


 ؟Google Classroomما هو   
هو منصة مجانية للتعلم عبر اإلنترنت تهدف لمساعدة 

المدرسين والطالب على التواصل بشكل أفضل من خالل 
مجموعة من األدوات المتاحة والتي يتم تحديثها بشكل 

سنتعرف على أهم الخاصيات واألدوات المتوفرة ، مستمر 
مع هذا الشرح



ات   Google Classroomأهم مم
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سهولة الوصول
من أي جهاز كمبيوتر عبر Google Classroomيمكن الوصول إلى

Google Chrome  أو من أي جهاز محمول بغض النظر عن النظام
يمكن تنزيله  Google Classroom بـاألساسي، كما يوجد تطبيق خاص 

طة يتم تخزين جميع الملفات التي تم تحميلها بواس .Google Playمن 
يمكن  .Google Driveعلى Classroomالمعلمين والطالب في مجلد
.في أي وقت وفي أي مكان Classroomللمستخدمين الوصول إلى



التعرف على التعليم اإللكتروني 
ر للطالب فرصة التعرف على نظام التعلم عب Google Classroomيوفر

ب تتطلب العديد من برامج الكليات والجامعات اآلن من الطال .اإلنترنت
ّرف قد يساعد التع .اإلنترنتالتسجيل في صف واحد على األقل عبر 

 الطالب على االنتقال إلى أنظمة إدارة التعلم Google Classroomعلى
.األخرى المستخدمة في التعليم العالي
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توفير األوراق واألحبار
ع لن يكون المعلمون والطالب بحاجة إلى كميات كبيرة من الورق ألن جمي

وعندما يقوم  .ورقتتم بدون  Google Classroomالعمليات على تطبيق 
، يتم  Google Classroomالمعلمون بتحميل الواجبات والتقييمات إلى 

ومن ثم يمكن للطالب إكمال  .واللحظةفي التو  Google Driveحفظها في 
، ويتم حفظ  Classroom Googleالمهام والتقييمات مباشرة من خالل 

كذلك يمكن للطالب الوصول إلى  .Google Driveعملهم أيًضا في 
.تاجونهاالواجبات الفائتة بسبب الغياب وتحديد الموارد األخرى التي قد يح
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توفير الوقت
توفر هذه المنصة الكثير من الوقت حيث توضع جميع الموارد في مكان 

، وبذلك يحصل المدرسون مكان واحد مع إمكانية الوصول إليها من أي 
، ويستطيع المدرسون  .أخرىعلى مزيد من وقت الفراغ إلنجاز مهام 

.اللوحيةوالطالب المشاركة عبر هواتفهم أو أجهزتهم 
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التواصل
تحتوي هذه المنصة على أدوات مدمجة تجعل التواصل مع الطالب أمرا 

، إلكتروني ويمكن للمدرسين والطالب إرسال رسائل بريد  .السهولةبالغ 
، وتقديم تعليقات المهام ، وإرسال تعليقات خاصة على المشاركات ونشر 
كما يستطيع المعلمون السيطرة الكاملة على تعليقات الطالب  .العملحول 

 .ومشاركاتهم
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التقارير الراجعة
ومن خالل  .علمالتيعتبر تقديم تعليقات مفيدة للطالب جزًءا قيًّما من عملية 

، يمكن للمدرسين إرسال تعليقات  Classroomأداة تصحيح األسئلة في 
لتعليقات تتوفر أيًضا إمكانية إنشاء بنك ا .الدراسيةإلى كل طالب في المهام 

يح تطبيق ، يتذلك باإلضافة إلى  .التصحيحلالستخدام المستقبلي ضمن أداة 
  .لعملاللمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية إلى  Classroomالجّوال في 
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تحليل البيانات
لتتميم الفائدة وألغراض الجودة، يتعين على المدرسين تحليل البيانات 

ويمكن بسهولة  .التعلمالناتجة عن التقييمات لضمان فهم الطالب ألهداف 
ة تصدير البيانات الناتجة من التقييمات في شكل جداول بيانية تسهل عملي

 .والتحليلالفرز 
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مراعاة الفروق الفردية للطالب
يث يمكن للمدرسين بسهولة التعامل في الحاالت المختلفة للطالب من ح

ه أو ويستغرق تعيين الدروس للفصل الدراسي بأكمل .األكاديميالجانب 
ألفراد من الطالب أو مجموعات منتقاة بضع خطوات بسيطة عند إنشاء 

  ..Classworkمهمة على صفحة 
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التعلم التفاعلي التعاوني
ث يتوفر طرقًا متعددة لجعل التعلم تفاعليًا وتعاونيًا حي Classroomيقدم 

حات ، وتضمين مقاطع الفيديو وصفالمهام للمعلمين القدرة على تمييز 
 .تعاونية، وإنشاء مهام جماعية الدروس الويب في 



 Google Classroomاستكشاف 

ما يهم المعلم
إنشاء وتخصيص فصل جديد•
إضافة الطالب•
المهام  -الرقمي سير العمل •
اإلعالنات والبريد اإللكتروني -الرقمية االتصاالت •
Google Drive درايف جوجلالتكامل مع •
إضافة مواد تعليمية •
عمل اختبارات قصيرة•



إنشاء فصل دراسي جيد: الخطوة األولى



 إلنشاء+ عالمة اضغط على 
فصل دراسي جديد



ر ، وكرالجديد أدخل اسم الفصل 
الخطوة إلضافة فصول أخرى



الصفحة 
الرئيسية

بمجرد إنشاء مجلدات 
 للمقررات ستبدو الصفحة

الرئيسة مثل ذلك



إضافة طالب: الخطوة الثانية



 أسهل طريقة إلضافة طالب هي
عرض كود المقرر أمام الطالب 

ضمام ليقوم بإدخاله وبالتالي االن
إلى الفصل



ر كذلك يمكن دعوة الطالب للمقر
من خالل الضغط على كلمة 

People  للدخول على الشاشة
التالية



بالضغط على هذه األيقونة 
تستطيع دعوة طالب للمقرر 

بإرسال رسالة إلى بريدهم



تظهر أسماء الطالب هكذا بعد 
إضافتهم أو التحاقهم بالمقرر



اإلعالنات والواجبات: الخطوة الثالثة



ضع إعالناتك هنا ثم اضغط  
post



بإمكانك إرسال اإلعالن إلى كل 
هاالمقررات التي تدرسها أو بعض



إلضافة واجب أو مهمة اضغط 
Create  لتظهر لك القائمة
خيارات منها  وبهاالمنسدلة 

Assignment



ين باألسفل يظهر عدد الطالب الذ
سلموا الواجب وعدد من لم 

يسلموا بعد

 بمجرد إرسال الواجب،
سيتمكن الطالب من 

الوصول إليه على 
الفصل الدراسي



يمكن استعراض حالة الواجب 
 لكل طالب من حيث التسليم أو

عدمه وكذلك الدرجة التي حصل 
عليها



هنا يستعرض المدرس الواجب 
 الطالبإلعطاء درجة قبل إعادته إلى 

، كما يمكن إرسال تعليق جديد أو 
االستفادة من بنك التعليقات



Google Driveالتكامل مع : الخطوة الرابعة



لكل مقرر  Google driveيخصص 
مجلدا  Google classroomعلى 

قة يحوي جميع المواد المتعل بهخاصا 
.بالمقرر



المجلدات  Google driveيظهر على 
الخاصة بجميع المقررات على 

Google classroom



بالضغط على رابط المقرر داخل 
Google drive قائمة منسدلة تتيح 

لد للمعلم إجراء عدة عمليات على المج
 الذي يحوي المقرر منها مشاركته أو

إعادة تسميته أو تنزيله



إضافة المحاضرات والمواد : الخطوة الخامسة
 التعليمية المختلفة الخاصة بالمقرر على

Google Calssroom



هنا تظهر المحاضرات والمواد 
ر التي تمت إضافتها إلى المقر
ستفاد بحيث يستعرضها الطالب وي

منها للشرح 



هذه اللقطة توضح أن المادة 
ة أو العلمية قد تكون ملفات نصي

مواد مرئية مسموعة أو روابط 
ذات صلة  تقديميةلعروض 



عمل اختبارات قصيرة : الخطوة السادسة
Google Calssroomباستخدام 



 باستخدام هذه الميزة يمكن عمل
يحه اختبار قصير للطالب وتصح

وإرسال النسخة المصححة مع 
الدرجات للطالب آليا



هذه اللقطة تبين عدد الطالب 
لذين الذين أدوا االختبار بالفعل وا

ال يزالوا في اإلجابة



اة نموذج عملي الختبار قصير أد
ة في الطالب في مادة الطرق التقني
ر علم اللغة التعليمي حيث يظه

ر طالبا أدوا االختبار كما يظه ١٨
درجات ١٠أن االختبار من 



معلومات إحصائية عن األسئلة 



السؤال األول مع معلومة 
إحصائية حول االختيارات



عينة اختبار يظهر فيها اسم 
الطالب والدرجة التي حصل 

 RELEASEبالضغط على  .عليها
SCOE  ترسل نسخة مصححة

للطالب ويعرف درجته



ها عينة اختبار مصححة ترسل من
نسخة إلى بريد الطالب 

رف اإللكتروني لالستفادة والتع
على األخطاء



شكرا لكم


