
 

 االنتقال من domain خاص
Google - (دومین- نطاق – domain) اللواء domain إلى 

 
إلى وانتقلتم التعلیمیة) جوجل (سحابة Google Cloud Education في قدیم حساب لدیكم كان               إذا
أو التعلیمیة الدورات وحتى والملفات البیانات نقل یمكنكم التعلیم، التربیة وزارة خالل من جدید                حساب

.(Classroom) المساقات بأكملها من الكالس رروم 
 

 درایف
.1) نطاقات أو دومینات بین جوجل) (تطبیقات درایف جوجل ملفات لنقل مثالیة طریقة توجد ال - المجلدات                  مشاركة

ملفات حذف تّم إذا تنتقل. ال الملكیة لكن ، جدید نطاق إلى قدیم نطاق من واحد مجلد مشاركة یمكن تعلیمیة. omains (d                      
 موجودة في جوجل درایف القدیم ألي سبب من األسباب، یتّم حذفها في جوجل درایف الجدید أیًضا.

في● افتراضي إعداد هو هذا - "ظًال" یبقى القدیم الحساب أن من متأكًدا كنت إذا إال الطریقة بهذه ننصح ال                       لذلك
ویستطیع مخزنا المحتوى كل یبقى ،omain (d) الدومین مقابل تدفع لم إذا حتى ، فّعال غیر تعلیمي                   دومین

 المستخدمین الوصول إلیه، إّال إذا تّم حذف االشتراك أو الحساب الفّعال.
 الشيء الوحید الذي ال یعمل في دومین "نائم" هو  استالم وإرسال رسائل برید إلكتروني جدیدة.●
 في حساب درایف خاص یمكن أن ننقل ملكیة.●

ثم2. .(zip) مضغوط كملف بالكامل محتویاتها جمیع وتنزیل واحد مجلد في درایف ملفات تجمیع یمكن - وتحمیل                   تنزیل
الملفات جمیع تحویل یتّم .Office وملفات Google ملفات بین التمییز یجب جدید. درایف في الملف هذا بتحمیل                   نقوم

 المستخرجة من المجلد إلى مستندات Google أو مستندات Office، وذلك حسب التعریف الذي یتّم تحدیده.
 (درایف> إعدادات > تحویل الملفات التي تّم نقلها)

 
أحدهما، في - القدیم الدرایف من التنزیل عند (zip) مضغوطین ملفین إلى الملفات تقسیم هي طریقة أفضل فإّن                    لذلك،
ملفات نضغط الثاني الملف وفي ،Google مستندات محرر إلى تحویل وضع في ونحملها Google مستندات                 نضع

 أوفیس ونحملها بدون تحویل.
 في كل حالة من حاالت التنزیل والتحمیل، ال یتّم حفظ المشاركات ویتّم تحمیل الملفات دون مشاركة.

 



 
استعمال3. یمكن ونقلها. درایف ملفات تنزیل عملیة في تساعد خارجیة وأدوات نصوص برامج توجد - خارجیة                  أدوات

 Multcloud، أو Raidrive على سبیل المثال.
 

 Classroom كالسرووم
إلى یؤدي ال المساق أو التعلیمیة الدورة نسخ أن إلى انتبهوا ننسخه. أن یمكن دومینات بین مساق أو تعلیمیة دورة ننقل أْن أجل                         من
التعّلم مجموعة تكون عندما بذلك القیام من بدًال الدراسي العام نهایة في بذلك القیام األفضل من لذلك ، وواجباتهم الطالب ملفات                       نقل

 فّعالة.
 یجب الموافقة على الدومینین في القائمة البیضاء (في ِكال الطرفین).1.
 دعوة المعلم من الحساب الجدید إلى المساق القدیم.2.
المرفقة3. التعلیمیة والمواد الوحدات جمیع نقل یتّم وبالتالي وینسخه، الجدید الحساب من المساق أو الدورة إلى المعلم                   یدخل

 دون الواجبات والردود.
 

 البرید اإللكتروني
كل ننقل أْن یعني هذا المراسالت، تاریخ َنْقل ب. َو فصاعًدا اللحظة هذه من َنْقل أ. - نوعین إلى اإللكتروني البرید نقل                        ینقسم

 محتویات البرید اإللكتروني القدیم إلى الجدید.
النقل1. هذا تنفیذ ُیمكن متمیز). ُمشرف - Super-admin) أدمین سوبر بواسطة اإللكتروني البرید محتوى لنقل                  تعلیمات

 أو التحویل لحساب سكرتاریة فقط وما شابه.
نقل2. أو القدیمة البرید إعدادات في "نقل" ال تعیین ُیمكن - فصاعًدا اآلن من تصلني التي اإللكتروني البرید رسائل                     توجیه

.IMAP 
وبشكل3. أسهل یكون الطریقة بهذه النقل ألّن محلي، Outlook عبر النقل ننّفذ أن یمكن "صغیر" الحساب یكون                   عندما

ثم بك، الخاص الكمبیوتر جهاز على المثبت Outlook تطبیق إلى واحد حساب في Gmail من بالتنزیل نقوم                   مستقل.
 نقوم بتحمیل المحتویات إلى Gmail في الحساب التنظیمي الجدید.

 یعمل هذا بشكل جید مع برید إلكتروني صغیر الحجم. عندما تكون الكمیات الكبیرة یستغرق األمر وقًتا طویًال وقد یصبح معقًدا.
 

 عندما نترك اسم مستخدم - عندما یترك المستخدم المؤسسة التعلیمیة
اختیار● یمكنه اإللزامي. التعلیم انتهاء عند التنظیمي حسابه في المتراكمة المواد جمیع إلى عادة الطالب یحتاج ال -                    الطالب

 الوظائف واإلرسالیات التي ُیرید حفظها وتنزیلها على حاسوبه الخاص والمتابعة بحساب آخر.
نوصي● للمعلمین، بالنسبة اإللكتروني. البرید وبمراسالت الدرایف، في الموجودة التدریسیة، بالمواد عادًة یهتم -                المعلم

 باستخدام األدوات التي ذكرناها أعاله.
 
 

 

 

https://www.multcloud.com/
https://www.raidrive.com/
http://meyda.education.gov.il/files/Nihulyeda/svivot_hanan/adrachot/minhala.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/nihulyeda/svivot_hanan/odot_svivot_anan.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/alfon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/goals.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/choice.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/hatmaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledge365.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/knowledgeg.pdf
http://meyda.education.gov.il/files%5CNihulyeda%5Csvivot_hanan%5Cshivuk%5Csite/safety.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSIpSk7Vs_gDQZyqOnjuI4HpP-V3bh-Kt8_B6K5pHuppqskIuXsCW86MhUiR7XjU4A6QCKfm24PeiO0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

