كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة

اعداد  -الدكتور عادل حممد سلمان

المقدمة
اس جديد وال زالت جائحة  COVID-19تقيدنا بقيودها
نحن عىل اعتاب عام در ي
الماليي من ر
ن
المحىل ال زالت وزارة
البش عىل وجه المعمورة ،وعىل الصعيد
وتشل حياة
ي
العلم تضع الخطط الالزمة لضمان سي العملية التعليمية بالشكل
العال والبحث
التعليم
ي
ي
ن
المالئم والمتوافق مع ضمان جودة التعليم من خالل تطبيق التعليم المدمج يف الجامعات
ن
وه مسؤولية كبية تقع عىل عاتق جميع
والكليات ن الحكومية واألهلية يف بلدنا العزيز ،ي
ن
العال.
العاملي يف التعليم
ي
االلكي ن ن
ر
ن
ر
الماض
اس
الت كانت سببا ن يف إنجاح تجربة التعلم
ي
ي
ون يف العام الدر ي
من األمور ي
ن
تدريسيي
الحال هو وجود فريق وزاري متخصص يتألف من مجموعة
واالستمرار به للعام
ي
ر
ومحي ن
ن
في يعملون نهارا وليال لتذليل الصعاب وتسهيل تنفيذ توجيهات
متخصصي
وتعليمات الوزارة ن يف هذا الجانب.
ن
ر
االفياضية
اس ال معرفة طريقة أرشفة الصفوف
الحاجة االن يف بداية العام الدر ي
ن
الماض وانشاء الصفوف الجديدة للعام الدراس الحال اقتضت ن
الضورة
السابقة للعام
ي
ي
ي
ن
التدريسيي ن يف انجاز ما مطلوب منهم.
لعمل هذا الدليل ليكون عونا لزمالئنا
ن
ر
ون بشكل افضل فقد تبنت عمادة كلية بغداد للعلوم
االلكي
ولغرض ان يكون التعلم
ي
االقتصادية الجامعة تجربة جديدة عىل مستوى الجامعات والكليات الحكومية واألهلية
ن
المحاضات وبثها وتسجيلها من قبل االساتذة من خالل القاعات
تتلخص بتقديم
ر
الت رافقت تطبيق
الدراسية
بالكلية دون حضور الطلبة بدال من المنازل تالفيا للسلبيات ي
ن
ر
ن
الماض.
ون للعام
التعلم نااللكي ي
ي
يف النهاية أتقدم بالشكر والعرفان ال عمادة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة
ن
التدريسيي فيما يخص التعليم الحضوري وكذلك
لتقديمها الدعم المستمر وتسهيل عمل
ر ن
الحال.
ون
التعليم االلكي ي
ي
ن
أتمت ان يكون هذا العمل مفيدا للجميع  ...نسألكم الدعاء ...

مدير شعبة تكنولوجيا المعلومات
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الجامع
 -1الذهاب ال صفحة الدخول ال االيميل
ي
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الجامع
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ي
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 -6الدخول ال الجوجل كالس رووم Google Classroom
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ثالثا

ر ن
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ون
اض االلكي ي
 -7أرشفة الصف االفي ي
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 -8الرجوع ال الصفوف المؤرشفة
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نهان (عملية اختيارية)
 -9حذف الصف بشكل ي

9

ر ن
اض
خطوات إنشاء الصف االفي ي
ر ن
اض
 -1انشاء الصف االفي ي
ر ن
اض
 -2ادخال معلومات الصف االفي ي
ر ن
اض الجديد
 -3الصف االفي ي
ر ن
اض
 -4تهيئة إعدادات الصف االفي ي

10

تدريس آخر ال الصف
 -5إضافة
ي
ر ن
ون
 -6إضافة الطلبة ال الصف عن طريق ر
الييد االلكي ي
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أوال :جوجل وورك سبيس Google Workspace
ً
ه حزمة من إنتاجية الحوسبة
❖ هذا المصطلح كان معروف سابقا باسم ر ي
(ج سويت  (G Suiteو ي
واليمجية المقدمة من قبل رشكة جوجل.
اليمجيات التعاونية ر
السحابية وأدوات ر
بالتال:
❖ تتضمن  Google Apps for Workتطبيقات الويب الشائعة لـ Googleوالمتمثلة
ي
(الجيميل ،Gmailجوجل كالس رووم  ،Google Classroomالجوجل درايف  ،Google Driveجوجل
مييت  ،Google Meetتقويم جوجل  ، Google Calendarمستندات جوجل  ،Google Docsجداول
جوجل  Google Sheetsوجوجل ساليد .)Google Slide

ر
اض
االفت
ثانيا :خطوات أرشفة الصف
ي

ر
الضوري ان يقوم التدريس بأرشفة الصفوف ر
نف بداية كل عام دراس جديد من ن
االلكيونية
االفياضية
ي
ي
ي
ر
اس السابق يك ال تبق موجودة لدى الطلبة االمر الذي يؤدي ال بعض االرتباك لدى الطلبة بسبب
للعام الدر ي
ن
اس الجديد.
اس
الماض والعام الدر ي
ي
وجود صفوف للعام الدر ي
ن
ر
جامع
ون  Gmailأو حساب
قبل ان نبدأ يجب ننوه ال نضورة امتالك
التدريس حساب بريد الكي ي
ي
ي
ر ن
ر
ون لكليتنا  test@baghdadcollege.edu.iqوالذي يمكن
الت
ينتم اليها وكمثال بريد الكي ي
ي
يخص المؤسسة ي
الدخول اليه باستخدام واجهة  Googleحيث تملك الكلية حساب عىل منصة  G-suite for Educationوهو
ن
ر
الت من الممكن
ما يسمح بتوفي اإلمكانيات التعليمية للمؤسسة مجانا .هنا يف هذا الدليل سنوضح الخطوات ي
ر ن
اض:
اتباعها لغرض أرشفة الصف االفي ي

الجامع
 -1الذهاب اىل صفحة الدخول اىل االيميل
ي

اضغط هنا
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الجامع
 -2كتابة االيميل
ي

ادخل ايميلك
الجامعي هنا

الجامع
 -3ادخال كلمة الرس لإليميل
ي

ادخل كلمة
السر هنا
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الجامع
 -4التأكد من الدخول باستخدام االيميل
ي

نضغط على صورة الحساب للتأكد
من الدخول باإليميل الجامعي

 -5الذهاب اىل الكالس رووم Google Classroom
االلكي ن
ر
ر
االفي ن
ون ومن خالله يستطيع
رئيس يتم استخدامه ن يف التعلم
اض (كالس رووم) هو برنامج
الصف
ي
ي
ي
ر
ر
التدريس بإنشاء دروسه االلكيونية واضافة الطلبة ال الصف وانشاء االختبارات والتقييمات االلكيونية.
ي

1
الضغط على
النقاط التسعة

2
نضغط على عالمة
الكالس رووم
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 -6الدخول اىل الجوجل كالس رووم Google Classroom

الصفوف االفتراضية التي تظهر
في حساب التدريسي

ر
ر
ون
اض االلكت ي
-7أ – أرشفة الصف االفت ي
االلكي ن
ر
لك نقوم بأرشفة الصف ر
االفي ن
اس السابق نقوم بالضغط عىل التقاط الثالثة المبينة
ون للعام الدر
اض
ي
ي
ي
ي
ادناه لتظهر قائمة منسدلة نضغط عىل الخيار األرشيف لغرض ارشفة الصف كما ن
مبي ن يف ادناه.

الضغط على النقاط
الثالثة لتظهر
القائمة المبينة

الضغط الى األرشيف
لغرض ارشفة الصف
للعام السابق
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ر
ر
ون
اض االلكت ي
-7ب -أرشفة الصف االفت ي
بعدها تظهر النافذة المبينة ن يف الشكل نقوم بالضغط عىل (األرشيف) لغرض اكمال االرشفة.

الضغط على
االرشيف

-8أ -الرجوع اىل الصفوف المؤرشفة :ن يف حالة الرغبة بالرجوع ال الصفوف المؤرشفة

1
الضغط على
النقاط الثالثة

2
الضغط على
الصفوف المؤرشفة
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-8ب -الرجوع اىل الصفوف المؤرشفة:

ن
معي.
التدريس بحذف صف
نهان (عملية اختيارية) :ن يف حالة رغبة
 -9حذف الصف بشكل ي
ي

لحذف الصف
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ر
اض
ثالثا :خطوات إنشاء الصف االفت ي

ر
اس الجديد وسوف نتبع
بعد عملية أرشفة الصفوف االفياضية يتم االن إنشاء الصفوف الجديدة للعام الدر ي
الخطوات التالية:
ر
ر
اض :نفتح صفحة الصفوف االفياضية (الكالسات)
 -1انشاء الصف االفت ي

1
الضغط على عالمة +

2
الضغط على
إنشاء صف

ر
اض
-2أ -ادخال معلومات الصف االفت ي
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10

ر
اض
-2ب -ادخال معلومات الصف االفت ي

ادخال معلومات
الصف حسب ما
مبين

ر
اض الجديد
 -3الصف االفت ي

الصف االفتراضي
الجديد
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ر
اض
-4أ -تهيئة إعدادات الصف االفت ي
قبل البدأ بإضافة الطلبة ال الصف يجب ان نقوم بتهيئة الصف من خالل الدخول ال االعدادات الخاصة
ر
التدريس مناسبة إلدارة صفه.
الت يراها
بالصف واختيار االعدادات الالزمة ي
ي

الضغط على
عالمة المسنن
للدخول الى
االعدادات

-4ب -تهيئة اعدادات الصف

باإلمكان تعديل تفاصيل
الصف االفتراضي
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-4ج -تهيئة اعدادات الصف

نقوم بتحريك الصفحة السابقة
الى األسفل للوصول الى
االعدادات العامة

اظهار أو إخفاء
رمز الصف
الضغط هنا للتحكم
بالتعليقات في
ساحة المشاركات
في الصف

-4د -تهيئة اعدادات الصف (التحكم بالتعليقات يف ساحة المشاركات)

اختيار الخيار المناسب
للتدريسي
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-4ه -تهيئة اعدادات الصف (التحكم برابط برنامج الـ)Meet

نقوم بتحريك الصفحة
السابقة الى األسفل
للوصول الى هذه النافذة

الضغط هنا لتغيير
الرابط أو نسخه لغرض
لصقه في أي مكان آخر

-4و -تهيئة اعدادات الصف (إظهار أو إخفاء رابط برنامج الـ)Meet

في حالة تحديث
االعدادات يجب الضغط
على (حفظ) لغرض تفعيل
التغييرات في االعدادات

الضغط هنا إلظهار
الرابط أو اخفاءه ليكون
غير مرئي للطلبة
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-4ز -تهيئة اعدادات الصف (شكل أيقونة اظهار أو إخفاء رابط الـ Meetللطلبة)

في حالة ظهور هذه
العالمة تعني ان
الرابط غير مرئي
في حالة ظهور
هذه العالمة تعني
ان الرابط مرئي

-4ح -تهيئة اعدادات الصف (وضع العالمات والدرجات للطلبة)

نقوم بتحريك صفحة
االعدادات الى األسفل
للوصول الى هذه النافذة

هذا الخيار يسمح
للتدريسي بتهيئة الحد
األقصى للدرجات التي
يستخدمها في تقييم الطلبة

adelmsk63@baghdadcollege.edu.iq
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-4ط -تهيئة اعدادات الصف (وضع العالمات والدرجات للطلبة)

نضغط هنا الظهار القائمة
ومنها نختار نوع توزيع
الدرجات الذي يرغب
التدريسي باخنياره

حول أنظمة الدرجات
اجمال النقاط أو التقدير
الكىل ،استخدم
ي
للحصول عىل تقديرات محسوبة لك وخيار للسماح للطالب بالتحقق من تقديرهم ي
حسب الفئة.
أجماىل النقاط
ي
ن
ر
.
إجمال النقاط الممكنة يف الفصل يمكنك
الت يكسبها الطالب عىل
اإلجمال عن طريق قسمة
يتم احتساب التقدير
ي
ي
ي
إجمال الدرجات ي
ن
اس ن يف كل فئة .فمثال:
ر
الد
للعمل
النقاط
قيم
وتعيي
إنشاء فئات التقدير
ي
الدرجة الكلية
نقاط  /نقاط الطالب ممكنة
فئة االختبار
فئة المقال
92.5%
200/185
اختبار 100/95 :1
مقال 100/90 :1
ن
ن
.
يوضح الجدول أن الطالب حصل عىل  90نقطة من أصل  100يف المقال أو التقرير ،و  95نقطة من  100يف االختبار أي ان الطالب
يعط درجة إجمالية تبلغ .٪92.5
إجمال  185نقطة من أصل  200محتمل ن يف الفصل .مقسم ،وهذا
قد حصل عىل
ي
ي
 التقدير حسب الفئةن
التال:
.
نقوم بتعيي أوزان (نسب مئوية) لفئات التقدير ،ويتم احتساب التقدير العام يحسب هذا النظام عىل النحو ي
 -1البحث عن متوسط الطالب لفئة.
 -2ن
ر
تضب متوسط كل فئة بوزنها (كعالمة عشية)  ،مع إعطاء نقاط الفئة.
إجمال من .٪100
 -3إضافة درجات الفئة لتقدير
ي
:
الدرجة الكلية من ٪100
فئة االختبار  ٪50من الدرجة
فئة المقال ٪50 :من الدرجة
اختبار 100/90 :1
مقال 100/70 :1
اختبار 100/100 :2
مقال 100/80 :2
( 95 = 2 ÷ )100 + 90متوسط.
( 75 = 2 ÷ )80 + 70متوسط.
47.5 = 0.5 × 95
37.5 = 0.5 × 75
الدرجة الكلية٪85 = 47.5 + 37.5 :
درجة الفئة = ٪47.5
درجة الفئة = ٪37.5
مض ً
يعرض الجدول االوزان حسب تصنيف الفئة .نف فئة المقال ،كان متوسط الطالب  75ن
يعط ٪37.5
وبا ن يف وزن الفئة  ،0.5هذا
ي
ي
وبا ن
مض ً
للمقاالت .نف فئة االختبار ،كان متوسط الطالب  95ن
يعط  ٪47.5لالختبارات .إضافة درجات الفئة
وهذا
،
0.5
الفئة
وزن
ف
ي
ي
ي
يعط الطالب درجة كلية .٪85
()47.5 + 37.5
ي
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-4ي -تهيئة اعدادات الصف (اختيار توزيـ ــع الدرجات حسب الفئة)

2
إضافة اسم الفئة

1
نضغط هنا
إلضافة فئة درجة

3
إضافة نسبة درجة
الفئة

-4ك -تهيئة اعدادات الصف (اختيار توزيـ ــع الدرجات حسب الفئة)

2
بعد االنتهاء من اإلضافة
نضغط على حفظ

1
إضافة الفئات ونسب
الدرجات

adelmsk63@baghdadcollege.edu.iq
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تدريس آخر اىل الصف
-5أ -إضافة
ي

1
نضغط هنا للوصول
الى هذه الصفحة

2
نضغط هنا إلضافة
تدريسي آخر

ر
ون وارسال الدعوة)
-5ب -إضافة
تدريس آخر اىل الصف (إضافة ر
التيد االلكت ي
ي

1
نضع البريد االلكتروني
التدريسي هنا

2
نضغط هنا إلرسال
الدعوة
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ر
ون
-6أ -إضافة الطلبة اىل الصف عن طريق ر
التيد االلكت ي

1
نضغط هنا للوصول
الى هذه الصفحة

2
نضغط هنا إلضافة
الطلبة عن طريق
البريد االلكتروني

ر
ون
-6ب -إضافة الطلبة اىل الصف عن طريق ر
التيد االلكت ي

نضع ايميالت الطلبة هنا
بعد نسخها من جدول
االكسل أو الوورد
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ر
ون (نسخ االيميالت من جدول أكسل)
-6ج -إضافة الطلبة اىل الصف عن طريق ر
التيد االلكت ي

نختار االيميالت المطلوبة ثم
نقوم بعملية النسخ
بالضغط على مفاتيح الكيبورد
Ctrl + C

ر
ون (لصق االيميالت يف مربــع االضافة)
-6د -إضافة الطلبة اىل الصف عن طريق ر
التيد االلكت ي

2
مالحظة مهمة جدا
بعد عملية اللصق ضرورة
الضغط على مفتاح
Enter
لنظهر االيميالت كما في الشكل
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1
بعد نسخ من جدول االكسل
أو الوورد تقوم بعملية
اللصق هنا بالضغط على
مفاتيح الكيبورد
Ctrl + V
3
الضغط هنا الرسال الدعوة
عن طريق البريد
االلكتروني للطالب

20

تم بعونه تعاىل

21
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