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السيرة الذاتية  2

ايالف صباح عباس 

ماجستير هندسة حاسبات 

كلية المنصور الجامعة / عضو هيئة تدريسية في قسم هندسة االتصاالت

مدرب فعال في أكاديمية سيسكو
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أهداف الجلسة 

ي نهاية هذه الجلسة ستكون قادر عىل
 
ف

ات تطبيق ✔ EDpuzzleتعريف استخدامات وممت  

EDpuzzleالدخول إىل تطبيق ✔

EDpuzzleتسجيل حساب جديد و الولوج إىل تطبيق ✔

ة  عىل ص✔ فوف إنشاء و تعديل فيديو تفاعىلي ثم نشر

.  جوجل
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EDpuzzleبقًا من هي أداة تعليمية تستخدم لوضع محتوى تفاعلي في مقاطع فيديو موجودة مس

، أو في مقاطع الفيديو التي قمت YouTubeأو TEDمجموعة متنوعة من المصادر ، مثل 

.بإنشائها

ضمين أسئلة حيث يسمح للمعلمين والطالب بإنشاء مقاطع فيديو تفاعلية عبر اإلنترنت من خالل ت

ليقات ذات نهايات مفتوحة أو أسئلة متعددة الخيارات أو مالحظات صوتية أو مقاطع صوتية أو تع

.على مقطع فيديو

؟  EDpuzzleما هو 
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oEdpuzzle مقطع فيديو في حسابك20مجاني ويسمح بتخزين ما يصل إلى.

o مع الفصول المفتوحة ، ال يُطلب من الطالب امتالك حسابEdpuzzle مما يعني أنهم لن ،

.يحتاجوا إلى إنشاء اسم مستخدم أو كلمة مرور
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o ممكن الدخول الى موقعEDpuzzleعن طريق الرابط :https://edpuzzle.com/

oحيث يتوجب عندها انشاء حساب جديد باستخدام االيميل الرسمي و إدخال كلمة سر.

oفي حالة وجود حساب يتم تسجيل الدخول إليه بشكل مباشر  .

EDpuzzleكيفية الدخول الى 
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انشاء حساب 

جديد 

الدخول إلى حساب 

موجود مسبقا 
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االنتقال إلى معلومات 

الحساب الشخصي
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االرتباط مع حساب جوجل 

الرسمي لغرض الدخول 

الى صفوف جوجل 

االلكترونية المنشأة 

إدخال المعلومات 

الشخصية  

تحديث الصورة الشخصية  
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االنتقال إلى الصفوف 

االلكترونية المرتبطة 

بحساب جوجل 

الرسمي  



1313

الدخول الى صفوف 

جوجل اإللكترونية 
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يتم اختيار الصفوف 

لى االلكترونية الفعالة حاليا ع

الجوجل كالس روم 

المرغوب باضافتها الى 

الموقع ثم يتم ضغط 

Import Classes
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الضغط هنا 

لالنتقال الى 

الصفحة الرئيسية 

للموقع 

هنا تظهر جميع 

الصفوف 

ي االلكترونية الت

تم اضافتها الى 

الموقع 
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المؤسسة التي ينتمي لها 

التدريسي 
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يمكن االطالع على 

فيديوات المنتسبين 

ضمن نفس المؤسسة 

المنتمين للموقع 

إظهار المحتويات 

الخاصة بك 
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الفيديوهات المعدة سابقا 

إعداد محتوى جديد
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إستخدام فيديوهات جاهزة من 

EDpuzzule or 

Youtube
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تحميل فيديو معد 

من قبل التدريسي 
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ر اختيار فيديو بشكل مباش

من الحاسبة 

ه اختيار فيديو تم تصعيد

مسبقا من جوجل درايف  
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إختر الفيديو المراد العمل 

عليه  
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إنتظر لحين اكتمال تصعيد 

الفيديو على الموقع   
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تعديل الفيديو و اضافة 

االسئلة عليه   
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قص الفيديو الزالة االجزاء

الغير مرغوب بها    

اضافة مؤشرات بداية و 

نهاية للقص 

إلغاء مؤشر القص الذي تم 

إضافته 

ي إلغاء جميع التغييرات الت

تم اجرائها و العودة الى 

الفيديو األصلي 
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اضافة تعليق صوتي بدل

من صوت الفديو 

االصلي  

تسجيل التعليق الصوتي
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اضافة اسئلة او مالحظات 

على الفيديو   

أسئلة متعددة االختيارات   

أسئلة مفتوحة اإلجابة   

مالحظات   
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تحديد الوقت الذي سيظهر 

السؤال فيه    

نص السؤال متعدد 

الخيارات     

الخيار األول     

الخيار الثاني 

تحديد هل الخيار 

صحيح أم 

خاطئ     

اضافة اجابة 

اخرى

اضافة 

السؤال 

بشكل دائم 

الى الفيديو



2929

السؤال الذي تم 

اضافته    

خيارات 

اإلجابة    

االجابات 

الصحيحة    

الوقت الذي 

سيظهر فيه 

السؤال

تعديل 

السؤال
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تحديد الوقت الذي سيظهر 

السؤال فيه    

نص السؤال مفتوح 

اإلجابة     

اضافة 

السؤال 

بشكل دائم 

الى الفيديو
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نص المالحظة المراد عرضها    

وقت ظهور 

المالحظة    

اضافة 

المالحظة 

بشكل دائم 

الى الفيديو

يتم ضغط هذا الزر بعد االنتهاء 

من جميع التعديالت على الفيديو
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يف تعيين الفيديو كتكل

جديد في صفوف 

جوجل 
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تحديد صف جوجل 

المراد نشر الفيديو بة  

تعيين اليوم و الساعة 

يو التي سيتم عرض الفد

فيها في الصف 

االلكتروني   

منع الطالب من تخطي 

الفيديو

نشر الفديو على 

صفوف جوجل 

االلكترونية

تأكيد عملية النشر في

الصف االلكتروني
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Poll

بعد هذة المحاضرة هل ستقوم باستخدام موقع 

EDpuzzleلية إلنشاء بعض المحاضرات التفاع

لطالبك؟ 

نعم 

ال
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شكرا جزيال لحسن االصغاء 


