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    Google Classroom  منصة التعليم اجملانية من شركة كوكل

 
تتضمن نظام تعليم الكتروني للتواصل بين التدريسي والطلبة في الفصل  Googleهي خدمة مجانية من شركة 

وانشاء كورس او فصل  الشتركايمكن و ؤسسة التعليمية وفي اي وقت ، الدراسي بشكل افضل في داخل وخارج الم
، كما يمكن استخدامه على االجهزة المحمولة ) هاتف او تابلت ( حيث انه يتوفر  Googleحساب  بواسطةدراسي 
 .IOS اندرويد وعلى منصة  مجانيتطبيق 

 التسجيل وانشاء اول مقرر دراسي 

 من خالل الدخول للرابط أدناه :  Gmailيتم التسجيل من خالل بريد الكتروني 
https://classroom.google.com 

 
من ثم يتم اختيار االنضمام الى الفصل الدراسي ) بالنسبة للطلبة ( أو انشاء فصل دراسي ) بالنسبة للتدريسيين( 

 كما موضح أدناه :

 
 ، ويمكن اضافة عدد غير محدود من المقررات الدراسية لالستاذ الواحد.الموافقة على شروط او بنود االستخدام 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 
2 

 
يكتب اسم الفصل الدراسي والقسم وعنوان المحاضرة .

 
 يخلق الفصل الدراسي Createعند الضغط على 
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،  يرها بشكل مستمرعدد من االدوات في الفصل الدراسي والتي يتم تحديثها وتطو   Google Classroomيتيح
 وات والميزات المتاحة في هذه الخدمة :ادناه معظم االد

 ادراج احملاضرات

 داوت ادناه في محاضرة واحدة :اال بطرق متعددة ويمكن استخدم كل اضافة تفاصيليمكن 
 .مقدمة للمحاضرة مع امكانية تحميل ملف المحاضرة من الحاسوب مباشرة يمكن اضافة .1
 .اذا كان ملف المحاضرة مخزون مسبقا في حساب التدريسي   Google Driveيمكن ادراجها من  .2
 قطع يوتيوب يدعم محتوى المحاضرة .يمكن اضافة م  .3
و اضافة رابط اي رابط ألي موقع اضافة رابط مباشر للمحاضرة اذا كانت مرفوعة مسبقا في موقع اخر ، أ .4

  الكتروني يدعم محتوى المحاضرة .

 
 اضافة اعالن او نقاش 

كما يمكن يمكن اضافة اعالن او سؤال للنقاش مع الطلبة حول المادة العلمية والتواصل معهم كما مبين ادناه 
اضافة اي ملفات مع االعالن او موضوع النقاش علما ان كل العمليات المذكورة تكون على تزامن مع  لالستاذ
Gmail  اذا يمكن التعامل معها والرد على النقاش من خالل البريد االلكترونيGmail . 
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 أضافة الطلبة للمقرر الدراسي 

كما موضح حيث تدرج ايميالت الطلبة لهذا المقرر  Gmailيتم اضافة الطلبة عن طريق البريد االلكتروني للطلبة 
 People، الضغط على ادناه 

 

 

 
 اضافة ايميالت الطلبة كما موضح ادناه
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 ستصل رسالة الكترونية للطالب لالنضمام للمقرر الدراسي 

 
 اضافة اختبار او واجب بييت أو سؤال

 Classworkاضافته من خالل الضغط على يمكن 

 

  Create االنتقال الىمن ثم 

 

يمكن تحديد وقت بدء االختبار ووقت انهاءه وامكانيه عرضه أو اخفاءه للطلبة من قبل ادناه تم تقديم اختبار للطلبة 
 .التدريسي 
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  ويمكن للتدريسي تصحيح اجابات الطلبة بشكل الكتروني وبصورة مباشرة وتسليم الدرجة للطلبة بشكل خاص

 
 ا للطالب بعد االطالع على اجابتهلتصحيح درجة الطالب او ارسالهادناه توضيح 
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 التقويم الدراسي

والتي يتمكن التدريسي من خاللها اضافة مواعيد  Google Classroomتتوفر خدمة التقويم الدراسي ضمن 
االختبارات والواجبات والمحاضرات والعديد من التفاصيل االخرى المتعلقة بالمقرر الدراسي ، كما انها ترتبط بالبريد 

 بصورة مباشرة والتقويم في المتوفر في الهاتف المحمول . Gmailااللكتروني 
 Google Calendarثم االنتقال الى  Classworkمن خالل يتم الوصول اليه 

 

 

Class Code 
 .الوصول الى هذا المقرر واالنضمام اليه البحث عنه و لكل مقرر او فصل دراسي رمز فريد يمكن من خالله 
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Google Classroom مولةلالجهزة احمل 

 .أيضا  IOS منصة وعلى Google Playلى اندرويد عكل تطبيق بش Google Classroomخدمة تتوفر 

 

 


