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جوجل المجانية للتعليم اإللكترونيأدوات 

Blogger

www.blogger.com

يمكن . اناتعلى سير الدروس أو مواعيد االمتحإطالقهم يمكننا استخدامها لتلبية حاجات تعليمية متنوعة، كتسهيل التواصل مع الطالب أو أولياء أمورهم و . أداة مجانية يوفرها لنا جوجل إلنشاء المدونات

…استخدامها كذلك لنشر الدروس أو طرح أسئلة مساعدة

Google Calendar
www.google.com/calendar

.على اإلنترنت سواء كان بشكل متزامن أو غير متزامنeventsتوفر أيضا إمكانية إنشاء وتدبير أحداث . أداة تمكنكم من تنظيم خطة دراسية أونالين على اإلنترنت

Google Docs
https://docs.google.com

صفح الذي يفضل دون والعمل والتعاون على اإلنترنت مع بعضهم البعض في الوقت الحقيقي، كل واحد في المتالملفات تخزينللطالب فبفضل هذه األداة يمكن . قد يعتبره البعض أفضل أدوات جوجل المجانية

.تثبيت أي برامج

Googleأدوات 

http://www.blogger.com/
https://www.google.com/calendar
https://docs.google.com/
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جوجل المجانية للتعليم اإللكترونيأدوات 

Google Earth
www.google.com/earth/index.html

…إلشراك المتعلمين في أنشطة تفاعلية مناسبة لمواضيع ومواد تعليمية مختلفة مثل التاريخ والبيئة والجغرافياGoogle Earthيمكنك استخدام برنامج 

Google Maps
maps.google.com

.المتوفر ضمن نفس الخدمةMyMapيمكنكم أيضا إنشاء قائمة باألماكن المفضلة لديكم باستعمال . فرصة للتعامل مع خرائط العالم بشكل مباشر واستثمارها في الدروس المناسبة

Google Reader
www.google.com/reader

قراءة Google Readerمع فرق مهم، وهو أنه بدال من البحث في قائمة كبيرة من المواقع، يمكنكم بفضل Google Customer Search Engineهذه األداة تشبه كثيرا أداة أخرى مقدمة من جوجل وهي 

.websites RSS feedsومشاركة المحتوى من خالل االشتراك في مواقع التلقيم المبسط 

Googleأدوات 

http://www.google.com/earth/index.html
http://www.google.com/earth/index.html
https://maps.google.com/
https://maps.google.com/
http://www.google.com/reader
http://www.google.com/reader
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Google Scholar
http://scholar.google.com

أو الباحث العلمي من جوجل بالضغط Google Scholarتعرفوا أكثر على . أداة حاسمة لمساعدة الطالب على البحث وتقييم المعلومات ضمن الكم الهائل من المعلومات الذي تزخر به الشبكة العنكبوتية

.مواضيع سبق وتم نشرها على موقع تعليم جديد4واالطالع على هنا

Google Search
http://www.google.com/cse

ج التي تناسبكم الحديث عن إمكانية جعل جوجل محرك بحث مخصص، يعرض لكم فقط النتائلسنا هنا بصدد الحديث عن محرك البحث جوجل الذي أصبح يعرفه الصغير قبل الكبير، بل نود في هذا المقام

.ية أفضلال تترددوا في استثمار نقط قوة محرك البحث جوجل لمساعدة المتعلمين على تحقيق نتائج تعليم.إنشاء قائمة من المواقع والصفحات لموضوع محددوتبحثون عنها و يمكن الطالب من

Google Sites
https://sites.google.com

ي سهال ترونمفضال لدى العديد من المستخدمين هو عدم الحاجة إلى الخبرة التقنية إلنشاء موقع على شبكة اإلنترنت، حيث يصبح التوفر على موقع إلكGoogle Sitesواحد من أهم األسباب التي تجعل 

.و متاحا للجميع

Googleأدوات 

http://scholar.google.com/
http://scholar.google.com/
https://www.new-educ.com/?s=Google+Scholar
http://www.google.com/cse
http://www.google.com/cse
https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
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Googleأدوات 

Google Sky
http://www.google.com/sky

.موقع موصى به لمواضيع علمية مثل علم الفلك حيث يمكنكم مشاهدة الماليين من النجوم والمجرات واستثمارها في الدروس

Google Talk
http://www.google.com/talk

.غاية في األهمية لالتصال وتبادل الرسائل الفورية مجانا، هي باختصار أداة فعالة في التعليم اإللكتروني و التعلم التعاوني المتزامنوسيلة 

Google Translate
https://translate.google.com

وجل، تقدم ترجمة فورية خدمة الترجمة هذه المقدمة مجانا من ج. ليزية طبعانجأداة مفيدة للفصول االفتراضية لدرجة أن البعض يعتبرها الحل النهائي لمشاكل الترجمة، تدعم العديد من لغات العالم بما فيها اللغة اإل

.نشير فقط إلى أنها ليست مثالية ودقيقة مئة بالمئة إال أنها رغم ذلك لها أهمية قصوى في تعلم اللغات والترجمة. للنصوص وصفحات الويب

http://www.google.com/sky/
http://www.google.com/sky
http://www.google.com/talk/
http://www.google.com/talk
https://translate.google.com/
https://translate.google.com/
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Google+ Hangouts
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin

.10يمكنكم إجراء دردشة جماعية عبر الفيديو بين أشخاص قد يصل عددهم إلى . أداة مفيدة إلرسال المعلومات وتبادلها مع المتعلمين عبر اإلنترنت

Trimble SketchUp
http://www.sketchup.com/

.، كما يمكنكم فعل الكثير بفضل هذه األداة يكفيكم فقط اكتشاف ذلك عبر الرابط أعاله3Dأدوات جوجل المجانية، يتجلى دورها في إنشاء وتعديل وتبادل نماذج ثالثية األبعاد منأداة أخرى من 

YouTube
http://www.youtube.com/education

و فعالةبطريقة آمنة و التعليمام اليوتيوب في تخدموقع أصبح غنيا عن التعريف، ونظرا ألهميته البالغة في الميدان التعليمي فقد سبق لنا التطرق إليه في أكثر من مناسبة ومنها كيفية اس

YouTube EDUتعرفوا أكثر على يوتيوب في التعليم . لألطفالو أيضا تطبيق اليوتيوب كيدز باألطفالمن أفضل قنوات اليوتيوب الخاصة 6موضوع عن 

https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
https://tools.google.com/dlpage/hangoutplugin
http://www.sketchup.com/
http://www.sketchup.com/
http://www.youtube.com/education
http://www.youtube.com/education
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والدراسة اوناليناشهر أدوات جوجل مجمعة لالستفادة منها للعمل 

Googleأدوات 

والمسوقينجوجل للمطورين ادوات 
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ادوات جوجل للمطورين والمسوقين

Googleأدوات 

Google AdSense
www.google.com/adsense

Google AdSense  يوصلك. هو األداة المثالية لمساعدة المسوقين في جني األموال من اإلعالنات الموضوعة على المدونات أو المواقع اإللكترونيةادسنسجوجلAdSense  بالمعلنين اآلخرين الذين يرغبون

.في استضافة إعالنات على قناة تجذب جماهيرهم

تحتاج ببساطة إلى وضع بعض األكواد في رأس الموقع أو الشريط . بوضع إعالناتهم على قناتك AdSenseلذلك ، إذا كنت تدير موقعًا إلكترونيًا أو مدونة أو قناة فيديو تتطابق مع جماهير المعلنين ، فسيقوم

.الجانبي لموقعك على الويب، ويمكنك أن تكسب عندما ينقر شخص ما على االعالنات

مزايا الخدمة

.إعالنات عالية الجودة ذات صلة بجمهورك أو محتواك AdSenseلكيوفر 

.يمكنك حظر اإلعالنات التي ال تعجبك كما يمكنك تخصيص مكان ظهور اإلعالن

وفر تجربة مستخدم رائعةويتتميز الوحدات اإلعالنية بتصميم مستجيب يالئم المستخدمين الذين يشاهدون موقع الويب الخاص بك من الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية

https://www.google.com/adsense/start/#/?modal_active=none
https://www.google.com/adsense/start/#/?modal_active=none
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.

Google AdWords
https://ads.google.com/home

Google AdWords هو أداةGoogle مجانية للُمسّوقين يُمكنك من خاللها تشغيل حمالت اإلعالنات المدفوعة الثمن لشراء النقرات من المواقع األخرى.

الخدمةمزايا 

.في الوصول إلى األشخاص المناسبين في األوقات المناسبة Google AdWordsأن يساعدك يمكن 

.هايمكنك توجيه إعالناتك إلى العمالء المحتملين في مناطق جغرافية مختلفة بما فيها مدينتك تحديداً أو النساء فقط أو الرجال فقط أو غير
.وكلها متاحة لك .Google، وأنواع أخرى من إعالنات YouTubeويمكنك جذب المزيد من األشخاص بمساعدة اإلعالنات المصورة ، وإعالنات فيديو

Google Ads Keyword Planner
https://ads.google.com/intl/en_in/home/tools/keyword-planner

ت هذه أداة رائعة لمساعدتك في تحديد الكلمات الرئيسية الستهداف الجماهير ذا. الذي يمّكن المسوقين من تخطيط حمالت البحث المدفوعة Google AdWordsالكلمات الرئيسية هو جزء من برنامجمخطط 

.الصلة لمدونتك ومحتوى موقع الويب الخاص بك

الخدمةمزايا 
.في العثور على الكلمات الرئيسية ذات الصلة بموقعك والتي تساعدك في الحصول على أفضل عائد إلعالناتك” مخطط الكلمات الرئيسية“يساعدك 

يمكنك بسهولة إنشاء خطة ومشاركتها مع اآلخرين.يمكنك مقارنة الكلمات الرئيسية الخاصة بك مع كلمات أخرى، ووفقًا لذلك، يمكنك تحديد ميزانيتك لحمالتك وفقاً للدفع مقابل النقر

https://ads.google.com/home/
https://ads.google.com/home
https://ads.google.com/intl/en_in/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/en_in/home/tools/keyword-planner
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•.

Google Analytics
https://marketingplatform.google.com/about/analytics

يمكنك تتبع األشخاص الذين يزورون  .وأكثرها فاعلية بالنسبة للمسوقين للمساعدة في مراقبة حركة مرور موقعك على الويب Googleواحدة من أقوى أدوات جوجل Google Analyticsاناليتكسيعد جوجل 

بة مستخدم رائعة ثم يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين موقعك بشكل أكبر وتوفير تجر. موقع الويب الخاص بك، والوقت الذي يقضونه هناك، وما هي استعالمات البحث التي يستخدمونها وغير ذلك الكثير

.وزيادة عدد الزيارات

مزايا خدمة 
.ذلك على فهم عمالئك بشكل أفضل وتقديم تجارب رائعة للمستخدميساعدك 
.أيًضا على تحسين أشكال اختبار موقع الويب والتطبيقات ، كما يضمن لك الحصول على آراء ذات صلة من أناس حقيقيين Google Analyticsيساعدك

.األخرى التي توفر وقتك وتزيد من كفاءتك Googleيساعدك العمل بسالسة مع منصات

Google Search Console
https://search.google.com/search-console/about

يمكن أن يوفر أيضاً تقارير مفصلة عن كيفية . صفحات الويب الخاصة بك Googleالمسوقين وأصحاب المواقع والمحترفين تحسين محركات البحث على فهم كيف ترى Google Search Consoleأداةتساعد 

.Googleالزحف لموقعك وكيفية وفهرسة معلومات صفحاتك مباشرةً من فهرس

مزايا الخدمة
.حتى تتمكن من تحسين محتوى موقعك وأداء البحث Google Analyticsيمكنك دمجها مع حسابك في.في تحليل أداء موقعك اإللكتروني وإجراء التحسينات التي قد تكون مطلوبة Search Consoleتساعدك

المجانية للمسوقين هذه أيًضا في تحديد أي مشكالت تتعلق بموقعك على الويب  Googleيمكن أن تساعدك أداة.لديها أحدث طريقة عرض لموقع الويب الخاص بك Googleستقوم بالزحف إلى بياناتك للتأكد من أن

حتى تتمكن من إصالحها وتحسين تصنيفك

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
https://search.google.com/search-console/about
https://search.google.com/search-console/about
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Google Trends
https://trends.google.com/trends/?geo=US

.  ألفضل لكالكلمات الرئيسية اراتهي أداة مفيدة تسمح لك بمشاهدة كيف يبحث الناس عن الكلمات في جوجل، ومدى تكرار البحث عن الكلمات الرئيسية، ما يساعدك في تحديد خيا Google Trendsترندزجوجل 

.يساعدك أيضاً في استكشاف أحدث األخبار والرؤى والقصص وعمليات البحث والكثير غيرها

مزايا خدمات 
.للمسوقين بفهم كيفية اختالف وتبيان اتجاهات البحث وفقاً للتغير الزمني في مناطق مختلفة، مع إمكانية المقارنةترندزأداة جوجل تسمح 

.تساعدك الخدمة أيضاً على إجراء مقارنات لمعرفة الفروق بين كلمات البحث المتعددة
.لك معرفة كيف تتقلب أحجام البحث عن الكلمات الرئيسية بمرور الوقتتيتيح

Google My Business
https://www.google.com/business

 Google Myقم بتفعيل قوائم نشاطك التجاري على .Googleوكذلك في خرائط” بالقرب من مكان عملك أو شركتك أو مقرك“فرصة لشركتك للظهور في نتائج البحث  Googleخدة النشاط التجاري فيتوفر 

Business حتى تتمكن من عرض نشاطك التجاري في نتائج البحث.

ميزات الخدمة
.Googleيمكنك عرض أرقام الهواتف وساعات العمل واالتجاهات على عمليات البحث والخرائط من .تساعدك على االحتفاظ بمعلومات دقيقة تتعلق بشركتك حتى يتمكن األشخاص من معرفة المزيد عنك

.Googleيمكنك جذب المزيد من العمالء الجدد من خالل ملف تعريف أعمالك المجاني على

https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://www.google.com/business/
https://www.google.com/business/
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Google Marketing Platform
https://marketingplatform.google.com/about/

ى مزيد من كما يقدم حلوالً على مستوى المؤسسات للشركات التي تحتاج إل. منصة إعالنية وتحليلية موحدة تجعل التسويق أسرع وأكثر ذكاءً  Google Marketing Platformمنصة تسويق جوجلتعتبر 

.القوة في التسويق

مميزات الخدمة
.يمكن أن تساعدك األدوات سهلة االستخدام ذات الرؤى القوية في تحليل البيانات في وقت أقل

.تمّكنك الخدمة من الوصول إلى حلول مجانية وذاتية الخدمة لمساعدتك في تنمية أعمالك بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة إضافية

Digital Marketing Tools from Google
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/tools/digital-marketing-tools

.لك أدوات التسويق الرقمي تحسين تسويق عالمتك التجارية وتحليلها وتجربتها الرقمية وغير ذلك الكثيرتتيح 

يمكنك  .Google Surveysو Market Finderو  Test My Siteو Display Benchmarkو Speed Scorecardللمستهلك و BarometerوGoogle Trendsاألدوات المضمنة في هذا هي 

.المجانية هذه لتطوير أعمالك Googleالوصول إلى مجموعة أدوات

مزايا الخدمة
يمكن أن تساعدك هذه األدوات أيًضا في إنشاء استراتيجيتك التسويقية الدولية وإنشاء استطالعات لجمع رؤى حول سلوكيات.بسهولة اختبار سرعة موقعك وتحسينه بمساعدة النصائح المقدمةيمكنك 

المستهلك والحصول على معايير لحمالتك اإلعالنية

https://marketingplatform.google.com/about/
https://marketingplatform.google.com/about/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/tools/digital-marketing-tools/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/tools/digital-marketing-tools
https://trends.google.com/trends
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/en_gb/
https://surveys.google.com/
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Google for Startups
https://startup.google.com

لتمكين الشركات الناشئة من بناء  Googleإنها توفر أفضل اتصاالت ومنتجات وممارسات. الشركات الجديدة على النجاح في كل ركن من أركان العالم Google for Startupsخدمة الشركات الناشئةتساعدك 

.النجاح

مميزات الخدمة
.Googleللشركات الناشئة في إنشاء عملية بدء التشغيل باستخدام األدوات والبنية األساسية التي تستخدمها Google Cloudأن تساعدك خدمةيمكن 

.إرشادات وتدريب مجاني بمساعدة أحدث التقنيات Google for Startups Campusيوفر لك

.للمسوقين هذه على الترويج لمنتجاتهم بسهولة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير Googleتساعدهم أداة

Google Business Solutions
https://www.google.com/services/#?modal_active=none

.مجموعة شاملة من األدوات التي تساعد على نمو نشاطك التجاري وحجمه Google Business Solutionsلك خدمة حلول األعمالتوفر 

مميزات الخدمة
.على كسب المال عن طريق وضع اإلعالنات على موقع الويب الخاص بكتساعدك 

.تساعدك أيضاً على تحسين سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتحسين تجربة المستخدم

تمكنك الخدمة من سهولة قياس وتعلم أداء موقعك اإللكتروني وتطبيقاتك

https://startup.google.com/
https://startup.google.com/
https://www.google.com/services/#?modal_active=none
https://www.google.com/services/#?modal_active=none


WHERE WE BEAT TIME

ادوات جوجل للمطورين والمسوقين

Googleأدوات 

G Suite Marketplace
https://gsuite.google.com/marketplace

بحيث تستطيع من خاللها تثبيت مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة التي يمكن  .G Suiteللمسوقين ومسؤولي المجال العثور على تطبيقات الطرف الثالث المدمجة مع G Suite Marketplaceيتيح 

.األصلية Google Cloudأن تضيف المزيد من الميزات والوظائف إلى تطبيقات

مميزات الخدمة
.ماليين شركة5في الوصول إلى أكثر من  G Suite Marketplaceيمكن أن تساعدك خدمة

.رها الكثيروغييمكن أن تساعدك في تقييم أمان التطبيق من خالل ميزات مثل تقارير األمان المخصصة وسياسات حماية كلمة المرور التي تم التأكيد عليها 
.الخاص بك Gmailحتى تتمكن من تلقي رسائل البريد اإللكتروني للعمالء مباشرةً في حساب CRMستتكامل هذه األداة مع برنامج

Google Input Tools
https://www.google.co.in/inputtools

.يمكنك العمل بسهولة من أي مكان حول العالم بلغات مختلفة. هي امتداد يسمح لك بإنشاء تخطيطات لوحة المفاتيح االفتراضية بلغات متعددة Googleاإلدخال منأدوات 

مميزات الخدمة
.تقوم الخدمة بتذكر التصحيحات الخاصة بك وتحافظ على قاموس للكلمات أو األسماء الجديدة وغير المستخدمة

.لغة مع طرق إدخال مختلفة80تجعل كتابتك سلسة مع أكثر من 

.تمكنك الخدمة من كتابة رسائلك بأي لغة وأسلوب تريده

.Androidةوأجهز Windowsو Chromeو Googleالخدمة متوفرة على خدمات

https://gsuite.google.com/marketplace
https://gsuite.google.com/marketplace
https://www.google.co.in/inputtools/
https://www.google.co.in/inputtools/
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ادوات جوجل للمطورين والمسوقين

Googleأدوات 

Google Charts
https://developers.google.com/chart

قين والمؤسسات من عرض البيانات على موقع الويب الخاص بهم عبر مخططات وأدوات جذابة Googleمخططاتمّكن ت هذه أداة مجانية قوية من جوجل حيث تستخدم على نطاق واسع مع. المسو ّ

.JavaScriptصفحات الويب المضمنة في

مميزات خدمة 

.إنشاء مخططات خطية أو دائرية بسيطة أو يمكنك إنشاء خرائط هرمية معقدة بسهولة ودقةيمكنك 

.تسمح لك الخدمة بتعديل المخططات وفقًا لبياناتك وتكييفها بسهولة وتوصيل المخططات بسهولة بلوحة معلومات تفاعلية

Google for Nonprofits
https://www.google.com/nonprofits

هناك . للمنظمات غير الربحية Googleيمكنك التواصل مع المزيد من المؤيدين لمهمتك ويمكنك جمع األموال بسهولة من خالل. للمنظمات غير الربحية على إنجاز مهامك غير الربحية Googleتساعد 

.تطبيقات مختلفة متاحة لمساعدتك في تحقيق مهامك بكفاءة

مميزات الخدمة
.في جذب مزيد من الجهات المانحة، وزيادة الوعي لمؤسستك، وتجنيد متطوعين عبر اإلنترنت Googleيمكن أن تساعدك المنح اإلعالنية من

غير الربحي YouTubeيمكنك التواصل مع مؤيديك والوصول إلى الجماهير العالمية من خالل برنامج.ويجعل مؤسستك أكثر تعاونًا وإنتاجية وفعالية G Suiteيدير
.

يمكنك تتبع ومشاركة التأثير الذي أحدثته مؤسستك على األشخاص

https://developers.google.com/chart/
https://developers.google.com/chart
https://www.google.com/nonprofits/
https://www.google.com/nonprofits
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ادوات جوجل للمطورين والمسوقين

Googleأدوات 

Search Think with Google
https://www.thinkwithgoogle.com/search/#?page=0,0&sort_field=date&limit=12&locale=en-us&current_source=twg_site

Search Think with Google هي أداة مجانية من أدواتGoogle يمكن أن تساعدك أحدث البيانات والرؤى حول . يمكن للمطورين استخدامها للحصول على رؤى قيمة للمستهلكين والبقاء على قمة االتجاهات

.جمهورك أو صناعتك على البقاء على اطالع وإلهام، وتشجعك على إنشاء تطبيقات يحبها جمهورك

مميزات الخدمة
.للمطورين هذه على تحليل اتجاهات السوق ومعرفة أكثر الطرق فعالية لتحسين تجربة المستخدم Googleتساعدك أداة

ليل يمكن أن يساعدك تح. يمكنك أيًضا التعرف على التكنولوجيا الناشئة والتطبيقات األفضل أداًء في مختلف المجاالت.يمكن أن يساعدك تنفيذها على كسب المزيد من المستخدمين والمراجعات اإليجابية لتطبيقك

.تطبيقات منافسيك وتفضيالت العمالء في إنشاء تطبيقات رائعة

Test My Site
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/en-us

.حمولالممعظم األشخاص عن المعلومات المحلية على أجهزتهم المحمولة، ولهذا السبب من األهمية بمكان تصميم وتطوير موقع إلكتروني مناسب للهاتف يبحث 
أداة رائعة للمطورين ألنها تساعدك في تحديد وقت تحميل موقع الويب الخاص بك  Googleمن” اختبار موقعي“تُعد أداة . إذا لم يتم تحميل موقعك على الجوال بسرعة وبشكل صحيح، فيمكنك فقد نصف زوار موقعك

.على أجهزة الجّوال

مميزات الخدمة
.يقدم تقريًرا مجانيًا عن كيفية تسريع موقعك للحفاظ على المزيد من الزوار. المجانية هذه عن حجم تقديري للزائرين الذين تفقدهم بسبب وقت التحميل البطيء Googleتكشف أداة

.سيعطيك هذا فكرة عن المكان الذي تقف فيه وسط منافسيك. يمكنك أيًضا التحقق من أوقات التحميل لمواقع الويب األعلى أداًء في مجالك

https://www.thinkwithgoogle.com/search/#?page=0,0&sort_field=date&limit=12&locale=en-us&current_source=twg_site
https://www.thinkwithgoogle.com/search/#?page=0,0&sort_field=date&limit=12&locale=en-us&current_source=twg_site
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/en-us
https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/en-us
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Googleأدوات 

Structured Data Testing Tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool

هذه للمطورين، يمكنك إنشاء صفحات بيانات منظمة جديدة وإصالح  Googleباستخدام أداة. المطورين على إنشاء بياناتهم المنظمة واختبارها وإصدارها Googleأداة اختبار البيانات الهيكلية منتساعد 

.الصفحات الحالية

مميزات الخدمة
.تسمح لك هذه األداة بالتحقق من صحة الكود الخاص بك وعرض نموذج لنتائج البحث على أساس بياناتك إذا كانت الكود الخاص بك صحيًحا

.أو متطلبات تسجيل الدخولnoindexال يجب حظرها بواسطة برامج الروبوت أو .يمكنه الوصول إلى جميع صفحات الويب الخاصة بك Googleيمكنك التأكد من أن
.حالة النتائج الغنيةوتحديد األخطاء باستخدام تقارير  Googleيمكنك استخدام هذه األداة لفهرسة صفحات الويب الخاصة بك على

Android Developers
https://developer.android.com

مجموعة موارد مليئة بالميزات لجميع  Googleمن Androidيعد مطورو. ، أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة شهرةً في العالم والذي يشغل مليارات األجهزة Google، الذي طورته  Androidنظاميعد 

.المطورين ، تتراوح من ذوي الخبرة إلى المبتدئين

مميزات الخدمة
.للمطورين هذه على تعلم كيفية إنشاء تطبيق وإنشاء تخطيطات تتكيف مع الشاشات المختلفة وحفظ البيانات في قواعد البيانات المحلية Googleستساعدك أداة

.كما يوفر لك إرشادات التصميم والسلوك لبناء تطبيق عالي الجودة. يمكنك عدة رموز نموذجية متوفرة هنا لبدء مشروع تطوير التطبيق الخاص بك

https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
https://support.google.com/webmasters/answer/7552505
https://developer.android.com/
https://developer.android.com/
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Googleأدوات 

Firebase
https://firebase.google.com

Firebase يعتمد على البنية األساسية لـ. هي عبارة عن منصة شاملة لتطوير المحمول تساعد المطورين على النجاحGoogle  فهو يساعدك على التغلب على جميع تحديات تطوير التطبيقات والنمو ،

.وإنشاء تطبيقات عالية الجودة بسرعة

مميزات الخدمة
.وظائف مثل التحليالت وقواعد البيانات واإلبالغ عن األعطال والرسائل بحيث يمكنك التركيز على تحسين تجربة المستخدم Firebaseيوفر

.والذي يمّكنك من تخزين ومزامنة بيانات التطبيق الخاص بك وتوسيع نطاق التطبيق بسهولة إلى مليارات المستخدمين Google Cloud Storageيتم دعمه بواسطة

.يمكنك بسهولة اكتساب نظرة ثاقبة على أداء تطبيقك وإصالح المشكالت من خالل إعداد تقارير قوية في الوقت الفعلي

Google PageSpeed Tools
https://developers.google.com/speed

المجانية للمطورين إنشاء مواقع ويب  Googleتتيح لك أدوات. مجموعة من األدوات والمعلومات التي يمكن أن تساعدك في تحليل موقعك اإللكتروني وتحسينه Google Page Speedلكوفر 

.عالية األداء

مميزات الخدمة
PageSpeedيمكن أن تساعدك Insights في الحصول على نقاطPageSpeedالخاصة بك ومعرفة كيفية جعل موقع الويب الخاص بك أسرع.

ةيساعدك على التعرف على أفضل الممارسات لتحسين موقع الويب الخاص بك للحصول على تجربة تصفح محّسن.لتسريع موقعك وتحسين األمان Googleيمكنك االستفادة من البنية األساسية لـ

https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/
https://developers.google.com/speed/
https://developers.google.com/speed
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Googleأدوات 

Google Alerts
https://www.google.com/alerts

وصول إلى يمكنك إنشاء تنبيه حول شركتك أو الكلمات الرئيسية ذات الصلة المتخصصة لل. مجانية تمكنك من مراقبة الويب بحثًا عن كلمات رئيسية محددة Googleهي أداة Googleتنبيهات 

.أحدث األخبار وإشارات العالمة التجارية وغيرها من المحتويات المثيرة لالهتمام وذات الصلة

مميزات الخدمة
ك أو منافسيك عبر سوف تتلقى تحديثات كلما ذكر شخص ما عالمتك التجارية أو منتجات. يمكن أن تساعدك هذه األداة في مراقبة سمعة عملك على اإلنترنت ألنها تتيح لك تتبع إشارات العالمة التجارية

.اإلنترنت

.يمكنك أيًضا استخدامه لرصد أنشطة منافسيك عبر اإلنترنت وتحليل ما يصلح لهم وما ال يصلح

، أو التسويق المؤثر ، أو السفر ، أو  SEOيمكنك إنشاء تنبيهات للكلمات الرئيسية الخاصة مثل. أيًضا على معرفة المزيد حول مجالك واكتشاف أفكار محتوى جديدة Googleيمكن أن تساعدك تنبيهات

.أي شيء آخر ، للبقاء محدثًا

https://www.google.com/alerts
https://www.google.com/alerts
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