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 ***ةـــــدمـــمق***
إلى وفرة المعلومات في كافة  المعلومات تكنولوجيا لقد أدى التقدم في مجال

وبذلك تالشت المسافة بين المعلومات والمعلم، األمر الذي جعلنا بحاجة  مجاالتها
م ومهاراتهما للوصول بالمتعلم إلى اكتساب ماسة إلى تطوير أساليب التعلم والتعلي

 .المعلومات ذاتيا  

وقد شهدت السنوات األخيرة الماضية طفرة كبيرة في المستحدثات التكنولوجية 
المرتبطة بالتعليم، فمن التعليم القائم على الكمبيوتر، إلى استخدام اإلنترنت في 

، فنتج عن ذلك ظهور ما يسمى اإللكتروني التعلم العملية التعليمية ومنها إلى
 .بالمنصات التعليمية

ورا  في إكساب المتعلمين المهارات وبذلك نجد أن للمنصات التعليمية د
المعلوماتية الالزمة من أجل التعلم الذاتي، وتنمية التفكير اإلبداعي وجعل المتعلم 

 .أكثر تحكما  في العملية التعليمية وإدارة الوقت

  التعليميةمفهوم املنصة: 

 ية الويب وتجمع بين مميزات أنظمةتعرف بأنها بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقن
دارة المحتوى اإللكتروني وبين شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك، وتويتر إ

اجبات وتطبيق األنشطة وتمكن المعلمين من نشر الدروس واألهداف ووضع الو 
تعددة، تقسيم الطالب إلي واالتصال بالمعلمين من خالل تقنيات م التعليمية،
معلمين والطالب، ومشاركة ، وتساعد على تبادل األفكار واآلراء بين المجموعات

 المحتوى العلمي، مما يساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

https://www.new-educ.com/%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa
https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
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  التعليميةاجيابيات وسلبيات املنصة: 
:اإليجابيات أوال: 
o .يمكن المعلمين من إنشاء فصول افتراضية للطالب 
o ين والطالب.إجراء المناقشات الجماعية وإرسال الرسائل وتبادل الملفات بين المعلم 
o .إنشاء العديد من المجموعات في المنصة اإللكترونية 
o .توفر مكتبة رقمية تحتوى على مصادر التعلم للمحتوى العلمي 

o .تساعد الطالب على تبادل اآلراء واالفكار مما يساعد على التفكير االبداعي 
o .تساعد في إنشاء االختبارات اإللكترونية بسهولة 
o لطالب.توفر التغذية الراجعة ل 
o .إمكانية تحميلها على الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية 
o  سهولة التواصل بين المعلم وأولياء األمور، واطالع أولياء االمور على نتائج

 أبنائهم.
o .تساعد المعلمين في متابعة أداء طالبهم ألداء بعض المهارات، ومدى تقدمهم 
o .تشجع الطالب على التعلم التشاركي 
o إلى المادة العلمية. سهولة الوصول 
o  التواصل بين المعلمين في دولة معينة أو في دول عديدة لتبادل األفكار والمشاركة

 التربوية. في المناقشات
o .تدعيم التفاعلية بين المعلم والمتعلم 
o  حل مشكلة الدروس الخصوصية بالوصول إلى حلول غير تقليدية لمشكالت طرق

 التدريس التقليدية.
o لطالب السترجاع ما تم دراسته في أي وقتإتاحة الفرصة ل 
o .الجمع بين أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني وشبكات التواصل االجتماعي 
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السلبيات: من  
تربويون يرون أن  هناكأن  إال اإللكترونيةبالرغم من مزايا المنصات التعليمية 

 المنصة قد تؤدي إلى ما يأتي
o  و إساءة استخدامها رنتاإلنتمعلومات الطلبة إلى قرصنة  ضتعر 
o  امام التواصل والتفاعل بين  قمما يشكل عائ باإلنترنت االتصالإمكانية انقطاع

  .والطلبةالمستمر بين األساتذة 
o  وجودة مخرجاته اإللكترونيوالتربويين بالتعلم  األساتذةقلة الثقة لدى بعض. 
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 جوجل كالس روم  نبذة عنGoogle Classroom؟ 
جوجل كالس روم خدمة تعتمد بشكل أساسي على االنترنت، وتتيح للمعلمين 
إنشاء فصول دراسية عبر االنترنت وتمكنهم من جمع وتوزيع وإدارة هذه الفصول، 

 ويسمح لهم بالتواصل والتعاون مع الطالب وأولياء أمورهم.

 القيام بالعديد من املهام، وهى: ميكن للمعلمني من خالل هذه اخلدمة

 توزيع املصادر املختلفة 
يمكن استخدام جوجل كالس رووم كمنصة لتبادل المواد الدراسية والمستندات 
األخرى المتعلقة بها مع الطالب، ويسمح للمعلمين بمشاركة الملفات من أجهزة 

ف أو أي روابط الكمبيوتر الخاصة بهم، أو مقاطع فيديو يوتيوب أو روابط جوجل دراي
أخرى، وبمجرد حفظ وتخزين هذه المواد على االنترنت يمكن للطالب الوصول إليها 

 من أي مكان، حتى األجهزة المحمولة.

في قسم الطالب، يمكن للمعلم تحديد ما إذا كان ُيسمح لطالبه بالتعليق على 
النشر فقط. األسئلة واإلعالنات والواجبات التي يقوم بإنشائها أو يكون بإمكانهم 

ا اختيار أن يكون هو الشخص الوحيد الذي يمكنه النشر والتعليق  يمكن للمعلم أيض 
 في فصله.

 متابعة الواجبات املدرسية 
يتيح جوجل كالسروم للمعلمين إنشاء الواجبات المدرسية وتوزيعها وجمعها 

واجبات، وتصحيحها، وُيمكنهم من القيام بأشياء أخرى مثل: إضافة روابط مفيدة مع ال
 إعادة استخدام نفس الواجب مرة أخرى، جدولة الواجب لتاريخ الحق.
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 عمل إعالنات جوجل كالس روم 
يمكن للمعلمين عمل إعالنات من خالل جوجل كالسروم، وسيتم إرسالها تلقائي ا 
ا  عبر البريد االلكتروني إلى جميع الطالب في الفصل، وسيكون بإمكانهم أيض 

ا مشاهدته في عالمة تب ويب ساحة المشاركات في كالسروم. تسمح الخدمة أيض 
للمعلمين بجدولة موعد ظهور إعالن أو مشاركة أو واجب دراسي في عالمة تبويب 

 ساحة المشاركات الخاصة بالطالب.

 ختزين مواد الفصل الدراسي 
عند االشتراك في جوجل كالسروم، فإنه ينشئ تلقائي ا مجلد جوجل درايف يسمى 

(Classroom وعند إنشاء فئة جديدة يتم إنشاء مجلد فرعي جديد، وسيتم تخزين ،)
 جميع الواجبات المدرسية التي يوزعها المعلم، تلقائيا في هذه المجلدات الفرعية.

ا مشاركة مجلدات أو ملفات جوجل درايف مع الطالب بمجرد لصق  يمكن أيض 
اجب مدرسي/ إعالن/ ( أو عن طريق إضافته إلى و Aboutالرابط في عالمة تبويب )

 سؤال.

 تعليقات ألولياء األمور 
ا للمدرسين إرسال تعليقات إلى أولياء األمور حول  يتيح جوجل كالسروم أيض 
أداء الطالب، وسيتم إرسال ذلك عبر البريد االلكتروني، يتضمن تفاصيل مثل: الواجب 

 الذي لم يتم إنجازه، الواجب القادم، ونشاط الفصل.

المعلمين قادرين على إعداد  علي جعل Google classroomتعمل منصة 
التي  الملفاتفصل دراسي كامل عن طريق اإلنترنت، وذلك من خالل التحكم في كافة 

 Google)  على جوجل درايف الملفاتتكون الزمة للطالب، حيث يتم تسجيل 

Drive)باإلضافة إلى تعديلها من خالله مثل جدول البيانات وغيره من المهام ، 
 .التعليمية المختلفة
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 Google Classroomمميزات  
من أهم مميزاته سهولة التواصل بين المعلم والطالب عن بعد، إلى جانب أنه 

 يقوم بعمل بعض األمور الهامة في عملية التعلم، وهي كاآلتي:

o أول شيء يكون المعلم في حاجة له هو تكليف الطالب : وضع واجبات منزلية
،  Google Classroomيهم إتمامها، وهو ما يسهله ببعض المهام التي عل

حتى يستطيع الطالب الوصول إليها وتنفيذها،  الملفاتويتم ذلك من خالل تحميل 
حيث يصل للطالب إشعار ا من خالل البريد اإللكتروني الخاص بهم يشير إلى وجود 

 .امهمة جديدة، فيقومون بتسليمها عند اإلنتهاء ثم يبدأ المعلم في تقييمه

o إذا كان المعلم يريد إعالم الصف بأكمله بأمر ما، يستطيع كتابته : عمل إعالنات
سريع ا ثم يرسله، حيث إنه سوف يصل إلى البريد اإللكتروني الخاص بكل طالب 

 .في الفصل الدراسي

o يمكن تخزين مواد الفصل الدراسي، حيث إن المواد التي يقوم المعلم : ختزين املواد
مهمات الدراسية ال تعد من المستندات التي يمكن تخزينها فقط، بل بإضافتها إلى ال

 ) Googleيمكن تخزين أي شيء آخر ضروري للطالب على جوجل درايف

)Drive . 

o يكون لدى الطالب على : إمكانية تفاعل الطالبClassroom Google إمكانية
ل الطالب التفاعل من خالل التعليق على اإلعالنات والمهام، كما يمكن أن يرس

 Google Classroomلبعضهم البعض بريد إلكتروني عن طريق منصة 
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 Google فيما يلي بعض الطرق اليت ميكن من خالهلا استخدامو

Classroom كنظام إدارة تعلم جماني: 

إليى طالبهيم مباشيرة  ، فضيال   الملفياتيمكن لمتخصصيي التعلييم اإللكترونيي تسيليم  .1
ونين اآلخرين عبير اإلنترنيت ، مثيل منشيئي محتيوى عن توزيع الملفات على المتعا

 .التعليم اإللكتروني

يمكن لمتخصصي التعليم اإللكتروني مشاركة اليروابط إليى الميوارد عبير اإلنترنيت ،  .2
والمقييياالت والمواقيييع ، والتيييي يمكييين أن تكيييون بمثابييية أدوات  مقييياطع الفييييديو مثيييل

 .تعليمية إلكترونية تكميلية

المتعلمييين عبيير اإلنترنييت ، ممييا يسييهل تلقييي مالحظييات  يمكيين جمييع البيانييات ميين .3
الميييتعلم والمعلوميييات الشخصيييية التيييي يمكييين اسيييتخدامها لتحسيييين تجربييية التعلييييم 

 .اإللكتروني الشاملة

يمكييييين للمتعلميييييين تقيييييديم مالحظيييييات إليييييى أقيييييرانهم مييييين خيييييالل التعلييييييق عليييييى  .4
ا العمل  .على المهام والعمل بشكل تعاوني الواجبات مع ا أو البحيث عين يمكنهم أيض 

 .Google Classroom المهام من خالل تطبيق

 Googleوفيما يلي نعرض بعض الصور اليت توضح طريقة استخدام 

Classroom  كنظام إدارة تعلم: 

o في البداية تحتاج أن يكون لديك بريد إلكتروني على )Gmail(  

o ادخل على حسابك  Gmail  ثم انقر على زر تطبيقاتGoogle  لعرض
 لتطبيقات ا

o ثم اختر تطبيق Google Classroom 
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من أجل الدخول  االستمرارقم بعدها بالنقر على 
 للصفحة الرئيسية

عد الدخول ستجد في يمين الشاشة أيقونة زائد 
بعدها   Create Class قم بالنقر عليها واختيار“+” 

ستظهر رسالة على هذا الشكل ,قم بالموافقة على شروط 
 خدمة تم انقر على استمرارال

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية لصفوف جوجل حيث سيتم عرض 
 ..الصفوف التي قمت بإنشائها سابقا

األن ستظهر هذه الحقول قم بملئها بما يناسب الفصل الدراسي المناسب وقم 
 Create بالنقر على إنشاء أو

 

 

 

 

 ”+“ إلنشاء صف جديد انقر على إشارة
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وليكن إنشاء صف جديد،  ادخل إلى صف موجود مسبقا أو أنشئ صفا جديدا،
 :تظهر شاشة إلدخال بيانات الفصل كما يليحيث 

 

 

 

 

 

 

 

ستظهر صفحة الصف كما يلي حيث يمكنك   Create ثم انقر على إنشاء
 وبانر الصفحةتغيير الصورة 

 

 

 

 

 

 

 

 .الحظ ان الصف فارغ ال يحتوي على مواد تعليمية أو طالب
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 :الصف إلى الطالب إضافة -
    س أن يقوم بإضافة طالب للصف من خالل النقر علىيمكن للمدر 

People حيث تظهر إمكانية إضافة طالب ومعلمين كما في الصورة التالية: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

o انقر على إشارة + إلضافة الطالب ثم أدخل ايميل الطالب ومن ثم انقر دعوة 

“invite“ 
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o سي من خالل كود الفصل الذي كذلك يستطيع الطالب االنضمام إلى الصف الدرا
 :يظهر تحت اسم الصف كما يلي

 

 

o وميكنك عرض الكود بشكل واضح بالنقر على: 
تستطيع التحكم في منح صالحيات الطالب من حيث كتابة تعليق أو إضافة 

ثم االنتقال إلى   منشورات من خالل التحكم في اعدادات الصف بالنقر على
 .تحديد الصالحيات التي ترغب بإعطائها للطالب ثم Stream إعدادات عامة واختيار

 

 
 
 
 
 
 

إلضافة مساعد تدريس أو معلم نتبع نفس الخطوات السابقة في إضافة 
 .الطالب

حيث تستطيع إضافة معلمين وطالب من خالل النقر على إشارة +، أدخل اسم 
 ”Invite“ المعلم او اإليميل ثم انقر على دعوة
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 :واإلعالنات الواجبات، التعليمية، ادالمو إضافة -

المهام، يتم ذلك من خالل النقر على عمل و ضافة المواد التعليمية واإلعالنات ال
 .Classwork الصف

 

 عند النقر على إنشاء، تظهر مجموعة خيارات
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اكتب عنوان  :Material  لنبدأ بإضافة املواد التعليمية، بالنقر على
إلضافة ملف من جهازك، من جوجل  Add  ة وكذلك انقر علىالمادة، وصف للماد

 .درايف او رابط
 

 

 

 
 

 

 

 

 

ليكن إضافة الملف من جهازك، لذا ننقر على ملف، اختر الملف من جهازك 
 .وأضفه
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 ..أو اكسل، رسومات ورد كذلك نستطيع إنشاء ملف
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 يوتيوب ملف إضافة -
 
 
 
 
 
 
 
 :للطالب مهام إضافة-

 Create تستطيع إضافة مهمة لجميع الطلبة أو لطلبة محددين، انقر على

Assignment 
 

 

 

 

 

 

 

من الشاشة السابقة تستطيع التحكم في الطالب الذين سينفذون المهمة، 
عالمة المهمة، تاريخ التسليم، وكذلك إضافة معايير رصد العالمة من خالل 

 Assign ، بعد ذلك انقر علىRubric إضافة
 متعدد أو قصير سؤال سؤال: ضافةإ -
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 حيث يمكنك إضافته في ملف منفصل أو مباشر 

 

 

 

 

 

 

كذلك نقوم بإضافة رابط للبث المباشر من خالل رابط وذلك لربط الصف مع 
 Zoom نظام
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ما قمت بإضافته على الصف سيتم عرضه مباشرة على الواجهة الرئيسية 
 :للصف كما يلي

 

 

 

 

 

 

 :للطلبة كما يلي عالناتإ تستطيع إضافة
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 Zoom منصة:نياثا
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 منصة Zoom: 
هو برنامج مختص بمكالمات الفيديو، حيث يستضيف أحد المتصلين المكالمة، 
ويملك كامل الصالحيات ضمنها، وقد تحوي المكالمة أكثر من متصل أخر كما يمكن 

 مشاركة الصالحيات مع متصلين أخرين.

لقاءات العمل الجماعية والتي تحوي مضيفا  ومشاركين يناسب هذا البرنامج 
معه في اللقاء، ويمكن لكل منهم أن يشارك صورة الشاشة الخاصة به في أي وقت، 

 لذا فهو يجعل التواصل بينهم أفضل وأسرع.

 : أبرز مميزاته 
o عقد اجتماعات الفيديو ):Meetings(  يمكن باستخدام زوم عقد مؤتمرات

بر أّي جهاز )كمبيوتر شخصي، كمبيوتر لوحي، هاتف ومراسالت الفيديو ع
محمول( بكّل سهولٍة وبساطة. مع إمكانية تسجيل المحادثات والفيديو. والتكامل 

 "جيميل"و) "Outlook (آوت لوك "مع خدمات التقويم المشهورة مثل

).Gmail( 

o اإلنرتنت إجراء ندوات الفيديو عرب ):Video Webinars(  يمكنك استضافة
مشارك  100ثك التسويقية أو غير التسويقية عبر اإلنترنت مع ما يصل إلى أحدا

إلى  100في الفيديو التفاعلي، مع خطط دفع متنوعة ُتَمّكنَك من استضافة من 
 .شخصا  من الحضور في ندوة الفيديو الواحدة 10000

o غرف املؤمترات ):Conference Rooms(  يمكنك باستخدام زوم بناء غرف
ات تعاون مشترك، ودعوة المشاركين لالنضمام إليها بضغطة زرٍّ مؤتمرات ذ

) " Interactiveواحدة. كما تقّدم الغرف ميزات "السبورة التفاعلية

)whiteboardوباستخدام ميزات "السبورة التفاعلية" في اجتماعات زوم ، 

) Zoom(  سيتمكن المشاركون من العرض والتعليق على لوحٍة بيضاء فارغة أو
لوحة بيضاء في نفس  12محتوى مشترك. مع إمكانية فتح ما يصل إلى  عبر
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الوقت. كما ُيَمّكُنَك زوم من إدارة الُغَرف بسهولٍة وبساطة عن طريق تمكين إدارة 
 .الغرف حسب الموقع الجغرافي ضمن بنيٍة هرمية

o نظام هاتف املؤسسة ):Phone System(  أحد أهّم ميزات خدمة زووم هي
المؤسسة والدردشة واالجتماعات والفيديو باستخدام نظاٍم أساسيٍّ توحيد هواتف 

واحد. كما يوّفر زوم نظام هاتفا  معتمدا  على السحابة، حيث يمكنك إدارة 
المستخدمين من نظاٍم مركزيٍّ واحٍد بسهولة. باإلضافة إلى إمكانية تسجيل جميع 

 .المكالمات في السحابة

o يع املنصات واألجهزةالدردشة ومشاركة امللفات عرب مج :)Chat(  باستخدام
ميزات الدردشة المتوفرة في برنامج زوم يمكن للِفَرق أن تبقى على اتصاٍل دائم، 
وبالتالي يصبح التعاون بين أعضاء الفريق سهال . كما يوّفر زوم إمكانية البحث 

 .السريع عن الرسائل والمحتوى والروابط المتعلقة بالمشاريع

 لبرنامج وفًقا للشركة المنتجة لهى لاألخرميزات الم: 

o فيديوهات بدقة HD  

o صوت بدقة HD مع ميزة اكتشاف الصوت. 

o خاصية ملء الشاشة وعرض مختلف الفيديوهات. 

o  ٍإمكانية االستقبال واالرسال للفيديوهات في وقٍت واحد. 

o تطبيق موبايل غني وذو أداء عاٍل سواء ألجهزة أندرويد أو آي أو إس. 

o اء غرٍف باستخدام برنامج زوم واالنضمام إليهاإمكانية إنش. 

o إمكانية الحضور كمشاهٍد فقط. 

o إمكانية االنضمام عن طريق االتصال الهاتفي. 

o  إمكانية الوصول للمحتوى من قبل المشاركين غير القادرين على االنضمام في
 .الوقت المحدد

  االستخدامخطوات التسجيل وكيفية : 
o لموقع الرسمي ل زومعن طريق ا يتم تحميل وتثبيت البرنامج. 
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o قم بالضغط  أو الهاتف المحمول لبدء محادثٍة جماعيٍة فيديويٍة عن طريق الحاسب
 على إبدأ في نظام ويندوز، أو التطبيقات في نظام ماك.

o  نختار االنضمام إلى لقاءJoin a Meeting  إذا كنا نود االنضمام إلى محادثٍة
ا عن طريق  ادثة، ويجب تسجيل الدخول للتمكن من المح IDموجودٍة مسبق 

 االنضمام إليها.
o  نختار تسجيل الدخولLogin with SSO. 
o .ندخل الرابط ونضغط استمرار وهي خطوٌة لمرة واحدٍة 

ويمكن عن طريق تسجيل الدخول فقط البدء بمحادثٍة جديدٍة خاصة  بالمستخدم، 
 ومشاركتها مع المدعوين إليها.

ا جدولة اللقاء ات التي سيتم إجراؤها باستخدام برنامج زوم، ليتم يمكن أيض 
  ها في الوقت المحدداالنضمام إلي
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  منصة:الثثا
Google Meet 
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  منصةGoogle Meet: 
، والذي يتم توفيره كجزء  Google هو برنامج مؤتمرات الفيديو المدفوعة من

 Hangouts ، إنها تشبه خدمة الدردشة المرئية المقدمة في G Suite من

ا أكبر من المشاركين  .للمستهلكين ولكنها تدعم عدد 

Google Meet   عبارة عن نظام أساسي إلجراء مكالمات الفيديو والمؤتمرات
تم تصميمه بشكل أساسي لالستخدام المهني ، ويربط الزمالء عن ُبعد مع ا للتفاعل 

 . في الوقت الفعلي

صل عدد المتحدثين إلى األساسية ، يمكن أن ي Google Meet في مكالمة
ا ومشاركة الفيديو مع بعضهم البعض في وقت واحد  ، إذا اشتركت في  25 شخص 

أعلى ، فإن عدد األشخاص الذين يمكنهم  Google Meet مستويات عضوية
 .100أو  50االنضمام إلى مكالمة يصل إلى 

 مدفوع من أجل  إعداد مؤتمرات الفيديو عبر G Suite تحتاج إلى حساب

Google Meet وبدء تشغيلها ، ولكن يمكن ألي شخص لديه حساب Google 

  Google Meet  قياسي االنضمام والمشاركة في جلسة

للجميع عقد اجتماعات الفيديو بمستوى اجتماعات المؤّسسات.  Google تتيح
إنشاء اجتماع على اإلنترنت مع ما  Google واآلن، يمكن ألي شخص لديه حساب

 .دقيقة لكل اجتماع 60شارك ولمدة تصل إلى م 100يصل إلى 

الميزات  يمكن للشركات والمؤسسات التعليمية والمؤسسات األخرى االستفادة من
ا داخلي ا أو  250المتقّدمة، بما في ذلك عقد االجتماعات مع ما يصل إلى  مشارك 

 .مشاهد داخل أي نطاق 100,000خارجي ا والبث المباشر لما يصل إلى 
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 شرتاك يفطريقة اال Google Meet 
o لالستخدام الشخصي 

ا آخر  YouTube أو Google "أو "صور Gmail إذا كنت تستخدم أو منتج 
 إلى حسابك الحالي على تسجيل الدخول حالي ا، ما عليك سوى  Google من

.Google 
o أال تملك حساب ا علىGoogle يمكنك االشتراك مجان ا ؟. 
o سات

ّ
 الستخدام املؤس

تسجيل  حالي ا، ما عليك سوى  Google Workspace مإذا كنت تستخد
 .إلى حسابك الحالي الدخول

، ُيرجى االّطالع  Google Workspaceإذا لم يكن لديك حساب على
 .لمعرفة المزيد من المعلومات عن الخيارات المتاحة للمؤّسسات الخطط واألسعار على

o ملشريفGoogle Workspace  

 Gو Google Workspace إلى tGoogle Mee سبق أن تمت إضافة

 Suite للتعليم. 
o لبدء استخدام Google Meet كجزء منGoogle Workspace تفعيل  ، عليك

 .لمؤّسستك مكالمات الفيديو

 طريقة الوصول إىل Google Meet 

o يمكنك استخدام أي متصّفح ويب حديث بدون الحاجة إلى أي إجراء تنزيل 

o على جهاز  متصّفح حديث من أي اجتماعاالنضمام إلى  أو بدء اجتماع يمكنك
كمبيوتر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول. لن تحتاج إلى تثبيت أي برامج 

 .إضافية

o من هاتفك أو جهازك اللوحي 

o عليك تنزيل تطبيق Google Meet المتوافق مع األجهزة الجّوالة 
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o من  يمكنك االنضمام إلى أحد االجتماعات أو استضافتها أو مشاركة شاشتك
المتوافق مع األجهزة الجّوالة. ُيرجى تنزيل التطبيق من  Google Meet تطبيق
  Apple Store.أو متجر Google Play متجر

o  يمكن للمعلمين والمؤّسسات غير الربحية والخبراء في الرعاية الصحية الذين
من خالل مجموعة  Google Meet يريدون عقد اجتماعات فيديو الحصول على

التي تتضمن ميزات وأدوات إضافية  oogle WorkspaceG تطبيقات
 .للخصوصية

o يمكن للمؤسسات التعليمية استخدام Google Meet مجان ا كجزء من G Suite 

  .للتعليم
o يمكن استخدام Google Meet و omGoogle Classroوبقية تطبيقات 

 Google Workspace لدعم االمتثال للوائح مثل قانون حماية خصوصية
 وقانون الخصوصية والحقوق التعليمية للعائلة )COPPA (األطفال على اإلنترنت

 )FERPA(والالئحة العامة لحماية البيانات).GDPR(  

 ميزات تطبيقم Google Meet 
o حيتوي املستوى اجملاني من Zoom  دقيقة قبل أن يقوم  40حد زمني على

، مرتين. من اآلن وحتى سبتمبر Meet وهي منطقة يتفوق فيها ،بإخراج اجلميع
، سيكون الحد حد زمني لالجتماعات، واعتبار ا من سبتمبر Meet ليس لدى

  Zoomدقيقة كاملة أطول من 20دقيقة ،  60الزمني المجاني 
o واجهة املستخدم بسيط وسهل االستخدام 

o مجبرنا Google Meet ، ا من كيفية فتح مكالمة الفيديو،  سهل االستخدام بدء 
 Google Meet ، يظل Zoom بدال  من الظهور في نافذة جديدة تمام ا كما يفعل

في نفس عالمة التبويب التي بدأت المكالمة منها أو تفتح في عالمة تبويب 
أرسله إليك  eetM لتطبيق URL جديدة من نفس النافذة إذا كنت تفتح عنوان

 شخص ما

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/
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o تطبيق Meet ،التقديم “يمكنك النقر على  جيعل مشاركة الشاشة بسيطة للغاية
، ثم تحديد إما الشاشة بأكملها أو نافذة معينة ، إلنهاء مشاركة الشاشة ، ” اآلن

 Stop أو اضغط على Meet انقر على زر إيقاف التقديم الكبير في منتصف نافذة

 لهفي اإلشعار المصاحب 

o  تصميم تطبيقMeet  إنه تصميم أكثر أناقة، كما أن تسميات بشكل جيد ،
 Zoomالنصوص على عناصر التحكم الرئيسية أكبر وأسهل في القراءة من 

ا.   أيض 

o انضم لالجتماعات أثناء التنقل من خالل تطبيقات iOS و Android املصممة
ا للعمل مع

ً
ليومية وجميع يمكنك االطالع على اجتماعاتك ا،  Meet خصيص

 المعلومات المهمة من التقويم، ثم االنضمام بنقرة واحدة. وينشئ إصدار

 Enterprise من Google Workspace  ا رقم هاتف اتصال لكل أيض 
 Wi-حتى أثناء السفر بدون شبكة –اجتماع، حتى يتمتع كل ضيف بتجربة رائعة 

 Fiأو البيانات. 

o لحقة
ُ
 بحاجة لست فأنت ميت جوجل تطبيق خدمتست عندما ال حيتاج إىل برامج م

 الذي Zoom  تطبيق في يحدث ما عكس على ُملحقة، تطبيقات تحميل إلى
 .للمتصفح ملحق أو تطبيق تثبيت إلى يحتاج

o خدمة على جوجل أجرته الذي التطور بعد يتوفر على أنظمة اهلواتف الذكية 

 Meet Googleو دأندروي تشغيل نظام على متوفر ا التطبيق أصبح iOS وباقي 
 .المختلفة األنظمة

o على ميت جوجل خدمة باستخدام رغبت حال في ال حيتاج إىل رموز أو كلمات سر 
 رابط على النقر بمجرد االجتماع الى الدخول يمكنك فإنه الحاسوب الجهاز

 أي يتطلب وال الكاميرا، و الميكروفون  إلى للوصول السماح ومنحه االجتماع،
 .زووم تطبيق في الحال هو ماك سر كلمات أو رموز

o ا
ً
ا وأمان

ً
 ُيعد Meet Google أن إلى العالمية التقارير بعض ُتشير أكثر استقرار

ا من  .واالستقرار األمان من جودة بأعلى تتمتع التي التطبيقات أبرز من واحد 
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o  جوجل تطبيق من المجانية النسخة تمنح دقيقة 60عقد مكاملات الفيديو ملدة 
 .أقصى كحد دقيقة 60 لمدة الفيديو مكالمات قدع إمكانية ميت

o  100الواحدة الفيديو مكالمة في المشتركين عدد يبلغ :مشارك يف املكاملة الواحدة 
 على يتفوق  جعله ما وهو مشارك، 100 نحو ميت جوجل تطبيق عبر تتم التي

 .زووم تطبيق
o  م جلميع أنواع األنشطة التجارية

ّ
امل كلي ا مع بأنه متك Meetيتميز تطبيق مصم

Google Workspace   حتى تتمكن من االنضمام إلى االجتماعات مباشرة ،
من حدث تقويم أو دعوة بريد إلكتروني. كما تتوفر جميع تفاصيل األحداث المهمة 
عند الحاجة إليها، سواء تم انضمامك من جهاز كمبيوتر، أو هاتف، أو قاعة 

 المؤتمرات.

  Google Meetتي توضح طريقة استخدام وفيما يلي نعرض بعض الصور ال
 كنظام إدارة تعلم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج من خالل الرابط التالي:تحمل البرنام
https://zoom/dowinlood 
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 -34- 

 

 

 

 

 

 

 منصة:رابعا
 Microsoft Team 
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  منصةMicrosoft Team: 
هو عبارة عن منّصة للتعاون والتواصل للشركات والفرق المهنية والمؤسسات. 

التبديل بين فرق  (Microsoft Teams) "يستطيع مستخدمي "مايكروسوفت تيمز 
 .متعددة على التطبيق، ولكلٍّ منها أعضائها وقنواتها

بديال  جيدا  للبرامج األخرى  (Microsoft Teams) "يعتبر "مايكروسوفت تيمز
في نفس المجال ولكّنه يتضّمن أيضا  مجموعة  من الميزات اإلضافية بفضل توافقه مع 

 .األخرى "مايكروسوفت" تطبيقات وبرامج

ا لالتصال والتعاون يجمع بين  تعد مايكروسوفت تيمز نظام ا أساسي ا موحد 
الدردشة المستمرة في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات )بما في ذلك 
التعاون في الملفات( وتكامل التطبيقات. تتكامل الخدمة مع مجموعة إنتاجية مكتب 

دادات يمكن أن تتكامل مع المنتجات ، وتتميز بامت365اشتراك مايكروسوفت أوفيس 
ا لخدمة سالك، وهي  غير التابعة لشركة مايكروسوفت. تعد مايكروسوفت تيمز منافس 

 مسار التطور والترقية من مايكروسوفت سكايب لألعمال.

أعلنت مايكروسوفت عن إصدار مايكروسوفت تيمز في حدث في نيويورك، 
. وتم إنشاؤها خالل 2017مارس  14وأطلقت الخدمة في جميع أنحاء العالم في 

هاكاثون داخلي في الشركة، ويقودها حالي ا برين ماكدوالند، نائب رئيس الشركة في 
 مايكروسوفت.

 :ما يلي) "Microsoft Teams (تتضمن بعض ميزات "مايكروسوفت تيمز

o القنوات النصية )دردشة( التي يمكن ألعضاء الفريق االنضمام إليها والمتابعة. 

o ة االجتماعات والمكالمات الجماعيةجدول. 

o مكالمات الصوت والفيديو. 

o مشاركة الشاشة أثناء المكالمات. 

o المشاركة والتعاون في المستندات في الوقت الفعلي. 



 

 -36- 

o أيضا من خالل تكامل "مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams" (  مع
ميل ، يمكنك تح) "Word(و"وورد) "OneDrive ("وان درايف :تطبيقات مثل

والطلب من  (Microsoft Teams) "المستندات إلى قنوات "مايكروسوفت تيمز
 .األعضاء التحرير واإلضافة إلى هذه المستندات

 ( "هل "مايكروسوفت تيمزMicrosoft Teamsجماني؟ ) 
( على إصدار قياسي Microsoft Teamsيحتوي "مايكروسوفت تيمز" )

 اشتراك مدفوعة للمؤسسات األكبر. خططيمكنك استخدامه مجانا ، كما يوجد أيضا  

واسعًة من امليزات، مبا يف  يتضمن اإلصدار اجملاني للفرق جمموعًة

 ذلك:

 .رسائل دردشة غير محدودة 
 .مكالمات صوتية ومرئية 
 10 .جيجا بايت مساحة تخزين سحابّية لملفات الفريق 
 2 .جيجا بايت مساحة تخزين سحابّية لكّل شخٍص للتخزين الشخصي 
 ال( "تكامل مع تطبيقات "مايكروسوفت أوفيسMicrosoft Office.) 
  التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية، مثل "أدوبيAdobe و"تريلو "Trello." 
 .تواصل وتعاون آمن 
 تي يحتاجونها من سيحصل معظم األفراد والشركات الصغيرة على جميع الميزات ال

 الخطة المجانية.
 مؤسسات الكبيرة وتتضمن مساحة تخزيٍن إضافّية ، تستهدف الخطة المدفوعة ال

وتعاونا  غنيا  بالملفات، وتكامالت إضافية للتطبيقات، وعناصر تحكم متقدمة في 
 تكنولوجيا المعلومات، وأمان على مستوى المؤسسة.
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 (:Microsoft Teamsحتميل مايكروسوفت تيمز ) -
( ألجهزة Microsoft Teamsيمكن تحميل برنامج "مايكروسوفت تيمز" )

( Mac( و"ماك" )Windowsالكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام "ويندوز" )
( من موقع مايكروسوفت الرسمي. كما يمكن تحميل تطبيق Linuxو"لينكس" )

( من Android( لهواتف "أندرويد" )Microsoft Teams"مايكروسوفت تيمز" )
( من متجر iPhone" )(، ولهواتف "أيفون Google Playسوق "جوجل بالي" )
(. حيث تعتبر هذه الطرق والمواقع هي الطرق Apple Storeتطبيقات "أبل ستور" )

 اآلمنة لتحميل التطبيق. وال يحّبذ تحميله من أي مواقع أخرى سوى هذه المواقع.

( لي أندرويد | Microsoft Teamsتنزيل )مجاني(: "مايكروسوفت تيمز" )
 (RPM( | لينكس )DEB| لينكس ) أيفون وأيباد | ويندوز | ماك

 ( "كيفية استخدام "مايكروسوفت تيمزMicrosoft Teams؟) 
( على موقع Microsoft Teamsيمكنك الوصول إلى "مايكروسوفت تيمز" )

فريقك على الويب، أو من خالل برنامج كمبيوتر مستقل، أو عبر تطبيق األجهزة 
". ومع ذلك، فإن iOS " أو "أي أو إسAndroidالمحمولة على "أندرويد 

( يعمل بشكٍل أفضل عند استخدامه على Microsoft Teams"مايكروسوفت تيمز" )
جهاز كمبيوترك، كما أّن تطبيق الهاتف المحمول هو الخيار األنسب لالستخدام أثناء 

 التنقل.

" Microsoftتحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب "مايكروسوفت 
 (.Microsoft Teamsيمز" )الستخدام "مايكروسوفت ت

 هل الدردشة في("مايكروسوفت تيمز"Microsoft Teamsخاصة؟ ) 
من المهم مالحظة أّنه يمكن مراقبة محادثات "مايكروسوفت تيمز" 

(Microsoft Teams ووضع عالمٍة عليها لكسر سياسات االتصال في مكان )
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 Microsoftوفت تيمز" )العمل. تتوفر هذه الميزة ألماكن العمل التي تدمج "مايكروس

Teams 365( مع خدمات "مايكروسوفت( "Microsoft 365.) 

 Microsoftفي األساس، ال ترسل أّي شيٍء على "مايكروسوفت تيمز" )

Teams.ال تريد أن يراه مديرك أو رئيسك ) 

 ( "هل يعتبر "مايكروسوفت تيمزMicrosoft Teamsآمن؟ ) 
( Zoomني منها برنامج "زوم" )مع وجود جميع مشكالت األمان التي يعا

باستمرار، يشعر الناس بالقلق بشأن أمان تطبيقات مؤتمرات الفيديو الخاصة بهم. 
 ( خيارا  آمنا ؟Microsoft Teamsفهل ُيَعدُّ "مايكروسوفت تيمز" )

وفقا  لمايكروسوفت، يتّم تشفير اتصاالت الشبكة في "مايكروسوفت تيمز" 
(Microsoft Teams  افتراضيا ) "ومع ذلك، ال يدعم تطبيق "مايكروسوفت تيمز .
(Microsoft Teams.التشفير من طرف إلى طرف مثل واتساب ) 

( على أنه Microsoft Teamsغالبا  ما ُينظر إلى "مايكروسوفت تيمز" )
برنامٌج أكثر موثوقية وجدارة بالثقة من بعض المنافسين األصغر نظرا  ألنه يعتمد 

 Microsoftاألمنية لمايكروسوفت. إّن "مايكروسوفت تيمز" )على البنية التحتية 

Teams( متوافق مع مستوى األمان )Tier-D" :والذي يتضمن معايير مثل )ISO 

 ".HIPAA" و"SOC 2" و"SSAE16 SOC 1" و"ISO 27018" و"27001

٪ ضّد 100ومع ذلك، من المهم مالحظة أّنه ال توجد منصة محّصنة بنسبة 
حتملة. إذا كنت قلقا  بشأن تعرض حسابك لالختراق، فإن "مايكروسوفت االختراقات الم

( يوّفر القدرة على إعداد المصادقة ذات العاملين Microsoft Teamsتيمز" )
 أيضا .



 

 -39- 

  "هل يمكن إجراء محادثات الفيديو باستخدام "مايكروسوفت تيمز
(Microsoft Teams؟) 

مجموعٌة متنوعٌة من ميزات ( Microsoft Teamsلدى "مايكروسوفت تيمز" )
مكالمات الفيديو والمؤتمرات والبث المباشر. يمكنك حتى تغيير الخلفية وراءك أثناء 

( Microsoft Teamsفيديو عن طريق "مايكروسوفت تيمز" ) إجراءمحادثة
 للحصول على مظهٍر أكثر احترافا  وخاليا  من اإللهاء.

 اضغط رمز  إلجراء مكاملة فيديو مع أعضاء فريقك، اخرت 
ّ
جهة اتصال ثم

 مكاملة الفيديو.
يمكن للمستخدمين أيضا  إعداد مكالمة جماعية أو عرض تقديمي باستخدام 

 Microsoft( الموجودة في "مايكروسوفت تيمز" )Meetingميزة "االجتماع" )

Teams تتتيح لك هذه الميزة تحديد اجتماٍع في وقٍت معين وإرسال دعوة .)
تماع. ثم يتصل الحاضرون بالمكالمة الُمستضافة على للمشاركين في االج
 (.Microsoft Teams"مايكروسوفت تيمز" )

في وقت كتابة هذه المقالة، يمكن أن يظهر ما يصل إلى تسعة أشخاص على 
(. ومع Microsoft Teamsالشاشة عبر الفيديو في اجتماع "مايكروسوفت تيمز" )

مشاركا  في الفيديو  49لما يصل إلى ذلك، تخطط مايكروسوفت لطرح ميزة تسمح 
 على الشاشة الواحدة.

باإلضافة إلى ذلك، تتيح لك االجتماعات أيضا  مشاركة شاشتك مع المشاركين 
 اآلخرين في اجتماع الفيديو.

إذا كنت ترغب في إنشاء عرٍض تقديميٍّ أو بثٍّ مباشٍر بدال  من مكالمة فيديو، 
( عند إعداد اجتماٍع جديد. New live eventيمكنك اختيار "حدث مباشر جديد" )

م الحدث من بين الحاضرين في االجتماع.  يمكنك بعد ذلك تحديد ُمَقدِّ
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 ( "أسئلة شائعة حول "مايكروسوفت تيمزMicrosoft Teams:) 
 (:Microsoft Teams( يف "مايكروسوفت تيمز" )Channel. ما هي القناة )1

( هي Microsoft Teamsتيمز" )( في "مايكروسوفت Channelsالقنوات )
ميزة رائعة، ألنها تسمح ألعضاء الفريق بإجراء محادثات مركزة حول مواضيع محددة. 
لكل فريٍق مجموعته الخاصة من القنوات )بدءا  من القناة العامة(، ويتعين على 
أعضاء هذا الفريق تحديد ما يريدون أن يركز عليه باقي قنواتهم. بعض القنوات 

شاريع ومبادرات ومواقع محددة. وبعضها اآلخر مخصص لمجاالت مخصصة لم
اهتمام أو تحديثات أو مواضيع مناقشة مختلفة. كما أّن بعض القنوات للمتعة فقط! 

( تماما  لجميع أعضاء الفريق، لذلك Publicكل قناة تابعة لفريٍق ما تكون عامة )
 ة على القناة.يمكن للجميع أن يشعروا بالحرية في االنضمام إلى محادث

إذا اكتشفت قناة تبدو مثيرة لالهتمام أو ذات صلة بك ، فلديك خيار متابعتها 
)أو إضافتها للمفضلة(. لمعلوماتك، سيكون لديك دائما  القناة العامة لكل فريق 

 مفضل وال توجد طريقة إلزالتها من المفضلة أيضا .
 . ما هو الفرق بني قنوات الفريق والدردشات اخلاصة؟2

قنوات الفريق هي األماكن التي يمكن للجميع في الفريق إجراء محادثات 
 مفتوحة فيها. الدردشات الخاصة مرئية فقط لألشخاص المتضمنين في الدردشة.

 (:Microsoft Teams( يف "مايكروسوفت تيمز" )Bots. ما هي البوتات )3
العمل،  ( في مكانMicrosoft Teamsلتعزيز اعتماد "مايكروسوفت تيمز" )

( مفيدا  تشبه إلى حدٍّ Botsبوتا  ) 20( ببرمجة Microsoftقامت "مايكروسوفت" )
 (.virtual chat agentsبعيٍد وكالء الدردشة االفتراضية )

 

 Microsoft( مستخدمي "مايكروسوفت تيمز" )Botsتساعد البوتات )

Teams .بوتا   20تعمل الي ( في إنجاز مجموعٍة كبيرٍة من المهام بأكثر الطرق فعالية
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(Bots على الذكاء االصطناعي لكلٍّ منها قواعد معرفة متخصصة. على سبيل )
( على أسئلة المستخدمين المتداولة T-Botالمثال، يمكن أن يجيب "تيمز بوت" )

(، ويمكن أن يساعد "بوت Microsoft Teamsبخصوص "مايكروسوفت تيمز" )
لتصويتات / االقتراعات مع الزمالء، كما ( في إنشاء وطرح اPolly Botالتصويت" )

( في ترتيب خطط السفر الخاصة بك Hipmunkيمكن أن يساعد "بوت هيبمانك" )
إذا كنت بحاجٍة إلى الحصول على اجتماٍع أو السفر إلى الخارج، ويمكن أيضا  لي 

( إنشاء تقارير مجدولة من العديد من المنصات بما Stats Bot"بوت اإلحصائيات" )
 Google" و"جوجل أناليتيكس" )Microsoft Dynamics 365ذلك "في 

Analytics.) 

 كيفية إنشاء فريق يف "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams) ؟ 
 بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك في "مايكروسوفت تيمزMicrosoft " (

)Teams 
   انتقل إلى عالمة التبويب "الفرق )Teams( "اء فريقواختر "االنضمام أو إنش 

)Join or create a team(  بعد ذلك، اضغط على "إنشاء فريق جديد 
.)Create a new team( " 

 

 

 

 
 يمكنك اختيار "بناء فريق من نقطة الصفرBuild a team from ( "

 )scratch لبدء فريق جديد تماما  أو اختر "إنشاء منCreate (... "  

 )from  إلنشاء فريٍق جديٍد من مجموعة موجودٍة مسبقا. 
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   ستختار بعد ذلك ما إذا كنت تريد جعل الفريق "خاصا" Private  أي االنضمام(

)يمكن لجهات االتصال في  Public "إليه عن طريق دعوٍة فقط( أو "عاما  
 مؤسستك إرسال طلبات االنضمام إلى الفريق(.

 ة للفريق، قم بتسمية الفريق واضغط على بعد تحديد إعدادات الخصوصي
 " )Create.("إنشاء

  أخيرا ، قم بدعوة أعضاء إلى فريقك إما عبر قائمة جهات اتصالك أو عن طريق
 .إضافة عناوين بريدهم اإللكتروني

للمعلمني عـ  اتبـا     microsoft teams ُيمكن الدخول إىل برنامج

 :اخلطوات التالية الذكر

o  والالب توب، يتم اضغط على ابدأ ثم مايكروسوفتعلى جهاز الحاسوب 

 Microsoftثم الضغط على مايكروسوفت تيمز. 

o  على جهاز الجوال سواء أندرويد أو آيفون؛ يتم الضغط على التطبيق مرتين من
 .أجل فتح صفحة تسجيل الدخول

o  يتم إدخال بيانات الحساب وهي نفسها البيانات الخاصة بحساب مايكروسوفت
  login.للمعلمين اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على دخول أو التعليمي
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o  ،سوف يتم الولوج هنا إلى الصفحة الرئيسية لبرنامج مايكروسوفت تيمز للمعلمين
 .وهنا من القائمة الجانبية يتم الضغط على تيمز

o  سوف تظهر هنا جميع الفرق والقنوات وغرف الفيديو كونفرنس الخاصة بالمعلم
 .لبرنامج، ويمكنه هنا أن يقوم باستخدام جميع أدوات البرنامج بسهولةعلى ا

o  يمكن للمعلم أن يقوم بإضافة الطالب إلى الفصل االفتراضي من خالل الضغط على
إعدادات الفصل االفتراضي ثم الضغط على إضافة عضو ثم اختيار الطالب الُمراد 

 .إضافتهم إلى الغرفة

 إنشاء فريق العمل: 

 
 
 
 
 

خيييالل النافيييذة نضيييغط عليييي الفيييرق  ثيييم مييين النافيييذة نضيييغط عليييي انشييياء مييين 
 فريق ثم تظهر النافذة التالية

 
 
 
 
 

o  ( جتمع تعليمي ام فريق عمل او اخري م –يتم تحديد نوع الفريق ما اذا كان )صف
 نختار صف 
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o  من خالل هذه النافذة نحدد اسم الفريق بالنسبة لوصف الصف اختياري يمكن
 او ال  تحديدة

o ثم نضغط علي التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تظهييير هيييذه النافيييذة فكيييل ميييا ينشييير  مييين محادثيييات  وغيرهيييا سييييكون موجيييود 
 في هذا المكان

 
 
 

  Power pointو   Wordما يميز التميز إمكانية إضافة برامج تساعد في الشرح مثل الـ

 وغيرها من البرامج .
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 دعوة الطالب 
من خالل الثالث نقاط علي يسار النافذة يمكن دعوة الطالب خالل رابط )ارك 

( كما يمكن .ق من اختياركهذا االرتباط عبر البريد اإللكتروني أو النص أو اي تطبي
 إضافة األعضاء يدويا  من خالل ) إدارة الفريق( من عامة 

 
 

 

 

 

 
 

 انشاء مترين او واجب للطالب:  
 
 
 
 
 

o  بدء استخداممن تبويب واجبات  نختار() 
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o : في حالة اختيار واجب تظهر مجموعة من الخيارات كاالتي 

 
 
 
 
 
 
 
o : )في حالة اختيار )اختبار 

 

 عند الضغط علي "انشاء" يتيح لنا ثالث اختيارات هل تريد:
 انشاء واجب -1

 انشاء اختبار  -2

 استخدام شيء محفوظ من قبل  -3

 

 عيين الواجب الكثر من فريق وهذه احدي مميزات برنامج التيمزت
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o : واختيار اختبار جديد تظهر النافذة االتية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سؤال اختيار 

 من متعدد

سؤال اجابته 

 نصية
سؤال اجابته نوع 

 البيانات تاريخ

تكون على شكل 

 .صفوف وأعمدة

 تصنيف

 رفع ملف

 إضافة قطاع جديد
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Microsoft Teams for Education 

 :دليل البدء السريع 
  هل أنت مستخدم جديد ملنصةMicrosoft Teams for Education؟  

 استعن بهذا الدليل لتتعرف على األساسيات.
 

 
االنضــــمام إلــــي فريــــق أو 

 فريف إنشاء 
يمكنك  العثكور علكى الفريك  

واالنضمام عنه  الذي تبحث
إليكككه باسكككتخدام الرمكككز  أو 

 اختيار  إنشاء فري  من

 إدارة فريقك:
إضكككافة أعضكككاء أو يمكنككك   

إزالتهم أو إنشاء قناة جديدة 
أو الحصككككككول علككككككى رابككككككط 

 للفري .

 عرض فريقك:
انقككر لفككتل فصككل  الدراسككي 

 أو فري  عمل 

 إدارة إعدادات ملف البيانات:
تغييككككككككككر إعككككككككككدادات يمكنكككككككككك   

قككات  أو تغييكككر صكككورت   التطبي
أو تنزيكككككككل تطبيككككككك  ا جهكككككككزة 

 المحمولة.

 استخدام مربع األوامر:
البحكككككث عكككككن عناصكككككر يمكنككككك   

محككككددة أو أشككككخا، معينككككين  
واتخككاذ قككرارات سككريعة  وبككدء 

 تشغيل التطبيقات

 بدء دردشة جديدة:
بكككككدء محادثكككككة يمكنكككك   

جماعيككككككة صككككككغيرة أو 

 ثنائية خاصة

ــف    Microsoftتصــــ

Teams 
اسككتخدام هككذز ا زرار  يمكنكك  

للتبككككديل بككككين مككككوجز النشككككاط 
والدردشككة وفرقكك  والواجبككات 

 والتقويم والملفات.

 عرض الفرق وتنظيمها:

انقكر السكتعراف فرقك  يمكنك  
أيضكككاح سكككحا إطكككارات الفكككر  

 إلعادة ترتيبها.

ــات   ــن التطبيقــــ ــل عــــ البحــــ
 الشخصية

انقككككر للبحككككث عككككن تطبيقاتكككك  

 الشخصية وإداراتها.

 اتإضافة تطبيق

يمكنكككككك  تشككككككغيل التطبيقككككككات 
السكككتعراف التطبيقككككات التككككي 

 Teamsيمكن  إضافتها إلكي 

 أو البحث عنها.
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 :الفصول فرق 
 انيات خاصة صممت خصيصا  لخدمة التدريس والتعلم.توفر فرق الفصول إمك -
 

 عالمة تبويب:إضافة 
يمكنكككككككك  استكشككككككككاف وتثبيككككككككت 
التطبيقات وا دوات والمسكتندات 
وغيرهككا بمككا يعككزز تجربككة الككتعلم 
للفصكككل الدراسكككي. ونحكككن نقكككوم 
بشككككل متواصكككل باضكككافة المزيكككد 

الخاصكككة  مكككن عتمكككات التبويكككا
بالعملية التعليمية. عكاود التحقك  

 باستمرار لمتابعة كل جديد لدينا

 
 فت  الواجبات والدرجات:

تتيل الواجبات للمعلمين إنشكاء الواجبكات وتوزيعهكا. 
ويمككككن للطكككتا إكمكككال واجبكككاتهم وإرسكككالها بكككدون 
مغادرة التطبي ؛ كما يمكن للمعلمين اسكتخدام عتمكة 

متحظكاتهم علكى الواجبكات  تبويا "الدرجات" لتقديم
وتتبكع مسكتوي تقكدم الطكتا. وبامككان الطكتا أيضككاح 

 مشاهدة مستوي تقدمهم.

 
 إضافة قنوات وإدارة فريقك:

يمكنككك  تغييكككر إعكككدادات فريقككك   
وإضكككككافة أعضكككككاء إلكككككي فريككككك  

 الفصل  وإضافة قنوات.

 كل فريق له قنوات:
انقكككككككر علكككككككى إحكككككككداها 
السككككككتعراف الملفككككككات 

الصكلة والمحادثات ذات 
ح إنشكككككاء  يمكنككككك  أيضكككككا
قنوات خاصة للمشكاريع 

 الجماعية!

هنككا  قنكككاة عامكككة تككك تي 
مككككع كككككل فريكككك . افككككتل 
إعككدادات القنككاة إلضككافة 
قنكككككوات جديكككككدة وإدارة 
اإلشككعارات واإلعككدادات 

 ا خرى.

 تنسيق رسالتك:
يمكنكك  إضككافة موضككوع 
وتنسي  الن، وتحويكل 
الرسككككالة إلككككي إعككككتن  
ونشكككككرها علكككككى فكككككر  

و الكككتحكم فكككي متعكككددة أ
ا شخا، الذين يمكنهم 

 الرد. وغير ذل  الكثير.

 مشاركة الملفات:
يمكنكك  السككماح  عضككاء الفصككل 

ح.  بعرف ملف أو العمل عليه معا

 بدء مناقشة مع الفصل:
يمكنكككك  هنككككا كتابككككة رسككككالت  أو 
ح  إعتنات   وتنسيقها. يمكن  أيضا
إضافة ملف أو رموز مشكاعر أو 

اء أو ملصكك  إلضككف GIFصككورة 

 حيوية لرسالت !

إضــــافة المزيــــد مــــن خيــــارات  
 المراسلة:

انقر هنا إلضافة إمكانات مراسلة 
جديدة مثل االستطتعات وإزهكار 
المديل وغير ذل   من أجل إثراء 
تجربككككة المناقشكككككة فكككككي الفصكككككل 

 الدراسي.



 

 -50- 

 :جدولة اجتماع مع فصلك أو فريقك 
اعقد اجتماعات تعاونية مع فرق العمل أو الفصول الدراسية أو اعقد تدريبات عبر  -

 االجتماعات المباشرة عبر اإلنترنت.

 

انقككر علككى اإلجتمككاع ا ن تحككت مربككع المراسككلة لبككدء 
لككى الككرد علككى اجتمككاع مباشككر فككي القنككاة. إذا نقككرت ع

رسككالة  سككيكون االجتمككاع مككرتبط بهككذز المحادثككة. إذا 
كنت ترغا ب ن تبدأ باجتماع مسكتقل غيكر مكرتبط بك ي 
قناة  أتبع التعليمات على الصفحة السابقة عبر اختيكار 

 تقويم ثم اجتماع جديد .
تسكككتطيع أن تكككدعو النكككات إلكككي االجتمكككاع أو تسككك لهم 

 باالنضمام مباشرة من القناة.

االجتمككاع ا ن لبككدء االجتمككاع فككي الحككال  أو حككدد جدولككة د حككد
اجتمكككاع عقكككد االجتمكككاع فكككي المسكككتقبل  سكككيري أعضكككاء القنكككاة 
دعوة لتجتماع في تقويمهم إذا قررت جدولة عقد االجتماع فكي 

 موعد  ح .
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 :جدولة اجتماع مع فصلك الدراسي أو فريق عملك 
مع فرق العمل أو الفصول الدراسية أو اعقد تدريبات عبر  اعقد اجتماعات تعاونية -

 االجتماعات المباشرة عبر اإلنترنت.
 

 إضافة اجتماع جديد:
يمكنكك  جدولككة اجتمككاع جديككد 
لعقد مناقشة مباشكرة مكع عكدد 

ح  250يصكككل إلكككي    أو شخصكككا
جدولككة فعاليككة مباشككرة لحككدث 
يككتم بثككه مباشككرة مككع شككريحة 

 جمهور أكبر.

 بدء اجتماع في الحال:
يمكنككك  إضكككافة مشكككاركين مباشكككرة 

 إلي اجتماع يبدأ في الحال.
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 :االنضمام إيل االجتماع 
اعقد اجتماعات تعاونية مع فرق العمل أو الفصول الدراسية أو اعقد تدريبات عبر  -

 االجتماعات المباشرة عبر اإلنترنت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انقر علي انضمام لتنضمام 

 إلي االجتماع 

أبحث عن دعوة االجتماع في قناة فريق  أو 

 Teamsفي تقويم 
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 تماع:االنضمام إيل االج 
اعقد اجتماعات تعاونية مع فرق العمل أو الفصول الدراسية أو اعقد تدريبات عبر  -

 االجتماعات المباشرة عبر اإلنترنت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل تقنييية الصييوت والصييورة، وقييم بتشييغيل تحقييق مييرة أخييرى ميين عميي
الكاميرا وإلغاء كتم صوت الميكروفون. حتى يمكن لآلخيرين سيماعك. 

 حدد االنضمام اآلن لدخول االجتماع.

أبحيث عيين دعييوة االجتميياع فييي قنيياة فريقييك أو 
انقر لفيتح عنصير االجتمياع  .Teamsفي تقويم 

 وحدد انضمام.
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 :املشاركة يف االجتماع 
 شارك الفيديو أو الصوت أو شاشتك أثناء المكالمة المباشرة.

 

 إرسال رسائل الدردشة:
سكككككائل يمكنككككك  إرسكككككال ر

الدردشكككككككككة ومشكككككككككاركة 
الكككروابط وإضكككافة ملكككف  
وغير ذل  الكثير وستتاح 
لككك  المكككوارد التكككي تقكككوم 

 بعد االجتماع. بمشاركتها

 مغادرة االجتماع:
سيسككتمر االجتمكككاع حتكككى 

 بعد مغادرت  له.

إضكككككافة مشكككككاركين إلكككككي 

 االجتماع

ــول إلـــــي عناصـــــر    الوصـــ
ــافية   ــتحكم اإلضـــــــ الـــــــ

 بالمكالمة:
يمكنككككككككك  بكككككككككدء تسكككككككككجيل 

تمككاع وتعبيككر إعككدادات االج
 جهاز  وغير ذل  الكثير.

 

مشاركة شاشت  وا صوات 
 من جهاز الكمبيوتر لدي .

 

تشككغيل مكككوجز الفيكككديو 
 وإيقافه.

 

كتككك  صككككوت  وإلغككككاء 
 كتمه.
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 :الواجبات 
 المدمجة. Officeدام تطبيقات أنشي أنشطة تعليمية للطالب باستخ -

 

 إضافة موارد:
يمكن  تخصي، 
الواجبات بمحتوي من 

OneDrive   وجهاز
والروابط وغير ذل  

 الكثير

التعيين إلي الفصول أو 
 ألفراد:ا

يمكن توزيع الواجبات 
على فصول دراسية 
متعددة أو تخصيصها 
على مستوي كل طالا 

 على حدة.

 

تعديل تواريخ 
االستحقاق وتاريخ 
اإلغالق والجدولة 

 للتعيين:
يمكن  تخصي، كل  

التواريخ وا وقات 
 المهمة للواجا.

 

 إضافة دليل تقييم:
يمكن  استخدام أداة  

اء "دالئل التقييم" إلنش
دالئل تقييم قابلة 
للتخصي، وإعادة 
االستخدام حتى يرجع 
إليها الطتا ويتسنى ل  

 تقييم عملهم من ختلها

 

عرض الواجبات 
 القادمة:

يمكن  عرف كل  
من الواجبات 
القادمة والمرسلة 
حسا الفصل  أو 
عرضها على 
مستوي كل فصول . 
سيتيل ل  تحديد 
الواجا إمكانية 
إرساله أو عرف 

حظات المت
 الدرجات.و
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 :الدرجات 
 اترك مالحظات للطالب وقيمهم وتتبع مستوي تقدمهم في عالمة تبويب "الدرجات". -

 

إعادة الواجبات ومراجعتها 
 باستخدام حلقة المالحظات:

يمكن  تر  تعليقات  وإجراء تعديتت  
والتقييم باستخدام المعايير  والتحق  
من أوجه الشبة  وغير ذل  في شاشة 

 التقييم.

 عرض الواجبات القادمة:
يمكن  عرف كل من الواجبات القادمة 

و عرضها والمرسلة حسا الفصل  أ
على مستوي كل فصول . سيتيل ل  
تحديد الواجا إمكانية إرساله أو 

 عرف المتحظات والدرجات.
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 :بدء حمادثة 
. واحتر فريقا  وقناة، واكتب رسالتك، ثم انقر Teamsمع كل الفريق... انقر على  -

 على إرسال.
ة. واكتب اسم الشخص أو مع شخص أو مجموعة... انقر على دردشة جديد-

 المجموعة من حقل إلي. واكتب رسالتك. ثم انثر على إرسال.

 
 

 :تسجيل دخول 
 .Microsoft Teams< ، انقر على البدء Windowsفي نظام  -
. Microsoft Teams، انتقل إلي مجلد التطبيقات وانقر على Macفي نظام  -

ثم سجل الدخول باستخدام . Teamsعلى األجهزة المحمولة، اضغط على أيقونة 
 عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور الخاصين بمدرستك.
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 :حتسني منشورات القنوات 
أنشئ إعالنات ومنشورات للفصل الدراسي. قم بتحرير لجذب انتباه الطالب، وتحكم -

 في األشخاص الذين يمكنهم الرد، وقم بالنشر عبر قنوات متعددة.

 
تغيير مستوي أهمية 

 رسالتك:
يمكن  وضع عتمة على 
رسالت  باعتبارها رسالة مهمة 
إذا كنت تريد جذا مزيد من 

 االنتباز للمنشور 

النشر في أي قناة أو 
 فريق:

أي  يمكن  نشر رسالت  في
من فرق  أو قنوات  دفعة 
واحدة. وهذز الخاصية 
رائعة إذا كنت تريد نشر 

 إعتن مهم! 

لتحكم في األشخاص الذين 
 يمكنهم الرد:

يمكن  السماح للجميع بالرد 
على منشور  أو قصر 

 الردود على المشرفين فقط 

 تغيير نوع رسالتك:
يمكن تحديد ما إذا كنت تريد 
بدء موضوع محادثة جديد 

 أو نشر إعتن

 تنسيق نصك:
يمكن  تغيير لون الن، 

 وتنسيقه ونمطه.

 إضافة موضوع:
يمكن  توضيل موضوع 
منشور  الحديد من ختل 

 إضافة موضوع

 إضافة موضوع:
انقر هنا للدخول إلي وضع 

 تنسي  رسالت .
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 ألشخاصاإلشارة إيل أحد ا@: 
 
 
 
 

يمكنييك لفييت انتبيياه أي شييخص تريييده بإدخييال عالميية ه ثييم كتابيية اسييمه )أو 
اختييياره ميين  القائميية التييي تظهيير لييك(. اكتييبه الفريييق إلرسييال رسييالة إلييي كييل أفييراد 

 الفريق، أو أدخل ه القناة إلشعار كل شخص قام بإضافة هذه القناة إلي مفضلته.

  صورة أدخل رمز مشاعر أو شكل إميائي أوGIF: 
 

 

 

 

 

 

 

انقر على الملصق أسفل المربع الذي تكتب فيه رسالتك، ثيم اختير شيكال  إيمائييا  
. GIFأو ملصقا  من إحدى الفئات. توجد أيضيا  أزرار إلضيافة رميز مشياعر أو صيورة 

 لمزيد من المتعة!. GIFفي بحث  MicrosoftEDUابحث عن 
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 :إجراء املكاملات الصوتية ومكاملات الفيديو 
 

 

 

انقر على مكالمة فيديو أو مكالمة صوتيه لالتصال بالشخص الذي تحادثه مين 
خييالل الدردشيية لطلييب رقييم، انقيير علييى المكالمييات علييى الجانييب األيميين وأدخييل رقييم 

 الهاتف. استعرض سجل مكالماتك ويريدك الصوتي في نفس المكان.

 :الرد على حمادثة 

 
 

خ ثم تصيبح بعيد ذليك متسلسيلة. ابحيث يتم تنظيم محادثات القنوات حسب التاري
 عن السلسلة التي تريد الرد عليها، ثم انقر على رد أضف ردك، ثم انقر على إرسال.

 :مشاركة ملف 

 
 
 

انقر على إرفاق أسفل المريع الذي تكتب فييه رسيالتك، وحيدد موقيع المليف، ثيم 
أو الملييف الييذي تريييده. بحسييب موقييع الملييف، سييتظهر لييك خيييارات لتحميييل نسييخة 

 مشاركة أو رابطة أو غير ذلك من طرق المشاركة.
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 :العمل مع امللفات 
 

 

انقيير علييى الملفييات علييى الجانييب األيميين لعييرض كييل الملفييات المشييتركة علييى 
مستوي جميع فرقك. انقر على الملفات فيي أعليي إحيدى القنيوات لعيرض كيل الملفيات 

ر المليف لعيرض خييارات المشتركة في هيذه القنياة. انقير عليى خييارات إضيافية.. بجيوا
حييول مييا يمكنييك القيييام بييه فييي أي قنيياة. يمكنييك تحويييل أحييد الملفييات فييي الحييال إلييي 

 عالمة تبويب في األعلى.

 :ابق على إطالع على كل شيء 

 
 

انقر على النشاط في الجانيب األيمين يعيرض ليك الميوجز جمييع اإلشيعارات وكيل 
ك هنيا أيضييا  مشيياهدة اإلشييعارات شييء حييدث مييؤخرا  فييي القنيوات التييي تتابعهييا. ويمكنيي

 المتعلقة بواجباتك.

 :إضافة عالمة تبويب يف قناة 
 

 

انقر على + بجانب عالمات التبويب أعلي القنياة، ثيم انقير عليى التطبييق اليذي 
 تريده، ثم اتبع شاشات المطالبة.

 استخدم بحث إذا كنت ال تري التطبيق الذي تريده.
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 :إضافة تطبيقات 
 
 

بيقييات علييى الجانييب األيميين. يمكنييك هنييا تحديييد التطبيقييات التييي انقيير علييى التط
 ، اختر اإلعدادات المناسبة، ثم اضغط على إضافة.Teamsتريد استخدامها في 

  الخطوات التالية معMicrosoft Teams: 
، يمكنيك أيضيا  النقير Teamsاحصل على دليل توجيهي للتدريس والتعلم باستخدام  -

لليدخول إليي موضيوعات التعليميات واألنشيطة  Teamsي على أيقونه التعليمات ف
 التدريبية ذات الصلة.

 .Teamsمقاالت مع دليل توجيهي حول التدريس في  -

 دورات تدريبية عبر اإلنترنت مدتها ساعة واحدة في مركز 

Microsoft Educator Center: 
عملييية فييي حييياتهم المهنييية" أحييداث طفييرة فييي ال Teamsكيييف يسييتخدم المدرسييون  -

 .Microsoft Teamsالتعليمية باستخدام 
 التدريس في فرق الفصول. إنشاء بيئة تعليمية تعاونية باستخدام فرق الفصول. -

 الحصول على دالئل البدء السريع األخرى:
o : لتنزيل دالئل البدء السريع المجانية لتطبيقاتك المفضلة األخرى، انتقل إلي 

 https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317 

 :البحث عن األِشياء 
 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2008317
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. بعيد ذليك Enterاكتب عبارة في مربع األوامر أعليى التطبييق، ثيم اضيغط عليى 
حييدد عالميية تبويييب الرسييائل أو األشييخاص أو الملفييات. حييدد عنصييرا  أو انقيير علييى 

 نتائج بحثك. تصفية لتنقيح

 :البحث عن تطبيقاتك الشخصية 
انقير عليى المزييد مين التطبيقييات المضيافة لعيرض تطبيقاتيك الشخصيية. يمكنييك 

 هنا فتح التطبيقات أو إلغاء تثبيتها، أضف مزيدا  من التطبيقات ضمن التطبيقات.
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 منصة:خامسا

 Moodle 
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تعّلم االلكتروني )معروف كذلك مودل برنامج حر مفتوح المصدر ومنّصة لل

بنظام إدارة الفصل )ن إ ف(، أو أنظمة إدارة التعّلم )أ إ ت(، أو بيئة التعّلم 
االفتراضية. سعيا منه لتوفير أداة للتربويين تمكنهم من إنشاء مقررات إلكترونية مع 

 20إمكانية التفاعل، طور مارتن دوجماس نظام مودل وأطلق إصدار منه في 
 .2002أغسطس 

صّمم مودل لمساعدة المربين إلنشاء فصول على الخط بفرص للتفاعل الغني. 
تمكن رخصتها الحرة وتصميمها بالوحدات األفراد والشركات التجارية من تطوير 

 وظائف جديدة.

  مميزاته 
  ،تعتبر من أفضل بيئات التعلم االلكتروني، وتكتسب شهرة واسعة حول العالم

ر من المؤسسات التعليمية واألكاديمية في مختلف وتستخدم من قبل عدد كبي
 أنحاء العالم

  يميز منصة موودلMoodle  أنها منصة مجانية ومفتوحة المصدر ويمكن ألي
شخص أو مؤسسة تعليمية الحصول على الدورات التدريبية والمزايا التعليمية 

 الكبيرة بمجرد التسجيل في الموقع.

 الدورات الخاصة بك على الموقع، ولكن  يمكنك من خالل منصة موودل مشاركة
 أن تحقق مجموعة من الشروط لكي يتم قبول الدورة التعليمية قبل إضافتها يجب

 للموقع وبالتالي ستنشر الفائدة لآلخرين حول العالم من خالل دوراتك الخاصة

 ما عليك سوى تسجيل .وتستفيد أنت أيضا  من دورات المستخدمين اآلخرين

 لالستفادة من المزايا الهائلة التي تقدمها لك هذه Moodle حساب في منصة

المنصة المجانية والمذهلة، يمكنك تسجيل حساب في موقع موودل من خالل 
 :التالي الرابط

https://moodle.org/login/signup.php? 

https://moodle.org/login/signup.php
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 يتوفر ضمن منصة Moodle ن الدورات التعليمية وهي مصنفة عدد كبير م
-.اللغات -.المجتمع والبيئة -. الفنون واإلعالم :ضمن التصنيفات التالية

 تكنولوجي -.العلوم والرياضيات -.الفيزياء

 :خطوات التسجيل 
يخصص لها  Moodleكل مدرسة أو جامعة تشترك بنظام التعلم االلكتروني 

 في هذا الحساب أربعة أنواع:  حساب خاص بها ويكون األعضاء )المستخدمين(
  مدير الحسابAdmin  إلدارة حسابMoodle . 

  مدير المدرسة أو الجامعة أو المؤسسة التعليميةManager . 
  المعلمTeacher . 
  الطالبStudent  وكل مستخدم من هؤالء المستخدمين يكون له دور معين

علم االفتراضي وصالحيات معينة في حساب المؤسسة التعليمية ضمن منصة الت
Moodle. 
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عد 
ُ
 كيفية فتح حساب على منصة "مودل" للدروس عن ب

 وإنشاء دروس وحتميل ملفات
 كيفية فت  حساب على منصة "مودل" للدروس عن ُبعد: -1

البداية يجب مسبقا  الحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بكل 
دارة الجامعة، لنقل إلي متصفح واحد من األساتذة تمنحها لهم الجهات المختصة إل

اإلنترنت من أجل فتح رابط الصفحة الخاصة بمنصة "مودل" )الجديدة( الخاصة 
 بالدروس عن ُبعد والتابعة لجامعتنا"

 :(Cours en ligne/E-learning)فتح املنصة من صفحة الواجهة ملوقع اجلامعة 

 

 

 

 

 
 :(Cours en ligne/E-learning)أو نفتحها من وسط صفحة الواجهة ملوقع اجلامعة 

 

 

 

 

فنجد الصفحة الرئيسية لهذه المنصة االفتراضية لجامعة قائمة، فيها كل كليات 
وأقسام الجامعة )بمختلف مساراتها ومستوياتها وسداسياتها..( من أجل فتح حساب 
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في أقصي اليمين  (Connexion)جديد على المنصة، ننقر على رابط "الوصل" 
 و في األسفل(:أعلي الصفحة )أ

 

 

 

 

 
 Nom)بعد النقر على رابط "الوصل". تفتح صفحة إدخال "اسم المستخدم" 

d’utilisateur)  "في األعلى و "كلمة السر(Mot de passé)  في األسفل. حسب
إرسالية الجهات المختصة للجامعة فإن "اسم المستخدم" يتمثل في لقب األستاذ)ة( متبوع 

شخصي لألستاذ)ة( باألحرف الالتينية )الرومية( الصغيرة بدون بنقطة متبوعة باالسم ال
فضاءات )فراغات(. أما "كلمة السر" فهي مجموعة أرقام تتخللها أحرف التينية كبيرة خاصة 

 بكل أستاذ)ة( حسب الملف "األكسل" المرفق بإرسالية الجهات المختصة للجامعة. 

للولوح إلي المنصة،  -بهم الخاص –إذا كان األساتذة يستعملون نفس الجهاز 
فبإمكانهم تسجيل "اسم المستخدم" و "كلمة السر" الخاصين بهما وذلك بالشطب على خانة 

 .(Se souvenir du nom d’utilisateur)"تذكر اسم المستخدم" 

 (Connexion)لنقر بعدها على "الوصل" 
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ي الصفحة عند الولوح األول باسم المستخدم وكلمة السر/ كلمة المرور نجد ف
بتغيير كلمة السر/ كلمة المرور  -أوال   -الخاصة بنا )عليها اسمنا ولقبنا( تطالبنا

)المؤقتة( التي منحتها إياها إدارة الجامعة )من أجل ضمان التحكم الشخصي الكامل 
في محتوي ما ينشر باسمنا مما نقوم بتدريسه وضعة على المنصة وما يصدر 

الدردشة الخاصة بالمواد أو إعالنات أو  باسمنا من مناقشات على صفحات
 مراسالت...(.

 -هذه المرحلة تمكننا أن نختار من عندنا أي كلمة سر/ كلمة مرور أخرى 
 حسب ذوقنا، لكن بالشروط التالية: -مختلفة تماما  عن األولي

أحييرف )والظيياهر أن المقصييود بهييا هييي األحييرف  8أن ال يقييل عييددها الكلييي عيين  -
 الالتينية فقط(.

أن ال تكون كلها أحرف كبيرة وال كلها أحيرف صيغيرة )بحييث يجيب أن تكيون عليى  -
 األقل واحدة منها معايرة في الحجم(.

أن يكون فيها على األقل واحد منها ليس حرفا  )أي يجب أن يكون أحدها رقميا  أو  -
 أو = أو * أو # أو ه...(. –رمزا  مثل: + أو 

كتابة كلمة السر/ كلمة المرور )المؤقتة( السابقة  لكي ننجز هذه المهمة يجب أوال  
التي ولجنا بها والتي منحتنا إياها إدارة الجامعة في الخانة األولي، ثم نكتب كلمة السر/ 

ونضعها في الخانة  -حسب الشروط السابقة الذكر -كلمة المرور الجديدة التي اخترناها
م نقر على "حفظ التغييرات" لتسجيل كلمة السر/ الثانية، ثم نعيد كتابتها في الخانة الثالثة، ث

 كلمة المرور الجديدة:
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تظهر بعدها صفحة تؤكد لنا أن كلمة السر )التي ولجنا بها والتي منحتنا إياهيا 
 اإلدارة( قد تغييرها )وتم تسجيل كلمة السر الجديدة( لنقر على "استمر"

 

 

 

 

 

 

سييتاذ فييي منصيية "ميييودل" بعييد أن ننقيير "اسييتمر" تظهيير الصيييفحة الخاصيية باأل
للدروس عن بعد. ننتقل إلي الصفحة الرئيسية لمنصة الدروس عن بعد باالنتقال إلي 

 "صحفه الموقع":

 

 

 

 

 

 كيفية إنشاء دروس على منصة "مودل" للدروس عن ُبعد: -2
من أجل إنشاء دروس جدييدة، ننطليق مين الصيفحة الرئيسيية لمنصية اليدروس 

الموقييع"( التييي تظهيير فيهييا كييل كليييات وأقسييام الجامعيية عيين ُبعييد باالنتقييال )"صييفحة 
 )بمختلف مساراتها ومستوياتها وسداسياتها...(.

 نبدأ بالبحث عن كليتنا ثم قسمنا، فنفتحه بالنقر عليه:
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ليسييانس، بعييدها سييوف تفييتح لنييا صييفحة مسييارات الدراسيية الخاصيية بالقسييم )
 ريد وضع دروسنا فيه:ي فنختار المسار الذي نماجستير، دكتوراه(

 

 

 

 

 

 

، 1بعدها سوف تفتح لنا صفحة مستويات الدراسية الخاصية بهيذا المسيار )سينة
 بكل تخصصاتها(، فنختار المستوي الذي نريد وضع دروسنا فيه: ،3، سنة2سنة

 

 

 

، 1بعييييدها سييييوف تفييييتح لنييييا صييييفحة السداسيييييين لهييييذا المسييييتوي )سداسييييي
 ضع دروسنا فيه:(، فنختار السداسي الذي نريد و 2سداسي

 



 

 -72- 

 

عند الوصول إلي صفحة دروس السداسي الذي نريد وضيع دروسينا فييه، ننقير 
 علي "أضف مساقا  جديدا ":

 

 

 
 

 

 -إجبارييا –بعد النقر على إضيافة "المسياق الجدييد" )يعنيي ميادة جدييدة(، نبيدأ 
 –ولي ثم نضيع يوضع االسم الكامل للمادة )اسم المقرر الدراسي كامال ( في الخانة األ 

االسم المختصر للمادة )اسم المقرر الدراسي المختصر( فيي الخانية الثانيية،  -إجباريا  
 ألن ملء الخانتين إجباري وضروري لمواصلة المراحل األخرى:

 

 

 

 

 

ليسيييت أميييا الخانيييات األخيييرى المتعلقييية بالمعلوميييات األخيييرى حيييول هيييذه الميييادة 
ل المادة في خانة "الوصف" )مثال  أهيم ، لكن نستطيع أن نضع معلومات حوضرورية 

بنقليية ولصييقه فييي هييذه الخانيية الخاصيية  -محتييوي خطيية الييدرس الخاصيية بهييذه المييادة
 بوصف المادة أو ملخص المقرر الدراسي(:
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بعد ذلك يجيب االنتبياه إليي: عيدم االنتقيال مين هيذه الصيفحة وعيدم إغالقهيا إال 
 بعد حفظ التغييرات:

 

 

 

إنشيياء دروس جديييدة علييى نحييو مييا ذكرنيياه فسييوف تفييتح عنييدما تييتم عملييية 
 الصفحة الخاصة بهذه المادة )المقرر الدراسي( بهذا الشكل:
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 كيفية إضافة ملف دروس ومحاضرات على منصة "مودل" للدروس عن ُبعد: -3

من أجل إضافة ملف دروس ومحاضرات )في صفحة المادة/ المقرر الدراسيي(، 
ة المسيننة المقابلية السيم الميادة، فيي نفيس الخيط، فتظهير عيدة ننقر على شيكل اليدائر 

 خيارات، فنختار منها "تشغيل التحرير":

 

 

 

 

 

بعد أن تظهر الصفحة التي تسيمح بإضيافة الملفيات، نسيتطيع أن نضيع عنوانيا  
، كان يحمل اسم محاضرات هذه المادة )مالحظية: يجيب الضيغط فيي لوحية 1للموضوع

 ل" حتى يتم تسجيل اسم الموضوع(:المفاتيح على زر "الدخو

 

 

 

 

 
 

 :1لتحميل ملف احملاضرات نضغط على "أضف نشاط أو موردًا "أمام" املوضوع
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بعد أن نضغط على "أضف نشاطا  أو موردا " تظهر عيدة خييارات فنختيار "مليف" 
 في "المصادر" ثم يجب أن نضغط على "أضف":

 

 

 

 

 

 

فيجيييب أن نكتيييب اسيييم هيييذا المليييف  بعيييد ذليييك تظهييير واجهييية إضيييافة المليييف،
)محاضرات أو جزء من محاضرات أو محور من المقرر...( في الخانة األولي )االسم( 

إذا كان جزء من المحاضرات موقعه من  –ثم قد تكتب "وصف" للملف فتذكر فيه مثال  
 البرنامج أو إنه تكملة ألي موضوع سابق أو نذكر مضمونة..".
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ميل بالضغط على شكل الملف )شكل الورقة المطوية قليال  في بعدها نقوم بالتح
 زاويتها العليا اليمني(:

 

 

 

 

 

 

 

بعييدها سييوف تظهيير خيييارات التحميييل ومصييدر الملييف الييذي نريييد تحميلييه وفييي 
 الغالب هو ملف مكتوب موجود على جهاز األستاذ)ة( فلذلك يجب اختيار "رفع ملف":
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لحييال دائمييا  بييالفتح اآللييي لمصييدر الملييف علييى تييتم عملييية التحميييل كمييا هييو ا
 الجهاز فنبحث عنه في الجهاز ونقوم باختياره والضغط عليه وتحميله:

 

 

 

 
 

سييوف يظهيير الملييف جيياهزا  للتحميييل فييي المكييان المخصييص لييه، لكيين البييد ميين 
 حفظ التغييرات لتأكيد التحميل وإال لن تتم العملية:
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ة فتح الملف وعرضه وقراءته أو تحميلها بيالنقر نستطيع أخيرا  التأكد من إمكاني
 عليه:

 

 

 

 

 

 
 

بعد النقر على الملف يفتح تلقائيا  عليى الصيفحة ويظهير بطريقية جييدة صيالحة 
 للتحميل والقراءة:

 

 

 

 

 

 
 

ثم بعد فتح إعداد "دخول ضيف" فتقوم بتفعييل هيذه اإلمكانيية باختييار "نعيم" ثيم 
 البد بعدها من "حفظ التغييرات":
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 بإمكاننا أيضا  أن نختار فتح الدرس ألي شخص بدون اسم مستخدم لكن بكلمة 

سر يحددها األسيتاذ صياحب اليدرس ويقيوم بتبليغهيا لمين يرييده فقيط أن يتابعيه 
 درسه..:

 :)فت  الدرس للمستخدمين )الطلبة 
ميكن حتديد املستخدمني للدرس )يعين الطلبة املتابعني له( حسب عدة 

 خيارات:

 سجيل يدوي.ت -
 تسجيل آلي. -
 دخول كضيف )بدون تسجيل باالسم(. -

لفتح خيارات المستخدمين نبدأ بفتح إعدادات المقرر، بالنقر عليى شيكل اليدائرة 
فييي نفييس الخييط السييم المييادة، ثييم ننقيير علييى "المزيييد" ليفييتح لنييا  -المسييننة المقابليية

 إعدادات أخرى:
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قر على "المزييد"، سيوف تظهير صيفحة ضمن اإلعدادات األخرى التي تظهر بالن
"إدارة المقرر الدراسي"، فإميا أن نختيار فيتح اليدرس ألي شيخص بيدون اسيم مسيتخدم 

 وبمجرد صفة "ضيف" فننقر على "طرق التسجيل":

فييي صييفحة "إدارة المقييرر الدراسييي "نفييتح" المسييتخدمون" ثييم ننقيير علييى "طييرق 
 التسجيل":

 

 

 

 

 
 

تظهر لنا الخيارات اليثالث المتاحية للتسيجيل  بعد أن ننقر على "طرق التسجيل"
 ( تسجيل ذاتي.3( دخول الضيف )2( التسجيل اليدوي )1وهي: )

فإنييه يسييمح لنييا بييي  -. المشييطوبة بخييط مائييلفإننييا ضييغطنا علييى شييكل "العييين"
"تمكييين" اآلخييرين باالسييتفادة ميين هييذه الطرقيية وعنييد تفعيلهييا يتغييير الشييكل ميين شييكل 

 إلي شكل "عين". غير مشطوبة: -مائل"العين" المشطوبة بخط 
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وإذا أراد األسييتاذ أن يكييون "التسييجيل الييذاتي" للطالييب بكلميية سيير )أو "مفتيياح"( 
فعلية أن يفتح إعدادات "التسجيل الذاتي" )بالنقر عليى شيكل اليدائرة المسيننة المقابلية 

يها إعداد مفتياح لي "التسجيل الذاتي"( فتفتح صفحة إعدادات "التسجيل الذاتي" ونجد ف
فننقيير مقابليية علييى المكييان المخصييص لكتابيية كلميية  (Enrolment key)التسييجيل 

 :(Click to enter text)السر/ مفتاح التسجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي اخترناها والتيي البيد مين تبليغهيا  -بعد كتابة كلمة السر )مفتاح التسجيل(
 (Entrée/ Enter)ر "اليدخول" للطلبة حتى يتمكنوا من تسجيل أنفسهم، ننقير عليى ز 

على لوحة المفاتيح لتفعيلية ثيم نقيوم بتسيجيل هيذه الخطيوة بحفيظ التغييرات فيي أسيفل 
الصفحة )المستطيل األزرق(، كما يمكن إضافة نص ترحيبي قصير للطلبية فيي خانية 

 "رسالة ترحيب مخصصة" تصلهم عند التسجيل:
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 -83- 

 

 

 

 

 

 

 
 ؤمتراتعقد امل منصة:سادسا

 webex 
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 webexعقد املؤمترات  نصةم
  ما هو برنامجWebex Meet ؟ 

Webex Meetings  هو برنامج عمل مؤتمرات واجتماعات عبر اإلنترنت
سواء صوتية او مرئية، اجتماعات بصوت وصورة عالية الدقة وتسمح لما يقارب 

صلة للقاء دقيقة مت 50شخص بالدخول الى االجتماع الواحد، بما يصل الى  100
الواحد، كما يمكنك من خالل ويبكس مشاركة الشاشة بسهولة، والدخول الى 
االجتماع من اي جهاز دون الحاجة النشاء حساب للدخول الى برنامج سيسكو 

 .Webexويب، استمتع باجتماعات آمنة من خالل منصة 

من شركة سيسكو العالمية من أفضل البرامج لعقد  Webexيعتبر برنامج 
ؤتمرات والمحاضرات على االنترنت مباشرة صوت وصورة مع مجموعة العمل, الم

للشركات ورجال االعمال والمحاضرين والبرنامج يعمل على الكمبيوتر وااليفون 
 واالندرويد وااليباد 

  حتميل برنامجwebex meeting للكمبيوتر 
يسمح للمستخدمين  Ciscoمطور من شركة  Webex Meetingsتطبيق 

ركة في االجتماعات المرئية من أي مكان في العالم، يمكنك الحصول على بالمشا
 للكمبيوتر مجانا  webex meetingتحميل برنامج 

 :مميزات البرنامج 
 .سهل االستخدام، واجهات بسيطة .1

 .مناسب بشكل كبير للغالبية العظمى من المستخدمين .2

 .تكيمتاز بالشفافية والتشفير التام لحماية اجتماعاتك ولقاءا .3

 .يمكن مشاركة الشاشة، أو اي برنامج اخر مفتوح على جهازك .4

 .القدرة على التحكم في اصدار الصوت وكتمه لجميع المشتركين في االجتماع .5

 .دقيقة 50مشارك بحد اقصى  100االصدار المجاني يدعم  .6
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 .متاح لجميع االجهزة سواء اندرويد أو ايفون او كمبوتر او ويب .7

 .او تغبيشها ووضع خلفيات افتراضية امكانية تغيير الخلفية .8

 .القدرة على تسجيل الفيديو .9

 .امكانية عمل جدولة الجتماعات مسبقا   .10

 .webex meet امكانية مشاركة الملفات من خالل برنامج .11

 عيوب تنزيل webex meeting للكمبيوتر 

 .ال يدعم اللغة العربية مطلقا   .1

 .تسجيل الدخول وانشاء حساب معقد بعض الشيء .2

 .ت عالي جدا  في برنامج ويبكسالصو  .3

دوالر فما فوق، يمكنك التسجيل في  13.5يوجد منه نسخات مدفوعة تبدأ من  .4
 .النسخة المدفوعة لزيادة عدد المشتركين ويادة وقت اللقاء الجماعي

الصوت احيانا يكون عالي جدا لدرجة ان يحصل صدى للصوت في ويبكس وهذا  .5
 مؤذي جدا  

 .م إال من خالل موقع موقع الويبعملية انشاء حساب ال تت
 :قم بالدخول الى موقع الويب من الرابط التالي .1

  webexويب سيسكو موقع

 .االن قم بادخال بريدك االلكتروني .2

 
 

 
 
 
 .الدولة الخاصة بكادخل اسمك االول واالخير و  ثم .3

https://cart.webex.com/sign-up-webex
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ال يدعم معظم الدول العربية، لذا ان لم تجد  webex meetings برنامج :مالحظة
دولتك قم بوضع السعودية او الواليات المتحدة االميريكية واكمل عملية 

 .انشاء الحساب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 االن تفتح لك صفحة تطلب منك التحقق من بريد االلكتروني.-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، يتضمن اليوزر نييم وموقيع cisco webexااللكتروني ستجد بريد من  في بريدك-5

 .create passwordويبكس الخاص بك، اضغط على انشاء كلمة مرور 
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االن قم بانشاء كلمة مرور قوية جيدا  تتكيون مين حيروف ورميوز وارقيام كالتيالي:  -6

vp3!R#iHamQ9_ypط فوق اسيتمرار ، قم باعادة تاكيد كلمة المرور ثم اضغ
continue. 
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 :االن تفتح صفحتك على موقع ويبكس كالتالي -7

 

 
 

 
 
 
 كيفية تسجيل دخول على webex meet 

 :يمكن التسجيل في هذه المنصه عبر الرابط التالي -
https://www.webex.as/register.php?language=arabic 

االن قم يفتح تطبيق ويبكس الذي قمت بتثبيه من زر التحميل في االعلى، 
 .والمتواجد على سطح المكتب الخاص بك

 Webex arabic اوالً: قم بادخال االمييل الذي استعملته يف عملية انشاء حساب

 .يف االعلى
 

  

 

 

 

https://www.webex.as/register.php?language=arabic


 

 -89- 

ده في البريد االلكتروني الذي : قم بادخال موقع الويبكس الخاص بك والذي تجثانيا
في االعلى، وبعدها يتم فتح الصفحة  Cisco webexوصلك من شركة 

 الرئيسية لبرنامج ويبكس.

  كيفية انشاءاجتماعاتCisco Webex 
، والتي تطلب منك  Webex meetمن الصفحة الصفحة الرئيسية لبرنامج 

، الحظ الصورة التالية، اختر اما البدء في اجتماع او جدولة لقاء او االنضمام للقاء
start a meeting .لبدء االجتماع 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 االن قم بعملية التأكيد على االجتماع من الزر االخضر بدء اجتماع start 

meeting. 

 



 

 -90- 

 دعوة أشخاص لالجتماع من خالل  Webex Meetings 

ميكنك دعوة االشخاص اىل االجتما  اخلاص بك بارسال رابط االجتما  

 :م، وميكنك احلصول على رابط االجتما  عدة طرقهل

من الصفحة الرئيسية السابقة التي قمت بستجيل الدخول فيها، اضغط على اشارة  .1
 .النسخ وسيتم نسخ الرابط فورا  

وانسخ رابط االجتماع وارسله  Meeting Info من صفحة اللقاء اختر من االعلى .2
 .لالشخاص المعنيين

 .copy meeting url اختر من الثالث السفلية نقاط .3

 

 

 

 

 

 

 

 

وبمجرد الضغط على الرابط يأتيك اشعار ان شخص ما يود االنضمام الى لقائك 
ال يستطيع اي شخص االنضمام الى االجتماع الخاص بك، بدون ان تقوم  المرئي

 .بتأكيد انضمامه الى االجتماع
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  كيفية استخدام برنامجwebex ملن يريد الدخول  على جهاز الكمبيوتر
 :لالجتماع

 use as a guestمن الصفحة الرئيسية اختر التسجيل كضيف  -1
 
 
 
 
 

ادخل اسمك وبريدك االلكتروني، التمام عملية االنضمام الى برنامج سيسكو  -2
 لالجتماعات.

 

 

 

 

 

 

 

   شرح برنامج ويبكسWebex Meet 
 بكس، ويمكنك من خاللها:الشاشة الرئيسة لبدء االجتماع المرئي في برنامج وي
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 :تعيين قائد االجتماع والتحكم بالصوت -1

يوجد العديد من الخيارات يستطيع قائد االجتماع التحكم فيها لضمان سير 
اللقاء بالشكل المثالي، مثال يستطيع اغالق الفيديو او الصوت من الطالب حتى ال 

خر هو قائد االجتماع، يحدث ازعاج اثناء المحاضرة، كما يمكنه جعل شخص ا
 :ويمكنك ذلك عن طريق

 change role to من اسماء الدردشة الجانبية اضغط بالزر اليمين، ثم اختر .1

presenter 

بالضغط على صورة الشخص من المنتصف والتحكم بالخيارات المتاحة، كما هو  .2
 .موضح في االعلى

 :مشاركة الشاشة في برنامج -2

ك الكمبيوتر )تسجيل الشاشة( ان كنت تريد يمكنك مشاركة ما يحدث على جهاز 
شرح خطوات شيء ما، او مشاركة اي برنامج مفتوح على جهازك، كما يمكنك رفع 

 .ملفات من جهازك ومشاركتها لالخرين، الحظ الصورة
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 :امكانية تسجيل الفيديو في برنامج -3

عوا حضور ان كنت معلم يمكنك تسجيل المحاضرة لطالبك الذين لم يستطي
اللقاء، بمجرد الضغط على زر التسجيل بجوار زر المشاركة، الحظ الصورة السابقة، 

 .بمجرد الضغط على زر التسجيل حدد المكان الذي تود ان تجد التسجيل فيه

 :مغادرة برنامج-4

 :مبجرد الضغط على زر االغالق يأتيك خياران

  meeting End.اما انهاء االجتماع بشكل كامل لكافة االعضاء .1

، في حال اردت المغادرة وابقاء اللقاء مستمر  meeting leaveمغادرة البرنامج .2
 .يطلب منك البرنامج تعيين مضيف اخر للقاء ليستمر بشكل صحيح

 


