OneDrive
يمكنك حفظ ملفاتك بسهولة في OneDriveوالوصول إليها من خالل أي متصل باألنترنت جهاز مثل الكمبيوتر
الشخصي أو الموبايل الخاص بك.

اوالً :طريقة رفع الملفات على الــ OneDrive
 - 1الدخول على  portal.office.comوإدخال اسم الحساب وكلمة المرور .

 - 2نضغط اعلى الصفحة من ناحية اليسار واختيار الــ .OneDrive

 - 3نضغط على  Newونختار .Folder

 - 4نكتب اسم الملف ثم الضغط على .Create

 - 5سوف يتم اظهار الملف الذى تم إنشاءه.

 - 6ثم نقوم بالضغط على كلمة  Uploadوتحديد الملفات المطلوب رفعها و الضغط على  Openوسوف يتم
رفع الملفات كما هو مبين.

ثانياً- :تنزل الملفات من على الـ  One Driveعلى الجهاز
 - 1يتم الدخول على العنوان االتي  portal.office.comالدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور
والضغط على .Sign In

 - 2يتم الدخول على  OneDriveكما هو موضح بالصورة

 - 3يتم اختيار الملف المطلوب تحميلة على الجهاز.

 - 4يتم الضغط على  Syncثم تظهر نافذة يتم الضغط على Sync Now

 - 5من قائمة  Launch Applicationنختار  Microsoft SkyDrive Proوالضغط على .OK

 - 6بعد ذلك يتم الضغط على كلمة  Changeواختيار المسار المراد حفظ الملف به.
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ثم الضغط على  Sync Nowلعمل المزامنة ويتم تنزل الملفات .

 - 8بعد ذلك يتم الضغط على  Show my fileوذلك للتأكد من تحميل الملفات على الجهاز في المسار المحدد
لها .

بعد ذلك سوف تحدث عملية المزامنة بين المسار المحفوظ به الملفات على الجهاز وبين الـ  OneDriveتلقائيا ً ،
فأي ملف سوف يتم عملة في المسار سوف يتم رفعة على الـ  OneDriveتلقائيا والعكس
كما هو موضح بالشكل
 - 1المسار الخاص بالجهاز.

 - 2المسار الموجود بالـ .OneDrive

لعمل المشاركة ()Share
المرسل
 - 1الذهاب الى الحساب وفتح  OneDriveمثل الخطوات السابقة .
 - 2الضغط على  Fileثم اختيار الملف المطلوب عمل  Shareوالضغط على .Share

 - 3سوف تظهر نافذة نقوم من خاللها باختيار المستخدمين المطلوب عمل مشاركة معهم.

 - 4بعد اختيار األشخاص يتم تحديد الصالحيات على الملف من خالل  Can editو Can view

المرسل اليه
الذهاب الى الحساب وفتح  OneDriveمثل الخطوات السابقة وفتح  Shared with meويالحظ بها كل الملفات
التي تم عمل مشاركة لها .

