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Google Classroomماهي خدمة 

اللخمن.بعدوعنالكترونياالصفمهامإدارةعلىالتدريسيتساعداالستخداموسهلةبسيطةأداة-

Classroom،الوإرسالدراجاتومنحالدراسيةالواجباتوتوزيعالصفوفإنشاءللتدريسييمكن

العالتعليقات .اخرىمميزاتعدةالىباالضافة.واحدمكانفيشيءكلعلىواالط ِّ

الجامعاتاشتراكخاللمناوالكوكلعلىحسابلهمنلكلمجانيبشكلكوكلتقدمهاالخدمةهذه-

Gخدمةفي Suite.الموصلجامعةفيالخدمةهذهفياالشتراكتم.

uomosul.edu.iq@الموصللجامعةالرسميالبريدباستخدامااللكترونيةالصفوفانشاءيمكنلذا-

.الرسميااللكترونيالبريداستخداميفضلgmail.com@لكوكلااللكترونيالبريدباستخداماو



لموصلخطوات البدء بانشاء صف الكتروني باستخدام البريد االلكتروني الرسمي لجامعة ا

1
الدخول الى خدمات كوكل بشكل عام 

وتسجيل الدخول باستخدام البريد 

االلكتروني وكلمة المرور 



2
ول بعد تسجيل الدخول، يمكن الدخ

الى تطبيقات كوكل، والصف 

 classroomااللكتروني 
هو من احدى هذه الخدمات



3
للمرة classroomعند الدخول الى 

ء االولى تظهر تعليمات الكوكل النشا

الصف االلكتروني 

4
ية للدخول الى ادارة الصفوف االلكترون

واالعدادت االخرى الخاصة بتطبيق 

الصفوف االلكترونية بشكل عام



5
انقر للدخول الى ادارة الصفوف 

ة االلكترونية واالعدادت االخرى الخاص

كل عامبتطبيق الصفوف االلكترونية بش

بعد انشاء الصف سوف يظهر في هذه 

ويمكنك الدخول لالعدادات القائمة 

الخاصة لكل صف



6
هنا تظهر االعدادت العامةالنقر عند 

االعدادات خاصة للمستخدم واالشعارات

اتذة والتحكم بالتعليقات للطالب واالس

المشاركين 

7
لنقر اللرجوع الى صفحة الصفوف يمكن 

رةاو االنتقال الى الصف مباش. هنا ايضا



8
لنقر االنشاء الصف االلكتروني يجب 

+  على عالمة 

9
Join (للطالب)لاللتحاق بصف الكتروني

Createالنشاء صف الكتروني

10
Create النشاء صف الكتروني



يقرره التدريسي

11
يمكن كتابة المرحلة هنا والسنة الدراسية

12
المقرر

13
عة وضع رقم للقاعة ويمكن استخدام رقم القا

في القسم او اسمها 

14
createعلى انشاء النقر 

11
تسمية الصف حسب اسم المقرر او ما 



15
بعد انشاء الصف سيتم نقلك الى واجهة 

ذي الصفوف االلكترونية وسيظهر الصف ال

0الطالب هو عدد انشاته ونالحظ ان 



تشملبالصفخاصةاعداداتستظهرهناالنقرعند

ليكونالصفتحريكويمكنسابقةانشأتهاالتيالصفوفضمنالصفموقع-

صفوفكضمنالصفلترتيبوهذاالنهايةفياووسطاوالبدايةفي

.االلكترونية

وغيرهاواالسمالصفمعلوماتتعديل-

للصفنسخةعمل-

منهفادةاالستيمكناذالدراسيالفصلانتهاءعندعادةويستخدمالصفارشفة-

القادمةللفصول

اضافةعدبيستخدم)طالببكلالخاصةوالملفةالطالبدرجاتالىمباشرةينقلك

..وتصليحهاواجباتواعطاءهمالطالب

حيثالصفبهذاالخاصالمجلدوالىبكالخاصدرايفكوكلالىمباشرةينقلك

والحذفاالضافةالغراضاوهناكالصفمتعلقاتكلوضعايمكن

16
على الصف سيتم الدخول الى الصف النقر عند 



17
اعداداتاعادةيمكن

هنامنالصف



18 
ستظهر ثالث حقول 

لالعدادات 
م ت-تفاصيل الصف يمكن تعديلها

شرحها سابقا

اعدادت عامة 

الرمز السري للصف-

اعداد المشاركات من الطالب  -

اعدادات الدرجة وحسابها



19
اعدادت عامة 

الرمز السري للصف-

اعداد المشاركات من الطالب  -

20
العدادات  الرمز 

21
مباشرةوالدخوللطالبلعرضهالصففييستخدم–الرمزعرض-

الرمزنسخ-

طالبالغيرمنتداولهاليتملكيالطالبدخولبعديستخدم–الرمزاستبدال-

الطالبغيرمنتداولهاليتملكيالطالبدخولبعديستخدمالرمزايقاف-

.يجب تغيير او ايقاف الرمز بعد التاكد من دخول الطالب لضمان عدم دخول اشخاص دخالء: مالحظة مهمة 

تعارمسسم عدم نشر رمز الصف نهائيا  على مواقع التواصل وذلك المكانية دخول اي شخص لديه الرمز و لعدم امكانية معرفة هوية الطالب فقد يستخدم ا-

اض االفضل جمع البريد االلكتروني للطالب في بداية الفصل ويتم دعوتهم مباشرة وبهذه الطريقة يضمن التدريسي هوية الطالب في الصف االفتر-



22
يمكن االختيار حسب رغية التدريسي اعدادات التعليق ورفع الملفات



23
بعد االنتهاء من اعدادات الصف 

يمكن حفظ االعدادات والرجوع 

الى صفحة الصف الرئيسية



24
تستخدم لعرض رمز الصف 

ن اليمك–للطلبة لغرض الدخول 

للطالب رؤية الكود اال بعد 

عرضه

25
يمكن زيادة حجم شاشة عرض 

الرمز من هنا

26
شكل الصف ونمط االلوان 

اوالخلفية يمكن تغييرها من هن

27
ون او رفع صورة معدة مسبقا لتك

خلفية 



28
ة صفحة المشاركات وهي الصفح

ل الرئيسية للصف يظهر فيها ك

ات الفايالت والواجبات واالمتحان

والتعليقات فيها 

29
صفحة الوجبات 

واالمتحانات والمواد 

والكتب والمصادر

30
صفحة لمتابعة الطالب

ذة ودعوتهم واضافة االسات

31
ي متابعة درجات الطالب ف

الصف االلكتروني

32
ت اضافة تعلق او تعليما

اومناقشة 

33
عمل نسخ لتعليق من

صف الكتروني اخر

34
او تذكير للواجبات

االمتحانات القادمة



35
مكن الضافة تعليق او توجيه او اعالن ي

هناالنقر 



36
اختيار الصف او الصفوف 

37
اختيار الطالب 

38
مساحة لكتابة االعالن او التوجيه

39
..طاختيار مرفقات ، صور فديو، راب

(41انظر الخطوة )

40
)44انظر الخطوة ) النشر  



41
اضافة فايل من الكوكل درايف او من 

محاضرات سابقة 

اضافة رابط لفديو او ملف او صورة او

موقع 

اضافة فايل 

اضافة فديو



42
اضافة فايل من جهاز الحاسوب 

43
رفع الملف



44
موعدتحديدبدونمباشرنشر-

للنشرموعدتحديدمعالنشر-

الحقالنشرهالمنشورحفظ-



45
طالرابتسخاوحذفاوتعديليمكن-

االعالنرفعبعدلالعالن



46
صفحةالىللدخول-

واالمتحاناتالواجبات

المقرراتورفع

47
امتحاناوواجبالنشاء-

مقرراترفعاو



48
جديدواجبانشاء-

امتحانانشاء-

استبيانانشاء-

مصادراومقرراترفع-

منشوراتاستخداماعادة-

موضوعواختيارانشاء-



49
م الصف لذا في بعض االحيان يحتاج التدريسي الى تقسيم المنهج او الطالب او الغراض خاصة بتنظي

لين وهذه يختار الموضوعات باالعتماد على هذه الخدمة ف هذا المثال سوف اقوم بتقسيم المنهج الى فص

ن تقسيم كذلك يمك..الخاصية تمكن التدريسي الضافة المواد او االختبارات اعتمادة على نوع الفصل

الطالب الى مجاميع وغيرها من التقسيمات التي يرغب بها التدريسي 



50
المجموعاتاضافةنالحظ-

حسبالمقرراتنوعاو

التدريسيرغبة



51
واجبانشاءلغرض-

اوالهناالنقريجب



52
الواجبعنوان-

وارشاداتتعليمات-

53
....اوصورةرابطاوملفرفق-

54
الصفاختيار-

الطالباختيار-

55
الدرجة-

56
وقتواخرالواجبجدولة-

-للتسليم

57
رذككماالموضوعاختيار-

سابقة

59
االصليةالملفاتابقاء-

60
مباشرةالواجبنشريمكن-

محددبتايخالواجبنشريمكن-

الحقالنشرهالواجبحفظيمكن-

58
حللتصليمعاييروضع-



61
صفحةفيالواجبيظهرسوف-

تحتالواجبوصفحةالمشاركات

تمالذيtopicالموضوععنوان

سابقاتحديدة



62
تظهرالواجبعلىالنقرعند-

االجاباتوعددالواجبتفاصيل

الواجبمشاهدةعلىالنقريمكن

جةالدرووضعللتصليحوالدخول



63
الواجبصفحةالىالدخولبعد-

ممنالطالبتفاصيلسيظهر

قروبالنالواجبيسلموولمسلمو

طالبلكلالواجبعلىمباشرة

عووضوالتعليقتصليحةيمكن

الدرجة



64
الطالبالحدالواجبفتحعند-

ةرفعتمماحسبالملفسيظهر

االجابةوتظهرالطالبقبلمن

65
عدبالفايلعلىتعليقاضافةيمكن-

هاعليالتعليقالمرادالمكانتضليل

66
ليقللتعنافذة-

نا يمكن فتح الملف من ه

بشكل منفرد

ووضع درجة 

او ارسال تعليق 

67
نقراليتماالنتهاءبعد-

الواجباعادةعلى



68
حتصحيبعدالطالبتفاصيلستظهر-

الواجب



69
وهوامتحانانشاء-

النشاءمانوعامشابه

بعضمعالواجب

التفاصيل



لالختبارعنوان-

ارلالختبوتوضيحتعليمات-

(الخ....صور)مرفقاتاضافة-

سيتمةمختلفبطرقاسئلةتحتويفورمكوكلمنصفحةانشاءيمكن-

اخرىسلسلةفيفورمالكوكلخدمةاستخدامتوضيح

االختبارانشاء-

ناويمكناالختبارنشر-

اوفتوحوقتيكون

باليومالوقتتحديد

والساعة



70
السؤاواستبيانانشاء-

غيرهااوموعدلتحديد

ويتللتصعادةوتستعمل



71
الخاصةالصفحةهذهالىاالنتقالسيتمسؤالالنشاءالنقرعند-

السؤالبتفاصيل

السؤال

تعليمات

اضافة مرفقات 

تحديد نوع الجواب 

بشكل كتابي او اختيارات-

تفاصيل الصف والدرجة 

والموضوع  والوقت

73
ارسال السؤال الى الطالب

72
اضافة مرفقات 



74
ه سيظهر السؤال بعد انشاء

على الصفحة الرئيسية

لوصفحة الواجب بهذا الشك

والذي من خالله يمكن 

للتدريسي معرفة نسب 

االجابات والتصويت على

السؤال



75
وكتبمراجعرفع-

وحسببالمنهجخاصة

التدريسيرغبة



76
فالصالىواالساتذةالطالباضافة

االفتراضي

بريدالباستخدامالطالباضافةيمكن

بالطالبالخاصااللكتروني

الرمزاعطاءهيالثانيةالطريقة..

خاللوعرضهللصفالسري

بطرقاوالسبورةعلىالمحاضرة

اوالرمزتغييرمالحظةمعاخرى

اشخاصيدخلاللكيالرمزايقاف

معرفينغيراضافيين

77
دالبريباستخدامتدريسياضافة

االلكتروني

78
البريدباستخدامطالباضافة

االلكتروني



لمزيد من المعلومات والدعم

عدي.لالستفسار يمكن مراسلة البريد االلكتروني   د

يرجى زيارة موقع

قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

جامعة الموصل

odaychalabi@uomosul.edu.iq


