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Put Logos Related to Your Lecture here

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

(    Google Classroom)صفوف كوكل االفتراضية 

مينا حبيب ماضي

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

https://muc.edu.iq/
mailto:icdt@muc.edu.iq
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السيرة الذاتية للمدرب

كلية العلوم جامعة بغداد/ماجستير علوم حاسبات •

ةكلية المنصور الجامع/بكالوريوس هندسة برمجيات •

لفريق حاصلة على شهادة اجتياز في البرنامج التدريبي ل•

IREXالوزاري مع منظمة 

مدرس مختبر في كلية المنصور الجامعة•
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اهداف الجلسة

:ستتتمكن من , في نهاية هذه الجلسة

:فهم✓

Google)الدراسيجوجولصفهوما• Classroom)ولماذا.

.الصفاعداداتتهيئة•

.لصفواالنضمامجديدصفانشاءكيفيةعرض•

.الصففيالطالبعلىالسيطرةاعداداتاضافة•

.الصفونسخارشفةفوائدشرح•

.الدرجاتوضعنظاماعداد•

.الدراسيجوجلصففيالصفيالعملصفحةميزاتعلىالتعرف•

.الدراسيجوجلصففياالمتحانات,الواجبات,الموادترتيب•

صففيالفرديالتخصيصميزةباستخداممعينينلطالبالمهامتمييز•

.الدراسيجوجل

.النقالالهاتفعلىالدراسيجوجلصفتطبيقميزاتعلىالتعرف•
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ثر يجعل صف جوجل الدراسي التدريس منتجا اك

تقوية تحسين التعاون و, وذي معنى بتبسيط المهام

.التواصل

كيز انشأ صف جوجل الدراسي لتقليل وقت التر

على التكنولوجيا وزيادة وقت التركيز على

.التدريس

ما هو صف جوجل 

 Google)الدراسي 

Classroom)؟
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االستخدامسهل•

الطالبمعبسهولةاالتصال•

االسئلةطرح•

الواجباتانشاء•

الراجعةالتغذية•

(وعواالسباليوم,الموضوع)المواضيعحسبالتنظيم•

(اخرينمعلميناضافة)الزمالءنظام•

االموراولياءمعالتواصل•

لماذا صف جوجل 

الدراسي؟
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نصائح لتهيئة صف جوجل 

الدراسي

ةاضافقبلالدراسيصفكبتهيئةقم❑

وتنظيمهاالمواد

لماك,البدايةمنذتنظيمااكثركنتكلما❑

لكلفائدةواكثرمبسطاصفككان
المستخدمين
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كيفية استخدام  صف جوجل الدراسي

❑Classroom.google.com

Dashboardواجهة القيادة ❑
اختصارات صف جوجل الدراسي على ❑

سطح المكتب على الحاسوب

 Google)بيق جوجل كرووم طت❑
Chrome)

ازرار مربعة9❑

ممنوعة من الوصول اليها عن طريق ❑

SSOو SAMLموقع الجامعة بواسطة 

حاسوب مكتبي او 
محمول

http://classroom.google.com/
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(Classroom Tile)ارضية الصف 

انشاء صف او االنضمام لصف❑

اظهار جميع الصفوف❑

المهام❑

تقويم االحداث❑

(للمعلم فقط)الدروس المؤرشفة ❑

االعدادات العامة❑



9
اعدادات الصف العامة

الملف التعريفي❑

اعدادات الحساب❑

االشعارات❑

التعليقات❑

الصفوف التي تدرسها❑

اشعارات الصف❑
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انشاء صفك االول

اسم الصف❑

الجزء❑

المادة❑

الغرفة❑

حافظ على التنظيم
السنوات هذا يجعل العثور على الواجبات اسهل في. تضمين السنة الدراسية والفصل الدراسي في تسمية الصف

القادمة

رجاء ال تكتب اسمك حين تنشأ صفا
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انشاء صفك االول

واجهة المعلم واجهة الطالب

افتح عمل الطالب
الدمج مع دفتر 

الدرجات
الدمج مع دفتر

درجات المعلم

الدمج مع دفتر

نشاطات 

الطالب

تحرير

نسخ

ارشفة

تحريك

الغاء االنضمام

و GDالعالقة بين  GC
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فوائد ارشفة ونسخ الصفوف

يمكن , ارشفة الدروس القديمة❑
ما الفائدة من ذلك؟, استعادها

ل يمكن لنسخ الدروس ان يستعيد ك❑

المواد والواجبات باستثناء الطالب
ما الفائدة من ذلك؟, والدفق

تحرير

نسخ

ارشفة

, البمنشورات الط, الطالب والمعلمون المساعدون, مواد الدرس التي تم حذفها, االعالنات: المواد التي ال يمكن نسخها

المرفقات التي ال تملك صالحية نسخها
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سؤال استطالع

فيمكننا استخدام النسخ الرشفة الصفو

(aصح

(bخطأ
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(Classroom Tile)ارضية الصف 

oلوحة , االعالنات, المنتدى: الدفق

(  Theme)تخصيص سمات , المناقشات

الصف

oالمهام, انشاء اختبار: العمل الصفي  ,

المواضيع واضافة المواد

oكتم , طالب, اضافة معلم مساعد: الناس

الصوت وازالة االفراد او كل الطالب

oدفتر درجات لجميع نشاطات : تأشير

الطالب

واجهة المعلم
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اعدادات الصف

تفاصيل الصف عام تأشير

اسم الصف❑

توصيف الصف❑

الجزء❑

المادة❑

رمز الصف❑

السيطرة على الدفق❑

العمل الصفي على الدفق❑

المواد المحذوفة❑

نظم وضع الدرجات❑

فئات الدرجات❑

الدرجة الكلية❑

SISمزامنة الدرجات الى ❑
الخاص بك
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سؤال استطالع

ات وظيفة اضافة نظم الدرجات وانشاء فئات الدرج

موجودة في اصدار صف جوجل الدراسي على 

االنترنت واصداره على الهاتف المحمول؟

(aصح

(bخطأ
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االنضمام لصف

رمز الصف❑

دعوة بالبريد االلكتروني❑

دعوة جماعية❑

بواسطة االدمن❑

اساليب االنضمام الى الصف
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سؤال استطالع

ء يستطيع المعلم المساعد القيام باي شي

في يستطيع المعلم منشأ الصف القيام به

الصف

(aصح

(bخطأ
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ميزات صفحة العمل الصفي

والنشاء,المواد,االختبارات,الواجباتنشر:التاليةبالنشاطاتللقيامالمعلميستخدمهاالتيالصفحةهي

.جوجلومحركالتقويمالىواالنتقالميتهانكاوتاستخدام,منظمةمواضيع



20
التنظيم من خالل موضوع

هل لديك مصادر تريد للمتعلم . «About« »حول»تنظيم المصادر في صفحة ❑

الوصول اليها طوال مدة الدورة او خالل دراسة وحدة معينة؟ اضف هذه 

.حتى ال تضيع في الدفق« About»المصادر الى قسم المواد في صفحة حول 

انشاءبتقومحين.بتدريسهاقمتالتيالوحداتلمتابعةالمواضيعاستخدم❑

ةنظر.الوحدةاسملتخصيصالموضوعخياراستخدم,والواجباتاالعالنات

قمتالتيالوحداتتعرفتجعلكالصفواجهةفياليسارالعمودالىسريعة

.بتغطيتها

بشكل عملي
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سؤال استطالع

,  يمكن ان يشكل الموضوع فئة كل منشور

مواد مما يتيح ان يتم تنظيمها , واجب, اعالن

.بفاعلية

(aصح

(bخطأ



22
التخصيص لمجاميع معينة

Specific Students Specific Classes

التخصيص بحسب الطالب▪

التعيين لجميع الصفوف معا▪

!يمكن القيام بذلك عن طريق البريد االلكتروني ايضا▪

ذويالطالباستيعابعلىالجيدالتعليمينطوي❑

منبدالا الفريدةالتعلموسرعاتوأساليباالهتمامات

.الصفطالبلجميعالوتيرةوبنفسالعملنفستعيين

ستخدامبامعينينلطالبمختلفةمهامتخصيصيمكنك

الدراسيجوجلصففيالفرديالتخصيصميزة
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سؤال استطالع

ل يمكن استخدام تخصيص المهام في صف جوج

الدراسي للطالب في الصفحات التالية

(aالدفق

(bانشاء

(cالعمل الصفي

(dاالعدادات الخاصة
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يمكن انشاء كل الوسائط في صف جوجل 

:الدراسي الستخدامها كمادة

نتاو مايكروسوفت باور بويجوجل ساليد❑

وثائق جوجل أو مايكروسوفت وورد❑

جداول بيانات جوجل او مايكروسوفت ❑

اكسل

رسومات جوجل❑

يوتيوب❑

االضافة من محرك جوجل او من جهازك❑

كيفية انشاء المواد
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كيفية االنضمام الى تطبيق صف جوجل الدراسي

iOSرابط لنظام •

رابط لجوجل بالي •
Google Play

جهاز لوحي أو هاتف

لن يكون )وسجل دخولك ( يفضل استخدام جوجل كرووم)classroom.google.comابحث عن 

(تسجيل الدخول مطلوبا اذا كنت قد سجلت الدخول مسبقا الى جوجل كرووم

https://www.google.com/url?q=https://itunes.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788?mt=8https://itunes.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788?mt=8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGv1vIlKHKJoaEjkN4DoUQa-HWFCA
https://www.google.com/url?q=https://itunes.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788?mt=8https://itunes.apple.com/us/app/google-classroom/id924620788?mt=8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGv1vIlKHKJoaEjkN4DoUQa-HWFCA
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التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي
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التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي
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(ضبط الحساب)التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي 
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(ضبط الحساب)التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي 
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التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي
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التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي
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التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي
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التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي
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ميزات التطبيق الجوال لصف جوجل الدراسي

الدراسيجوجللصفالجوالالتطبيقميزات

جوجلقوثائعلىبيدهمالكتابةوالطالبللمعلمتتيح:الرقميةالكتابة❑
PDFوملفات

عملهملناتجصورةالتقاطللطالبيمكن:الصورالتقاط❑

,اعالنكللصفخاصةرسالةادراجللمعلميمكن:الفيديومقاطعتسجيل❑
ةرياضيمسألةحلكيفيةحولفيديومقطعتسجيلللطالبويمكن

والصوتاالهتزازبضمنها,الجهازاشعارات:االشعارات❑

مواقففياو,معينبدورللقيام,االسئلةعلىلالجابة:الطالبمحدد❑
.عشوائياطالبالختياركحاجتكاخرى
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سؤال استطالع

, الن صف جوجل الدراسي هو تطبيق جوال

على يمكنه االتصال بتطبيقات جوالة اخرى

جهازك

(aصح

(bخطأ
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