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 تمهيد:

ما  تدادم متسااري  اي ان التطور العلمي الذي شهده العاال    

علااوم التكنولوايااا والر منااة واللساااصيات والصااوتيات وتااراب  

ق الحااااات واليايااات يااالااضعل لتحدهااذه العلااوم مااا  ع ااها 

التاي تصااضو لهااا ال شارية ماا  رسااهيل وحارعة  ااي الحصااو  علاا  

الخدمات وحد الحااات التي كاصا  رساتيرا الكر ان ما  املاا  

لتلضية ضرورة العمل املؤحسات  و االفراد رشمل الحااات هذه والو   والجهد  للوصو  لها، وكون 

 اي   ( AI ) اإلصطناعيم صااعة، تولدت فكرة توظيف الذكاء الهادفة ال  تحديق عدالة صاازة واحكا

عمليات وإاراءات  طاي العدالة، وذلك م  خال  اعل الحواحاب  رساتدضل ااوامار  الصاوتية ما  

 املرحل وتحويلها ال  صصوص وبياصات وفق املستهدف. 

 الدليل : اهداف

 .الدرارات و/او املحاضرد و املواتحديق صهج العدالة الناازة م  خال  حرعة واودة طضاعة  -1

 .االلية والتنضيهات الو   ليايات التد يق م  خال  احترمارتحديق اودة  ي صياغة االحكام  -2

 .اإلصطناعيرسريا إاراءات الر منة والتحو  الر مي  ي الدطاي واالعتماد عل  الذكاء  -3

 ة محاكية للوا ا.دع  التواصل واتخاذ الدرارات الجماعية واملداولة ع   عد بصورة افتناضي -4

 الدليل : مم زات يوفرها

ليايااااات  والطلضاااة  نالد ااااة واإلدارياااا املحاضااااري  و  تاااوف ن مكنااااو تكنولواياااة للمسااااتخدم ن الساااادة -1

 بذات السرعة املنطو ة. صصوص مطضوعةوا ال  طتحويل كالمه  املن

ا تمي ااز للمسااتخدم ن إمكاصيااة حفاان اللكنااة والصااوت لهاا  بحياا   سااتطي اإلصااطناعيالااذكاء  يااوفر  -2

 صوت املستخدم صاح  الحساب فد  وتحويلو ال  كتابة.

 الكتابة والتد يق النحوي واالمالئي بأكبن  در ممك . مكنوتوف ن  -3

 ماااا  باااااب االكثاااان ليااااات العااااال  اصتشاااا ماااا  والاااا  العربيااااة ترامااااة النصااااوص املطضوعااااة نااااوتااااوف ن مك -4
ً
را

 االحتنشاد ورعزيز الدناعة.

   .ما اكثن م  مستخدم  ي ذات الو   توف ن مكنو مشاركة ذات املستند -5

 .(Wordذات املم زات التي يوفرها تطضيق مايكروحوف  وورد ) توف ن  -6

 اوال حبت  إرادها الحدة.  تطضيدات م  باإلضافة ال  عدة مم زات -7
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 تنا العدليةاااداة وتوظيفها  ي مؤحس هااحضاب التي دع  ال  الضح  ع  هذ

 -:وهي م  وحدة التخطي  والتطوير  د  عل املالحظاترالث شهور املاضية ت  رصالخال  

 رسلي  املواد عل  مراحل واالكتفاء بتسلي  العروض التدديمة كمحتوى تدريبي -1

 بحاث الطلضة لل  رسلي   ستيرا  -2
ً
 وموضوعا

ً
عملية الطضاعة   س   طويلةمدة زمنية شكال

 م  الو   املستيرا  ي اعداد الضح . 35% معدلورستنفذ ما التي 

اكبن ما ب ن الجلسة الختامية والسة النطق بالحك  لي   رارات االحكام  عطى لها و   رس -3

م  الو    45وذلك ليايات اعداد وصياغة الدرار  حي   ستيرا اعداد الدرار ما معدلو %

  ي الطضاعة والتنسيق والتد يق االمالئي والنحوي والليوي.
 

الكتاباااة  Docs) (Google اواااال مساااتندات اااي ضاااوء ماااا حاااضق وخاااال  شاااهري  تااا  تجرباااة 

السااااادة املحاضااااري  والد اااااة والطلضااااة والاااازمالء اإلدارياااا ن، حياااا  ا ضتاااا  ماااادى  بمشاااااركةبالصااااوت 

صجاعتهااا واختصااارها للو اا  والجهااد وإتاحااة املجااا  الصجاااز اعمااا  بخاارى اكثاان اهميااة بالو اا  املتااوفر 

ت  معالجته  ما  خاال  برمجياة % ت2% و98حي  بلي  نسضة املطابدة ما ب ن املكتوب واملسودات 

 . Docs تصحيح امالئي رديفو لالداه

 االحتعداد  -اإلاراءات التح  نية 

 عالي الجودة.حاحوب ، مايكرفون  ااهزةاملعدات:  -

اوال كروم محرك الضح  فاعل ، برصامج   windows 7البنمجيات: صظام رشييل  -

  عطي صتيجةعالي الجودة  ص ، خ  اصتن ال  االصتنص  م  خاللو  الدخو  ويت   محمل

 .فاعل .Mb   4فحص حرعة 

 

 راب  الفيديو التوضيحي مل ام ن الدليل

-https://drive.google.com/file/d/117xlOvhsiWE

sp=sharingIqSSt8QZWHVS9MeeAMOj/view?u 

 

https://drive.google.com/file/d/117xlOvhsiWE-IqSSt8QZWHVS9MeeAMOj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/117xlOvhsiWE-IqSSt8QZWHVS9MeeAMOj/view?usp=sharing
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 G-Mailعل    انشاء الحساب الخطوة ااول  :

اصدر عل  انشاء الحساب لضدء  ي ل :مالحظة

 Gmail.كلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1الخطوة   

2خطوة ال  

3الخطوة   

3الخطوة   

4الخطوة   

5الخطوة   

6الخطوة   

7الخطوة   

 

8الخطوة   

 

9الخطوة   

 

https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S202096898%3A1676979413522691&flowName=WebLiteSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AWnogHeeiji4Ld017eD6WPeQlTDAFbRpIHQ0uAW-6MuTTbaapftdNzWUcDbcPRveiXVT2iSUKxutgw
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 Google Docs مستندات اوال

ندات اواال هاو بحاد بارامج شاركة اواال ملعالجاة كلماات و ااداو  مجااني  عمال علا  الويا . البنصاامج بو مسات  (Google Docs ) اواال دوكا 

 ساااامح للمسااااتخدم ن بحنشاااااء وتحرياااار امللفااااات عباااان اإلصتنصاااا  بالتشااااارك مااااا مسااااتخدم ن نخااااري   ااااي صفاااا  الو اااا . مسااااتندات اوااااال يجمااااا باااا ن 

 الادليل.  ا  هاذا 2006بكتاوبر  10والتاي تا  دمجهاا  اي مناتج واحادة  اي  Sheets Google خصائص خدمتي معالجاة الكلماات والجاداو  املمتادة مرال

  . Docs Googleاوال مستندات حوف صدوم  شرح  عل خواص و مزايا

 

  Docs) (Google اوال مستندات ال  :الدخو   ااول  الخطوة

و ال يحتاا  إلا   برصامج مجانى بالكامل 

تفعيااااااال بو شاااااااراء ن اااااااخة مرااااااال باااااااارامج 

 Microsoftمايكروحاااااااااوف  وورد 

Word  كاااال مااااا علاااايك  الديااااام بااااو هااااو.

و  (Gmail)امااااااااااااااااااتالك حساااااااااااااااااااب علاااااااااااااااااا  

الااااااااااااااادخو  إلاااااااااااااااا  مسااااااااااااااااتندات اوااااااااااااااااال 

(Google Docsبو الادخو  إليا ) و كماا

  .ت ن ادصاهبالصور 

 

 

 

https://docs.google.com/document/u/0/
https://nologytv.com/google-sheets-full-course/
https://docs.google.com/
https://docs.google.com/
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  فتح  : الراصية الخطوة
ً
 Docs) (Google او املستند الفارغ  وال  تصميمية ااهزة للعمل فورا

 

كما بالصورة  Templates Gallery ااهزة التصمي . عبن ال ي  عل  (Templates) يمكنك فتح صفحة اديدة خالية للكتابة بو إختيار  وال  

 :ك التعديل علي الدوال  بكل حهولة. و  د  منا بحختيار  ال  ااهز التصمي  و كاص  النتيجة رائعة كاآلرىالسابدة و يمكن

 

 

او يمك  إضافة  ال  فارغ عل  هيئة رشضو برصامج مايكروحوف  ورود  
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 Docs) (Google الكتابة بالصوت    مستندات  : الرالرة الخطوة

الظاهر  امليكروفون     بال ي  عل  << بالصوت الكتابة Typing Voice بختار م  الدائمة     <<ادوات Tools بفتح  ائمة

 .تريد ان رستخدم الكتابة بالصوتعندما  ادصاه ت نبالصور 

 

 

 

 

 

 او احتخدام الل عد االصتهاء م  الكتابة يمكنك تنزيل م : الرا عة الخطوة 
ً
ن خ ف الورود كامال

 واللصق  ي ملف ورود
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 ااي حااا  رغاا  املسااتخدم ن بمشاااركة املحتااوى والتعااديل بصااورة مشااتنكة  : الخامسااة الخطااوة

بصاااورة اماعياااة  واملداولااةنشااااء رابااا  للمسااتند ماااا ااع ااااء االخااري  واااااراء التعاااديل إيمكاا  

 بمرابة الح ور 
ً
 .وااهيا

 
 

 شاركة وحصريها  ي ااشخاص املصرح له  فد  بالدخو . ي هذه املرحلة تحديد دور وطضيعة امل   

 


