
1

ي 
 
ون ي للتعليم االلكتر

 
اف دورة التدريب االحتر

 للعام الدراسي 
ً
2021–2020أستعدادا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية المنصور الجامعة

دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Website: https://muc.edu.iq Email: ictd@muc.edu.iq

https://muc.edu.iq/
mailto:ictd@muc.edu.iq


2
السيرة الذاتية

جميلباسمبسام.م.م

بغدادجامعة/اقتصادوإدارة/صناعيةإدارةماجستير•

2017منذالجامعةالمنصوركلية/االعمالإدارةقسمتدريسي•

Financialكتابمؤلف• Mathematics : In Simple Way

المعلوماتبتكنولوجيامهتم•
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اهداف 

الجلسة

:سوف تكون قادرا علىالجلسة، في نهاية هذه 

– Gكوكلالتعرف على جداول ✓ Sheets.

.في التعليم االلكترونيG-Sheetsاستخدام ✓

.G-sheetsالتعامل مع برنامج ✓

.العمل على الجداول و الخاليا في البرنامج✓

.التعامل مع درجات الطلبة و معالجتها في البرنامج✓

.G-Sheetsتسجيل حضور الطلبة من خالل ✓
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Poll #1

او ( G-sheet)جوجل شيت هل سبق لك أن استخدمت 

؟(MS Excel) مايكروسوفت اكسل 

.A استخدمت االثناننعم.

.Bنعم استخدمت احدهم.

.C أي منهمال ، لم استخدم.



ما هو 5

Google 

Sheets ؟

Googleهوما Sheets؟

منكجزءمدرجبياناتجداولبرنامجهو

المجانيةGoogleمستنداتمجموعة

تقدمهاوالتيالويبإلىالمستندة

GoogleخدمةضمنGoogle Drive

بهاالخاصة
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استخدامات 

Google 

Sheets في

نيالتعليم االلكترو

.دويا  ياوالكترونيا  الطلبةحضورتسجيلفييستخدم✓

.ا  الكترونيمعالجتهاوالطلبةدرجاتادخالفييستخدم✓

مثيلهاتواالستبياناستمارةبياناتتفريغفييستخدم✓

بمخططات

اللجان)النهائيةالدرجاتعلىالحصولفييستخدم✓

.(االمتحانية

،الماليةوالمحاسبية)تدريسيةموادفييستخدم✓

(الخ...الهندسية



Google Sheetsالدخول الى برنامج 77

Googleالبحث من خالل GoogleDriveGoogleتطبيقات 



Google Sheetsالدخول الى برنامج 88

Google Classroomمن خالل 



Dashboardلوحة التحكم 99

انشاء جدول 

بيانات جديد

البحث عن 

جدول ضمن 

السحابة 

الخاصة بي

آخر الملفات 

التي استخدامها
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واجهة البرنامج
شريط القوائم و االوامر

للتأكد من اجراء التغييرات االخيرة

هاسم المستند يمكن تغيير

نقل المستندالمفضلة

شريط االدوات

لمشاركة المستند

اعمدة

صفوف

خطوط وهمية* اسم ورقة العمل الحالية 
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لتوضيح تفاصيل المستند

قوائم المستند
لمشاركة المستند مع اشخاص آخرين

إلنشاء مستند جديد

لفتح مستند محفوظ سابقا  

(بيانات او تنسيق ) الستيراد ملف آخر من مصدر آخر 

نسخة من المستندالنشاء

المستند كملحق في البريد االلكترونيالرسال

لتنزيل المستند على الحاسوب او األجهزة الذكية
(عمل التعديالت بدون انترنيت) لجعل المستند متاح بدون توفر االنترنيت 

يبين التعديالت التي جرت على المستند بالتواريخ

لتغيير تسمية اسم المستند
نقل المستند الى مجلد آخر

- Gاختصار للمستند في جوجل درايف الضافة Drive

لحذف المستند و نقله مؤقتا  الى المهمالت قبل حذفه نهائيا  

نشر المستند على االنترنيت

تغيير اعدادات المستند
ارسال المستند للطباعة
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قوائم المستند
إضافة صف فوق الصف المؤشر عليه

إضافة عمود يسار العمود المؤشر عليه

إضافة رسم بياني
إضافة صورة

إضافة رسم يتم رسمه من قبل المستخدم
Google Formإضافة نموذج 

(للخلية او الكلمة المختارة ) وضع رابط للويب او غيره 

(لتسجيل حضور الطلبة و الغياب مثال  ) وضع مربع اختيار 

إضافة تعليق على خلية او مجموعة خاليا

إضافة ورقة عمل جديدة

إضافة صف اسفل الصف المؤشر عليه

إضافة عمود يمين العمود المؤشر عليه

إضافة خاليا و نقل الخاليا المؤشر عليه الى االسفل

إضافة خاليا و نقل الخاليا المؤشر عليه الى اليمين

(معادلة ) إضافة نموذج دالة 

إضافة مالحظة على خلية او مجموعة خاليا
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قوائم المستند
(الخ .. حجم الخط –لون الخط –األلوان ) للستندتغيير التصميم و المظهر 

(الخ ... تاريخ –عملة –نسبة مئوية –رقم ) اختيار خاصية الرقم في الخاليا 

لتغيير حجم الكتابة 

محاذاة النص باتجاه اليمين ام اليسار ام التوسيط او اعلى او اسفل في الخلية

دمج الخاليا التي تم تأشيرها

(الخ ... او معكوس –عمودي ام افقي ) لتغيير اتجاه الكتابة في الخلية 

(الخ ... حجم الكتابة –لون الخلية ) اختيار تنسيق للخلية و تمييزها 

تغيير الوان الخلية

جميع التنسيقاتاللغاء

اتجاه الخاليا من اليمين الى اليسار او بالعكس ) اتجاه المستند عربي ام إنكليزي 

لتميززها( عرض الخط ) الكتابة خاصية الغامق العطاء

جعل خط الكتابة مائل لتمييزه
وضع خط اسفل الكتابة لتمييزها

كل الكتابة في الخلية مهما كان عدد الكلمات او إخفاء بعضهاالظهار

وضع خط بمنتصف الكتابة لتمييزها
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شريط االدوات
تراجع 

عن 

تغيير

طباعة

/  تكبير 

تصغير 

العرض

تغيير صيغة 

األرقام في الخلية 

نسبة –عملة 

المراتب –مئوية 

العشرية

شكل 

الخط

حجم 

الخط

الخط 

مائل
لون 

الكتابة

رسم 

محاذاة الجدول

افقية 

للنص

التفاف 

النص
إضافة 

رابط

ادراج 

رسم 

بياني
ادراج 

معادلة

اتجاه 

الخلية 

يمين

نسخ 

تنسيق 

الكتابة

إعادة 

التراجع

عرض 

الخط

إضافة 

خط في 

المنتصف

لون 

الخلية

دمج 

الخاليا

محاذاة 

رأسية 

للنص

اتجاه 

الكتابة 

زاوية

ادراج 

تعليق

إضافة 

تصفية 

للبحث

عكس 

اتجاه 

الورقة 

يمين و 

يسار

اللغة 

العربية

اتجاه 

الخلية 

يسار
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G-sheetsأنواع االدخال في 

نصوص
ارقام

ارقام

نسب مئوية

عملة

تاريخ
وقت

مدة

دوال/ معادالت 
دوال/ معادالت 

(       2      +        3  )      x       4        =    20
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نسخ الخاليا

إمكانية نسخ محتويات الخلية بسهولة

من خالل النقر الخلية و سحب الى األسفل 

من جهة المربع األزرق الصغير في زاوية 

الخلية و الى أي امتداد ترغب من الخاليا

يمكن نسخ النصوص و األرقام و 

المعادالت التي في داخلها
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دولإضافة حدود للخاليا و تنسيق الج

التأشير على الخاليا 

المطلوب إضافة 

حدود لها

اسفل     / اعلى / كاملة / خارجية / داخلية ... أنواع الحدود  

لون حدود الخلية

و سمكها

لون حد مختلف للتمييز
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تادراج مخطط بياني لتمثيل البيانا

المخطط البيانيالدراج

اختيار جميع الخاليا او جزء منها

المخطط البياني

التحكم بخصائص و شكل

المخطط البياني
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ادراج المعادالت الحسابية الجاهزة

SUM

يجب تأشير و 

اختيار الخاليا 

المطلوب 

التطبيق عليها

الدوال و 

المعادالت 

الجاهزة 

لتطبيقها

AVERAGE

COUNT

MAX

MIN
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اإلضافة و الحذف

اضافة صف كامل
اضافة عمود كامل

اضافة عدد من الخاليا

حذف صف كامل
حذف عمود كامل

حذف عدد من الخاليا

لحماية الخاليا التي تم 

اختيارها من التغيير او 

التالعب

اللصق الخاص 

فعال جدا  
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حماية الخلية

الخاليا 

التي تم 

تحديدها 

اظهار رسالة تنبيه عند التغييرلحمايتها

تحديد إمكانية التغيير 

لصاحب المستند فقط ام تخصيص 

آخرين
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انشاء فالتر لتصفية البيانات

انشاء فلتر لتصفية 

البيانات

كتابة المعلومة المراد البحث عنها 

من خالل التصفية

ترتيب تنازلي للبيانات

تترتيب تصاعدي للبيانا

ترتيب حسب لون الخلية
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أداة تسجيل حضور الطلبة 

إضافة مربع اختيار 

للخلية و نسخه 

على بقية الخاليا

أيعلىالنقربمجرد

عالمةوضعيتممربع

ورحضلتثبيتعليهصح

كانتسواءالطالب

اوحضوريةمحاضرة

تفاعلية
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Quiz 
Question #1

هولةسوالبياناتلتصفيةفلترعمليمكن

قائمةخاللمنعنهاالبحث

.Aادراج

.Bأدوات

.Cبيانات
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Quiz 
Question #2

تيالوالنهائيةالدرجةمعادلةناتجلحساب

،A1النهائياالمتحاندرجة)تتضمن

....B1)x60التقريردرجة

:كاآلتيالخليةفيالمعادلةنكتب

A. = (A1+B1)*60

B. A1+B1*60 

C. A1+B1*(60)
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اهم ما تعلمناه في هذه الجلسة

.G-sheetsبرنامجالىالدخول✓

.األدواتشريطواألوامرقوائمماالتعامل✓

.الخالياوالجداولمعالتعامل✓

.بيانيمخططإضافة✓

.معادلةانشاءوجاهزةدوالومعادالتإضافة✓

.الطلبةحضورتسجيل✓


