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 المقدمة -1

ذي العالالالالالالالالالالالالالدد  فالالالالالالالالالالالالالي  عمالالالالالالالالالالالالال  بكتالالالالالالالالالالالالالاب و ارة التعلالالالالالالالالالالالالاليم العالالالالالالالالالالالالالالي والبحالالالالالالالالالالالالال  العلمالالالالالالالالالالالالالي

عتمالالالالالالالالاد اب وتبليالالالالالالال  السالالالالالالالاليد عميالالالالالالالد الكليالالالالالالالالة المحتالالالالالالالرم السالالالالالالالالادة ر سالالالالالالالا  االقسالالالالالالالالام,23/3/2020

التعلالالالالالاليم االلكترونالالالالالالي بصالالالالالالورة رسالالالالالالمية ليكالالالالالالون  رديفالالالالالالا للتعلالالالالالاليم التقليالالالالالالدي بسالالالالالالبب الضالالالالالالروف 

لحاسالالالالالالوب علالالالالالوم اتدريسالالالالالي قسالالالالالالم علالالالالالوم الحاسالالالالالوب فالالالالالي كليالالالالالة تالالالالالم تكليالالالالالف السالالالالالادة الحاليالالالالالة  

العديالالالالالالالد مالالالالالالالن البالالالالالالالرامج والمنصالالالالالالالات االلكترونيالالالالالالالة الختيالالالالالالالار السياسالالالالالالالة  والرياضالالالالالالاليات بتجربالالالالالالالة

فالالالالالالي الكليالالالالالالة النجالالالالالالا  عمليالالالالالالة  دتعتمالالالالالالالتالالالالالالي سالالالالالالوف  واالدورات والبالالالالالالرامج المناسالالالالالالبة واالليالالالالالالة

 التعليم االلكتروني رغم المعوقات والصعوبات 

يحتالالالالالالوي الالالالالالالدليل علالالالالالالى البالالالالالالرامج واالدوات المسالالالالالالتخدمة فالالالالالالي ادارة التعلالالالالالاليم االلكترونالالالالالالي فالالالالالالالي 

يل علالالالالالي نمالالالالوذا للجالالالالالدول االلكترونالالالالالي الالالالالالذي اعتمالالالالالد فالالالالالي الوقالالالالت الحالالالالالالي, كمالالالالالا يتضالالالالالمن الالالالالالدل

قسالالالالالالالمي علالالالالالالالوم الحاسالالالالالالالوب والرياضالالالالالالاليات, ومخطالالالالالالالط يمثالالالالالالالل حالالالالالالالل م الالالالالالالكلة ضالالالالالالالعف خدمالالالالالالالة 

االنترنالالالالالالالالت لالالالالالالالالدى التدريسالالالالالالالالي واالليالالالالالالالالة المتبعالالالالالالالالة فالالالالالالالالي اعتمالالالالالالالالاد المحاضالالالالالالالالرات االلكترونيالالالالالالالالة 

 وحضور التدريسي والطالب وما يترتب عليه من امور اداريه 

والرياضالالالالاليات علالالالالالى اتالالالالالم االسالالالالالتعداد للمسالالالالالاعدة  هايالالالالالة اننالالالالالا فالالالالالي كليالالالالالة علالالالالالوم الحاسالالالالالوبفالالالالالي الن

فالالالالالالي اعمالالالالالالام التجربالالالالالالة التالالالالالالي ع الالالالالالناسا مالالالالالالع التعلالالالالالاليم االلكترونالالالالالالي خالالالالالال ل االسالالالالالالابيع الماضالالالالالالية  

 وستكون سناك معلومات اتصال في نهاية سذا الدليل للغرض اع ه 
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 البرامج واالدوات المستخدمة -2

وبالالالالالالالرامج التواصالالالالالالالل التالالالالالالالي تتالالالالالالالي   أدارة التعلالالالالالالاليم االكترونالالالالالالالي منصالالالالالالالاتسنالالالالالالالاك العديالالالالالالالد مالالالالالالالن 

المنصالالالالالالة المناسالالالالالالبة وطريقالالالالالالة التواصالالالالالالل التعلالالالالالاليم االكترونالالالالالالي, اال ان اختيالالالالالالار امكانيالالالالالالة تفعيالالالالالالل 

 الم سسالالالالالات التعليميالالالالالة فالالالالالي العالالالالالالالمحيالالالالال  ان جميالالالالالع  س بالسالالالالالهل فالالالالالي الوقالالالالالت الحالالالالالالي امالالالالالرلي

ممالالالالالا ولالالالالالد ضالالالالالغطا عاليالالالالالا علالالالالالى  كورونالالالالالابسالالالالالبب فالالالالالايروس  يالالالالالالى التعلالالالالاليم االلكترونالالالالال تتوجهالالالالال

  تالالالالالم اختيالالالالالالار المنصالالالالالات واالدوات التعليميالالالالالالة التاليالالالالالة فالالالالالالي قسالالالالالم علالالالالالالوم خالالالالالوادم تلالالالالالك البالالالالالالرامج

  ان جميالالالالالالع البالالالالالالرامج عين, حيالالالالالالاسالالالالالالتمرت لمالالالالالالدة اسالالالالالالبو اتالحاسالالالالالالوب بعالالالالالالد تجربالالالالالالة واختبالالالالالالار

 -التالية معتمدة في التعليم االلكتروني في قسم علوم الحاسوب في الوقت الحالي:

 Google Classroomبرنامج  2-1

 Learning Management االكترونالالالالالي سالالالالالو مالالالالالن ا الالالالالهر بالالالالالرامج ان مالالالالالة ادارة التعلالالالالاليم

System  حيالالالالالالالالال  انالالالالالالالالاله مالالالالالالالالالرتبط ب الالالالالالالالالركة خالالالالالالالالالدمات التلنولوجيالالالالالالالالالا االولالالالالالالالالالى فالالالالالالالالالي العالالالالالالالالالالم ,

Google:يتمي  البرنامج بالممي ات التالية  - 

 

A   يتالالالالي  ن الالالالام -الواجبااااات Google Classroom  إمكانيالالالالة فالالالالرض الواجبالالالالات علالالالالى

الطالالالالال ب, ليقالالالالالوم الطالالالالال ب بحالالالالالل الواجالالالالالب وارسالالالالالاله إلالالالالالى المعلالالالالالم بطريقالالالالالة إلكترونيالالالالالة 

 .مع إمكانية التصحي  المبا ر

 

B   دعالالالالالم الخدمالالالالالة العديالالالالالد مالالالالالن الطالالالالالرق لرصالالالالالد الالالالالالدرجات للطالالالالال ب بطريقالالالالالة  -الااااادرجات

إلكترونيالالالالالالة بحتالالالالالالالة, فالالالالالالالالمعلمين يمتلكالالالالالالون خاصالالالالالالالية لرفالالالالالالالع ملفالالالالالالات درجالالالالالالالات الطالالالالالالال ب 

 .على الخدمة؛ فيما يستطيع الط ب استعراض درجاتهم ب كل مبا ر

 

C   ل للطالالالالال ب فالالالالالي المنصالالالالالة حالالالالالول أي أمالالالالالر  -التواصااااال يسالالالالالتطيع المعلالالالالالم أن يضالالالالالع إع نالالالالالا

ريالالالالالده, فيمالالالالالا يسالالالالالتطيع الطالالالالال ب التعليالالالالالق علالالالالالى ا عالالالالال ن وسالالالالال ال المعلالالالالالم والتواصالالالالالالل ي

معالالالالالاله  ويسالالالالالالتطيع المعلالالالالالالم إرفالالالالالالاق أي ملالالالالالالف أراد )فيالالالالالالديو, نالالالالالال , صالالالالالالوت( وغيرسالالالالالالالا 

  ب كل سهل مع ا ع ن

 

D   انتهالالالالالالى وقالالالالالالت مالالالالالالادة أو مالالالالالالنهج معالالالالالالين فالالالالالالي نهايالالالالالالة العالالالالالالام أو الفصالالالالالالالل  إذا -االرشاااااافة

ملفالالالالالالات والتعليقالالالالالالالات الدراسالالالالالالي يسالالالالالالتطيع المعلالالالالالالم أر الالالالالالفة سالالالالالالالذه المالالالالالالادة مالالالالالالع جميالالالالالالع ال

والالالالالالالدرجات, بحيالالالالالال  تختفالالالالالالي سالالالالالالالذه المالالالالالالادة عالالالالالالن ال هالالالالالالالور فالالالالالالي الصالالالالالالفحة الر يسالالالالالالالية 

 .للوحة التعلم الر يسية وت هر في قسم األر فة

 

E.  تتميالالالالال  الخدمالالالالالة ب نهالالالالالا تمتلالالالالك تطبيالالالالالق لهالالالالالا علالالالالالى الهواتالالالالالف الذكيالالالالالة,  -اجهاااالم الموبايااااال

 .مما يتي  وصول أكبر وسريع للط ب والمعلمين
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F   مطلالالالالالالوب فالالالالالالي الخدمالالالالالالة, ليصالالالالالالل الطالالالالالالالب إلالالالالالالى المالالالالالالادة أو الفصالالالالالالل ال -حفاااااات الو اااااات

يمكالالالالالن للمعلالالالالالم أن ين الالالالالي فصالالالالال ل جديالالالالالدال فالالالالالي ثالالالالالواني قلالالالالالي ل, ثالالالالالم يقالالالالالوم الن الالالالالام بتوليالالالالالد 

رمالالالالالالال  صالالالالالالالغير يتكالالالالالالالون مالالالالالالالن األحالالالالالالالرف واألرقالالالالالالالام, ليقالالالالالالالوم بن الالالالالالالره إلالالالالالالالى الطالالالالالالالال ب 

  هليستخدمو

G   تالالالالالالالالوفر المنصالالالالالالالة خدمالالالالالالالالة التقالالالالالالالويم الدراسالالالالالالالالي, والالالالالالالالذي يتالالالالالالالالي   -  التقاااااااويس الدراسااااااا
للطالالالالالال ب والمعلمالالالالالالين معرفالالالالالالة مواعيالالالالالالد الواجبالالالالالالات واالختبالالالالالالارات والالالالالالالدروس وغيرسالالالالالالا 
مالالالالالن التفاصالالالالالاليل الهامالالالالالالة, والمميالالالالالال  أنهالالالالالالا تالالالالالرتبط ب الالالالالالكل مبا الالالالالالر ببريالالالالالالدك ا لكترونالالالالالالي 

 وبالتقويم المتوافر في ساتفك المحمول 
 

 Google hangout Meetبرنامج  2-2

الالالالالالالة وعاليالالالالالالة الجالالالالالالودبرنالالالالالالامج ا  يمكنالالالالالالك Google ة مالالالالالالنجتماعالالالالالالات فيالالالالالالديو بسالالالالالاليطة وفع 

, يجالالالالالب التواصالالالالالل مالالالالالع الطلبالالالالالة بباسالالالالالطة ويتالالالالالي  كافالالالالالة االمكانالالالالالات ال  مالالالالالة النجالالالالالا  التواصالالالالالل

ان يالالالالالالالدخل التدريسالالالالالالالي ببريالالالالالالالد الجامعالالالالالالالة ليالالالالالالالتمكن مالالالالالالالن الحصالالالالالالالول علالالالالالالالى الخصالالالالالالالا   التالالالالالالالي 

 -من البرنامج االمكانات التالية:يتض .توفرسا المنصة

A   ا* م تركل 250اجتماعات صوت وفيديو عالية الجودة تضم ما يصل إلى  

B  يستطيع التدريسي تثبيت وقت االجتماع فيGoogle Classroom  تمكن احي  ي 

 

C   مك ن أي  خ  من االنضمام بنقرة واحدةيتما عليك سوى م اركة رابط وس -وصول سهل 

  موبايلالمن جها  سط  المكتب أو من 

 

D   يستطيع أعضا  الفريق طلب أرقام االتصال الدولية ل نضمام إلى أي اجتماع إذا كانوا

لون الم اركة عن طريق الهات   فيفض 

 

E   امكانية التفاعل عن طريق الكتابة 

 

F   امكانية تسجيل اللقا , حي  يخ ن فيGoogle drive تمكن التدريسي من م اركة يل

يستطيع الطلبة عرض المحاضرة في اي  وبالتالي Google Classroomالمحاضرة في 

 وقت 

 Google Formخدمة  2-3

وإن الالالالالالالا  مالالالالالالع البيانالالالالالالالات وتصالالالالالالنيفها جإدارة  Google formعالالالالالالن طريالالالالالالالق برنالالالالالالامج  مكالالالالالالني

مفالالالالالاجي  و وإن الالالالالا  اختبالالالالالار مالالالالالوج وتجميالالالالالع عنالالالالالاوين البريالالالالالد ا لكترونالالالالالي  ةاسالالالالالتط ع سالالالالالريع

البيانالالالالالات المجموعالالالالالة بامتالالالالالداد ملالالالالالف وخالالالالال ن  ,عالالالالالن طريالالالالالق سالالالالالذه الخدمالالالالالة رالكثيالالالالال وغيالالالالالر ذلالالالالالك

 اكسل 
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 تسجيل المحاضرم برنامج 2-4

ب ستخدام اي ) حال سو  خدمة االنترنت لدى التدريسي يقوم التدريسي بتسجيل المحاضرة فديويا في

على الحاسبة ورفعها الى اليوتيوب  يقوم بم اركة الرابط خ ل المنصة التعليمية   (برنامج تسجيل

)مدرس المادة للدراسة المسا ية( في وقت المحاضرة لتوضي  المحاضرة  ساعدميتواجد تدريسي 

 .الطلبة واالجابة على اس لة

  برنامج واتساب 2-5

تم ان ا  مجموعة واتساب مع ممثلي ال عب في قسم علوم الحاسوب لضمان التواصل السريع ومحاولة 

تم اضافة مر دي ال عب الى المجموعة وتم تكليف كل مر د  .حل الم اكل االنية والتقنية للطلبة

 مر اداري بمتابعة المرحلة الدراسية وفق ا

 الجدول االلكترون  -3

تم اعتماد جدول الكتروني, حي  تبدأ التدريسات من يوم السبت ولغاية يوم الخميس من كل اسبوع 

بواقع محاضرتين يوميا  المحاضرة االولى تبدأ من الساعة الواحدة  هرا ولغاية الساعة الثالثة  

وقيتات اع ه المحاضرة الثانية بتدأ من الساعة السابعة مسا ا وحتى الساعة التاسعة  تم اعتماد الت

باالعتماد على توفر الطاقة الكهربا ية المضمون سوا  من كهربا  ال بكة الوطنية او كهربا  المولدات 

 (, تمثل الجدول المتبع في قسم علوم الحاسوب 1المحلية  الصورة التالية رقم )

 (  الجدول االكترون  ف   سس علوس الحاسوب/ جامعة تكريت1ر س ) صورم            
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 المطلوب google classroom من الجدول اع ه  لكل محاضرة تم تثبيت كود كما سو م حض 

  بمجرد دخول وقت  Google meetل ن مام الى المحا رة  وتم تثبيت موعد المحاضرة ورابط 

ليجد التدريسي بانت اره كما في  Google meetوم الطالب بالنقر على رابط قالمحاضرة ي

 المحاضرات االعتيادية 

 تواجد التدريس  والطالب ف  المحاضرم -4

كترونيا  وبنا ا على توجيهات السيد عميد كلية علوم التعليمية ال لضمان نجا  العملية -التدريسيين 

الحاسوب والرياضيات في جامعة تكريت  تم اعتبار تواجد التدريسي في وقت  المحاضرة االلكترونية 

ية في حال عدم تواجد التدريسي  كتواجده في المحاضرة االعتيادية وما يترتب عليه من اجرا ات ادار

حي  تم اب غ جميع السادة التدريسيين في حال عدم تمكن التدريسي من التواجد يبل  ر اسة القسم لكي 

 يبل  الطلبة بت جيل المحاضرة او تكليف تدريسي اخر القا  محاضرة اخرى 

يتم مخاطبة عمادة الكلية بكتاب رسمي يومي عن واقع تنفيذ المحاضرات الكترونيا وحسب الصورة 

  -التالية:( 2)

 

ف   سس علوس الحاسوب/ جامعة  نموذج من المو ف اليوم  لتفيذ التعليس االلكترون (  2ر س ) صورم

 تكريت

تعليميالالالالالة وتالالالالم اعتمالالالالالاد قالالالالالوا م تالالالالالم ابالالالالال غ الطلبالالالالة بضالالالالالرورة التواجالالالالالد فالالالالي المنصالالالالالات ال -الطلبااااة 

غيالالالالالالاب الطلبالالالالالالة, حيالالالالالال  يقالالالالالالوم كالالالالالالل طالالالالالالالب متواجالالالالالالد بكتابالالالالالالة اسالالالالالالمه فالالالالالالي التعليقالالالالالالات ويقالالالالالالوم 

 التدريسي باستخدامها في قا مة حضور الطلبة 
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 بمان وصول المحتوى التعليم  الى الطالض -5

 مالالالالن اسالالالالم العوامالالالالل التالالالالي يعتمالالالالد عليهالالالالا نجالالالالا  عمليالالالالة التعلالالالاليم االلكترونالالالاليممالالالالا ال الالالالك فيالالالاله, ان 

سالالالالي امكانيالالالالالة الوصالالالالالول السالالالالريع الالالالالالى خدمالالالالالة االنترنالالالالت  تالالالالالم اعتمالالالالالاد االليالالالالات الموضالالالالالحة فالالالالالي 

  -المخطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كترون تثقيف االستاذ والطالب ف  كيفية تفعيل التعليس اال -6

بعالالالالالالالالد ان تالالالالالالالالم اختيالالالالالالالالاراالدوات المناسالالالالالالالالبة لتفعيالالالالالالالالل التعلالالالالالالالاليم االلكترونالالالالالالالالي فالالالالالالالالي قسالالالالالالالالم علالالالالالالالالوم 

الحاسالالالالالوب  تالالالالالم تكليالالالالالف التدريسالالالالالي م  محمالالالالالد وليالالالالالد مالالالالالن اجالالالالالل اعالالالالالداد فالالالالالديو تعريفالالالالالي تفصالالالالاليلي 

 هل خدمة االنترنت سيئة لدى التدريس ؟

 ك  جيدة                                                                      سي ة     نعم 

يقالالالالالوم التدريسالالالالالي بتسالالالالالجيل  -1

المحاضالالالالالالالالالالالالالالرة الكترونيالالالالالالالالالالالالالالا 

باسالالالالالالالتخدام برنالالالالالالالامج تسالالالالالالالجيل 

  مناسب

يقالالالالالوم التدريسالالالالالي بتحميالالالالالالل  -2

التسالالالالجيل الالالالالى موقالالالالع يويتالالالالوب 

وي الالالالالالارك الملالالالالالالالف بالمنصالالالالالالالة 

التعليميالالالالالالة الخاصالالالالالالالة بالمالالالالالالالادة 

 الدراسية 

يقالالالالالالالوم تدريسالالالالالالالي رديالالالالالالالف  -3

تدريسالالالالالي الدراسالالالالالة المسالالالالالا ية )

بالتواجالالالالد فالالالالالي  (لالالالالنفس المالالالالادة

وقالالالالالالت المحاضالالالالالالالرة وحسالالالالالالالب 

الجالالالالالالالالالالالالالالالدول االلكترونالالالالالالالالالالالالالالالي 

ل جابالالالالالة علالالالالالى اسالالالالال لة الطلبالالالالالة 

 وايضا  المحاضرة 

 

يقوم التدريسي بتسجيل  -1

المحاضرة وحسب خاصية 

 Googleالتسجيل في برنامج 

hangout meet  

يقوم التدريسي بم اركة  -2

تسجيل المحاضرة بالمنصة 

التعليمية الخاصة بالمادة 

  الدراسية

 النتيجة

يسالالالالالالالالتطيع الطالالالالالالالالالب فالالالالالالالالي اي 

وقالالالالالالت م الالالالالالالاسدة المحاضالالالالالالالرة 

 والتفاعل مع التدريسي

 النتيجة

يسالالالالالالالالتطيع الطالالالالالالالالالب فالالالالالالالالي اي 

وقالالالالالالت م الالالالالالالاسدة المحاضالالالالالالالرة 

 والتفاعل مع التدريسي
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وكيفيالالالالالالة ادارة التواصالالالالالالل بالالالالالالين  Google meetو  Google classroomعالالالالالالن برنالالالالالالامج 

   Google calendarتلك البرامج عن طريق 

كمالالالالالا تالالالالالم اعالالالالالداد فالالالالالديو توضالالالالاليحي للطلبالالالالالة عالالالالالن كيفيالالالالالة تنصالالالالاليب البالالالالالرامج اعالالالالال ه علالالالالالى جهالالالالالا  

الموبايالالالالالالالل وكيفيالالالالالالالة التفاعالالالالالالالل مالالالالالالالع التدريسالالالالالالالي وكالالالالالالالذلك غلالالالالالالالق الكالالالالالالالامرا و المالالالالالالالاكروفون عنالالالالالالالد 

 المحاضرة 

 قييس عملية التعليس االلكترون ت -7

الم مالالالالالالل انجالالالالالالا  عمليالالالالالالة التقيالالالالالاليم لعمليالالالالالالة التعلالالالالالاليم االلكترونالالالالالالي خالالالالالال ل االسالالالالالالبوع القالالالالالالادم ن مالالالالالال

لتقيالالالالالالاليم المالالالالالالالواد  عالالالالالالالن طريالالالالالالالق نمالالالالالالالاذا الكترونيالالالالالالالة ترسالالالالالالالل لكالالالالالالالل الطلبالالالالالالالة 7/4/2020بتالالالالالالالاري  

خالالالالال ل مالالالالالن العلميالالالالة كافالالالالالة مالالالالع االعتمالالالالالاد علالالالالالى االسالالالال لة المتبعالالالالالة فالالالالي  الالالالالعبة ضالالالالالمان الجالالالالودة  

طلبالالالالالة و الكالالالالالادر التدريسالالالالالي ومحاولالالالالالة حالالالالالل جميالالالالالع الم الالالالالاكل التالالالالالي واجهمالالالالالت التواصالالالالالل مالالالالالع ال

 ج التالالالالالالالالي توصالالالالالالالل لهالالالالالالالالا القسالالالالالالالالم العمليالالالالالالالة التعليميالالالالالالالالة االلكترونيالالالالالالالة نسالالالالالالالالتطيع القالالالالالالالالول ان النتالالالالالالالا

 مرضية الى حد كبير 

 وس الحاسوب والرياضياتكلية عللتواصل مع ا -8

فالالالالالالالي كليالالالالالالة علالالالالالالالوم الحاسالالالالالالالوب والرياضالالالالالاليات/ جامعالالالالالالالة تكريالالالالالالالت علالالالالالالى اتالالالالالالالم االسالالالالالالالتعداد أننالالالالالالا 

تكالالالالالالالون  لكترونالالالالالالالي مالالالالالالن اجالالالالالالالل تقييمهالالالالالالالا وتقويمهالالالالالالالا لكالالالالالالاليلم الالالالالالاركة تجربتنالالالالالالالا مالالالالالالالع التعلالالالالالالاليم اال

عالالالالالن المالالالالالالوارد والمعالالالالالالدات التالالالالالالي  اننالالالالالالا علالالالالالى اسالالالالالالتعداد لتقالالالالالالديم الالالالالالالور  كمالالالالالالابصالالالالالورة امثالالالالالالل  

 استخدمت في سذا الدليل, وبامكانكم التواصل عن طريق المعلومات التالية/

 عميد الكلية                                            أ م د م عل حمد ذاوي      -1

 واتساب  و فايبر 07701991263 موبايل:  

  mizalobaidi@tu.edu.iqالكتروني:بريد  

 قسم علوم الحاسوبر يس                                               أ م حار  عبدهللا حسين    -2

 واتساب و فايبر 07702007940 موبايل:

 harith_abd1918@tu.edu.iq :الكترونيبريد 

 

 

 

 

 


