  لدفةيلا لدفتيلدي ىدع لدفةيلا لإلدكفاما  ائةفحدلا لدتصم  لالففالهلإ؟

  Google Scholarاصذذتفد كةهذذم هلتذذإ لدفذذدالم هذذ  فةذذفحدا  م ذذ  لدائحذذق لدةيفذذ   ل الخااامس  ةاار:سااااال
 دياحق    لدفؤدتئت ملقاحئق ملداةئت  ملدف الت لدةيفلإ ملقكئدلفلإ لدف  لحفئج د ئ لدائحثم ؟
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 التحدیات والمعوقات 

 ا ذذم فذ  ةذلئدفكا هكذا لدةتاذئت ملدفحذدلئت لدفذذ  لفكذ     فةفذاض مفةذمب فمتلذو ف التذذئت  السااال الساادس  ةار:
 لدملاد  ف  لقةتيإ لدةئاتإ ف   ئفةإ كافلئ  ف  م  ه اتاكا. G Suite for Education م   

جرائ اخطوات     إ داد المقابلة وا 

 اةذذب لقدملت د فذذ  لدفةيمفذذئت فذذ   هذذ لقةذذتيإ لدفتفمحذذإ اةذذد لةذذفتالا ا ي لدائحذذق  يذذع    لدفتئايذذإ هلت 
ذذددت  ةذذتيإ لدفتئايذذإ اذذئدا مع ىدذذع دالةذذئت لدةذذئاتإر ملدكفذذب ملدفال ذذ  هلت لدصذذيإر  ف ففذذ  لداحذذقر م كثاهذذئ فالضفذذإر حب

ر مصذفا ددلذ  لدفتئايذإ فذ  ف فم ذإ فذ  ملةفشئا  همي لقحفصذئت ملقهففذئار دلةذفتئد  فذ  حاذالف ا لدةيفلذإ ملداحثلذإ
   ال  م حه اةل  لق فائا لدفةية  لدفا ت  مفدا  ئ مفالا  ئ. لقةتيإ لدملاد 

هلتذذإ لدفذذدالم  لاذذذإ لددالةذذإر محذذذدد فم ذذدلث دفتذذذئايف ار  أ هذذذئضا لدائحذذق لفصذذذ ماةذذد فأكذذد فذذذ  صذذدب لقدل  
ئهلذإ مهدذد اةذاب فةذها لدفتئايذإ لدم  مففت فتئايإ اةه ا م  ئث دم هر م اةيت  ةتيإ لدفتئايإ لدكفامالذئث دذاةض لقحذار

افصذذفلا ددلذذ  لدفتئايذذإ لدكفامالذذئث  سذذئا لدائحذذق حلذذق داةهذ ا اةذذاب لدفةمسذذئت لد غالفلذذإ ملاشذذغئد ا اذذاةض  فذذما  حذاى.
 Mailing  هذئض هلتذإ لدفذدالم فذ   ئفةذإ كافلذئ   ذ   الذب  سذملتا  اذئمل  لداالذد لإلدكفاماذ   فلذ  م اةذيت ىدذع 

List    لدحئت اأ هئض هلتإ لدفدالم ف   ئفةإ ائةفحدلا ف الب لدف فم ئت ف   مGoogle Groupe. 

فةذذت لدالئاذذئت مصذذاتت حةذذب لقةذذتيإ لدذذملاد  ةذذات لدفكذذالالت فذذ  مةذذ يت ى ئاذذئف ا مفالحتذذئف ار ثذذا  ب ر محب
 ى ئائف ا مادمدهار م حلالث اصدت مثافت.

 نتائج الدراسة

  Connect القسا األول: تطبیقات التواصل

 ذذئضت اةذذاإ   هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم لدذذهل  لفئاةذذم  ف التذذئت  م ذذ  لدذذملاد  فذذ  لدةذذؤل  لقم  ملدذذهي  الساااال األول:
لافذذذدلث فذذذ  فذذذ  لداالذذذد لقدكفاماذذذ  لد ذذذئفة   G Suite for Educationاصذذذه )هذذذ  فةذذذفحدا ف التذذذئت  م ذذذ  

name@garmian.edu.krd  ماشذذذذك  كالذذذذا  ذذذذدلث ملذذذذاى 100اكذذذذ  فئلحملذذذذه فذذذذ  لدف التذذذذئت؟ً  ذذذذئضت اةذذذذاف ا %
ق     لداةاإ لدةئدلإ ق هئض هلتإ لدفدالم لدذهل  لفئاةذم  هذه  لدف الذبر ىافذئ فادهذئ دةذ مدإ لدفةئفذ  فة ذئ م لدائحق 

مكذذ   هذذم  فلفذذئ الذذا ا هذذه  لدف الذذب  دل  دفملصذذ  اذذل    هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم فذذ   ئفةذذإ دفاذذئد  لدفةيمفذذئت ملدالئاذذئت
 .هلتإ لدفدالم ف   ئفةإ لففيد لداالد لد ئفة  لدحئت

مفتذما اكاشذئض لدفتذذملا   Google Calendar صذه )هذ  فةذذفحدااملدذهي  فلفذذئ لفةيذب ائدةذؤل  لدثذذئا  السااال الثااني:
حئت اعفالض م  هئض هلتإ لدفدالم ائةفحدلا فةاض فله لد دم  لددالة  ملقحدلق ملدفمل لد لدف فذإ حذال  لدةذاإ؟ً 

 فئ لدذهل  لفئاةذما ئ ادا ذإ ففمةذ إ مادا ذإ سيليذإ %ً 10 ئضت اةاإ لدهل  لفئاةما ئ ادا إ كالا  مكالا   دلث سيليإ )
ملا ذ  لدةذاب فذ  لداةذاإ لدصذةلتإ الةذفحدلف ئ %ً 52ل  د  لفئاةما ئ  ذئضت اةذاف ا )%ً  فئ لده38 ئضت اةافا )

فذذ  فذذ  ساذذ    هذذئض هلتذذإ لدفذذدالمر  ذذدا ل ففذذئد اشذذك  اةذذف  فذذ  ساذذ  لد ئفةذذإ م ذذدا فمتلت ذذئ فذذ  لدةفيلذذإ لدفةيلفلذذإ 
 لد ياإ.
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هذذذ  فةذذذفحدا شذذذاكإ ي اصذذذه )لدذذهل  لفئاةذذذم  هذذذه  لدف الذذذب لدذذذه ذذذئضت اةذذذاإ   هذذذئض هلتذذذإ لدفذذذدالم  السااااال الثالاااث:
ديفتئ ذذذ  فذذذ  عفذذذالض لدةفذذذ  فذذذ  شذذذاكإ ل ففئ لذذذإ مهذذذ  فتذذذما افشذذذئاكإ لدفحذذذدلثئت    Googleلدفملصذذذ  لال ففذذذئ   +

ً  ذذذئضت اةذذذاإ لدذذذهل  لفئاةذذذما ئ ادا ذذذإ كالذذذا  مكالذذذا   ذذذدلث ااةذذذاإ لدففةيتذذذإ اذذذئدتالبر ائةذذذفحدلا لدفشذذذئاكئتر ملدفةيلتذذذئت
%ً  فئ لدهل  دذا لفئاةذ ئ ل السذئث  ذئضت اةذافا 53ففمة إ مسيليإ  ئضت اةاف ا )%ً  فئ لدهل  لفئاةما ئ ادا إ 16)
ىدذذع سيذذإ لةذذفحدلا لدشذذاكئت لال ففئ لذذإ ملدذذاةض لقحذذا لفئاةذذم  شذذاكإ فملصذذ  لال ففذذئ    ب%ًر ملا ةذذم  ةذذا31)

    يع حد سمد ا. Google  فلةامد ادالث ف  +

هذ  فةذفحدا ل ففئ ذئت هل  لةذفحدفم  هذه  لدف الذب لدذهي اصذه )  هئض هلتإ لدفذدالم لدذ   ئضت اةاه الساال الرابع:
ديفملصذذذ  فذذذ  لآلحذذذال  فذذذ   ي فكذذذئ  فذذذ  حذذذال  فكئدفذذذئت لدتلذذذدلم الاهذذذفئا فذذذ   تذذذد  Hangouts Meetلدتلذذذدلم 

%ً ملدذهل  لفئاةذما ئ 65.6ً  ئضت اةاإ لدهل  دا لفئاةا ئ اشذك  ف يذب ااةذاإ كالذا  )ل ففئ ئت مادملت م  ئث دم ه
%ً ملا ةذذم  لدةذذاب ىدذذع  ذذدا فةذذافف ا اكلتلذذإ لةذذفحدلف ئ مهكذذا اةهذذ ا ائا ذذئ 34.4ففمةذذ إ مسيليذذإ ااةذذاإ )ادا ذذإ 

 امدكذذذ   ذذذدا فةذذذافف ا اكلتلذذذإ فمتلت ذذذئ  دى ىدذذذع  ذذذد ف الذذذب فتلذذذد ديغئلذذذإ دةتذذذد ل ففئ ذذذئت ملا ذذذالض ةذذذلفلائالت ملداذذذدملت
 لةفحدلف ا د ه  لدف الب.

 Createالقسا الثاني: تطبیقات اإلنةاء 

مفتذذما اكاشذذئض  Google Driveفلفذذئ لفةيذذب ا ذذهل لدةذذؤل  لدذذهي اصذذه )هذذ  فةذذفحدا ةذذحئاإ  م ذذ   لساااال الخااامس:ا
 ئضت اةاإ لدذهل  لةذفحدفم  هذه   لدفيتئت محعا ئ ف   فث  فةفادلت  م    ملدةامض لدفتدلفلإ  م دلم  لدالئائت؟ً

%ً فذذ  حذذل  لدذذهل  اللةذذفحدفم  هذذهل لدف الذذب ل السذذئث  ذذئضت 94) اةذذاإلدف الذذب ادا ذذإ كالذذا  مكالذذا   ذذدلث مففمةذذ إ ا
%ً ملاى لدائحق    ةاب ف  فتمب اةاإ لدهل  لةفحدفم  هه  لدف البر فذ  لداغاذإ فذ  لكفةذئب لدفعلذد فذ  6ااةاإ )

مد ذذهل لذذاى لدائحذذق فذذ  حذذال   ةذذتيإ لدفتئايذذإ ق هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم هذذ  لدحذذئت ا ذذا  Driveلدفةذذئاو مفحعلا ذذئ فذذ  
دالدإ  يع  هفلذإ هذه  لدف الذب فذ  ساذ    هذئض هلتذإ لدفذدالم فذ    Google Driveائقفكئ  علئد  ح ا لدفحعل  ف 

 لد ئفةإ.

هذذذ  فتذذذما اكاشذذذئض فةذذذفادلت  م ذذذ  فلفذذذئ لفةيذذذب ائدةذذذؤل  لدةذذذئدم فذذذ   ةذذذتيإ لدفتئايذذذإ لدذذذهي اصذذذه ) السااااال الساااادس:
Google Docs  فةئد ذإ لداصذمت؟ مفتذما افشذئاكإ لدفيذو فذ  لقحذال  فذ  فةذدل  لدفةذفاد فذ  آ  ملحذدر حلذق لذفا

%ً م فذذئ لدذذهل  اللةذذفحدفم  هذذه  64ً  ذذئضت اةذذاإ لدذذهل  لةذذفحدفم  هذذه  لدف الذذب ااةذذاإ )حتذذت كذذ  لدفغللذذالت فيتئتلثذذئ؟
م ةذتيإ ملدفحئهذالت إ لدفةذفادلت %ً ملا   لدةذاب ىدذع  ذدا فكلتذل ا فذ  ف التذئت  م ذ  فذ  كفئاذ36ف الب ااةاإ )
 ادالث  ا ئ.  MS-Wordفأا ا لةفحدفم  لقحفائالت 

مفشذئاد  Google Slidesهذ  فتذما اكاشذئض فيتذئت لدةذامض لدفتدلفلذإ  )فلفذئ لفةيذب ائدةذؤل  لدفذئد   السااال الساابع:
%ً ملذاى 59تذم  هذه  ااةذاإ )ً  فئ ملدهل  اللمت%41ً  ئضت اةاإ لدهل  لمتتم  هه  لدف الب ااةاإ )ا ئ لقحال ؟

-MS يذذذذع ىدتذذذذئض لدفحئهذذذذالت ائةذذذذفحدلا اااذذذذئفإ  مدمللدائحذذذذق  يذذذذع دةذذذذئ    هذذذذئض هلتذذذذإ لدفذذذذدالم  يذذذذع  ا ذذذذا فةذذذذ
PowerPoint  ادالث    ف البGoogle Slides.  
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 Googleهذذذ  فتذذذما اكاشذذذئض فيتذذذئت  ذذذدلم  لدالئاذذذئت  فلفذذذئ لفةيذذذب ائدةذذذؤل  لدثذذذئف  لدذذذهي اصذذذه ) السااااال الثاااامل:
Spreadsheet   مه  فةفحدف ئ ف  فحيل  لدالئاذئت ملدةفذ  فائشذا ث فذ    هذئض لدتالذب فذ   ذدم  لدالئاذئت اتةذه مفذ

%ً ملذذاى 60ااةذذاإ )  ذذئً  فذذئ ملدذذهل  اللمتتما%40 ذذئضت اةذذاإ لدذذهل  لمتتذذم  هذذه  لدف الذذب ااةذذاإ ) ًلدمسذذت هلفذذه؟
اذذدالث  ذذ  ف الذذب  MS-Excel يذذع فةئفذذ  فذذ  اذذالفإ   مدمللدائحذذق  يذذع دةذذئ    هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم  يذذع  ا ذذا فةذذ

Google Spreadsheet لقحال .  هملداةض فا ا لفةئفيم  ف  هه  لدف الب فت   اد لشفالد ا 

مفتذما  Google Groupeهذ  فةذفحدا لدف فم ذئت فذ   م ذ  فلفذئ لفةيذب ا ذهل لدةذؤل  لدذهي اصذه ) الساال التاسع:
لدحذذئت اذذعفالض  Mailing Listكفاماذذ ر مهذذ  دذذدلد سئتفذذإ  اذذئمل  االذذد ىدكفاماذذ  اكاشذذئض  سذذملتا  اذذئمل  لداالذذد لإلد

إلاشذذذئض سئتفذذذإ  اذذذئمل  االذذذد  Google Groupeً  ذذذئضت اةذذذاإ لدذذذهل  لةذذذفحدفم  لدف فم ذذذئت فذذذ   م ذذذ  لدةفذذذ ؟
%ً ملذذذاى لدائحذذق ةذذاب سيذذذإ 34%ً  فذذئ لدذذهل  اللةذذذفحدفما ئ  ذذئضت ااةذذاإ )66ااةذذذاإ ) Mailing Listىدكفاماذذ  

لةذذفحدلا هذذه  لدف الذذب ال  هذذه  لدف الذذب فتلذذد دفةذذؤم  لدمحذذدلت ملداؤةذذئض لقسةذذئا دفةفذذلا لدكفئاذذئت ملدتذذالالت لإلدلالذذإ 
 ق هئض هلتإ لدفدالم. 

إلاشذذذئض لةذذذفالئائت  Google formافذذذئهج  م ذذذ  هذذذ  فةذذذفحدا  فذذذئ لدةذذذؤل  لدةئشذذذا لدذذذهي اصذذذه ) السااااال العاةااار:
 ذئضت اةذاإ   هذئض  ًملةف ال ئت لدا ي فحيلي ئ فائشا  فذ   ذدلم  الئاذئت؟ مهذ  فتذما اااذئض لقحفاذئالت لقدكفامالذإ؟

%ً ملا ذ  لدةذاب 56%ً الافذئ لدذهل  اللةذفحدفما ئ   السذئث ااةذاإ )44هلتإ لدفدالم لدهل  لةذفحدفم  هذه  لدف الذب )
 ف  لدةفيلإ لدفةيلفلإ. Google formفةافإ   هئض هلتإ لدفدالم افمتلو ف الب افئهج  م   ىدع  دا 

هذ  فتذما اكاشذئض لدفملسذ  فذ  حذال  ف الذب  م ذ  لدفملسذ  )فلفذئ لفةيذب ا ذهل لدةذؤل  لدذهي اصذه الساال الحادي  ةر: 
Google Site ذئضت اةذاإ   هذئض مفتما ااف  لدفيتئت ملدفحئهالت مفتادلت لدفائهإ ملدةلا  لدهلفلإ  يع لدفمس ؟  ً

%ً لةذذعم 21.9%ً الافذذئ لدذذهل  اللةذذفحدفما ئ   السذذئث ااةذذاإ )78.1هلتذذإ لدفذذدالم لدذذهل  لةذذفحدفم  هذذه  لدف الذذب )
لدفةافذإ ملكفشذئو لدفعلذد فذ  لدفةذئاو فذ   لدائحق هه  لداةاإ لدةئدلإ ائداغاإ   هذئض هلتذإ لدفذدالم فذ  حصذم   يذع

ر حلق    ك   هم هلتإ لدفدالم ف   ئفةذإ كافلذئ  لففيذد فمسذ  حذئت اذه فةئف  فة ئ ف  ف ملا فمسة ا لدحئت
 .  ف   م  

هذذ  فةذذفحدا ف الذذب فذذدمل  لدفالحتذذئت  م فتكذذا  م ذذ   )فلفذذئ لفةيذذب ا ذذهل لدةذذؤل  لدذذهي اصذذه  الساااال الثاااني  ةاار:
Google Keep مل  لدفالحتذذئت لدف فذذإ مفاتلذذه لدف ذذئار ملدحتذذئت  يذذع لدفاتلف ذذئ مفةذذئم  فذذ  لدفالحتذذئت فذذ  دفذذد

%ً الافذئ لدذهل  اللةذفحدفما ئ   السذئث 30ً  ئضت اةاإ   هئض هلتإ لدفدالم لدهل  لةفحدفم  هه  لدف الب )لدعفالض؟
   .لةفحدلف ئ اأهفلف ئ مكلتلإم %ً لةعم لدائحق هه  لداةاإ لدصةلتإ  دا فةافإ   هئض هلتإ لدفدال70ااةاإ )

   Accessالقسا الثالث: تطبیقات الدخول 

ديمصذم   Cloud Searchهذ  فةذفحدا لداحذق فذ  ةذحئب )فلفئ لفةيب ا هل لدةؤل  لدذهي اصذه  الساال الثالث  ةر:
ديمصذذذم  ىدذذذذع فيتذذذئت لدفةذذذذفادلتر م ذذذدلم  لدالئاذذذذئتر  Driveىدذذذع لدفةيمفذذذذئت لدفذذذ  فحفذذذذئج ىدل ذذذئ فائشذذذذا  لافذذذدلضث فذذذذ  

%ً الافذئ لدذهل  47ً  ئضت اةاإ   هئض هلتإ لدفذدالم لدذهل  لةذفحدفم  هذه  لدف الذب )ملدةامض لدفتدلفلإر ملدفتملا؟
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ىدذع  فذد م  Google Driveفيتذئت كثلذا  فذ  د لا احذع ف%ً لا ذ  لدةذاب ىدذع  ذدا 53اللةذفحدفما ئ   السذئث ااةذاإ )
 .لةفحدلا هه  لدف الب ف  لداحق    لدفيتئت

إلاشذئض  Google Classroomهذ  فتذما ائةذفحدلا ف الذب  )فلفئ لفةيب ا هل لدةؤل  لدذهي اصذه  الساال الرابع  ةر:
لدفحئهذذالت اشذذذك  لدكفاماذذذ  مفحملذذذ   فيلذذذإ لدفةيذذذلا فذذذ  لدفةيذذلا لدفتيلذذذدي ىدذذذع لدفةيذذذلا لإلدكفاماذذذ  ائةذذذفحدلا لدتصذذذم  

%ً الافذذئ لدذذهل  اللةذذفحدفما ئ 32 ذذئضت اةذذاإ   هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم لدذذهل  لةذذفحدفم  هذذه  لدف الذذب ) ًلهذذلإ؟لالففا 
%ً لةذذعم لدائحذذق هذذه  لداةذذاإ لدهذذةلتإ ىدذذع  ذذدا فةافذذإ   هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم اكلتلذذإ لةذذفحدلف ئ 68  السذذئث ااةذذاإ )

 هفلإ لةفحدلف ئ ف  لدةفيلإ لدفةيلفلإ.اأمكهدد  دا فةافإ 

اصذذتفد كةهذذم هلتذذإ لدفذذدالم هذذ   فذذئ لدةذذؤل  لدحذذئفم  شذذا فذذ  سةذذا لدثئدذذق لدذذهي اصذذه ) الخااامس  ةاار:ساااال 
دياحذذق  ذذ  لدفؤدتذذئت ملقاحذذئق ملداةذذئت  ملدف ذذالت لدةيفلذذإ   Google Scholarفةذذفحدا  م ذذ  لدائحذذق لدةيفذذ  

حدفم   م ذذ  لدائحذذق لدةيفذذ   ذذئضت اةذذاإ   هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم لدذذهل  لةذذف ًملقكئدلفلذذإ لدفذذ  لحفذذئج د ذذئ لداذذئحثم ؟
Google Scholar  (94( ذذدلب %ً لةذذعم لدائحذق هذه  لداةذاإ لدةئدلذإ 6%ً الافذذئ لدذهل  اللةذفحدفما ئ   السذئث ااةذاإ 

لدحئصذذإ ائدفؤدتذذئت لدةيفلذذإ ائداغاذذإ   هذذئض هلتذذإ لدفذذدالم فذذ  حصذذم   يذذع لدفةافذذإ ملكفشذذئو لدفعلذذد فذذ  لدفةذذئاو 
ض هلتذذإ لدفذذدالم افذذئ فل ذذئ لقاحذذئق ملداةذذئت  لدةيفلذذإ لدفةففذذد ر ملدف ذذالت لدةيفلذذإ ملقكئدلفلذذإ لدفذذ  لحفذذئج د ذذئ   هذذئ

لدصذذذئدا   ذذذ  ائشذذذال   كذذذئدلفلل  م ئفةذذذئت  ئدفلذذذإ م فةلذذذئت مهلتذذذئت … لدفحكفذذذإر ملدكفذذذب ملدفيحصذذذئت ملدفتذذذئالت
 ففحصصإ مغلاها ف  فؤةةئت لداحق لدةيف .

 التحدیات والمعوقات 

 G Suite for educationفلفذئ لفةيذب ائدفحذدلئت ملدةتاذئت لدفذ  فةفذاض ف التذئت  م ذ   السااال الساادس  ةار:
ملةذفحدلف ئ فذ  لدةفيلذإ لدفةيلفلذإ فذذ   ئفةذإ كافلذئ ر ملدذملاد  فذذ  لدةذؤل  لدةذئدم  شذا فذذ  سةذا لدثئدذق ملدذهي اصذذه 

 G Suite for م ذ    ا ذم فذ  ةذلئدفكا هكذا لدةتاذئت ملدفحذدلئت لدفذ  لفكذ     فةفذاض مفةذمب فمتلذو ف التذئت)
Education .ًلدملاد  ف  لقةتيإ لدةئاتإ ف   ئفةإ كافلئ  ف  م  ه اتاكا 

 فتد   ف    هئض هلتإ لدفدالم لدهل  هكامل ف   ةتيإ لدفتئايإ اأ  لدفحدلئت ملدةتائت فففث  افئ لأف :

 .لدفحفلإ لدشاكلإلدفةمسئت لدتالإ ملدفتالإر ف  هةو لإلفكئالئت مهةو ح م  لالفصئ  ملدااع  -1
 لدفةمسئت لدفأهليلإ ق هئض هلتإ لدفدالم ف      لففالد لدف ئالت لدالعفإ الةفحدلا ف التئت -2
 G Suite for Education مل  ئض لددما ديفالفب لدةيفلذه لدةيلذئ لدفذ  ر فف      لدف الب لدتكا  ل ب فةفلا لدف ااإ

 ثلو لددمالت ق هئض هلتإ لدفدالم.مفكائفكئا ئ فافلإ مف ملا لفكئالئت ههل لدفم هر 
 ثتئفإ لدفةيلا لقدكفاما  ددى   هئض هلتإ لدفدالم دم  لدفةفمى لدف يمب. -3
 لففالد   هئض هلتإ لدفدالم ديحملةلب محدفئت لإلافاات دم  فةفمى لدف يمب. -4
 .فةاميلدفئدي م لد دا لهففئا لدفدالة  اف ملا اتةه دةدا م مد لدفش    -5
 سإ لد ئفةه ا ه  لدفم ه.هةو لدفةئف  ف  لام  -6

 التوصیات:



 جملة جامعة كرميان                             Journal of Garmian University             ي زانكؤي طةرميان      طؤظار

606 |                            acadj@garmian.edu.krd               Vol.5, No.3 (July, 2018) 

 ف  ا ئلإ لداحق  مصع لدائحق افئ لي :

ر مفةفلف ذذئ د فلذذ    هذذئض هلتذذإ G Suite for Educationفذذ  ف ذذئ  ف التذذئت  فكثلذذو لدذذدمالت لدفدالالذذإ -1
 لدفدالم.

فمتلذذذذو لدفةيذذذذلا ى ذذذذدلد لدالتذذذذإ لدفةيلفلذذذذإ لدفائةذذذذاإ افذذذذئ لفائةذذذذب م افذذذذئ  لدفةيذذذذلا لالدكفاماذذذذ  لدفحفيتذذذذإر فذذذذ    ذذذذ   -2
 لإلدكفاما  اشك   يف  مصحلح.

 ف  لد ئفةإ دفحتلب سدا  كاا ف  لإلسائ ر ملدفتئ  ر ملالافتئض ا هل لداف  ف  لدفةيلا.اشا لدثتئفإ لالدكفامالإ  -3
 ف ملا لداالإ لدفحفلإ لدشاكلإ دحدفئت لإلافاات ف  لد ئفةإ. -4
لا ةذا  لدمصذم  ىدذع لدالئاذئت لدف يماذإر دكذ    هذئض فش ل  لداحق لدةيف  فذ  ف ذئ  لدفةيذلا لقدكفاماذ ر مفلةذ -5

 هلتإ لدفدالم.

 المصادر 

 ( ًر  ثذذا لةذذفحدلا اةذذض ف التذذئت  م ذذ  لدفااملذذإ فذذ  فذذدالم فتذذاا فتالذذئت لدفةيذذلا فذذ  2013لداحليذذ ر فغالذذد
ر كيلذإ رساالة د تاوراغ ریار منةاورةفحصل  لددالة  ملدهكئض لق ففئ   احمهئ ددى  ئداذئت  ئفةذئت  لاذإر 

 لدفاالإر  ئفةإ  ا لدتاىر لدةةمدلإ.

 ( سلساالة الماادخل السااریع إلاا  اإلنترنااته و الااة اللیبیااة للتاارقیا الاادولي الموحااد ًر 2011 اذذم لدةذذعلار ىل ذذئب
 لدم ا ر ااغئعي دلالئ.ر ر دلا لدكفئب1ر  لل تاب

 ًر لدحمةذذذذذذذذذاإ لدةذذذذذذذذذحئالإ فغذذذذذذذذذعم فؤةةذذذذذذذذذئت لدفةيذذذذذذذذذلا لدةذذذذذذذذذئد ر  كئدلفلذذذذذذذذذإ لداةذذذذذذذذذلإ  2013حئلذذذذذذذذذدر هلذذذذذذذذذئا )لد
http://blog.naseej.com 

  دما لدحئةذذب ائةذذذفحدلا ف التذذئت لدحمةذذذاإ لدةذذحئالإ فذذذ  فافلذذإ لدفاذذذّما ً. 2015و )لعدهذذئا لمةذذذلدح ذذلال ر
 ر ف  لدففيكإ لدةاالإ لدةةمدلإ و ارة التربیة والتعلیا رفة مجلة ة ریة تصدر  لمجلة المعر لدفةيمفئف 

http://www.almarefh.net  
  (.لدحمةذذذاإ لدةذذذحئالإر لدشذذذاكإ لالادالذذذإ لدففحصصذذذإ احيذذذم  اتذذذا  لدفةيمفذذذئت 2013لدفالهذذذل ر لاذذذالهلا .ً

 https://almaarik.wordpress.comففئ   يعر لدةحئالإ ف  لدفةيلا لدحمةاإ.  مفكامدم لئ لدفةيمفئتر

    ( ًر لدحمةذذذذذذذذاإ لدةذذذذذذذذحئالإ فغذذذذذذذذعم فؤةةذذذذذذذذئت لدفةيذذذذذذذذلا لدةذذذذذذذذئد ر  كئدلفلذذذذذذذذإ لداةذذذذذذذذلإ  2013حئلذذذذذذذذدر هلذذذذذذذذئا
comhttp://blog.naseej. 

   ( لدفاصذذإ لدةاالذذإ ديفةيذذلا لدفتفذذم . -ً. ف التذذئت  م ذذ  لدفةيلفلذذإر فاصذذإ املب2018فا ذذ ر  عفذذ  غذذئاا
   https://www.rwaq.org/courses/googleappstutorials ففئ   يع لدفمس 

   ( ًر فذذئهل فةذذاو  ذذ  ف التذذئت  م ذذ  لدف ئالذذإ لدفذذ  لفكذذ  فمتلت ذذئ فذذ  لدفةيذذلا؟ر 2014لدحةذذل ر لماذذئاي
 فةيلا  دلدر  حائا م فكئا فتالئت لدفةيلا ففئ   يع

   gratuites-egoogl-educ.com/applications-https://www.new 
 (   ًر ففلعلت ف التئت  م  ر فا لالةفادلد ف   2018 م 

   https://gsuite.google.com/features/ 

  (   ًر ففلعلت لداالد لقدكفاما ر فا لالةفادلد ف ب 2018 م 
 https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/gmail/   

http://blog.naseej.com/
http://blog.naseej.com/
http://www.almarefh.net/
http://www.almarefh.net/
https://almaarik.wordpress.com/
http://blog.naseej.com/
http://blog.naseej.com/
https://www.rwaq.org/courses/googleappstutorials
https://www.new-educ.com/applications-google-gratuites
https://gsuite.google.com/features/
https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/gmail/
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 (   ًر ىاشئض فةفادلت فّةئدإر فا لالةفادلد ف ج2018 م 

 intl/ar/docs/abouthttps://www.google.com// 
 (  ف التذذذذذذذذذذئت  م ذذذذذذذذذذ  لدةذذذذذذذذذذحئالإ.  م ذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذدلم  لدالئاذذذذذذذذذذئتر فذذذذذذذذذذا لالةذذذذذذذذذذفادلد فذذذذذذذذذذ  د 2018 م ذذذذذذذذذذ .ً

https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/sheets/ 

 (   مفحيلي ئ ف ئائثر فا لةفادلدهئ ف   م  ًر ىاشئض افئهج  فليإ 2018افئهج  م 

 https://www.google.ps/intl/ar/forms/about/ 
 ( ثذا لةذفحدلا ف التذئت  م ذ  فذ  فافلذإ لكفةذئب  ياذإ لدصذو لدةذئدم فذ  2016فا  ر  عفذ  فحفذمد  .ً

ر رساالة ماجساتیردكاا ديفتئهلا لدةيفلإ ملف ئهذئف ا احذم فتاذ  لدفكامدم لذئر لدفدلام لدحكمفلإ ف  فحئفتإ  م 
  ئفةإ ا ئ ر فية ل .

 ( فذئ هذم  م ذ  كلذب 2015شذاكإ  اذم اذملور لفصذئالت مفتالذإ .ً“Google Keep” ر مكلتلذإ لةذفحدلفهر فذا
  https://abunawaf.com لالةفادلد ف 

 ًر داحق لدةيف  .. املاإ لدةيما مشغو لدةتم  ! ففئ   يع2017)  هلفملص  لقدكفاما  تهلصح 
 https://twasul.info/973807/ 
 ( ًر ففئ  ففئ   يع فةيلا  دلد.2014فص تعر لدتئلد 
   scholar-google-quoi-educ.com/cest-https://www.new 
 ( فكفاذذإ لدةالكذذئ ر لدالذذئضر  الماادخل إلااة البحااث فااي العلااوا الساالو یةهًر 2003لدةةذذئور صذذئدح اذذ  حفذذد

 لدةةمدلإ.

 (  لدثذئف ر ر لدةذدد مجلة العلوا اإلنساانیة واألجتما یاةًر لدفتئايإ ف  لداحق لق ففئ  ر 2012حفدلشإر اال
    ئفةإ ةكلكد ر لد علتا.

 ( ر فا لالةفادلد ف   ف التئت  م   لدفةيلفلإ ً.2014شلفئضر ةفلا     
altlymyte-jwjl-https://sites.google.com/site/shaimaasamir2014/ttbyqat  

 Alec, Sears (2014), n-House Server vs. Cloud: Which Option is Better for 

Your Business, retrieved from, https://www.business.org/it/house-server-vs-

cloud-option-better-business/   

 Calendar Help, (2016), Get started with Google calendar, retrieved from the 

Google Support. 

 Ramnath, j. (2016), Find time for your goals with Google Calendar. 

Retrieved from Google Official Blog, 

  https://blog.google/products/calendar/find-time-goals-google-calendar/   

 Oskooi, J. (2008), Google Calendar Sync, Retrieved from Google Official 

Blog https://googleblog.blogspot.com/2008/03/google-calendar-sync.html 

 Google (2018/a), G Suite by Google Cloud, Google+, overview, Retrieved 

from Google. https://gsuite.google.com/products/googleplus/       

 Google (2018/b), G Suite by Google Cloud, Hangouts Meet, overview, 

Retrieved from Google. https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/meet/ 

   Wise, D. (2015), Gmail and Google tools for Teachers and Student (K-12), 

United State of America: QuikiTech. 

https://www.google.com/intl/ar/docs/about/
https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/sheets/
https://www.google.ps/intl/ar/forms/about/
https://abunawaf.com/
https://twasul.info/973807/
https://www.new-educ.com/cest-quoi-google-scholar
https://sites.google.com/site/shaimaasamir2014/ttbyqat-jwjl-altlymyte
https://sites.google.com/site/shaimaasamir2014/ttbyqat-jwjl-altlymyte
https://www.business.org/it/house-server-vs-cloud-option-better-business/
https://www.business.org/it/house-server-vs-cloud-option-better-business/
https://blog.google/products/calendar/find-time-goals-google-calendar/
https://googleblog.blogspot.com/2008/03/google-calendar-sync.html
https://gsuite.google.com/products/googleplus/
https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/meet/
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 Carey, J. (2014), 5 Time-Saving Ways Teachers Use Google Forms, 

retrieved from Endodermic. http://www.edudemic.com/5-great-ways-use-

google-forms/ 

 Flubaroo. (2017). Flubaroo User Guide Overview, retrieved from Flubaroo. 

http://www.flubaroo.com/flubaroo-user-guide 

 Drive (1015), retrieved from Google Drive, 

 https://www.google.com/intl/en/drive/ 

 Groups Help (2016a), Get started with Google Groups, retrieved from 

Google Support, 

 https://support.google.com/groups/answer/46601?hl=en     

 Gralla, P. (2006) Google Search and tools in a snap, USA, Sams Publishing. 

 Groups Help (2016b), Get started with Google Groups, retrieved from 

Google Support, https://support.google.com/groups/answer/46601?hl=en 

 Google (2018/c), G Suite by Google Cloud, overview, Retrieved from 

Google. 

https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/cloud-search/  

 G Suite (2018), Google Learning Center, Cloud Search, Get the information 

you need, when you need it, retrieved from  

 https://gsuite.google.com/learning-center/products/cloudsearch/#!/  

 G Suite (2018), G Suite by Google Cloud, retrieved from 

https://gsuite.google.com/intl/ar/ 

 Wilson, K. (2017), Google Apps for Education retrieved from 

http://edtechteacher.org/gafe/.  

 Wilson, K. (2016), Google Drive, retrieved from EdTechTeacher: 

 http://edtechteacher.org/gafe/drive/      

 

 

 

یپرۆسهلهG Suite for Educationكانیگۆگڵیفێركاریپهكارهێنانیئهودایبهمه
كانستهربهبهرمیانڕیگروزانكۆیگهفێركردنله

پوخته
شاااهبهلاااهوهوتناااهیوانهساااتهنااااامانیدهزانینااایبیاااروڕایئهیاااهوهمتوێژینهئاماااانهلاااه

بێكردناایبااۆبێ ااهخساااوهڕهكااهالنااهههوتبااهبارهرمیان،سااهكانیزانكااۆیگااهزانسااتیه
ساتانهباهرهوڕێگریوبهازانینیئهروهههG Suite for Educationكانیگوگڵفیركاریپهئه
یفێركردن.پرۆسهلهوهبێتهبێكردنیاندهروویبێ هرووبهكه
باهكارهێناوهی(باهوتنیپرسایاریكاراوهوتن)چاوپێكاهرئامرازیچاوپێكهداتوێژهمپێناوهله

نجاموتنئاهدا،چاوپێكاهوانهتوێژنهمبۆرهڵئهگهلهگونجاوهلیكترۆنیچونكهشێوازێكیئه
رمیانلاهكانیزانكاۆیگاهمووكۆلیجاههاهلاهوهوتناهیوانهساتهنااامیده(ئه52ل)گهدراله

(یانلاه22زیمێبوون)گهڕه(یانله16رمیان)یگهئیاارهربهقینوكفریسهالروخانهكه
زینێر.گهڕه

http://www.edudemic.com/5-great-ways-use-google-forms/
http://www.edudemic.com/5-great-ways-use-google-forms/
http://www.flubaroo.com/flubaroo-user-guide
https://www.google.com/intl/en/drive/
https://support.google.com/groups/answer/46601?hl=en
https://support.google.com/groups/answer/46601?hl=en
https://gsuite.google.com/intl/ar_eg/products/cloud-search/
https://gsuite.google.com/learning-center/products/cloudsearch/#!/
https://gsuite.google.com/intl/ar/
http://edtechteacher.org/gafe/
http://edtechteacher.org/gafe/drive/
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 G Suite forگااۆگڵیفێركاااریكانیپااهیئهزۆرینااهنكااهكااهودهبااهكانئامااا هنجامااهئه
Educationكاووهواناهلهرزباووهرزوزۆربهیبهڕادهیفێركردنبهپرۆسهكارهێنانیانلهبه

ناا مانكاتااههههلهGoogle ScholarوGoogle siteوGoogle DriveوE-Mailیلئیمه
نالیاهلاهمباووهنااوكاهیناوهڕادهنباهیفێركاردپرۆساهكارهێنانیانلهكانیتربهپهئهله
وGoogle DocsوGoogleو+Google Groupeكاووهوهوهوتنهیوانهستهناامانیدهئه

Google SlidesوGoogle SpreadsheetوGoogle Groupe Google Calendar
وGoogle formكااووهمبااووهیزۆركااهڕادهكارهێنانیانباااهبااهپانااهوئهناااێكیترلااههه

Google KeepوGoogle ClassroomوCloud Search.
لاهG Suite for Educationكانیگوگڵیفێركااریپهكارهێنانیئهتواناكانیبهتبهبارهسه
ینار كاربهكار باهدهكاردكاهدهوهیاانباهئاما هوهوهوتناهیواناهساتهنااامانیدهنئهالیه
زانكاۆیلاهوهوتناهیوانهساتهنااامیدهناخولێكیفێركاریباۆئهنجاماانیچهاڵمپاشئهبه
رمیان.گه
كانیگاۆگڵیپاهكارهێنانیئهرباهرام اهڕێگاربهبناهئهكاهساتانهبهوڕیگریوبهتبهبارهسه

كنیكیوكاارگێیی،ریوتاهڕێگاریهوناهبریتایباوولاهكاهG Suite for Educationفێركااری
نێااوزانكااۆ،رنێتلااهكااانیئینتااهرنێتیخێاارا،الوازیتۆڕهویئینتااهبوونی ێرخااانیپتااهنااه
مباۆرهلاهوهوهوتناهیوانهساتهنااامانیدهنئهالیاهواولهییتاهزاییوكاراماهبوونیشاارهنه

ڵگاااهكردنیلاااهڵاااهباااۆمامهوهوتناااههاالوازیساااتافیوانهروه،هاااهلیكترۆنیاااهئهفێركردناااه
پێایلیكترۆنیباههائاستیڕۆشن یریفێركردنایئاهروهكانیتكنۆلۆبی،ههنوێیهوتنهپێشكه

زانكۆ.لهپێویستنییه
فێركااریباۆنااینخاولینجاماانیچهیئهوهبیكردنهداتبهررێنماییدهكۆتاییااتوێژهله
كیفێركاااریگونجاااوكااهیااهكردنی ینگهگشااتانانی،ئامااادهوهنااهوهیوانهسااتهناااامانیدهئه

وئااامرازینااوێیسااتهرهكارهێنانیكهلیكترۆنیبااهلشااێوازیفێركردناایئااهگااههاوتااابێااتلااه
نێاویكترۆنیلاهلییڕۆشان یریئاهوهیفێركردنااا،گشاتانانوبكوكردناهپرۆسهتكنۆلۆبیله
بوون،خاۆرزیپێشوازی،ئاوێتاهدیهێنانیئاستێكیبهپێناوبهلهیزانكۆداوهوتنهستافیوانه
دا.فێركردنهمبۆرهلئهگهگونجانانله

The extent to which G Suite for Education has been used in the 

educational process at the University of Garmian obstacles and 

challenges. 

Abstract 

This study aims at understanding the opinions of faculty members at the University 

of Garmian who practice teaching in the university's academic departments, and 

the opportunities that contribute to the use of G-Suite for Education and the 

obstacles and challenges that may impede the application of these applications in 

the educational process. 

For this purpose, the researcher used the interview instrument (the interview with 

open questions) electronically as a research tool for its suitability for this type of 

research. The researcher interviewed (52) faculty members from all the faculties of 

University of Garmian in Kalar, Khankin and Kifri, (16 members) were female and 

(36 members) were male. 
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The results indicated that most of Google's educational applications G- Suite for 

Education were used in the educational process to a large extent, and very large, 

such as e-mail, Google Drive, Google site and Google Scholar, while some other 

applications were used in the educational process to an average and small extent by 

faculty members such as Google Groupe, Google+, Google Docs, Google Slides, 

Google Spreadsheet, Google Groupe, Google Calendar. However, some other 

applications were either used very little or not used by some faculty members like 

Google form, Google Keep, Google Classroom and Cloud Search. 

With regard to the capability of using the Google Apps of Education G Suite for 

Education at the University of Garmian, the faculty members indicated that they 

can be used but not before some training sessions for the university’s members of 

teaching staff. 

As for the challenges and obstacles to applying G Suite for Education, the 

technical, administrative and technical obstacles include lack of high-speed 

internet infrastructure, weak internet connections within the university, and the 

faculty members’ short of skills needed for such types of (E-learning), as well as 

the weakness of faculty members in dealing with technological innovations, and 

that the culture of (E-learning) at the University of Garmian is below the required 

level. 

At the end, the researcher recommended to intensify the training courses for 

faculty members, and to disseminate them, and prepare the appropriate educational 

environment for the university in proportion to the patterns of (E-learning) and the 

use of technological innovations in the educational process, and the dissemination 

of Electronic-culture among faculty members to achieve a great deal of 

adaptability, integration and interaction. 

 


