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السرية اذلاتية

ادلكتورة رغد عامد محمود

فزيايءدكتوراه 

وبيئيةفزيايء نووية دكتوراه الاختصاص 

ور اجلامعةيف قسم العالج الطبيعي يف لكية املنصتدريس ية 
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اهداف الجلسة

كوكلمنصةفيالمتوفرةالدرجاتاحتسابطرقانواع✓
Google).كالسروم Classroom)

.الطرقهذهاحتسابعلىامثلة✓

اسيالدرالفصلاثناءالموجودةالطرقهذهاستثماركيفية✓
.المدمج

:الجلسة سوف نتعلم االتيفي نهاية هذه 
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طرق احتساب 
الدرجات

هنالك ثالث طرق الحتساب الدرجات حسب اختيارات 
(Google Classroom):-المنصة التعليمية

no overall gradeليس هنالك عالمة كلية1.

total pointاجمالي النقاط2.

             weighted by categoryمقدرة حسب الفئة 3.
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Online
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اعدادات وضع العالمات 

Grading

انقر على اعدادات الصف(Grading)من اجل ضبط اعدادات نظام الدرجات 

:  كما هو موضح في النافذة ادناه

انقر على 

اعدادات 
الصف
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انقر على اعدادات الصف(Grading)من اجل ضبط اعدادات وضع العالمات

:  الموجودة في اعلى يسار الشاشة كما هو موضح في النافذة ادناه

اعدادات وضع العالمات 

Grading
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الختيار احد طرق وضع العالمات 
انقرعلى      لتظهرالقائمة المنسدلة

عند تفعيل هذا االيعاز سوف تظهر 
العالمة النهائية لكل الطالب 

اضافة فئة الدرجة مثل االمتحان
الخ ...الشهري والواجب البيتي 

عند االنتهاء من االعدادات يتم 
الضغط على زر الحفظ
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قم باختيار -1
نظام العالمات 

قم باضافة فئات -2
الدرجات

اضافة فئة درجة

ظعند االنتهاء اضغط زر الحف-3
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طريقة اجمالي 

(Total Point)النقاط

؟(Total Point)اجمالي النقاط كيف يتم حساب الدرجات باستخدام طريقة / مثال

(Grad Category)على فرض تم اعداد فئات النواع الدرجات ➢

1- Test         50     degree
2- H.W         10     degree
3- Quizzes    5      degree
4- Lab           15    degree
5- Report     30    degree

110   degree

T𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 =
(𝑇𝑒𝑠𝑡 + 𝐻.𝑊 + 𝑄𝑢𝑖𝑧 + 𝐿𝑎𝑏 + 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡)

𝑆𝑢𝑚(50 + 10 + 5 + 15 + 30)
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T𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 =
(25 + 40 + 8 + 24)

𝑆𝑢𝑚(50 + 50 + 10 + 30)
=

97

140
= 0.692 𝑜𝑟 69.29%
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يجب : مالحظة مهمة 

او ( مفقود)تغيير كلمة 

((missing الموجودة في

رصفسجل الدرجات الى 
ة حتى يتم حساب الدرج,

.  بطريقة صحيحة

يرقبل التغي

ربعد التغيي
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طريقة التقدير حسب 

(Weights)الفئة

؟(weights)الفئة التقديرحسبطريقة كيف يتم حساب الدرجات باستخدام / مثال

(Grad Category)على فرض تم اعداد فئات النواع الدرجات ➢

1- Test                      50%

2- H.W                        5%     
3- Quizzes                   5%      
4- Lab                        10%    
5- Report                   30%    

Sum should be        100%

%100ان يكون اجمالي فئات العالمات يجب
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قم باختيار -1
نظام العالمات 

قم باضافة فئات -2

الدرجات مع مراعاة 

ان يكون اجمالي فئات 
%100العالمات 

اضافة فئة درجة

ظعند االنتهاء اضغط زر الحف-3



تخصيص الدرجات حسب الفئات1616
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طريقة نسخ وتنزيل 

الدرجات

عند النقر على زر االعدادات تظهر 

النافذة 
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لكي يقوم الطالب باستعراض درجاتة يذهب الى الواجب الدراسي ومن ثم يقوم بالنقر على ايقونه عرض واجبك
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سؤال؟

اضافة نظم الدرجات وانشاء فئات الدرجات موجودة في اصدار صفوظيفة 

؟جوجل الدراسي على االنترنت واصداره على الهاتف المحمول

(a صح

(bخطا
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