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موقع مؤّقت یتضمن معلومات وأدوات لمساعدة 
المعلّمین خالل أزمة انتشار فیروس كورونا.

g.co/teachfromhome

http://g.co/teachfromhome


ال شك أن التدریس من المنزل سیتطلّب نھًجا مختلًفا عن التدریس في المدرسة، لذلك 
أنشأنا مركًزا مؤقًتا یضم معلومات وأدوات لمساعدة المعلّمین أثناء أزمة انتشار فیروس 

كورونا.

 G إذا أردت تجربة أي اقتراح من االقتراحات، یمكنك تسجیل الدخول باستخدام حساب
Suite for Education الخاص بك. إذا لم یكن لدیك حساب، تستطیع مؤّسستك 

التعلیمیة االشتراك من ھنا.

ننصحك بمراجعة ھذه المنصة باستمرار ألّننا سنضیف المزید من المعلومات باستمرار 
وسنحرص على األخذ باالعتبار المالحظات والتعلیقات التي نتلّقاھا.

التدریس من المنزل
Teaching from home

https://edu.google.com/intl/ar/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
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مكان عملك في المنزل1.

 إنشاء "صف" ودعوة الطالب إلیھ2.

.3Meet إعداد مكالمة فیدیو على

 تقلیص معدل نقل البیانات4.

اإلعداد



مكان عملك في المنزل
إیجاد مكان یتوفر فیھ اتصال قوي بشبكة الواي فاي1.

التأّكد من توّفر قدر كاٍف من الضوء الطبیعي2.

التأّكد من أّن الخلفیة غیر مشّتتة لالنتباه إذا أردت استخدام 3.
كامیرا الویب

یجب األخذ في االعتبار مكان تواجد 
الطالب، حیث قد ال تتوّفر لدى بعض 

الطالب جمیع األدوات التكنولوجیة.



إنشاء "صف" ودعوة الطالب إلیھ
انتِقل إلى classroom.google.com وانقر على الزر 1.

+ إلضافة صف.
مزید من المعلومات

في قسم "األشخاص"، أرِسل دعوة إلى الطالب لالنضمام إلى 2.
الصف.

مزید من المعلومات

اخَتر ما إذا كان بإمكان الطالب التعلیق أثناء بث حّصة 3.
التدریس.

مزید من المعلومات

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?hl=en&ref_topic=9049977
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=en&ref_topic=9049977


Meet إنشاء مكالمة فیدیو على
انتِقل إلى meet.google.com وابدأ اجتماًعا جدیًدا1.

انسخ رابط URL من شریط العنوان2.

في Classroom، انقر على "إنشاء" وأِضف ماّدة ثّم الصق رابط 3.
URL حّتى یتمّكن الطالب من االنضمام إلى المكالمة عند توّفر 

درس جدید. مزید من المعلومات

بالنسبة إلى الطالب الذین ال یملكون جھاز 
كمبیوتر في المنزل، یمكنھم االنضمام إلى 

.Meet المكالمة باستخدام تطبیق

http://meet.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621


تقلیص معدل نقل البیانات
من المفید تقلیص معدل نقل البیانات، ویمكن لمسؤول خدمة 1.

 تكنولوجیا المعلومات إجراء ذلك بسرعة في وحدة تحّكم المشرف
.Google في

ب میزة البث المباشر، حیث یمكنك إضافة جلسة "سین وجیم" 2. جرِّ
باستخدام "العروض التقدیمیة من Google" إلضفاء جو من 

المرح، أو بإمكانك تسجیل الحصة مسبًقا وإرسالھا إلى الطالب في 
وقت الحق.

أغلِق الكامیرا واعرض ملفك التعریفي.3.

د من مسؤول خدمة تكنولوجیا المعلومات أّن  تأكَّ
كل طالب لدیھ حساب خاص على G Suite إذ 

یجب عدم مشاركة الحسابات.

https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=ar
https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=ar
https://support.google.com/docs/answer/6386827?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ar
https://support.google.com/meet/answer/9308630?visit_id=637194739713570017-1285924519&rd=1&hl=ar


إعداد عرض تقدیمي للطالب1.

إنشاء اختبار على اإلنترنت2.

.3Classroom إعداد واجب دراسي في

التحضیر



إعداد عرض تقدیمي للطالب
انقر ھنا إلنشاء عرض تقدیمي جدید باستخدام "العروض 1.

."Google التقدیمیة من
مزید من المعلومات

د الفترات المناسبة للتوقف أثناء العرض التقدیمي 2. حدِّ
ومناقشة نقطة معّینة أو اإلجابة عن أسئلة.

Inse) إلضافة فیدیوھات أو 3. استخِدم قائمة اإلدراج (
صور عند اللزوم.

http://slides.new
https://support.google.com/docs/answer/2763168


إنشاء اختبار على اإلنترنت
انتِقل إلى forms.google.com إلنشاء نموذج أو استخدام 1.

نموذج جاھز. مزید من المعلومات

ل النموذج إلى اختبار ثّم اخَتر اإلجابات الصحیحة وأِضف 2. حوِّ
عالمات إلى كل سؤال. مزید من المعلومات

عاِین النموذج ثّم أكملھ3.

تصفَّح صفحة الردود4.

http://forms.google.com
https://support.google.com/docs/answer/6281888
https://support.google.com/docs/answer/7032287


Classroom إعداد واجب دراسي في

.1.Classroom انتِقل إلى عالمة التبویب "الواجب الدراسي" في

أنشئ واجًبا دراسًیا وأكِمل التفاصیل التي تحتاجھا.2.

أِضف الملفات التي ترید أن یّطلع الطالب علیھا (مثل أوراق 3.
عمل أو عروض تقدیمیة). یمكنك إّما مشاركة الملفات مع جمیع 
الطالب مع منحھم اإلذن باالّطالع علیھا فقط، أو إضافة نسخة 

لكل طالب على حدة. مزید من المعلومات

د موعًدا نھائًیا للواجب الدراسي بحیث یظھر ھذا 4. [اختیاري] حدِّ
الموعد في تقویم Google الخاص بكل طالب.

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265


االنضمام إلى مكالمة الفیدیو1.

مشاركة الشاشة2.

التأّكد من فھم الطالب للدرس3.

التدریس



االنضمام إلى مكالمة الفیدیو
.1 Google Meet استخِدم معّرف االجتماع لالنضمام إلى  جلسة

.(Classroom أو انقر على الرابط المدَرج في مواد)
مزید من المعلومات

یمكنك االّطالع على الصورة وإیقاف الكامیرا وكتم المیكروفون 2.
قبل االنضمام إلى الجلسة.

في قائمة الخیارات اإلضافیة، یمكنك اختیار تسجیل الحّصة.3.
مزید من المعلومات

تستھلك الكامیرا الكثیر من البیانات، لذلك 
ننصحك بالطلب من الجمیع إیقاف الكامیرا 

لتجّنب انقطاع أو بطء البث.

الفیزیاء 101

https://support.google.com/meet/answer/9303069
https://support.google.com/meet/answer/9308681


مشاركة الشاشة
انتِقل إلى "مشاركة العرض" في Meet لعرض شاشتك على 1.

الجمیع (مثل عرض تقدیمي). مزید من المعلومات

اخَتر الشاشة أو عالمة التبویب التي ترید مشاركة عرضھا.2.

ننصحك باالنضمام إلى جلسة Google Meet من جھاز 3.
آخر أیًضا (مثل ھاتفك أو جھازك اللوحي) لتتمّكن من رؤیة 

الطالب والدردشة معھم بینما تشارك عرض شاشتك.

استخِدم مؤشر اللیزر أثناء العرض التقدیمي لتسلیط الضوء 4.
على أجزاء معّینة منھ.

https://support.google.com/meet/answer/9308856


التأّكد من فھم الطالب للدرس
احرص على تخصیص بعض الوقت للمتابعة مع الطالب 1.

واإلجابة على أسئلتھم.

استخِدم میزة الدردشة في Meet للسماح للطالب بطرح 2.
األسئلة من دون مقاطعتك أثناء الشرح.

استخِدم "نماذج Google" الستبیان مدى فھم الطالب 3.
للدرس.



.1Jamboard استخدام

األسئلة واألجوبة2.

العمل مًعا3.

التعاون



Jamboard استخدام
Jamboard عبارة عن سبورة إلكترونیة تتیح لك العمل مع اآلخرین في 

الوقت الفعلي.

 أنشئ مستند Jamboard جدیًدا على 1.
.jamboard.google.com

مزید من المعلومات

أِضف محتوى، مثل صور أو مستندات.2.
مزید من المعلومات

.3.Google Classroom مع الطالب عبر Jam شاِرك مستند
مزید من المعلومات

M

http://jamboard.google.com
https://support.google.com/jamboard/answer/7384353
https://support.google.com/jamboard/answer/7389322
https://support.google.com/jamboard/answer/9426431


األسئلة واألجوبة 
یمكن للطالب طرح األسئلة أثناء العرض التقدیمي من خالل جلسة 1.

أسئلة وأجوبة تتم إضافتھا في شرائح العرض.
مزید من المعلومات

یمكنھم االّطالع على أسئلة اآلخرین والتصویت على األسئلة التي 2.
یریدون إجابة علیھا أیًضا.

بإمكانك عرض األسئلة من أدوات الجمھور.3.

https://support.google.com/docs/answer/6386827


العمل مًعا
تتیح جمیع أدوات التحریر في Google Drive (مثل "مستندات 

Google" و"جداول بیانات Google" و"العروض التقدیمیة من 
Google" وغیرھا) إمكانیة عمل ما یصل إلى 100 مستخدم على 

الملف نفسھ في آٍن مًعا.

بإمكان الطالب إنشاء ملفات ومشاركتھا مع زمالئھم والمعلّمین، 1.
ما یسّھل العمل الجماعي بینھم.

مزید من المعلومات

اّطلِع على سجّل التعدیالت لتتّبع ما یضیفھ كل طالب إلى 2.
الملفات.

مزید من المعلومات

أِضف تعلیقات لتقدیم مالحظات ونصائح فوریة عن ُبعد.3.
مزید من المعلومات

https://support.google.com/drive/answer/2375091
https://support.google.com/docs/answer/190843
https://support.google.com/docs/answer/65129?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en


.1"Google الكتابة بالصوت في "مستندات

سھولة االستخدام للجمیع



"Google الكتابة بالصوت في "مستندات
في "مستندات Google"، انتِقل إلى "أدوات" ثّم انقر على 1.

"الكتابة بالصوت" لتفعیل المیزة.

یمكنك إمالء عالمات الترقیم أیًضا، مثل قول "فاصلة" أو "سطر 2.
جدید".

مزید من المعلومات

https://support.google.com/docs/answer/4492226


استخدام Classroom للتواصل مع الطالب1.

إعداد جلسات فردیة مع الطالب2.

دعم الطالب



استخدام Classroom للتواصل مع 
الطالب

اخَتر ما إذا بإمكان الطالب مشاركة األفكار والمعلومات واألسئلة 1.
في جلسات Classroom أو مجّرد التعلیق علیھا.

مزید من المعلومات

شاِرك االستطالعات والمعلومات بانتظام مع الطالب لتشجیعھم 2.
على التواصل والحوار خارج إطار الحّصة الدراسیة.

[اختیاري] یمكنك تخصیص إعدادات التنبیھ عبر البرید 3.
اإللكتروني إذا كان یصلك الكثیر من اإلشعارات.

مزید من المعلومات

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=en&ref_topic=9049977
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6141557


إعداد جلسات فردیة مع الطالب
انتِقل إلى "تقویم Google" ثّم انقر على "+ إنشاء" واحَتر "خانات 1.

المواعید".

د 2. د األوقات التي یمكن للطالب حجز موعد معك خاللھا، وحدِّ حدِّ
طول مّدة ھذه المواعید، ثّم انقر على "حفظ". یمكنك إضافة خانات 

متعّددة وضبط خانات متكّررة.
مزید من المعلومات

انقر على إحدى الخانات ثّم على "االنتقال إلى صفحة الموعد في ھذا 3.
التقویم". انسخ الرابط وشاِركھ مع الطالب عبر Classroom أو 

عبر البرید اإللكتروني.

https://calendar.google.com
https://support.google.com/calendar/answer/190998


یتبع….

إن المعلومات الواردة ھنا لیست كاملة. وباالستناد إلى المالحظات واآلراء 
التي نتلّقاھا من المعلّمین والشركاء، سنواصل إضافة وإنشاء ومشاركة أدوات 

google_logoجدیدة لمساعدة الجمیع في أداء مھامھم بسھولة.

To be continued ...


