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كلمة السيد رئيس جامعة األنبار

لجامعة لأنبةا ور  لد ي للععةاممماللوفراللجف للرا د للع طعر حن ةةةة للعصةةةةفارناإل لةول در ودلل عم
للصةةةادب ترطإلذم ليي نجاا امع لأنبا ي للععاط ماللوفرالالسةةةعذيادا للع نعج م لنعاللعصةةةا اتولع 
لة هةا اة لإلجةايوة لأنبةا ر ةامععاةاترطاجافسةةةةاةافللإلجةايوة ترلة سةةةةجة للجةامعة نجةانةا ةاهفلي إول دلأزمة ي  لةي
للوفاللعصةةةاحترتف

للجامع م هاأللأزم أيمةةةمم لبم رهاه للاومطعا للافدرنقق نجاناكبافلي ظم

للوفالالسةعذياد للا  لي لنعشةا  ادج كو رنارنع عي لععإلاوللعع ا لةلاعفرن ع ع ترهالأمفل طعا ألللجامعات
للعفللاة م لبةمترل ل عازت امع لأنبا هالللوفارطعام ماللعع ا لةلاعفرن  ج ةةةة للعيوا رلةول دللإلعقي ترط 
للقفل 

طشةةااميف ل عع ا لةلاعفرن لالسةةعف ةةا و آ لد لل يا رطيوا للعع ا لةلاعفرن ي للجامع ترللاومنمةةا ا أ

ا لع إلاامعإلازلهوتالصةة طجف هاللل ف ترهوو لسةة أع هايف للعع ا لةلاعفرن طعيارلمجإلوع أولرتللعع ا 
لةلاعفرن ) (E-Learning Toolkitلعاوف هةاألللة لسةةةة كةالة لاةمأه لأورلترللعرباقةاتللإلعقة مة ي مجةالللعع ا 
لةلاعفرن للع اع




رتعاماأل م ز م ةاف رثياد لامم أسةا ي إع لوهاأللل لسة ترألولل ةاود داسرأعمةا يف للعع ا لةلاعفرن 
ي  امع لأنبا :إنيانعر اميا إلى ؤ للإلز م إ لعاطا ي هالللإلجالللفلد ترأسالهللالا ورلمللعويا رللعإلاز.
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ث

اإلهداء




اىل أرض اكنت مد ًا للنبيََََََََََََََََََََََاء ....
اىل باد علمت العامل أول حروف الهجــاء ....
اىل تراب سقاها أبناؤها ابدلمَََََََََََََََََاء ....
اىل منبع العطاء واخلري والمنَََََََََََََََََََََاء ....
اىل وطين احلبيب عراق الوفياء العظمـاء ....
كل منا ألف سام وحتية واهَََََََََََََداء ....
عليك وعىل رافديك ولك الشهََََََََََداء ....

أقول ْبقك اي وطين كام يقول الشاعر:





حساد املاكن العَََََََايل
الناس ّ

يرمونه بدسَََََائس المعـــال

ولنت اي وطين العظمي منـــارٍ

يف راحتيك حضارٍ الجيـــال

ولء
ل ينمتي كل من خيَََََون ً

ا ّن الولء شهادٍ البطَََََََال

اي قبةل التارخي اي بدل الَهـــدى

أقسمت أن ّك مرضب المثال

أ.م.د .معََََََََر عبدالرمحن داود
رئيس فريق التعلمي اللكرتوين
ج

مقدمة




للجإل هللللا ع  الق ع لةن ةافمال  ع ترللصةالدرلل ةالمع ىم أرط و  ولماللا رع ى ل رصةجب رسة  ر ع ال
خ ىع ىأن أفمانعاش ة للاومم نااد لإلا إلاعفرنا طجا كمم اصةةمنااطياللاوما  م لامرمعاوالتللامأصةةب لاا
تاضةةةارماع يالامأصةةةب  لإلاي م اف ور

ل ع ل م للرالحإلىللع

ةة إلىللجامعاترموللعاالةلاعفرنا 

ر ائعااللعع اإلا رالسةاإلارأنياللاوم عيا ا طصةيا اترأ لامصةاع دنازل طج و قادياطا درتفر ياطا دأتف رطعر حميا
ت
لةصةةفل رللإلولكب م أ مللبقا لالمإلا ال ةةي يا أف للعال للاوم شةةا  طرو ل مع ةةا عاي مجال طايولو اا للإلع وما 
ت للع
ت رلعم للعرو ل 
رلالطصةاال 

ةا ها للعال للاومي مجال للعع ا لةلاعفرن يفضة  رللعا

ت م ةؤرل أمام للجإلاا ع طمهاملأيفل و ر يا ك ا طا رطخف
للعع اإلا ,إ أصةبج  هاألللإلؤسة ةا 

ت
ل ع ى غالبا للإلؤسة ةا 
ط ب لاو

ع ى طجإلم

ت للعايولو اارأورلطاارطرباقاطاا رللإل ةاهإل ي طق م للإلجعإلا رلزوها أل.لِفطزل لالهعإلام
للإل ةؤرلا رللععامم ما م ةعج ل 
العع ع  ع  ) (Distance Leaningأرللعع ا لةلاعفرن ي للبالوللإلعق م رللع م للبالوللياما أصةةةةب  ز لم 
أنوإل للعع ا لأساسا لااأللل رلر ليلإلا إلع ا م لودكامي  إلا أفط اه ي وياعج للعيإلا لاللعصاو رلال عإلاعا 
ت
تللإلع وماترلالطصةةاال 
رل نبا ليلالهعإلامللعالإل  االلليوعم للعع ا  ةةبحللعرو لتللااد للع طج ثي لراعا 
)(Information & Communication Technology- ICTم  اة ر ةةةةبةحللجةا ة للإل جة إلىطجة ةمماةا لت
تللبشةف للعام م  ا أتف إفط يللعقيا أصةبج أولدللإلجعإلعاتلل اع لعجقا للعيإلا للبشةف للإل ةع إل ي 
للإلالكا 
ظمللعصةةةةاوعالإل  فطازع ىللإلعفي  (Knowledge-based Economy).يإل تاللط يللعقيا أصةةةةب م للإلإلا 
للوصةوللل ةف الإلصةاو للإلع وماتعبفللشةبا للعيابوطا للع طعجارزللج روللجغفليا رللذقايا ل إلجعإلعاتللإلخع ؛ م
ح
طعجارزط يللج رونعىضإل نراقللإلجعإلاللولن  شفلدج للإلعع ود.ر يا  ع ى ما طق م يإف هياك ضفر د لإلول ا للر 
ت للعفللا 
ح رأنإلاط ن ذ ط ةةةاع  للجامعا 
للإلعزل ع ى للعع ا لاللاعفرن ي للجامعاتللعفللا م تالل للع ااف مسةةةالا 
رللعف ا للع طعبالليوام للعق ا

ب للعع لةلاعفرن رلسةعخ لمأورلط للع اع ا للا
ض مشةاالطاا كإوتال أسة و 
ع ى نم ع 

ع رسةةا ياع رنا ج ر طف ق معق م م طفق للعع ع

ع .إ طمةةإل هالللاعابعشةةف و لس ة أه أورلتللعع ا 

لةلاعفرن للع اع للع طشإلمأع لوللإلجعو للع اع رلاللعفلعلةلاعفرن ر يا لوللحرمخررات سوما  شامطعارن 
رمشةةا ك تزفسةةجا رطفلسةةمإلاعفرن مش ة فأرلقا لتي و مؤمي أر إلا ااناتإنصةةادا أرطع م تاللمقاطا
لل وأرإنشةةةا عفرقطق إل لنعفليا أرطقاا إلاعفرن ز اودع ىإنشةةةا  سةةةوم اانا رطقا فإنصةةةادا أرطصةةةإلا 
مخرراتمع ومات شامماهمر لدار الب 

ا
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مقدمة عامة عن التعليم المدمج في جامعة األنبار

جدول إحملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2فوإئد إلتعلمي إملدمج
 -1.2فوإئد لعضاء هيئة إلتدريس
 -2.2فوإئد للطلبة
 -3مزيإت إلتعلمي إملدمج
 -4مكوانت إلتعلمي إملدمج
 -5منظومة إلتعلمي إملدمج
 -1.5إملتطلبات إلتقنية
 -2.5إملتطلبات إلبرشية
 -6إلقوإعد إلساس ية للتعلمي إملدمج
 -7عوإمل جناح إلتعلمي إملدمج
 -8إخلطوإت إملطلوبة لجناح إلتعلمي إملدمج
 -9خطوإت جامعة إلنبار لجناح إلتعلمي إملدمج
 -10أثر إلتعلمي إللكرتوين عىل إجلامعات
إلعرإقية
 -11إلتوصيات

 -1مقدمة عامة:
ماهو التعليم المدمج Blended Learning

• حس ب تعريف بيرس ب  :إنه إسللل ي وق ع علت ظ فيا التول ل جيا
واختيار ال سلال التعليمة الملاسلبة ل

واألنالطة الم جهة للتعلم والتي ظتطلب الدقة واإلظقان.
• ووق للد لكلب االتعليم المدمج أنه اسللتاداع التقلية ال دو ة في التدرو
من ةون التالي عن ال اقع التعليمي المعتاة وال ض ل ر في فةفة ال للا
ووتم التةليز علت التفاع المباشلة ةاخ فةفة ال لا عن يةوا اسلتاداع
آليال االظ ال ال دو ة لال اس ي والالبوال وا ااال اإلنتةنت .
• وومون وصللللا لكا التعليم الننله الويفيلة التي ظلبم اهلا المعل ملال
والم اقا والابةال التةا وللة التي ظقللدع للمتعلم عن يةوا ال سلللللال
المتعدةل التي ظ فة ا التقلية ال دو ة أو ظول ل جيا المعل مال.
• إذن

التولامل الملدروخ لابةال التعلم وج وهلا ل جله Face - F2F

 )to Faceفي الف

• و

الماللوال المتعلقة ارةارل ال لا

الدراسي مع ظعلم الابةال عبة اإلنتةنت.

وجمع اين أفض ما في التعلم عبة اإلنتةنت والتعليم وجها و ل جه  )F 2 Fاغةض ظعزوز التعلم.

إعدإد :أ.د .مش تاق طالب صاحل إلندإ

1

مقدمة عامة عن التعليم المدمج في جامعة األنبار

التعليم المدمج Blended Learning
التوام اين التعليم ال في وجها و ل جه
مع التعليم ا اسطة اإلنتةنت

التعليم الصفي
التعليم وجها و ل جه )Face to Face

التعلم بواسطة اإلنترنت
التعلم من خال الم اقع وال ف ف االفتةاضية (Online Learning

 -2فوائد التعليم المدمج:
أصلللبل التعلم المدمج الكم ومزي اين التعليم التقليدم وجها و ل جه مع التول ل جيا ذا شلللعبية متزاودل في الماسلل لللال
التعليمية علت مة ال لللين .و فة كا نم من التعلم وسلليلة ألعضللا

يدة التدرو

إلشللةام الطاي من خال المةليال

والتفلاعل عبة اإلنتةنلت .في ال اقع ولدعي  ٪77من القلاةل األللاةوميين أن التعليم عبة اإلنتةنلت إملا

نف لللله أو متف

علت التعليم وج وها ل جه وومون ظلفيكه مقاا جز ا ي من التولفة.

إعدإد :أ.د .مش تاق طالب صاحل إلندإ

2

مقدمة عامة عن التعليم المدمج في جامعة األنبار

 -1.2فوائد ألعضاء هيئة التدريس:
و فة التعلم المدمج الفةصلة ل ضع خارية يةوا واض ة للطلبة م ما

مت قع من ل يالب والمتطلبال لل ص ل

إلت الهدف اللهالي  -أو الدرجة المت قعة ااسللتاداع التعليم المدمج وومون للمدرسللين ظ لل ر وظتبع ظقدع ل يالب لما
ومون أن ظ ه

كه العملية ظ دود عامال ظوافل الطالب أو نقاي الق ل التعليمية والت ةف وفقوا لكلب.

 -1تتبع وتحسي المشاركة:
ومون للمعلمين ظ ليل المقلاوي

لمعةفلة البةامج وال تلدال التي وتفلاعل معهلا الطاي .من خال فهم مولان الالللللغا لول

يالب لكلب و لبل من ال له ظلبية سلل ليال التعلم لو يالب والتويا معها .وإذا ظالا الطاي عن الةلب و لبل
من األسه علت المعلم ظ دود المالولة والتدخ في وقت مبوة.
 - 2تعزيز التواصل:
ولالن الالباي الي ع مع وج ة ظول ل جيا أل ة من أم وقت مضت .فقد وجدل ةراسة في ال الوال المت دل والمملوة المت دل
أن  ٪75من م لتادمي اإلنتةنت الكون شلملهم االسلتطا أنه ادالو من الت اصل شلا ليوا لان ا أل ة عةضلة للت اصل
رقميوا عبة :البةود اإللوتةوني رسلللالة ن لللية وسلللال الت اصلل االجتماعي) قد ظو ن اللتالج ماشلللةا علت أن التعلم
الملدمج اللكم وةلز علت التول ل جيلا و لللل إلت الطلبلة االللللول أفضلللل من الطة التقليلدولة .من خال ظلبيلة يةوقلة
االظ ال المفضلة لدى الطالب ومون للملتدوال عبة اإلنتةنت را الم اضةون االطاي االو أل ة فعالية.
 -3تمكي تكنولوجيا التعليم:
إن نم ظول ل جيا التعليم وعلي أن التدرو

عبة اإلنتةنت أصبل أل ة فاعلية وسه لة.

 -4إضفاء الطابع الشخصي:
إن التعليم المدمج وقل من زواةل ن بة الطلبة الت المعلمين ووجع من ال ه المتم ر ت ل الطالب وظا يص وتدال
التعلم الا و علت الوفا ل.
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مقدمة عامة عن التعليم المدمج في جامعة األنبار
 - 5تقليل التكلفة:
و فة التعلم المدمج المال للمعا د ومعلمين اعدل ية  .علت سبي الم ال:
 -1إعاةل الم ت ى او ظغطية ن اقص وإنفا األم ال إلعداة الدورل.
 -2ومون أن و لاعد التدرو

االفتةاضلي في التالص من ظواليا الم فا والموان ضلمن عدل ةراسلال تبت أنه من

خال ظطبيا التعلم المدمج استةاظيجيوا ومون للماس ة ظقلي التواليا ال بة ظقاري .٪50

 -2.2فوائد للطلبة:
 -1دعم األقران:
في ةراسلللة وجدوا أن االظ لللال عبة اإلنتةنت من خال ايدة ظعليمية مدمجة أةى إلت ظ

لللين الج انب االجتماعية

للطلبة .علت وجه الت دود وذلةوا أن التعليم المدمج أظاح للطلبة إقامة عاقال مع الطاي اآلخةون ومع ماسل ل لللتهم
التعليمية تتت وإن لان ا خاري ال ةع الجامعي.
 - 2سهولة الوصول والمرونة:
من خال ال

لللل ل علت الم ارة عبة اإلنتةنلت ومون للطلبلة ال صلللل ل إلت الم اة ةون قي ة املا في ذللب ظعلارض

الجداول الزملية.
 -3تعزيزالتحسي :
قد وو ن للتعليم المدمج القدرل علت ظعليم الطلبة االو أل ة فاعلية من التعليم التقليدم وجها و ل جه.
 -4زيادة الرضا والفعالية:
ادالو من

واللللجع التعليم المدمج التعلم الكاظي إذ وضلللطة الطلبة للب ن عن المعل مال عبة اإلنتةنت االلللو م لللتق
الجل خ في ف

ةراسي واالعتماة علت م اضة.

 - 5يعزز المهارات الشخصية:
المهارال الليلة أو المهارال المطل اة في موان العم لللجاح المهلي وتم ظعزوز ا االلللو يبيعي في م لللاتة التعلم عبة
اإلنتةنلت .علت وجله الت لدولد وتم رعلاولة المهلارال م ل االرظبلاي الجيلد الاآلخةون وإةارل ال قلت والتفوية اللقلدم والتعلاون
الجماعي في نم ذي مدمج.
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 -3ميزات التعليم المدمج:
لمعةفة ال بب في اختيار التعليم المدمج وجب التطة لميزاظه وملها:

•

ظلبية اتتياجال وأنماي ماتلفة من التعلم.

•

ظ فة المزود من المةونة فيما وتعلا اال قت والموان الكم واتار فيه الطلبة التعلم.

•

ظغيية ليفية تدوث التعلم من خال إشلةام الطلبة في البلا اللالل للمعةفة من خال التفاعال الدولاميوية Bonk
.)&Graham, 2005

•

ظ اعد ل من المدرسين والطلبة افةصة ظط وة مهاراظهم التول ل جية.

•

وفض الطلبة الدورال التي ظ ت م علت اعض المو نال عبة اإلنتةنت .)2012 ECAR

•

ظعزوز التعلم اال ماح ااستاداع استةاظيجيال ظةا وة تدو ة ظعتمد علت ظقليال التعلم متل عة.

•

ظ ه عملية االستف ارال عن يةوا ظ فية األج اة المعةفية المتعدةل.

 -4مكونات التعليم المدمج:
مؤتمرات الفيديو
7

E-mail
البريد االلكتروني

المحادثة الصوتية

الحاسوب والبرامج الحاسوبية

إعدإد :أ.د .مش تاق طالب صاحل إلندإ
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الصفوف التقليدية
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صفحات الوي
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Virtual Classrooms
الصفوف االفتراضية
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 -5منظومة التعليم المدمج:
لوي ولجل التعليم المدمج الاد أن وعم من ملب مة متواملة وومون ظق يم اتتياجال التعليم المدمج إلت:
 )1متطلبال ظقلية  :األجهزل اإللوتةزنية اإلنتةنت
)2متطلبال االةوة  :التدرو ي المعلم) الطلبة

المستهدف في الخطة االستراتيجية لجامعة االنبار
• الا البلت الت تية التول ل جية اعتماةا و علت الت جه ال الي والم تقبلي في التعليم اإللوتةوني والتعليم المدمج.
• الا القدرال المعةفية في مجاالل شتت والسيما ظ جيه القدرال التول ل جية وظ فيفها إلعاةل وضع الاط
لارظقا االمالال التدرو ية واإلةاروة والمقةرال والملا ج والطلبة.
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 -1.5المتطلبات التقنية:
األجهزة اإللكترونية واإلنترنت-:

•

و تاي المعلم استاداع اعض األجهزل اإللوتةونية م جهاز العةض  )Data showوال اس ي وال ب رال
الكلية.

•

لما و تاي الطالب أجهزل ال اس ي أو األجهزل الكلية لاله اظا اللقالة  )... Tablet,ليتم استادامها في
الت اص مع التدرو ي والمجم عال الطااية .

•

ملب مة اإلنتةنت ظعد الويان الماةم الكم وتم من خاله ظباةل المعل مال اين المعلم والطالب أو اين
المجم عال الطااية.

•

الطالب وموله استاداع كه التقلية في التعليم المتزامن ولكلب التعليم فية المتزامن.

 -2.5المتطلبات البشرية:
وظم قطبي العملية التعليمية و ما التدرو ي والطالب.
 -1التدرو ي المعلم) :وجب أن ظو ن لدوه القدرل علت
• التدرو

التقليدم تم ظطبيا ما قاع اتدرو ه عن يةوا ال اس ي.

• الب ن علت اإلنتةنت والةفبة في ظط وة وظجدود معل مته ا فه م تمةل.
• التعام مع اةامج ظ ميم المقةرال.
• ظ ميم االختبارال اإللوتةونية.
• التعام مع البةود اإللوتةوني وظباةل الةسال ايله واين يلبته.
• لدوه الةفبة في االنتقال من مةتلة التعليم التقليدم إلت مةتلة التعليم اإللوتةوني.
• إتارل انتباه الطاي عن يةوا ال سال المتعدةل والفالقة من خال اإلنتةنت.
• القلاعة ا تمية الت ل الوام إلت الف

إعدإد :أ.د .مش تاق طالب صاحل إلندإ
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 -2الطالب :
• و تاي الطالب في ف التعليم المدمج أن وفهم أنه مالارم في العملية التعليمية ووجب أن والعة أن ةوره مهم
لوي وتفاع مع المعلم في ال ص ل إلت الهدف .
• الاد أن والعة الطالب أنه مالارم ولي

متلقي.

• وجب أن وتدري علت الم اةتة عبة الالبوة.
• وجب ان ظو ن لدوه القدرل علت التعام مع البةود اإللوتةوني.

-6القواعد األساسية للتعليم المدمج:
وجب أن وةاعي المعلم مجم عة من الق اعد األساسية في أتلا إعداة وظلفيك خطة التعليم المدمج وملها:
 -1اختيار الم ض .
 -2ظ دود الم اة الدراسية المت لة االم ض .
 -3إعداة المعل مال الازمة.
 -4وعد المعلم األسدلة واألنالطة والتمةولال.
 -5م اعدل الطلبة ااختيار األنالطة والقياع االدراسة وجمع المعل مال.
 -6وو ن المعلم علت ايا شام علت مفةةال الملهج المدرسي.
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 -7عوامل نجاح التعليم المدمج:

إعدإد :أ.د .مش تاق طالب صاحل إلندإ
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 -8الخطوات المطلوبة إلنجاح التعليم المدمج:
 -1ظفعي وج ة قاعة إلوتةونية متط رل في ل للية.
 -2ظجهيز القاعال الدراسللية لافة انجهزل العةض  Data showوظ بيتها االللو ملاسللب عن يةوا تماالل سللقفية
م

مة لت قيا أفض فاوال العةض.

 -3ظ فية أجهزل ال اسل ي الم م ل ام اصلفال جيدل إذ ظ لاعد ظاللويال الجامعة علت ظنمين اللاللايال اإللوتةونية وما
وتعلا ااإلمت انال اإللوتةونية للدراسال األولية والعليا.
 -4ظ فية ال ب رال الكلية في التالويال ذال العاقة.
 -5ظنمين تاجة الجامعة من الا اةع ال يةفةال) اآلية االشتةام مع الالةلال األصلية ااستاداع إموانال مةلز ال اسبة
اإللوتةونية.
 -6ظفعي استاداع الماظمة الفدو م  )video conferenceفي ال رش والم اضةال والماظمةال االفتةاضية.
 -7ظاللوي فةوا للدعم اإللوتةوني من مات لين وظط وة إمواناظهم عن يةوا ظدروبهم من خال ورش ظدروبية متط رل
لي لا م ا في الا القدرال المعةفية لمالال الجامعة ضلمن خط ظدروبية ملتبمة ضلمن اسلتةاظجية الجامعة في الت جه-
ن

التعليم اإللوتةوني المدمج.

-8إقامة ال رش واللدوال التدروبية المو فة االو ةورم لو أعضا الهيدة التدرو ية في الجامعة.
 -9اسلتاداع أةوال واةامج ظفاعلية وظدروب األسلاظكل علت اسلتادامها االلو اتتةافي لت لهي مهمة إةارل الم اضلةال
اإللوتةونية وظعزوز ال قة االلف

لدى الطالب والتدرو لي علت ظغطية جميع متطلبال الف ل الدراسلي االلوليه ال ضل رم

واإللوتةوني.
-10إيا مجم عة من الفدو ال التعليمية واألةلة اإللوتةونية والدراسلال التا ل لية التقلية فضلاو عن الب سلتةال
الت قيفية في مجال التعليم اإللوتةوني والمدمج.
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 -9خطوات جامعة االنبار إلنجاح التعليم المدمج:
 -1إلتمال ظنتين قاعة الماظمة الفدو م  Video conferenceوظجهيز ا مع لافة المل قال المطل اة.

 -2اسللت داث وافتتاح العدود من الماتبةال المتط رل للتعليم اإللوتةوني وظضللم أجهزل تاس ل ي متط رل مع فةفة
سليطةل مةلزوة مةا ية االلبوة ةاخلية متواملة ظامن او لال الماةل العلمية االاللو األم

للية الطب للية التةاية

للعل ع اإلن انية للية العل ع ولليال أخةى).
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 -3إنالللا وافتتاح ماتبة التعليم اإللوتةوني في للية التةاية للعل ع ال للةفة لي فة قاعدل إلوتةونية ظ للهم في ظط وة
فاوال الت اصل ل اين التدرو للليين والطلبة من جهة واين الم ت ى اإللوتةوني للم اضللليع العلمية ضلللمن الاللللبوة
العلوب ظية من جهة أخةى.

 -4إناللللا مبلت مل ا لمةلز ال اسلللبة اإللوتةونية شلللاماو ماتبةون لبيةون مات ين إلوتةونيا و االلللو لام

سلللعة

الماتبة ال اتد  54شللا ل ا و ما للص له موتب تاسللبة مع الاي ظ ي الااص اه فض لاو عن اتت ا المةلز علت
فةف ساندل للمالال العاملة زواةل علت ظةميم وظط وة المبلت األساخ.
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 -5ظ قيع مكلةل ظفا م مع شللةلة

اوم لاسللت مارال والتول ل جيا الم دوةل ظتضللمن ظجهيز ماتبة متقدع في للية

ال اس ي و ت م علت أجهزل إلوتةونية متط رل.

 -6إقامة ةورال ظدروبية متقدمة للتدرو ين وأخةى للطلبة االتعاون مع شةلة

اوم.

 -7إيا المةلز االرشلاةم لطلبة الدراسلال العليا إلوتةونيا و مهمته اإلجااة عن لافة الت لاالالل للمةشل ين والمتقدمين
للدراسال العليا.
 -8التط وة الم تمة للم قع اإللوتةوني في الجامعة والم اقع الفةعية للوليال وااللغتين العةاية واإلنوليزوة).
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 -9الالللةو في ظطبيا وظلفيك البةنامج الدراسللي لطلبة الدراسللال األولية والعليا ااسللتاداع التعليم المدمج وإيا تملة
لبةى لتط وة القاعال الدراسية إلوتةونيا.
 -10ظ فية البيدة األلاةومية ال لليمة إلنجاح التعليم االلقيه التقليدم والمدمج من خال ظبلي رلاسلة الجامعة إيا ماللةو
جامعة االنبار :واتة خضلةا ) من خال إناللا وظط وة وظفعي البلت الت تية الاضلةا الغطا اللباظي) والبلت الت تية
الزرقلا متم للة الالم للللط لال الملاليلة التي ظالللللمل الب يةال ال للللللاعيلة والللاف رال والالللللاالل في أرجلا الجلامعلة
وظالوياظها.
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 -10أثر التعليم اإللكتروني على الجامعات العراقية:
▪

إن ال ضلللع الةا ن فية الم لللب

الكم وعيالللله العالم ا لللبب جال ة ل رونا اعتمدل الجامعال العةاقية مبدأ

التعليم اإللوتةوني ااسللتاداع مل للال معدل ومعتمدل عالميا و إلجةا الت اص ل العلمي اين التدرو لليين والبات ين
والطاي.
▪ استطاعت من خاله الجامعال العةاقية االنتقال من مبدأ التعليم وجها و ل جه إلت التعليم اإللوتةوني اوفا ل ومهلية
عالية.
▪ وفي ال قت نف للله قامت الجامعال ات فية مل لللال واةامج إلوتةونية ظدعم أسلللاليب متل عة في التعليم عن اعد
لةةع الفج ل الكم اتدتته عمليه الت ل المفاجدة اين االسل اين الماتلفيين للتعليم.
▪ االتالي أصللب ت الجامعال العةاقية معدل ومجهزل ارموانال ومل للال إلوتةونية وأصللبل التدرو للي والطالب
ومتلو ن مهارال ظ اعد م علت الت اص وإلمال متطلبال التعليم والتعلم.
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 -11التوصيات:
 -1ضللللةورل االيا علت التقليلال ال دو ة المعتمدل في الجامعال العالمية التي ظ للللهم في ظ فية أفضلللل ال ل ل
التطبيقية إللمال عملية التعليم اإللوتةوني .
 -2ظلل فية الللدعم المللاةم الملاسب لتلل فية م للتلزمال وقاعال ظادع عملية التعللليم اإللوتةونللي عن يةوا ظ فية
ت اسللليب و وسلللال علللةض إلوتةونلللي و خدمة اإلنتةنلللت وراطها املب مة ظ فة إموان ال ص ل إلت ق اعلللد
البيانلال والموتبلال االفتةاضلية.
 -3إقامللللة ةورال ظدروبيللللة متقدمة للواةرالتدرو ي والطلبللللة ظهدف إلت زواةل القاالية الالا ية السللللتاداع أم
ل سلال ظول ل جيلا المعل ملال واالظ االل.
 -4التنليللللللد علت ةور التدرو ي وظط وة قاالياظه األلاةومية لغةض إنالا ملهاي ةراسي وتا ع مع متطلبال التعليم
المدمج وفاواظه.
 -5اسللتاداع مبدأ الت اصلل والمةاجعة الم للتمةل للملهاي الدراسلل ية ااسللتاداع أسللاليب ظعليم متل عة وعدع االلتفا
اعةض الم اضةال ا يغة فدو وة أو ا يغة .PDF
 -6إجةا ظقييم م تمة ألةا الطاي وت هم علت التفاع عن يةوا ظفعي مبدأ الملافةال وال لقال اللقاشية.
 -7ظ ميم اةامج إلجةا امت انال آملة ومولها التعام مع مجاميع متل عة من األسدلة لها القاايلة علت ظغيية األسدلة
لو يالب علت تدل.
 -8ومون االسلتفاةل من خاصلية  )Geographic Information System GISلت دود م اقع الطلبة أتلا عملية
إجةا االمت انال وظقلي م اوالل الغش  )Cheatingالجماعي.

إعدإد :أ.د .مش تاق طالب صاحل إلندإ
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2كيفية انشاء اس تطالع عرب النرتنت
 -3أمه الاس تخدامات يف اس تطالعات
الرأي و القرتاع ومعليات التصويت
 -4ثالث نصاحئ رسيعة لتحسني
اس تطالعات الرأي اخلاصة بك
 -5مجموعة خمتلفة من مناذج اس تطالعات
الرأي عرب النرتنت
 -6كيفية معل اس تطالع للرأي خبطوات
بس يطة
 -7أس ئةل متكـــــــــــــــررة من قبل
املس تخدمني يف موقع انشاء الاس تطالع
 -8املصادر

 -1مقدمة عامة:
يمكنك إنشااااس طالااا الراي طتعدي ها ي ا من خلل إرالااا ال رطبط فعي
تآلخعين إلرالااال هطالاا الال "اصااتي اا " و همشاااراب رطبط من صاا
يصترن ائج طالال الع طت ي دجعي ا .شك ()1-1
Source: directpoll.com
Source: https://www.surveymonkey.com

شك ()1-1

في ب ض طألحيان اعي طتا ي من طت يااي طتسعي ب من جم ترك رن ما اسأل الؤطالا ب ي يا ا رن شيس ما مثال ر ى ذتك.
• ما دفض هقت تممارالب اماريين طتيتجا طتذي ا راله؟
• دي من طتخيارطي طتس ب هت طالال طتمثاتي تنك ب طتزبادي طتج ي ة؟
• دين يجب دن ي ا طت عيق طج ماره طتاادم خارج طتمتقع؟
• من الي تز في طالن خاباي طتاادمب؟ ما متطقع طالق عطع طت ي اس حق هق ك؟  ...إتخ.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود

17

احملور الول

DirectPoll.Com

ا يح تك طالا الراي طتعدي رلع طإلن عنت ميزة رطئ ب ت حصاتل ر ى ا يااي فتريبو اساجي طتتواتل مع جم ترك ده
رملئك في دي هقت .رن ما ا

ذتك و فإنك اعال رالاتب م ادها دنك ا

دن متجتدهن هدن آرطئ م مب.

هناك مجمترب من طدهطي طالال الع هطتمتطقع طت ي ا يح رم طال الع بخاتطي بسياه يمكن ذاعها في طتشك ()2-1

AnswerGarden
DirectPoll
SurveyMonkey
Slido
)Poll Junkie (Web
)EasyPolls (Web
Poll
)Everywhere (Web
)Polltab (Web
)Xoyondo (Web
SoGoSurvey
Survey Monkey
Typeform
Google Forms
Client Heartbeat
Zoho Survey
Survey Gizmo
Survey Planet

شكل()2-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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 -2كيفية إنشاء استطالع عبر اإلنترنت؟
إنشاااس هاا ي طال ا الراي طتعدي رلع طإلن عنت بسااعرب هال ا تتب يمكن طنشاااؤها من خلل متطقع مجانيب ده ب فع ماتي.
ب ض طتمتطقع ال ا ا ب منك اساااجيلا هب ضاا ا يااتلك ب م اساااجي ف ى الااالي طتمثال إذط ت يكن ت يك حساااال ر ى
 SurveyMonkeyده ر ى طتمتطقع طألخعى طت ي ا ا ب طت ساجي بات

و فا بات ساجي مجاناا هيمكنك إنشااس طالا الع

رلع طإلن عنت هإطلقه في دقائق .اما دن متقع  Direct pollال ي ا ب دي اسجي فيمكنك إنشاس طالال الع ملاشعة.
• داساسل ايف ي إنشاس طال الع؟ درتنا نن ا خلل طت م يب!!!!!!!
طا ب الؤطتك (ده بض ب دالئ ب قصيعة) بنصائح من دفض ممارالاانا حتل اي يب إنشاس هإجعطس طال الراي
طتعدي ده طتل س بأالئ ب نمتذجيب م م ة من بنك طألالئ ب ت ينا.
را يس
• ه اسأل ايف انشئ طال ال ا

طت ثتر ر يه؟ ما ر يك التى إرالال رطبط طالال الع باتلعي طإلتك عهني

ضا
ده نشعه رلع طإلن عنت  -ده رعضه في نافذة منلثاب ر ى م هن ك ده متقع طتتيب طتخاص بك( .يمكنك دي ا
شعطس ردهد راتيب طتجتدة من خلل تتحب طتمس ك طآلتيب )SurveyMonkey Audience.
طال خ م طت يااي الاخاذ قعطرطي دفض و هشارك ن ائج طالال الع مع جم ترك.
ي طال خ طم طال الراي طتعدي رلع طإلن عنت طعياب ال ب تمااتلب جم ترك ب يااي فتريب رن دي شيس ااعيلاا .هفيما
يأاي ب ض طتاعق طت ي يمكنك من خلت ا طال خ طم طال الراي طتعدي  SurveyMonkey:طه .Direct poll

 -3أهم االستخدامات في استطالعات الرأي و االقتراع وعمليات التصويت:
 -1إشراك الجمهور Audience Engagement
رنصعط من طتمعح إتى طت جعبب باال خ طم طال الراي طتعدي رلع طإلن عنت إلبااس زهطر متق ك ر ى طتتيب ده
دضف
ا
م اب ي  Facebookده  Twitterم مين همشاراين.
 -2البحث عن المتجر Market Research
جمع آرطس طت ملس رن رعهض طتمن جاي ده طتخ ماي طتج ي ة.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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 -3البحث السياسي Political Research
ق بإجعطس طال الراي طتعدي ت لع هطال الراي طتعدي رن اللاق طتخي هطال الراي طتعدي طتسعي ب رن طتاضايا
طتساخنب ت حملي طتسيااليب هطالال شارطي.
 -4تخطيط األحداث وردود الفعل Event Planning and Feedback
اايي طت ضيلي تألماان ده طألجن طي طتمح م ب .ق ب رتة طتحاضعين ت ايي طتمتطقع هطت عفيه هطتم ح ثين هطتمعطلاي
هطتمزي .
 -5مالحظات الدورة التدريبية Course Feedback
طال ا ع آرطس طتالل ت حصتل ر ى إجاباي العي ب دثناس طت ريس ده طتمحاضعطي .طحص ر ى ملحظاي حتل ددطس
طتم

ده فصتل مح دة.

 -6منظمة تطوعية Volunteer Organization
ق بإجعطس طال الراي طتعدي ت لئب طتم اترينو هجمع طتعدهد ر ى طت رتطي تألح طث و هتجمع طتلياناي من طتمي طن.
 -7بحث اكاديمي Academic Research
م ص ب.
 -8قطاع السفر Travel Industry
طال ا ع آرطس طتمسافعين دثناس طإلقامب في فن ق ده في إجازة منظمب

الا شاف

طعق

ت حسين اجعب .
 -9صافي نقاط الترويج )Net Promoter Score (NPS
"ر ى ماياس من و ع إتى  10و ما م ى طح مال دن اشيع إتى و يق ده زمي ؟" يمكن دن اسار ك طتن ائج طتجماريب
ت ذط طتسؤطل في طا شاف طعق ت حسين مشاراب طت ملس.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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 -10تكنولوجيا Technology
 Macده طتكمليتاع طتشخصي؟  iPhoneده Android؟ امليتاع محمتل دم امليتاع مك لي؟ طال ا ع آرطس دو قائك
حتل دت ال طت كنتتتجيا طتم ض ب ت ي هطرعف ما طتذي ي اجئ به في ري ميلده طتاادم.
 -11حكومة Government
يمكن ت تااالي هطتمكااب طتحكتميب قياس ا يااي طتمتططنين بسعرب ر ى طت غييعطي طتما عحب ده جمع طالق عطحاي
من خلل طال الع رلع طإلن عنت.
مضاعط إتى إن اق طتكثيع من طتمال ت حصتل ر ى إجاباي .اح اج فاط إتى طالال ادة من ددهطانا
مالحظة مهمة :تست
ا
طتذايب هطت ار ب من حيث طت ك ب .دتست م أا اط من اي يب طتتوتل إتى طألشخاص طتمنااللين؟ امنحك
 SurveyMonkey Audienceإمكان طتتوتل إتى مليين طتمس جيلين طتمس ين ت ا ي طإلجاباي طت ي اح اج ا
الاخاذ قعطرطي حاالمب.

 -4ثالث نصائح سريعة لتحسين استطالعات الرأي الخاصة بك:
 .1اجعلها قصيرة وبسيطة
طال خ م انسيق طالخ يار من م د و بح دقصى من الؤطل إتى خمسب دالئ ب الق عطع العيع.
 .2اجعلها تدور حولهم
طال خ م طال الراي طتعدي ت شجيع مشاراب جم ترك .طالأل رن آرطئ ها ضيلا  -هطج

طألمع مم اا!

 .3حافظ على اتساق أسئلة مقياس التصنيف
"رطض ت غايب" ه  5ا ني
إذط انت اسا خ م مااييس تيكعي و فاالا خ م ن س نظام طتنااط تجميع طألالاائ ب .إذط اانت  1ا ني
ٍ
رطض ت غايب" و حافظ ر ي ا في طال الرك طتاصيع.
"غيع
ٍ

 -5مجموعة مختلفة من نماذج استطالعات الرأي عبر اإلنترنت:
طالا خ م دح قتطتب طالالا ليان طتخاواب اأالااس الالا الرك رلع طإلن عنت و ده طب د بتطح ده داثع من طألالائ ب
ديضاا اخصايا طألالائ ب ت ناالاب طح ياجاي طالق عطع
طت ي ة طتمتثتقب هطتم م ة من جيا ا في بنك طألالائ ب ت يك اما يمكنك ا

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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طتخاوااب بك( .في طتتقت طتحاتي و ا تطفع م ظ قتطتب طالالاا الراي بات غب طإلنج يزيب فاط و ر ى طتعغ من دننا نخاط
ت ا يم ا ب غاي دخعى قعيلاا).
 -فقط للمتعة

Just for Fun

طال ا ع طآلرطس في تي ب طت لب .را ب طتلاع .دفلم .طتاتطئ  .اعايلاي طتمنزل .إذط انت اس ايع طت كيع في طألمعو فيمكنك إنشاس
طال الع رلع طإلن عنت حتل هذط طتمتضتع!و شك . 3-1

شك ()3-1

 -مالحظات عامة عن الحدث

General Event Feedback

ايف الار طألمع؟ ه طال م ع طتحاضعهن باتح ث؟ ه يعغلتن في رؤيب طتمزي مث ه؟ طال ا ع آرطسك ت مسار ة في طت خايط
تخا ك طآلايب .شك ()4-1

شك ()4-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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Customer Service

ايف ياي رملؤك اجعب

مع فعيق خ مب طت ملس ت يك؟ ه طن ظعهط طتيلا ت حصتل ر ى طتمسار ة؟ ه اان رضت

فعياك م ذباا هم ي اط؟ طا شف باال الع العيع .شك ()5-1

شك ()5-1

 -مالحظات الموقع

Website Feedback

طنلثق هطال ا ع آرطس زهطرك ت أا من دن يج هن ما يح اجتن إتيه ر ى متقع طتتيب طتخاص بك .شك ()6-1

شك ()6-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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 برامج الموظفين Employee Programsطال ا ع آرطس طتاتى طت ام ب ت يك حتل دفكاره ها ضيلا حتل طتلعطمج طتج ي ة  -مث طت ريب هطت نا هبعطمج طتصحب
هطت افيب ....إتخ .شك ()7-1

شك ()7-1

 الشبكات االجتماعية عبر اإلنترنت Online Social Networkingرا تم عفب طتانتطي طألفض تحملي طت ستيق رلع هالائ
ما طتمتطقع طت ي يزهرها جم ترك ها معة؟ طال خ م طال ال ا
طت تطو طالج ماري ث اح ي ها .شك ()8-1

شك ()8-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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Health and Nutrition

طال ا ع آرطس طت ملس تم عفب طتمزي رن رادطا هطت غييعطي طت ي ق يعغلتن في إجعطئ ا .طال خ م طال الراي طتعدي رلع
طإلن عنت ت حاق من طت ا م طتسعيع هتمشاراب طتم تماي طتم ي ة باعياب مم ب .شك ()9-1

شك ()9-1

رنصعط العيع طالال جابب في طتتقت طت ي ر ى طتمسعح .ططعح طألالئ ب و هطش ع بنلض جم ترك
اا م تك DirectPoll
ا
هاخي طإلجاباي فتر هرهدها و هنا و طآلن.
• تجهيز
ق بإر طد طالال الع مسلااا ده في دثناس طت نا  .طجمع بين طألالئ ب طت عديب هدالئ ب طالخ يار من م د.
• عرض
اضمين طالق عطع طتخاص بك في طت عض طت ا يمي طتخاص بك .دط ق دالئ ب ج ي ة ا اائياا هدمج طت صتر طتملاشع
تإلجاباي طتتطردة .إر طد ال

و هم اتجب آتيب :راز ر ى طت عض طت ا يمي و هتيس طت كنتتتجيا.

ي يح تك  DirectPollإنشاس طال الراي طتعدي طتحيب في تحظب .اما م اح اج فاط إتى طاصال باإلن عنت هم ص حك .إذط
قمت ب ضمين طالال الع طتخاص بك في رعضك طت ا يمي و ف ن اح اج ح ى إتى م ص حك في هقت طت عض .فأنشاس
طال الع يح اج إتى ثلث خاتطي رئيسب هي :شك ()10-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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شك ()10-1

 DirectPollهي خ مب مجانيب هي اا يم ا اما هيو ه نحن ن م دي طق عطع ده اصتيت ر ى  500ناخب م زطمن في
ضمن هذه طالدطة طتعطئ ب.

 -6كيفية عمل استطالع للرأي بخطوات بسيطة:

شك ()11-1

شك ()12-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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شك ()13-1

شك ()14-1

شك ()15-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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شك ()16-1

شك ()17-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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شك ()18-1

شك ()19-1

ح د "اايي هذط طالال الع" إذط انت اعي طتسماح بات صتيت فاط ت ناخلين طتذين ت ي رمز ا تيض واتح .بمجعد ح ظ
طال الع طتعدي طتخاص بك و ال مكن من انزي قائمب بعمتز طت تيض .هزع هذه طتعمتز ر ى طتناخلين طتمصعح ت
(رمز هطح تك ناخب) قل ب س طالق عطع.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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شك ()20-1

هوتل طتعهطبط طتخاوب باالق عطع ده طالال الع ده طت صتيت اما يسمى ر ى طتلعي طإلتك عهني ههظي ب ا رطبط ملينب
في طتشك طآلاي:

شك ()21-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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ب اشغي رطبط طالق عطع ده طت صتيت اليظ ع باتم اينب هاما في طتشك طآلاي:

شك ()22-1

فاعة طتعهطبط طتم ا مب يمكن طيضاح ا اما في طتشك طآلاي :

شك ()23-1

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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إظ ار ن يجب طالق عطع ب طن اس طتتقت طتمح د هطيااف رطبط طالق عطع إذ ي طيااف طتعطبط من ت ن طتشخا طتمك ف
ب تتي رطبط طالق عطع .هطتشك طآلاي يتضح ن يجب طت صتيت ده طالق عطع طتن ائيب:

شك ()24-1

 -7أسئلة متكـــــــــــــــررة من قبل المستخدمين في موقع إنشاء االستطالع:
• متى أقوم بإنشاء استطالع مقيد؟
يمكنك اايي طتتوتل إتى طالق عطع طتخاص بك من دج منع طت صتيت طتم د هإالاسة طال خ طم طتنظام .يمكن
بس تتب اايي دي طال الع رن طعيق اح ي معبع "طال الع ماي ".
• كيف أقوم بتكوين االستطالع الخاص بي ليتم تقييده؟
ح د معبع "طال الع ماي " في دثناس إنشاس طالال الع ده في دي هقت دثناس طال خ طم طتخ مب.
• هل يمكنني تحويل استطالع مقيد إلى استطالع غير مقيد والعكس صحيح؟
بس تتب! بلساطب رن طعيق اح ي هإتغاس اح ي معبع "طالال الع طتماي " في طتجزس طتس ي من طالال الع.
ال انس طتناع ر ى "ح ظ" تح ظ طت غييعطي.
• لماذا يُطلب من الناخبين كتابة رمز مميز؟
تا قمت ب ايي طتتوتل إتى طالال الع طتخاص بك ت جم تر طتمصعح به فاط .ال يمكن طت صتيت ب هن
رمز اعخيا .يعجى اتزيع طتعمتز ر ى طتجم تر ت صتيت.
• من أين أحصل على التوكنز؟
يمكن انزي طتعمتز رن طعيق طتضغط ر ى زر "انزي طتعمتز" در ى طالال الع.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود

32

احملور الول

DirectPoll.Com

• كيفية إجراء االستطالع؟
درغب في اشغي  DirectPollطتخاص بي في م ص ح و ايف دف

ذتك؟

طف ح رطبط طتن يجب في نافذة م ص ح من ص ب فاط .يمكنك طتحصتل ر ى هذط طتعطبط إما ملاشعة من قمعة
طتايادة  DirectPollده من بعي إدطرة  DirectPollطتخاص بك.
• كيف يمكنني تضمين االستطالع في عرضي التقديمي باستخدام  PowerPointأو  Keynoteأو أي
برنامج عرض تقديمي آخر؟
 -1باستخدام متصفح الويب
يمكنك طت ل ي من طت عض طت ا يمي إتى م ص ح هيب يظ ع شاشب طتن ائج .يمكنك ج

سا
هذط طالن اال يل ه ال ا

رن طعيق هضع طتم ص ح في هضع م س طتشاشب ر ى شاشب طت عض طت ا يمي قل ب س اشغي طت عض
طت ا يمي .ب ذه طتاعياب و رن طت ل ي مؤق اا من طت عض طت ا يمي و اظ ع شاشب ن يجب DirectPoll.
 -2باستخدام البرنامج المساعد
يمكن اضمين و حب ن ائج طالال الع في ب ض بعطمج طت عهض طت ا يميب باال خ طم مكتن إضافي .ب ذه
طتاعياب و تن اضاع إتى مغادرة طت عض طت ا يمي :ما ر يك التى طالن اال إتى طتشعيحب طت ي اح تي ر ى
و حب ن ائج طالال الع طتمضمنب إلظ ار طالال الع تجم ترك.
يا م  Microsoft PowerPointهظي ب إضافيب  Web Viewer.طقعد اي يب إضافب هظي ب إضافيب تلعنامج
 PowerPointهنا.
طناع هنا تلن اال ملاشعة إتى طتتظي ب طإلضافيب Web Viewer.
ال اا م  Apple Keynoteه  Google Slidesه  Preziحاتياا مكتناي إضافيب خاوب ب ت ضمين متطقع
طتتيب طتحيب في رعهض

طت ا يميب .طتل ي طتمح م هت االيق  Live Slidesطتمجاني طتذي ينشئ شعطئح

بمح تى هيب مضمن تا  Keynoteه .PowerPoint

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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• سؤال مهم ،لقد فقدت البريد اإللكتروني الخاص بالمسؤول الذي يحتوي على روابط قمرة القيادة! كيف
يمكنني الحصول على إعادته؟
هذط اليس .تألالف ال يمكننا مسار اك في ذتك .طتعجاس إرادة إدخال دالئ ك هطالح اظ بعطبط طتمسؤهل هذه
طتمعة .هتكن قل طتايام بذتك و احاق من الج طتم ص ح طتخاص بك تم عفب ما إذط اان يمكنك طت ثتر ر يه
هناك :طتعهطبط طتمؤديب إتى طالال الع طتخاص بك ثاب ب و تذتك ال ظ ا م .
• هل يمكنني إضافة أسئلة في أثناء إجراء التصويت؟
•

بات أاي  .ال

إضاف

ب طت فع

ي اح يث طت حك في قمعة طتايادة ر ى طت تر ب

ح ظ طالال الع .يمكنك طال خ طم دالئ ك بمجعد ب س

طالال الع هظ تر طألالئ ب طتج ي ة في طتاائمب طتمنس تب ت حك في قمعة طتايادة.
• لماذا ال يمكنني رؤية اإلجابات  /األسئلة الكاملة على "شاشة النتائج"؟
ح دي ا من طألالئ ب هطألجتبب طآلن با  1000حعف .همع ذتك و رن اا ي "شاشب طتن ائج" و اليكتن 180
حعفاا فاط معئياا تك الؤطل هالي رعض  40حعفاا تك إجابب.
• هل يمكن لألشخاص التصويت على جميع األسئلة بمفردهم أم يتعين عليهم انتظار السؤال التالي؟
ا اصمي  DirectPollت صتيت طتملاشع إذ ي حك ما م طت عض في طتسؤطل طتذي ي رعضه .تذتك و ال
يمكن ت ناخلين طالن اال إتى طتسؤطل طت اتي.
إذط اان ت يك فاط ر د ق ي من طألالئ ب و فمن طتمح م دن ااتم بإنشاس طال الع ج ي تك الؤطل هاعا ا ا ا
نشاب .ق ال يتفع هذط طت جعبب طت ي الحث رن ا هتكنه ح ب ي مح م .
• أين أرى إجابات السؤال الحالي؟
ضا
فاط طف ح و حب طتن ائج باتعطبط طتمتجتد في و حب قمعة طتايادة طتخاوب باالال الع .اظ ع طتن ائج دي ا
ر ى و حب قمعة طتايادة بجتطر ا الؤطل هإجاباي.
• ما هي المدة التي يظل فيها استطالع الرأي الخاص بي متا ًحا على DirectPoll.com؟
ان ي والحيب طالا الع طتعدي طتخاص بك في غضاتن  30يت اما ب إنشاائه ده آخع ح ظ ته .الاتف نعالا
تك احذيع طن اس طتصالحيب قل  5ديام من طن اس والحيب طالالا الع( .ملحظب م مب! نعالا إشا ار طن اس
طتصالحيب معة هطح ة فاط .ب ذتك و ااع ر ى راااك مساؤهتيب إرادة ح ظ طالال الع معة دخعى ت نشياه).

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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يمكنك ام ي هذه طتم ة في دي هقت بمجعد ف ح قمعة طتايادة هطتناع ر ى "ح ظ طالالااا الع" معة دخعى .إذط
فاا ك حذف طال الع طتعدي طتخاص بك من قار ة طتلياناي طتخاوب بنا دهن دي خيار طال عدطد.
• لدي جمهور كبير يزيد عن  500شخص في االستطالع الخاص بي .هل تؤيد ذلك؟
نحن ناصاااع حاتياا  DirectPollر ى خ مب  500ناخب م صاا تك طالاا الع في هقت هطح  .ما دن يغ ق
شاخا ما شااشاب طت صاتيت و ده يضاع ج ازه في هضاع طتساكتن و ده يل

رن "طتمكان" طتخاص به و ح ى

يحعر تشاخا آخع .همادطم ت يصا داثع من  500مسا خ م إتى رطبط طت صاتيت في طتتقت ن ساه و فإن ر د
طتناخلين رم يا ا ال ح هد ته.
• أحتاج إلى وقت تشغيل موثوق به أثناء الحدث الخاص بي .هل ستصل الخدمة بعد ذلك؟
ي م  DirectPollفي هضع  .7/24نحن ال ن م ر ى طا اقياي مس تى طتخ مب ده باتمث .
• أنا تدريسي وأود استخدام  DirectPollفي الفصل.
اا م هذه طالدطة طت ي من طتميزطي طتم ي ة في طالق عطع في طت ص طت رطالي طتخاص بك .ق اعغب في اح ي
طإلجاباي طت ي اانت وحيحب ب طت صتيت ؟ .ده اعغب في إخ اس طإلجاباي في دثناس طالق عطع؟ يعجى
معطج ب و حب طت ي ت ينا ت حصتل ر ى اافب طت اوي .
• أواجه مشاكل في أثناء توجيه استطالع الرأي.
ا ما  DirectPollر ى  WebSocketsو هال ازطل ب ض طتختطدم طتتاي اب طتاا يماب ال اا ر هاذه طت انياب
جي اط .حاهل إزطتب طاصاال طتتاي ده طالا خ طم طاصاال ب ي  .ق اح ث مشاكلي طتتاي رن طت نا بين طألالائ ب
ديضاا اا في ح هث مشااااكلي من خلل اصاا ا يب
ده في دثناس ب س طالالاا ا الع .ق ي ساااالب ج طر طتحمايب ا
آخعط و ق اعغب في طت حاق
WebSockets.جعل طاصااااالا آخع و مث  .مع هاا ك طتمحمتل.
دخيعط هتيس ا
ا
مما إذط اان م ص ح طتتيب طتخاص بك ي ر

 Websockets.إذ اا م م ظ طتم ص حاي هذه طتميزة طآلن.

• ال يتم تشغيل االستطالع الخاص بي ولدي رسالة "تم إغالق االتصال" في قمرة القيادة.
ق يعجع ذتك إتى طتتالس ده طتج رطن طتناريب ده طتشلكاي طتم طرة طت ي ااتم ب ص يب مآخذ طتتيب .حاهل
طال خ طم طاصال ب ي ب اا ك طتمحمتل ده طقنع قس طتنظام باتسماح بماابس طتتيب.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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• هل يمكنني إنشاء استبانة لمطالبة اآلخرين بملئها؟
ال و  DirectPollهي خ مب طال الع ردي ملاشع .دنت ااعح دالئ ب هيجيب ر ي ا جم ترك ر ى طت تر
باال خ طم هتطا

طتذايب .ي طح سال ا إجابب هرعض ا ملاشعة في رال م حعك ر ى و حب طتن ائج.

• متصفحات  - Androidال يعمل التصويت باستخدام متصفح  Androidالخاص بي!
يس خ م  DirectPoll WebSockets.يعجى اح يث م ص ح  Androidطألو ي طتخاص بك إتى V4.4
ده در ى .يمكن طتحصتل ر ى قائمب بجميع طتم ص حاي طتم رتمب هنا.
• األمان والموثوقية  -هل استخدام  DirectPollآمن؟
اس خ م هذه طالدطة طاصاالا آمناا بشك طف عطضي .يس خ م هذط  HTTPSت ش يع حعاب طتمعهر بين خادمنا
هم ص حك .ال يزطل بإمكانك طالاصال بخادمنا باال خ طم طاصال غيع مش ع .في هذه طتحاتب و يمكن ألي شخا
ي عض حعاب طتمعهر إتى  DirectPollطالال ماع إتى ما يُا ب من طألشخاص هما يصتاتن .فاط اأا من
طال خ طم طاصال يل د با " " https:إذط انت اعي طال خ طم طاصال آمن بخادمنا .اتضح تك م ص حاي طتتيب
مؤشعط يشله ق
ضا :هذط رادة ما يكتن
ما إذط اان طالاصال آمناا دي ا
ا

شعيط طت نتطن في م ص حك.

• هل خدمة  DirectPollموثوقة؟ هل سيكون هناك انقطاع في الخدمة؟
هي خ مب متثتقب و هنحن نحاهل دن نج ا ا م مع اتفع را ٍل .ناتم حاتياا ب شغي  DirectPollر ى دالاس
دفض طتج تد .رادة ما ي إجعطس دي اح يثاي في ديام طألرب اس بين طتسارب  08:00ه  09:00ولا احا ب تقيت
هالط دهرهبا .رادة ما اس غعق بضع دقائق فاط.
• هل تمتلك  DirectPollعدد أصوات موثوق ودقيق؟
من منظتر طتنظام و فإن ر د طألوتطي طتم ااة يساهي ر د طألوتطي طتم عهضب في طتن يجب (متثتقب ت غايب).
اتفع طال الراي طتعدي طتماي ة ن ائج داثع دقب ت ة داللال .بادئ ذي ب س و دنت ا عف ر د طتعمتز طت ي
اتزر ا و همن ث يمكنك طت حك في ر د طألوتطي و هثانياا ال يمكن إرادة طال خ طم طتعمتز طتمميزة .تذتك و
را غيع ماي و فسيظ طتنظام ي اي ر داط دقيااا
فإن فعز طألوتطي متثتق به اما اما .إذط انت اس خ م طال ال ا
من طألوتطي و ر ى طتعغ من دن ناخليك ق يصتاتن معاين من خلل دج زة م دة.

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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• حذف استطالعات الرأي الخاصة بك  -كيف يمكنني حذف االستطالع الخاص بي؟
يمكنك حذف جميع طال الراي طتعدي طتخاوب بك رن طعيق طتضغط ر ى زر "حذف طالال الع" طتمتجتد
در ى و حب قمعة طتايادة .ث طالع طتخاتطي طتس ب هق بحذف طال الع هطح ده جميع طالال الراي طتمعالاب
بلعي ك طإلتك عهني.

 -8المصادر:
1- https://www.surveymonkey.com
2- https://www.directpoll.com

اعداد :أ.م.د .معر عبدالرمحن داود
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H5p Tool

جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة :
بداية  H5Pهو مختصررررب رة

 -1مقدمة عامة
 -2انشاء حساب جديد
 -3انشاء حمتوى تفاعيل

 .HTML 5 Packageيهدف ارتط يق

ص ر ع م  2013إرى إنش ر م موتوت اع ع ب بوررهورة ب اعت ى ع ى
ارذي م
 .HTML5 & JavaScriptفضرً ع إمك ن اسرتخدام  H5Pم شرب
فإن أغ ب ار ورررتخدمي يةت دون H5Pر ن م ار وتوت ارتع ع ب مع أنظ ة

 -4أمثةل لتصممي وبناء بعض النشطة التفاعلية
 -5اخلامتة
 -6املصادر

إىا

ارتة مثل:

● Canvas
● Classroom
● Blackboard
● Moodle
● WordPress

أمث ة ع ى أنظ ة إىا

ارتة فب ارشكل (:)1-2

شكل()1-2

فب ع م  2014م
طو  H5Pريجةل م ارورررهورة اصرر ي وبن م مخت

اأنواع م ار وتوي ت واأنشرررطة ارتع ع ية ارتب

اخدم أهداف عديد فب مج ات مخت عة م أه ه ارتة ي واأرة ب وم اأمث ة ع ى ا ك اأنشطة:
 -1ارصو ارتع ع ية
 -2ارعيديو ارتع ع ب
 -3ااخت ات ارتع ع ية
 -4اأرة ب ارتع ع ية

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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فب هذا ار وو سيت ارتةبف ع ى كيعية ع ل حو ب ع ى اط يق  H5Pوكيعية إنش م أنشطة اع ع ية.

 -2إنشاء حساب جديد:
م أجل ع ل حو ب جديد ع ى  H5Pنت ع ارخطوات اآلاية:
 -1يت اردخول إرى ارتط يق م خًل اربابط  H5P.org :ستظهب رن ارواجهة اربئيوة ر تط يق ك موضح فب
شكل(.)2-2

شكل( )2-2واجهة ارتط يق اربئيوة

 -2لنش م حو ب جديد نذهب إرى ااختي ( .)Create free accountيت ملم ار ة وم ت ار ط وبة لنش م اروو ب
ك فب ارشكل( . )3-2فب ح رة ردين حو ب س بق نذهب إرى ارخي ( , )Log inاحظ شكل(.)4-2

شكل( )3-2واجهة إنش م حو ب جديد

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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شكل( )4-2واجهة اردخول إرى اروو ب.

 -3إنشاء محتوى تفاعلي:
• لنش م اأنشطة وار وتوي ت ارتع ع ية يت اردخول إرى اروو ب ارشخصب ر تط يق ك م ي فب ارشكل (.)5-2
م هذه ارواجهة ي كنن اوديث ار ة وم ت ارشخصية م خًل ارذه ب إرى ( )My accountك ي كنن
ااطًع ع ى اأنشطة ارتع ع ية ارتب أنشئت س بق .

شكل( )5-2واجهة اروو ب ارشخصب.

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني

40

احملور الثان
ج يع اأنشررررطة ارتع ع ية يت اصرر ر ي ه وبن ئه ضرر ر

H5p Tool
بيئة  H5Pوم ث اضرر ر ينه فب أنظ ة إىا

ارتة ()LMS

رًسررررتع ى منه فب اد يب واة ي ارط ة .يوفب  H5Pارةديد م اأنشررررطة ارتع ع ية ارتب ي ك ااسررررتع ى منه فب بن م
اأرة ب واأنشطة ارتة ي ية نذكب منه ع ى س يل ار ث ل فب شكل(.)6-2

شكل()6-2

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني

41

احملور الثان

H5p Tool

اتش به ج يع ارعة ري ت واأنشطة ارتع ع ية فب ارخطوات اأس سية لنش ئه وهب:
 -1م أجل إنش م موتوت أو نش ط اع ع ب جديد نذهب إرى خي ( )Try out H5Pم ارصعوة اربئيوة
 -2نخت نوع ارنش ط ار باى إنش ؤه ك م ي فب شكل(.)7-2

شكل()7-2

 -3م ارصعوة اربئيوة ي كنن ااطًع ع ى ج يع أنواع اأنشطة ارتع ع ية مع شبح ركيعية بن ئه م خًل ارذه ب
إرى خي ( ,)Examples & Downloadاحظ شكل ق (.)5-2
 4إض فة عنوان ر نش ط.
 -5ض ط إعداىات ارنش ط مثل صيغة عبض ارنتيجة أو ارتة يق ع ى ارنتيجة ارنه ئية أو ارو ح بإع ى ار و ورة أم ا.
بإمك ن ابك ض ط العداىات وبهذا سيت اعت ى ارض ط اأص ب ر تط يق.
 -6حعظ ارنش ط ( .)Saveيت بوس طة هذا ارخي حعظ ارنش ط وفتح صعوة ار ة ينة.
 -7بةد اا نته م م اص ي وبن م ارنش ط وم أجل اض ي ارنش ط فب منص ت ( )LMSم صعوة ار ة ينة نذهب
إرى خي

( )Embedإذ سيت ازويدن ب ربمز(اركوى) ارخ ص ب رنش ط فنقوم بنوخه واض ينه فب منصة ارتة ي

الركتبونب ارتب نوتخدمه كأن نقوم بتض ينه كواجب ( )Assignmentية إرى ارط ة .م هذه ارصعوة ي ك أيض
ص
ااستع ى م ارنش ط ارذي م

فب نش ط ت أخبت موتق ً م خًل استخدام اأمب ( )Reuseوم ث اأمب

( )Downloadإذ يت حعظ نوخة م ارنش ط فب ارو سب ارشخصب .احظ ارشك ي (.)9-2(,)8-2

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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شكل( )8-2اض ي ارنش ط ارتع ع ب فب ار نص ت ارتة ي ية وحعظه فب ارو سب ارشخصب.

شكل( )9-2اض ي ارنش ط ارتع ع ب فب ار نص ت

مًحظة :ي ك اروصول ع ى ابط ارنش ط ع طبيق استخدام اأمب ( )Publishك فب ارشكل ( )10-2و بةد اروصول
ع ى اربابط ب لمك ن نوخه ث رصقه كواجب ية إرى ارط ة ار وجوىي فب ارص

الركتبونب.

شكل(-10-2أ) آرية اروصول ع ى ابط ارنش ط

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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شكل(-10-2ب) آرية اروصول ع ى ابط ارنش ط

 -4أمثلة لتصميم وبناء بعض االنشطة التفاعلية:
فب هذه ارعقب سيت ارتطبق إرى بةض اأنشطة ارتع ع ية اةبيع وآرية اص ي ه .
أ -رة ة اخت

ارذاكب Memory Game

هذا ارنوع م اأنشطة يهدف إرى اخت

ذاكب ار تو بق م خًل حعظه أم ك ارصو  .موب هذا ارنش ط يوفب

إمك ن إض فة عدى م ار ط ق ت (ارصو ) ويقوم بتوزيةه عشوائي ث يط ب م ار تو بق مةبفة مواقع ارصو
ار تش بهة .احظ شكل ()11-2

شكل ( )11-2موب رة ة اخت

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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ر ش كة فب هذا ارنش ط يجب ع ى ار ص م يأاب:
• اوديد عدى م ار ط ق ت (صو ) واو ي ه .
• اوديد نص من سب مع كل صو

ك فب ارشكل ()12-2

شكل()12-2او يل ارصو

بةد اانته م م ض ط إعداىات ارنش ط واو يل ارصو ك فة سيظهب رن ارنش ط ك م ي فب ارشكل (.)13-2

شكل( )13-2رة ة اختي ارذاكب

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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ب -إنش م ارعيديو ارتع ع ب ()Interactive video
يوفب  H5Pإمك ن جةل ارعيديوات أكثب اع ع ية م خًل إض فة مخت
اؤىي بةض اأسئ ة إرى اوق

اأنواع م اأسئ ة إرى ارعيديو بويث

عبض ارعيديو رإلج بة ع اأسئ ة وم ث است با ارةبض فب ح رة كون الج بة

صويوة أو إع ى عبض ارعيديو فب ح رة كون ارط رب ر يت ك م الج بة ع اأسئ ة ارتع ع ية رةدم فه ه
واستية به ر ى ارة ية .رغبض إنش م ارعيديو ارتع ع ب نت ع ارخطوات ارت رية:
 -1م ارصعوة اربئيوة نخت إنش م نش ط أو موتوت اع ع ب جديد
 -2م بي مخت

أنواع اأنشطة ارتع ع ية نخت ارعيديو ارتع ع ب ( )Interactive videoاحظ شكل()14-2

شكل( )14-2موب ارعيديو ارتع ع ب

 -3هن ك عدى م ارعيديوه ت ارتع ع ية ارج هز وار ةد س بق ي ك ااطًع ع يه وااستع ى منه .
 -4م خًل ارضغط ع ى " "Useي ك ار دم ب نش م فيديو اع ع ب جديد.
 -5سيت اانتق ل إرى موب ارعيديوه ت ارتع ع ية.
 -6يت إىخ ل عنوان ر نش ط.
 -7يشت ل ار وب ع ى ثًث خطوات ئيوة احظ ارشكل(.)15-2

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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شكل( )15-2موب إنش م ارعيديو ارتع ع ب.

 -1فع ارعيديو Upload Video
يت خًل هذه ارخطو فع فيديو ارةبض ار باى اووي ه إرى فيديو اة ي ب .ك م ي فب ارشكل ( )16-2يت
إم ع طبيق او ي ه م ارو س ة أو ع طبيق ابط ارعيديو.

Enter Video Source URL

فع ارعيديو

OR

شكل( )16-2آرية اض فة ارعيديو

بةد اختي ارعيديو ار ط وب نضغط ع ى معت ح ( )Insertث نذهب إرى ارخطو ارت رية (.)Add Interactions

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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 -2إض فة ارتع عل (اأسئ ة وارتة يق ت) Add Interactions
خًل هذه ار بح ة يت إض فة ار ًحظ ت أو ارتة يق ت ارتع ع ية ر عيديو فب أي نقطة ا اوديده ع ى شبيط ارزم ( Time
 )Lineأسعل ارعيديو ب ستخدام ارر ( )Bookmarksاحظ شكل(. )17-2

شكل( )17-2موب ارعيديو ارتة ي ب

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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موب ارعيديو يوجد شبيط اأىوات ارتب اوتخدم فب إض فة ارتة يق ت واأسئ ة ع ى ارعيديو ارتع ع ب

مثل جدول(.)1-2
جدول()1-2
إض فة ارةنوان
إض فة نص

اوخدم لض فة عنوان ر عيديوفب أثن م عبضه
T

إض فة جدول
إض فة ابط

اوفب هذه اأىا إمك ن إض فة اة يق فب أثن م عبض ارعيديو
اوفب هذه اأىا إمك نية إض فة مق ن ت أو جداول حول بةض
ار واضيع ارتب يتن وره ارعيديو.
ب امك ن إض فة وابط ر واقع اخص موضوع ارعيديو لا حة مج ل
ر ش هد م اروصول ع ى اع صيل أكثبع حول موضوع ارعيديو.

إض فة صو

ا كنن هذه اأىا م إض فة صو اوضيوية ر عيديو.

إض فة سؤال

م ك إض فة مخت اأنواع م اأسئ ة ارتع ع ية مثل:
● صح أو خط
● اختب الج بة ارصويوة
● اختب الج ب ت ارصويوة
● امأل ارعباغ ت
● اوديد ارك ت ار ط وبة
● ارووب واافًت

عند إض فة أي م اأىوات ار ينة فب ارجدول أعًه ي ك ض ط العداىات ارتب اديب ع ية عبض ارتة يق أو ارتع عل
مثل اوديد وقت ومد ظهو ارتع عل أو اوقي
شكل صو

ارعيديو مؤقت عند ظهو ارتع عل مع اوديد طبيقة ظهو ارتع عل (ع ى

أو معت ح عند ارضغط ع يه يظهب ارتع عل) وغيبه م العداىات.

 Summary Task -3ارخًصة ارتب م خًره يت اروصول ع ى ابط ارعيديو ارتة ي ب

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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 -5الخاتمة:
بةد هذا ارةبض ار وجز رتط يق  H5Pي كنن ارقول :إن اأنشرطة ارتع ع ية اةد م أه اروسر ئل ارتب ي ك اسرتخدامه فب
ارد وس ارتة ي ية ر ره م أثب وىو ك يب فب إيصر ل ار ة ومة بطبيقة جذابة و موعز ا ك ارط ة م ارتة وارتع عل
في بينه واسرتك ل عن صرب ارذك م ردت ارط ة .رذرك بةد ارثو

ارك بت فب اكنوروجي ار ة وم ت وخصروصر فب مج ل

ارتة ي وارتة أص وت اأنشطة ارتع ع ية م ار كون ت اأس سية ر تة ي الركتبونب.

 -6المصادر:
م أجل ااستزاى وارتوسع فب فه اط يق  H5Pهن ك ارةديد م ار واقع وارعيديوات ارتب اهت ت بتةبي

ارتط يق وآرية

ع ه .م أه هذه ار واقع ارتب يعضل زي اه :
1- https://h5p.org
2- https://www.hubkengroup.com/resources/how-to-use-and-create-h5p-content

اعداد :أ.م.د .عصام طه ايسني
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة:
 -1مقدمة عامة
 -2اس تخدام النظام
 -3اس تخدام الربانمج الغراض تعلميية
 -4اخلامتة
 -5املصادر

هو محرر رسووومي تخ و مبا مة خوورا متص حات بووتح ا س و مبحا م ة
حارسوو(  )HTML5 Canvasحا ي تبعته جتيع حات بووتح ا حات وةرا
مثوو ) ) Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorerحيوو
تت ن حسو مبحا حاةرا م

وحسو

أي جه ز م وحةر تبع( حإلا رات .إذ تت ن

تبوبتر اوح حارسو( حا أاوحع مم لت من حم بحدحا حابوور أو حتظه بوية

حانظ ا اتخووول اإسوو مبحا وحا لبت حاتخوو مةلي .من متينحتل حال تخوو مبا خووورحخال حاووت قتبمتا ا و ي حأحبحث وهذح
تخ مبا قأسلوب ال ل ون ين عبا مخ مبمين ال ل ون وإاج ز حالت حات لوب روح حاترت حاوححب.

 -2استخدام النظام:
إلس مبحا حانظ ا هن ك عبا أمور سوف ت ( تلميبه انم ط حا اي :
دموص أحب حات بتح ا حاتذقورا آات س مبحا أي جه ز وق

حارح ط حا اي:

https://sketch.io/sketchpad/
إذ تبع( حانظ ا عبدا اة ا حام ص

أوحمر منه حالر ي وحإلاجلينت وحإلسة اي وحاتراخي وغيره من حالة ا ،إذ

تجرد حانمر عل حالة سوف ت ( حالا م ص مة خرا حا حانظ ا.ال حظ خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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شكل()1-3

من متص خو

حانحخب حاتوجود عل تخو ر حاشو خو قت مو وال ةي خو

حاضوووةط عل خو و

 )2-3سووف ت ( ة ال ا ةذا الم ي ر حام ا ..تجرد

حام ا .وحم ي ر حج( حام ا .من متص حالرت وحالرتت ع لبد حاة خو و حو حالان حو حاخو و ا يتي رحو

حاتليتي ر ومن ( حم ي ر قلت إاش ء سوف ت ( ة ال ا ةذا الةبء ارس(.

شكل()2-3

 -1لب ة ال حان ةذا حاتم را هن ك عبا مي را موجود تخ ر حان ةذا إذ تلب مي ر  )Selectionحو حم ي ر ت ضتن عبا
حمور منه  :حا ةم ا وحا مرت .حا خوووولخوو و حانمني اأحبحث وترحجع وترحجع عن حا رحجع .حي من متص حا ةم ا
هن ك إم ن ا حتي صووورا وإ وو ة ه حا حان ةذا مع عت مجتوع ا اأمور حا ي ت ون دحم حان ةذا .حم حا مرت.
ةهي أدحا تت ن من متاه عت تمرت .حا جنء ملين دحم حان ةذا وحا رقين عليل ارسووتل حو ا لبتلل ش و
و وةط حاشو

صووحيال

رتم حح رحةي  .حم حا خولخو حانمني اتحبحث ةهو ملرة حأمور حا ي اتذا دحم حاتشوروع حاترحد

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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رسووتل وملرة حالخووم ا حاذتن و موح ارسوو( .وحتض و من متص حا رحجع وحا رحجع عن حا رحجع تت ن حا رحجع عن
عت أو ةل وب ت( ام أ دحم حان ةذا .الحظ خ

.)4-3

خ

)3-3

وأتضوو من متص تحبتب وحم ي ر  ) Backgroundأو ملتي حان ةذا قت مو ووال ةي خوو
ا حبتب خو و

 )4-3هن ك إم ن

حالط ر الن ةذا واون حاملتي  ،إذ إن مي ر  ) Ellipseتل ي أخو و ص مم لت دحخري  ،يضووووي،

مثل  ،وغيره من حالخ ص) وأتض حإلط ر تت ن حم ي ر اوال وعر ل اة خ .

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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خ

)4-3

 -2حم حاجنء حاث اي ةهو حالو بو و ا  ) Cropقت مو وووال ةي خو و

 ،)5-3تت ن من متال تحبتب حج( حان ةذا

وحم ي ر اوع حاتمرج ت ت تخ( مع طةيل حابورا حاترحد إمرحجه  .عل سةي حاتث ص هن ك ووحا .ج هنا ا ي ت ون
من سة اوس خ حا وحص حالج ت عي ةيس وك ،حاخ رحا) وغيره من حالمور وحا ةيم ا حاج هنا.

خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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شو

حامل( أو حاترخو حاتخو مبم

ارسو( هن ك عبا أخو ص وحسو مبحم ا ت ون م وةرا

ةي هذح حاجنء  .مثت هن ك حامل( حارصو ا حاذي تخو مبا الرسو( وق
خو

حالمور حا ي ت ل .خو

خويط .وحتضو هن ك

حاترخو ا حا ي تخو مبا ا لةا حأخو ص أاوحن حاتم لت  .وأن حسو مبحا حالسوه( مه( ال وصوي ين حأخو ص حاتم لت

حاتخو مبم دحم حان ةذا .وأتضو حارتشو تت ن هن حسو مبحمه ارسو( حالخو ص قت تخو مبمه حارسو مون عل حاور
حال دي .ةإذح حبث م أ ملين ةهن ك حاتتح ا حا ي تخو مبا اتخوال جنء ملين من حاذي ت( رسوتل حو ق ل قت مو وال
ةي خ

.)6-3

خ

)6-3

 -4إن حاجنء حارح ع هو عة را عن حأخو ص حا ي تت ن إ و ة ه حا حان ةذا أو حاتشوروع ةلنب حانمر عل خو

حاتر ع

تخو ر حاشو خو تظهر ان ا ةذا ج اةي ت ضوتن عبا حمور منه حالخو ص حا ي تت ن حسو مبحمه لبا حتجه ا ةتثت تت ن
حسو مبحا خو

حانجت وحاتر ع وغيره من حالخو ص ارسو( اوح ملين ةت ت ل .من حاشومل حاتخو مبا النظ ا رسو(

مر ع أو اجت تبوت ةهذه تلب ووحا .ج هنا ومرا حالسوووو مبحا ةيت ن تةيير حجته وخوووو له واواه تجرد تننتله
دحم حان ةذا ا خرتع عتلي حارس( و ةط حأخ ص بورا دويم  ،الحظ خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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خ

 -5أم م ت لل

)7-3

اجنء حامو مس وهو حسوووو موبحا حأخوووو و ص حاجو هنا ةيح وي را م حا ن د عل أخوووو و ص ج هنا

ورسووووا م نوع احيوحا ا وغيره  ،إذ تجرد حانمر عل ححب هذه حأخووو ص وحاذه ب إا حان ةذا وحسووو مبحا حاتو
إل

ة حاش

حات لوب .وتت ن حتض تةيير حج( حاش

خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد

حخ .حاح ج دحم حان ةذا،الحظ خ

)8 -3

)8-3
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 -6من متص أتموا  )Textمو وال ةي خو

 )9-3تت ن إ و ة أقثر من ال حا حان ةذا وتةيير حجتل وحا نخوي

من متص عتم ا حا نخوي حاتوجودا تخو ر حاشو خو قت مو وال ابوورا حا اي  .ةهذح تخوه عل حا ا .حو حاشومل
حاذي تخ مبا حاةرا م

ة لض حانبوا حا ي تح جه ا و يال لض حأمور ةي حارس(.

خ

)9-3

 -7ةهن ك مينا ةي حا ين د تت ن مخوو و مبمل عل تلةا حابووووور أو حأخوو و ص لبا أاوحن ةيخووووه حقت ص حاتهت
حات لو

شو

حح رحةي ودوي دون حالجوء حا حالت حايبوي وتر ر سوولة عل حاتمرج حانه خي .قت ةي خ و

-3

.)10

خ

)10-3

 -8لب إاج ز حاتهت وحالت تت ن الةرا م تبووبتر حاشوو
م بحدحا مم لت وحتضوو تبووبتره عل خوو

اعداد :م.د.حسام جامس محمد

حانه خي الوح أو حان ةذا عل عبا أخوو ص منه صووور

 )PDFوحتضوو تت ن مشوو رق ه عل خوو

رح ط اتسوو ت دا من

57

احملور الثالث

Sketch.Io

حاتشو رق حاجت عي وحا لبت عليل من وة ةرت تل واي .وتت ن الةرا م طة ع حان ةذا شو
حي ت ( هذه حالتلي ا من متص خو
ةي خ

مة خور وتو يمه وروي .

حامرا حاترن حسوت تخو ر حاشو خو لض حانمر عليل سو ظهر ا ةذا قت مو و ال

.)11-3

خ

)11-3

 -9وأميرح من متص أتموا حاضوةط تخو ر حاشو خو تةيير لض حإلعبحدحا حارخيخوي الةرا م مث  :تةيير اة حاوحجه
وحم ي ر حا نخي وحامنن عل حاحوسة حاخح ي ا وق وغيره من حالمور حاتهت  .الحظ خ

خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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 -3استخدام البرنامج الغراض تعليمية:
و وحن سو م أن را م حاخو ن د توةر يا تت علي وتت ن مشو رق ل مع مجتوع من حالخوم ا اذح سووف
او وال ةي هذح حاجنء قيتي حالسو ت دا من هذح حاةرا م ور ل مع منبو قوق حا لليتي وحسو مبحمل اتج
حاته ا حابرحسوي دحم حابوا حاروتي .إذ تت ن من متص سو ن د إاشو ء عين ملين عل خو
خو

صووورا ملين  .عل سووةي حاتث ص تبووتي( عين عل خ و

أاوحن ملين الحبوص عل حاش

اوح تح وي عل خ و

حات لوب .هذه حالين سوف ت ( تحتيله عل

عن لض

مم ط وتبوبتره عل

ملين ت ل .من حا لة تلةا ل

را م حاخ ن د وحمذ حارمن حام ا

ةيه اتش رق ل مع حا لة الس مبحمل قتهت درحسي وقت مو ال ام وحا حا اي :
 -1اموا ت ال حالين

سوو مبحا سوو ن د عن طرت حم ي ر ة ال ملا ةي تخوو ر حان ةذا وحم ي ر حالين حاتوجودا إم عل

حاةيت حاخح ي ا وق أو عل حاح سة اتخه ون ( حم ي ر حاتلا وة حل قت ةي خ

خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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)13-3

59

احملور الثالث

Sketch.Io

 -2حام وا حا اي هي حاذه ب حا حامرا حاترن تخ ر حاش خ ومن ( حم ي ر مش رق
وحم بحد م ا هذه حاتهت قت مو ال ةي خ

 )shareالحبوص عل قود

 )14-3ومن ( اخخ حارح ط الس مبحمل دحم منب قوق حا لليتي .

خ

)14-3

 -3حام وا حا اي حاذه ب إا منب قوق وإا حابا حاروتي وإاش ء مهت درحسي ال لة وق
م لوب متص هذه حاتهت ومن متص ح

ة رح ط

تن حاتهت حابرحسي سوف اموا

ةي را م حاخ ن د وذاك ا ت ين حا لة من حاوصوص إايل متص حاةرا م وحإلج
خ

حاوصا وم هو

ة حارح ط حاذي ت( اخمل س م
عل م هو م لوب قت مو ال ةي

.)15-3

خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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 -4تموا حا ا .انمر عل حارح ط
د وتظهر ال حابورا حات لوب حالج

تن حاتهت حابرحسي

عليه  .إذ تةبأ حا ا .إلج

خ

 -5لب حالا ه ء من حإلج

تن حابا حالا رواي ات ال سوف تنملل حا
وإ

ة م هو م لوب .الحظ خ

را م حاخ ن
.)16-3

)16-3

وإاج ز حالت سوووف تموا حا ا .بووبتر حابووورا أو حاش و

دحم حان ةذا إم عل صووية

صوورا أو ملا  )PDFوتحتيلل إا حاح سوة حاشومبوي أو عل حاةيت حاخوح ي ومن أج إ و ة ل إا حاتهت حابرحسوي
وتخليته .

خ

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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 -4الخالصة:
من متص حاشوورح حاخوو

ةإن را م حاخوو ن د تلب من حاةرحم حاتهت حا ي تت ن حسوو مبحمه

ووتن وسوو خ حا للي(

حإلق رواي وذاك اخوهوا حالت عليل وم صوي ل ةي حالت حاجت عي وتوةر يا سوهل حالسو مبحا ةي تمبوبو ا م لبدا.
وحتضوو توحةمل مع منبوو ا حا للي( حالا رواي حات وةرا وم صوو مع منبوو قوق إذ عنب أمذ حارمن حا لرتتي حام ا
تهت ملين ورح ه تت ن خوووهوا تت ين حا لة من حاتشووو رق وو وووع اتخووو ته( عليل وحالج

من متال .إذ تت ن

حالس ت دا منل ةي تمبب ا مم لت مث حالم ب ص ا حاجةرحةي حاهنبسي حاتني وغيره .

 -5المصادر:
1- https://sketch.io/sketchpad/

اعداد :م.د.حسام جامس محمد
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جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة:

 -1مقدمة عامة
 -2املمزيات
 -3دمع النشاط التعلميي
 -4اس تخدام املنصة يف التعلمي اللكرتوين
 -5امللخص
 -6املصادر

• هي عبارة عن واحدة من أسهههال اصات هههال اصة عباب عب االنة نبت،
أنشههههاهت عها  ،2007ياكن من خالصاها خع ع هاوم مشههههة ا مبن اصا ع
وطالمه مهاسههههةجهدا وااهال عسهاععبه مالههههب ه ية االحةسها ماها عع م
اص يب.
• هذه اصات

اصة عباب هي مالاح ااةااعال عب اإلنة نت وأداة ع اوم

عشههبو و ه ص ح مبفههاأ و أ م

ويب أو ت ه رة حة عةاكن من

اص س وكةام اصا ادالل وإدراج األشكال اصة عباب واص
• اسههةجد  Twiddlaالسههةكشههاف وحسم اصا ع مال من ا م

ر.

عع اصشههبك اص تكب عب  .ياكن ع و أ م

ويب عع اصالهب رة اصةساععب ماسهةجدا  .Twiddlaياكن ا ها اصت ه

 ،وعاببا اصا ع مال  ،وع مبا اصا

كاا يحع صعاالةجد .
• ياكن اصةقاط صق
•

شاش وإ ا ةاا إص تسح ويب صعس ل اصدراسي صب اها اص الب ي اصاتال صعا اا .

ياكن صا عاي اصست م أيفهها أم يج ع ا اص الب ي عق م م هه رة عع اصشههبك اص تكب عب من أال عأكبد عتاتهه
اصة ههاب  .ياكن أيفهها عدوين اصاالحتال وا ل اص الب يفههبس م أ كارا ماا عع تههسح ويب اصةي أدرات
عع هذه اصات

اصة عباب .

• عب مت ه  Twiddlaياكن عقد مؤعا عب اإلنة نت م اص الب عن مشهاري اصة هاب اصاة عق ما ا اص يب
ومشارك اآلراأ واصة عبقال مكل سا ص .
• إم متحت اصة ع صاذه اصات
مدياب واذام م
•

صبس ماألم اص

يا .فال عن درة اصات

ب ،وع د اص م ز اصقامع صعتق وشاشال اص س

واصت ا ذ اصافات

ي اصالااح صعاالةجدمبن مدمج اص م ز ي اصحالامال اص يا ب .

ع ةاد هذه اصات هه اصة عباب عع نا ج االشههة اا ،ماصتالههب إص أوصاك اصذين يجةاروم اصةالههجبل باا ياكتا
اخةبار ا متا ًأ عع ه يةا (عع سهببل اصااال  ،اصاالهةجدم م اص ادي م اصذين يحةاا م إص اصة اتهل م اص االأ

اعداد :م.د .امحد جامس محمد

63

احملور الرابع

Twiddla.Com

؛ اصس و اص ههرب ة  .إ إم اال اصاالههةجدمبن ععبي احةبااال أن اا األعاال ،وااله عؤكد هذه اصات ه اصة عباب
ائدعاا ي ادارة اصس ل اصدراسي.

عع

 -2المميزات:
ياكن صعاالةجدمبن اصة اوم وإا اأ عربب ال عع اص

واص س مال مل حة اصا ادالل

ر واصت

اص يا ب  .و ي أدناه م ض اصاباال اصجدي ة ماصاالحت ي  Twiddlaعشال:
 -1ال يعا عاببت م نامج خا

عع اصحاسب اصشج ي.

 -2ي ال عع كل من أاااة اصكابب ع اصشج ب وأاااة ماا ايفا.
 -3ياكن صجاب اصاالةجدمبن اص ت ل اصكامل إص اصالب رة اصببفاأ دوم ب د.
 -4ية عاكبن و ائف اصدردش واص

ل اصاالةتدة إص اصت

 -5ياكن حسم اص ال اصاتجا عع هذه اصات

ك سبع اع ال إ ا ب .

عع شكل معف (هذه اص

بس األخب ة مةاح قط صعاالةجدمبن

اصاالجعبن .

 -3دعم النشاط التعليمي:
• اص يا بال :شارا ي عحد اص يا بال م

و اص الب ي م ا

مجةعس  ،ياكن صعجت اصةحكب عقبب ااب

األعاال اصاتش رة عع اصالب رة اصببفاأ وعقبب ااب األعاال اصاتش رة وع ببن نقاط و قًا صذصك .عةابا هذه اصات
اصة عباب م ا د اص ديد من اص م ز اص يا ب وخبارال اص س

اصببانب اصاتدسب اصاةاح .

• اصعرال األاتبب  /اصعر اإلنجعباي كعر ثانب  :ياكن صع الب اصذين ية عا م صر اديدة اصة عب عع اصتص مشكل
ع اوني  ،وإم از أشكال اصس ل  ،واألزمت  ،واصا دالل  ،إصخ.
• اصست م اصا ئب واصة اتل :ياكن صع الب أم يتةقدوا مشكل مشة ا ع
االع ال اصا ئي  ،إ يق

اص الب مة مبا اص

ً ا م ئبًا أو إعالنًا .ياكن عقبب مبادئ

ر إل اار دصبل عع نت ة اص بن واصةح يسال اص س مب وما إص

صك.
• اص حا  :عةبح و بس  EtherPadداخل  Twiddlaصجاب اصاالةجدمبن كةام اصاالةتدال اصت ب وعح ي ها
وم اا ةاا ي اص ت اصس عي( .مالحت  :إ ا ص ية عاكبن  ، EtherPadيحةاج مفبف  Twiddlaإص عحديد

اعداد :م.د .امحد جامس محمد
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اصاالةجدمبن اصذين ياكتا اص ت ل اصكامل إص اصالب رة اصببفاأ .ياكن ص الب اص حا مشاهدة حدث مباش
وياكن ماسةجدا  EtherPadكةام

إخباري مشكل ع اوني.

 -4استخدام المنصة في التعليم اإللكتروني:
شكل( 1-4ياال ش يط األدوال اصا ا د ي هذه اصات

اصة عباب  .من خالل ش يط األدوال يالة ب

اصاالةجد اصبدأ ماصكاب من اصااا اصة عباب اصةي ستدرااا عباعا ي هذا اصقال .

شكل( )1-4شريط األدوات

أ-

اصالب رة اصببفاأ:

ت اصالب رال اصببفاأ ش ً
طا ط يالً من اصةقدي وع ال حاصبا كبباال ع اونب صاشارك

األ كار ،واصة عب عع اصاالةتدال ،وأحبانًا صالسةاةاا ماصة بب عن نسالك مشكل خالو .إم هذه اصات
هي ماال رئبالي عع هذا اصة

ر ي اصالب رة اصببفاأ عب اإلنة نت .ع

اصة عباب

م ت اصع حال اصببفاأ  ،مال ععك

اصادمج ي ع بب مؤعا ال اص يب اصاسفل صديك ،إمكانال محدودة صع س  ،مبتاا اصالب رة اصببفاأ
اصات

اصة عاب مبا مة

رة مج

ان هذه

صعة اوم اصحقبقي ،ودع ًاا واس اصت او ألن اا مة ددة من اصاالةتدال دوم

اصحاا إص عتايل أو عت بب أ ع ببقال مالاندة.
االشكال( 3-4(، 2-4ع

ح اسةجدا اصالب رة اصببفاأ ي كةام اصت

و اصا ادالل اص يا ب واصة عبقال

من بل اصا ع وكذصك يالة ب أ من اص الب اصاشاركبن ي اصس ل اصدراسي اإلصكة وني اصاشارك ي اصكةام أو
اصة عبقال واص س مال.

شكل (2-4

اعداد :م.د .امحد جامس محمد

شكل (3-4
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ب -اسةجدا :Etherpad
ع ال هذه األداة مال اصالههههب رة اصةي ياكن صعجاب اصكةام ععباا ي نسس اص ت .وع ال مشههههكل ابد ي اعالهههه
اص

ف اصذهتي أو إنشاأ مالةتد م ساط مجا ع من اصاالةجدمبن د

اصتق عع ايق ناا اصجات ي ش يط األدوال ،كاا م

واحدة .صةس بل هذه االداة ،ما ععبك س ى

ح ي اصشكل (4-4

شكل( 4-4اص ت ل إص اداة Etherpad

سههبة ع ببن ص م مجةعف صكل شههجص ي أثتاأ كةامةو ي هذا اصاالههةتد و ياكن إيقاف عشههربل أص ام اصةأصبف من
خالل اصتق عع زر ص م اصةأصبف اصا

ح ي اصشكل( ، 5-4حبث ي ت اصقبا مذصك ماج د االنةااأ من اصاالةتد

وأنت عع اسة داد صة دي نالجةك اصتاائب .

شكل( 5-4زر ص م اصةأصبف

اعداد :م.د .امحد جامس محمد
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عةفهان مباال اصةتالهب األخ ى اصا ا دة ي أعع اصع ح  ،عتالهب اصتص عع و
اصاائل أو اص يض ،ونص مالهه

اصاة عبال ماسهةجدا اصتص

أونص ية سهه و خط و ائا مالهها مادئ وع اا عن اإلا اأ األخب  .انق

و رما اصحسم ي اصااوي اصبات اص عبا من اصع ح م

ح ي اصشكل( 6-4صع دة إص اصتالج اصالامق .

شكل( 6-4زر اصحسم

ي كل م ة عق

باا محسم اصاالهههةتد ،ية إنشهههاأ معف اديد ي و م اا اعك .وياكن ايفههها انق

اصةب يب "اصا اا ال اصاحس
اصتق

" أعع اصع ح ي اصشههههكل( 7-4صع تههه ل إص كل م اا

و عالم

ات محستاا .عتد

و اص و ياكتك رؤي نالج من اصا اا .

شكل( 7-4اصا اا ال اصاحس

ياكن صعاشهاركبن ي اص هف اإلصكة وني م اا

اصةربب ال ماسهةجدا شه يط اصةا ي اصامتي كاا ه م

هح ي

شهكل ( ، 8-4إ سهبسةح هذا ي نا ذة اديدة ويالهاح صك ما اا  .صحسم اصاالهةتد ،ياكن اصتق عع عالم اصةب يب
اسههةب اد/ع ههدي ي أعع اصع ح كاا م

ههح ي اصشههكل ( 9-4صة ههدي اصاالههةتد اصجا

مك .ياكن ع ههدي

اصاالةتدال مةتالب  HTMLأو نص عاد أو معف إشارة م ا ب

اعداد :م.د .امحد جامس محمد
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شكل( 8-4ش يط اصا اا ال اصامتي

شكل( 9-4ع دي مالةتد

ت -إدراج المستندات والصور:
ع

اصات هه اصة عباب  Twiddlaإمكام إ هها اصاالههةتدال م ههبف مجةعس من

ههاتاا معسال اصع رد word

ومعسهال  .PDFياكن ادراج اصاعسهال عن ط ي اصتق عع عب يهب  Documentمن شهههه يط األدوال صةاكن
ههو ي اص ههف اإلصكة وني .وكاا م

ههح ي اصشههكل

اصاالههةجد من اخةبار وا هها اصاالههةتد اصا ع ب ع
( . 11-4( ، 10-4إلدراج اصاالههههةتهد اصا ع ب،

مهاصتق عع زر  Choose Fileوم هدهها

مهاخةبهار اصاعف

اصا ع ب إدرااو من اصحاسههب اصشههج ههي .سههةق

اصاعف كاا ه م

ههح ي اصشههكل

( 11-4وم دها ع و اصاعف عع واااو اصات

اعداد :م.د .امحد جامس محمد

اصات هه اصة عباب م
كاا ه م

ح ي اصشكل(. 12-4
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شكل( 10-4نا ذة اصاالةجد إل ا اصاالةتدال

شكل( 11-4عحابل اصاالةتد

شكل( 12-4ع و اصاالةتد اما اصاشاركبن ماص ف اإلصكة وني

اعداد :م.د .امحد جامس محمد
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إلدراج اص ههه ر اصة عباب أو اصة

هههبحب  ،ياكن ايفههها اسهههةجدا اصتق عع عب يب  Documentمن شههه يط

األدوال ،وصكن ععبتا اخةبار اخ عب يب

ان اصتا ذه اصاسة ح ( Imageوكاا م

شكل( 13-4اخةبار عب يب  Imageإل ا اص

م د اخةبار اص ه رة من اااز اصحاسهب ماصجاته مك ،عق
اصات ه كاا ه م

ر اصة

ح ماصشكل(. 13-4

بحب

اصات ه اصة عباب م

اص ه رة وإدراااا عع وااا

هح ماصشهكل( . 14-4ياكن اسهةجدا هذه اصاباال إلدراج اص ه ر واص سه مال اصة

اصاالةجدم ي اصاجةب ال اص عاب واألحبائب اصةي من شأناا إث اأ اصةج م اصة عباب صع اصب.

اعداد :م.د .امحد جامس محمد
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شكل( 14-4ع و اص

ر اصة

بحب ي اصات

اص عاب

ث -إدراج مواقع الكترونية:
ماسههةجدا مت ه  Twiddlaاصة عباب  ،ياكن صعا ع واص الب إدراج م ا اصكة ونب ص اااو اصات ه الا او
اصا اا

ي اصة هههاب وعبادل اال كار باا مبتا  .عةب عاعب ادراج اصا ا اإلصكة ونب نسس اإلا اأال اصاةب

ي عاعبال إ دراج اص ه ر واصاالهةتدال وصكن ععبتا اخةبار اصةب يب اصااني من نا ذة االخةبارال وكاا م
اصشههههكل( . 15-4اصشههههكل ( 15-4ي

ههههح آصب عاويد رامط اصا

االصكة وني ي حقل اصتص اصذ يق عحت

اص ت ام  ،Type a URL hereومن ث اصتق عع زر .Open

اعداد :م.د .امحد جامس محمد

هح ي
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شكل( 15-4عب يب إ ا م ا أصكة ونب صعات

شكل( 16-4إ ا عت ام اصا

اعداد :م.د .امحد جامس محمد

اصة عباب

األصكة وني URL
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اصات

اصة عباب  Twiddlaم اعب عحابل وااا اصا

وعالاح صعاشاركبن ماصة عب عن ط ي اصكةام أو اص س وكاا ه م

شكل( 17-4عحابل واااال اصاالةجد من اصا

األصكة وني داخل اصات

اإلصكة وني صةتا

ح ماصشكل (. 17-4

اصة عباب

 -5الملخص:
مت ه  Twiddlaاصة عباب عاكن اصاشاركبن من اص ت ل اص اصالب رة اصببفاأ من خالل دع ة األشجا

إصباا مالا ص ،

وياكتك اسهةجدا أدوال اص سه واصشهكل واصتص قط صع سه واإلنشهاأ ،أو ياكتك اسهةب اد تهسحال اص يب أو اصاالهةتدال
وع مباها .صدع ة اآلخ ين إص اصاشههارك  ،اسههةجد و بس  Inviteإلرسههال م يد إصكة وني إصبا  ،أو قط أع ا عت ام
 URLاصبالبط .حقا ال ياكن أم يك م االم أسال مكاب .

 -6المصادر:
1-https://www.twiddla.com/

اعداد :م.د .امحد جامس محمد
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Writeurl.Com

جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة:
 -1مقدمة عامة
 -2املمزيات
 -3رشح تفصييل عن خدمة ال WriteURL
 -4املساويء
 -5املصادر

هو موقع على شبكة لإنترنت يسبتدم كةتبة ممابكة لكصوبوب ةيري
تتميز ةبكمرمن ةبكتابمل مع لكصوببوب امب في ةرلمج مابكة لكصوببوب
لكمتةببملب م بل ةرنببمج لكومرد .مكةن لالختالف عن ةرنببمج لكومرد ممبب
شبببببةبا من لككرلمج لنبا في  WriteURLيسببببتييع مةموعب من لكصبب
لسببتدمل لكمل
عصم ال شببدث

نفسببا مةبكوقت نفسببا من دمن لكحبج إكى خزن لكمل
إرسبببكا كآخر كمرلجاتا إجرلء لكتاميالت لكميلوة .

ملنمب سببيةون كمك ال شببدث آخر تحميث كلمل

لكمسببتدم عن يري

إرسبل ممشبرا رلةط لل . url

 -2المميزات:
• هذل لكموقع ال يحتبج لكى تسةيل حسبب.
• هو موقع مةبني.
• يمةن لستدمل أغلب أنولع لكمتوفحبت كلوصول لكى لل  ، WriteURLم ل Firefox, Chrome, Safar,
and Opera
• يمةن لكةتبة ةةل لكلغبت.
• يمةن إدرلج لكوور م لكرملةط.
• يزيم من لكامل لكتابمني ملكتحفيزي كلةتبة كليلك ملككبح ين.

 -3شرح تفصيلي عن خدمة ال : WriteURL
كلتارف إكى ةيئ لكامل كهذه لكدمم مايفي لككمء ةإنشبء مل

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني

يرجى لاليالع على لالتي:
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• لكذهبب لكى موقع لل

Writeurl.Com
/https://www.writeurl.com

 ،ستظهر كصب لكصبفذة لكتبكي  ،لكتي تام لكولجه لكرئيس كلموقع ،الحظ شةل (.)1-5

شةل()1-5

• إنشبء مل  ،يرجى لكضغط على زر ‘،’New Documentامب موضح في لكشةل ()2-5

شةل()2-5

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني
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• إنشبء عصولن عن يري تاميل ح ل لل ‘ ’My Titleفي أعلى لكمل  ،موضح في لكشةل()3-5

شةل()3-5

• في لكشريط لألعلى توجم عمة أدملت ،مشرح ال أدلة من لكيسبر لكى لكيمين امب يأتي ،الحظ لكشةل (.)4-5
 Home button oهذل لكزر كالنت بل لكى صفح لل  WriteURLلكرئيس .
 Headings oهذل لكزر ياييك ست خيبرلت كلاصبمين.

شةل()4-5

 Fonts oهذل لكزر ياييك خمس خيبرلت ألنولع لكديوي موضح في لكشةل (.)5-5

شةل()5-5

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني
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 Text Color oكتغير خيبرلت لكلون
 Line Color oكتغير كون إيبر لكوفح .
 Alignments oكتغير محبذلة لكدط ،امب موضح في لكشةل (.)6-5

شةل()6-5

 Line Spacing oكتغيير لكمسبف ةين لالسير متترملح من  0.5لكى  ،2امب موضح في لكشةل (.)7-5

شةل()7-5

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني
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 :Bullets and Numbering oتسدم كترقي لكف رلت ،امب موضح في لكشةل (.)8-5

شةل()8-5

 :Special Characters oألختيبر مدتل

لنولع من لكرموز ،امب موضح في لكشةل (.)9-5

شةل()9-5

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني

78

احملور الامس

Writeurl.Com

 :Links (add and remove) oإضبف أم حذف لكرملةط لإكةترمني ،امب موضح في لكشةل(.)10-5

شةل()10-5

 :Image oإضبف صورة عن يري  URLمتاري

لكحة كتلك لكوورة.

 :Share oهذل لكديبر يستدم من لجل لكةتبة  writeأم لك رلءة  readأم كصشر  publishلل  .URLsامب
موضح في لكشةل ()11-5

شةل(-11-5أ)

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني
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شةل(-11-5ب)

مالحظ  :أفضبببل يري كمشببببرا لكةتبة مع لكيلك  ،هو لإرسببببل ةبإيميل Share via e-mailمي و لكيلك ةتحميم
خيبر لل  Writeقكل لالرسبل ،حتى يتمةن لكتمريسي من اتبة لكمالحضبت على لكت برير لم لإجبةبت لكمستلم .
 :Export oيستدم كتصزيل لكمل

ك ممرد فبيل لم  HTMLميامل ف ط على لكمتوفح  ، Chromeامب

موضح في لكشةل ()12-5

شةل()12-5

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني
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 :Online/Offline oهذل لكديبر يستدم إظهبر أن لكمل

متول أ ال ةبإنترنت .ميام هذل لكديبر مهمب

في حبك عم تولفر خمم لإنترنت ،إذ يتيح كلمستدم إمةبن لالستمرلر ةبكةتبة ةممن لإنترنت ،معصم
تولفر لإنترنت تت لكمزلمص  .لكلون لألخضر ماصبه متول ةبإنترنت ملألحمرمن دمن إتوبل.

 :Saved oهذل لكديبر إظهبر حبك لكمل

هل هو مدزمن أم ال ,علمب لنا يت خزن لكمل

ةوورة آكي عصم

لالتوبل ةبإنترنت.
:FAQ o

مةموع من لكديبرلت لكمسبعمة.

 :Feedback oإرسبل لكم ترحبت كتحسين عمل لكموقع.
آكي لكامل:
ةام لنشبء لكمل

مكبشرة يمةن مشبراتا مع لآلخرين ملكتاميل عليا .ميري لكمشبرا تاتمم

على مب هو لكميلوب من لآلخرين

 -4المساوئ:
يفضل لستدمل لكلغ لالنةليزي  ،ألن لكلغ لكارةي غير مارف ةبكشةل لكةبمل ،م ال ،عصم اتبة " :أعزلئي لكيلك  ...تحي
ييك "..يظهر لالتي:

 -5المصادر:
1. https://nathanghall.wordpress.com/2014/08/21/writeurl-a-simple-registration-freecollaborative-writing-tool/
2. https://www.youtube.com/watch?v=H7PvScppG70

اعداد :م.د .ايسني سلمي ايسني
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2خصائص النظام
 -3فتح حساب
 -4انشاء المنوذج
 -5اضافة أس ئل
 -6ضبط الس ئل
 -7املعادالت الرايضية
 -8مراجعة المنوذج
 -9مشاركة المنوذج
 -10اس تالم البياانت وتصديرها
 -11املصادر

Kobotoolbox.Org

 -1مقدمة عامة:
 KoBoToolBoxهي زية يي ي ن األدوات الي ي طيرتت ين الي
بادتة هاتفرد اإلنسيانة الي تسياد ف مع البةانات والاةي ف البةتات
الي يرم فةها تح يات .هذا النظام جان و ياح أ ام الجعة لألسييييي ام
إذ إن أغلب سيي
بم الكراتث الطبةمة

ةن هذا النظام يمعلرن ف األز ات اإلنسيانة والسيةعا
ثل الةالز واألداةةر الي ت ر ناطق فقةرة إذ

يكرن فهم ازيةياميات النياا ديادة هعلي بسييييبيب نقو ف العملر يات
واليحلة ت العهعي  .زييادة دل

ياسييييبق يفإن النظيام يسييييي ي ي الكثةر ن

العحيرفةن والبازثةن ف ال و النا ة  .ف الشيييكل  )1-6يرضي ي وامه
ال ة اإلمابات.

شكل  )1-6وامه ال ة اإلمابات

اعداد :م.م .سداد حازم عبد
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 -2خصائص النظام:
 -1منشئ النموذج )(Form Builder
يعكن للشي و أن ينشي

ويصيعم النعاذج بكل سيهرل وسيرد لجع البةانات إذ يعكن اسيي ام أسيتل تم وضيمها

نرد ا ن أنراع األسييييتلي ويمط إ كيان
ن لي ن سييييي ي ةن آالرين .يرفر  KoBoToolBoxاكثةر ن  20ي
إضيياف الم ي ن الشييروط اليحققة ل ييعان مع البةانات بالصييةح الصييحةح  .ف يي دن ذل يعكن النظام
شاتك النعرذج

الة

ادطا ة زةات

يلف لكل ش و او جعرد .

 -2تجميع البيانات )(Data Collecting
يرفر  KoBoToolBoxةةة مع البةانات دن طريق االتصييا باإلنيرنةت أو ب ون االتصييا باإلنيرنةت ف
أثنيا دعلةي مع البةيانيات .كعيا يعكن مع البةيانيات بياسييييي ي ام أمهةة النقيا العرب ييايل) أو األمهةة اللرزةي أو أي
يصييييف  .ييم ةا ن البةانات باسييييي ام  (Secure Sockets Layer)SSLالي تحع البةانات ن أن ييم
الرةييير إلةها ن أي طرف ثالث .يرفر النظام زعاي قري ضييي فق ان البةانات هعا كان زجم البةانات كبةرا.
ف

دن كل اسبق فإن البةانات تكرن ماهةة ل سي ام باشرة بم االنيها

ن دعلة مع البةانات.

 -3إدارة وتحليل البيانات )(Analysis and Data Management
يعكن ن ال

 KoBoToolBoxإنشيييييا الجي او واليقياتير والرسييييرم البةيانةي بنيا دل البةيانيات الي تم

تجعةمها .يرفر النظام أي ا ةةة تحلةل البةانات دل ال ريط ف

دن فصل البةانات ال

الجنس ،العرق و سيييييرت اليملةم  ..إلخ .يرفر النظام إ كان تصيي ي ير البةانات بصيييية

جا ة دل أساا
يلف كعا يرفر إ كان

الرةر ال البةانات دن طريق ) (APIالاص بالنظام.

 -3فتح حساب:
• لب المعل واالسييفادة ن العةةات الي يرفرها  KoBoToolBoxيجب في زسيا ..يرفر KoBoToolBox
نردةن ن الحسابات وكعا رض ف الشكل .)2-6

اعداد :م.م .سداد حازم عبد
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1

2

شكل )2-6أنراع الحسابات

الحسا .تقم  1الاص بالعنظعات اإلنسانة الي تمعل ليق م ال

ألناا ي رتين ن كراتث طبةمة أو أي

أز ات أالرت ف زةن الحسا .الثان هر الاص للبازثةن أو ألي ش و آالر أو جعرد تحياج إل ال ات
مع البةانات وتحلةلها .وم ير بالذكر أن هناك االي فات ف العةةات الي يرفرها كل زسا .كعا بةن ف
الج و  .)1-6يعكن تنصةب  KoBoToolBoxدل الادم الاص ) (Serverواالسيفادة ن كا ل ال
مو

 )1-6الفرق بةن أنراع الحسابات

زسا .العن عات االنسانة

زسا .لحةر العن عات االنسانة

رم ال

المنضمات االجتماعية

الي شخص

السمر

مجاني

مجاني

د د االسيعاتات او العشاتي

غير محدود

غير محدود

د د االتساالت

غير محدود

 10,000في الشهر

ساز الي ةين

غير محدود

 5GBكأجمالي في الشهر

اعداد :م.م .سداد حازم عبد
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بم االيةات نرع الحسا .وال حط دل إنشا زسا .كعا رضح ف الشكل  )2-6سيظهر الرامه ف الشكل
 .)3-6يجب ل

العملر ات والعملر ات الي يجب كيابيها ؤشرة بنجع  .بم اكعا العملر ات وال حط دل

زت  Create Accountسرف ييم في زسا .وإتسا إيعةل تأكة دل البري اإللكيرون الذي تم كيابي يحري
دل تابط ليفمةل الحسا..

شكل  )3-6في زسابات

 -4إنشاء النموذج:
دن ال الر للحسا .سيظهر الرامه العرضح ف الشكل  .)4-6ن ال ةات  Newيعكن إنشا نعرذج
م ي  .هناك أتب أنراع إلنشا نعرذج وه :
•  :Build from scratchيمن الب بإنشا النعرذج ن الصفر فةعا ي و تصعةم النعرذج واألستل .
•  :Use a templateاسي ام نعرذج

ةون ف العكيب اليابم لحسا .الش و.

•  :Upload an XLSFormاسيةراد النعرذج كعلف بصةح  XLSFormالي يعكن تناقلها بةن الة
•  :Import an XLSForm via URLاسيةراد النعرذج كعلف بصةح XLSForm

ةون ف

كان ث

 )Google Driveدن طريق تابط العلف.

اعداد :م.م .سداد حازم عبد

.
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شكل )4-6

• ن يات ال ةات األو ليظهر الرامه ال اة بعملر ات العشروع أو اله ف ن إنشا النعرذج رضح ف
الشكل .)5-6

دن اليأشةرتسع
لعشاتك مة ن
ملر ات النعرذج
االالرين.

شكل  )5-6وامه إضاف األستل

بم إدالا العملر ات العطلرب والي تشعل اسم العشروع ،وةف العشروع ،القطاع الذي ينيع إلة العشروع ،و البل
الذي سرف تجع

ن البةانات .ن حط دل

اعداد :م.م .سداد حازم عبد

 Create Projectإلنشا

شروع وفي الصفح ال اة بإضاف األستل .
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 -5إضافة األسئلة:
يرفر  KoBoToolBoxاكثر ن  20نردا ن األستل  .كعا يعكن اسيةراد األستل العنشت سابقا والع ةون
ف العكيب  .يعكن الب باضاف سؤا دن ال حط دل د

ال بط
والينسةق

اضاف
العكيب

 +كعا رض ف الشكل .)6-6

ن
اضاف
سؤا

شكل )6-6وامه إضاف األستل

أنراع األستل الي يعكن إضافيها إل النعرذج عكن أن تكرن أز األنراع العبةن ف الج و

.)2-6

م و  )2-6أنراع األستل

تفاةةل العحيرت

نرع السؤا

تقم كا ل غةر دشري )... ,1,2

integer

تقم دشري )... ,1.2 ,1.1

decimal

ت بةن تقعةن )6.....1

range

نو

text

االيةاتات .االيةات واز

]select_one [options

االيةاتات .ا كانة اكثر ن الةات واز

]Select_multiple [options

زظات للعرسل لليرضة
نقط محرافة

ح دة دل ال ريط

note
geopoint

الط او اكثر دل ال ريط

geotrace

ساز محرافة دل ال ريط

gepshape

تاتيخ

date

اعداد :م.م .سداد حازم عبد
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وقت

time

تاتيخ ووقت

dateTime

اليقاط او تف ةرتة

image

تسجةل او تف

لف ةرت

audio

تسجةل او تف

لف فة يري

video

تف

يلف ,pdf ,txt

لف بصة

).... ,xls
قرا ة باتكرد ييطلب ومرد كا رة أو
قات باتكرد)
تنفةذ مادل تياضة دل

ال ت ف

النعرذج
تأكة
قاتن

تميبر  Okدن اليأشةر)
جعرد

ن االشةا ضعن

تقةةم ح د
قاتن قائع
جعرد

ن االشةا

بم ها

ن االستل دل شكل
صفرف
الان

فة

file

barcode

calculate
acknowledge
rating
ranking
question matrix
hidden

• نرع السؤا  calculateاليظهر للعسي م وينفذ باشرة دن اإلماب دل النعرذج.
• نرع السؤا

 question matrixدرم فقط

.Enketo and with the Grid Theme set

إلضاف سؤا إل النعرذج ن يات أز األنراع ن الرامه العرضح ف الشكل .)7-6

اعداد :م.م .سداد حازم عبد
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شكل  )7-6قائع أنراع األستل

دن االيةات أز األنراع ث  select oneتظهر الرامه اليالة ال اة بإضاف سؤا االاليةاتات واإلماب
سيكرن االير واز ة فقط .الزظ الشكل .)8-6
ال بط  ,زذف السؤا
نسخ السؤا  ,اضاف
للعكيب
االاليةاتات
قةم االاليةات
اضاف
االيةاتات

شكل  )8-6تفاةةل السؤا .

إلضاف سؤا آالر ن حط دل د

 +ره أالرت ون يات نرع السؤا العراد إضافي إل النعرذج .سن ةف

سؤالةن ن نرع تقم ) (integerولةكن السؤا األو دن د د الطلب الذكرت والسؤا الثان دن د د الطلب
اإلناث.

اعداد :م.م .سداد حازم عبد
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 -6ضبط االسئلة:
يعكن ضبط إد ادت كل سؤا بشكل نفصل ،إذ إن دن ال حط دل أيقرن ال بط ال اة بالسؤا وكعا
رض ف الشكل  ،)8-6تظهر الرامه اآلتة :

الشكل  )9-6ضبط إد ادات السؤا

وتي عن دعلة ضبط اإلد ادات لكل سؤا ث ث أ رت ،إذ إن لكل نها وامه الاة كعا رض ف الشكل )9-6
• الضبط العام )(Question Option
ويشييعل اسييم السييؤا

) )data column nameإذ إن يسييي م ألغراض الربط الشييرط

بقة األسييتل أو

إمرا المعلةات الرياضييية  ،إذ إن يعثل الر ة اليمريف للسيييؤا  .اي يييا تحيري هذه الرامه دل ضيييبط ممل
اإلماب دن السؤا إمباتي أو االيةاتي أو زسب شروط أالرت ن ال

).(Mandatory Response

• إظهار السؤال بشروط )(Skip Logic
ف وامه اإلد ادات اآلتة كعا رض ف الشكل  ,)10-6يعكن إظهات السؤا أو االفاؤه باالديعاد دل اإلماب
ف سؤا آالر.
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شكل  )10-6إد ادات إظهات السؤا

ف العثا العرضي ف الشيكل  ،)10-6سيرف يظهر السيؤا ال اص بأد اد الطلب الذكرت دن االيةات العرزل
األول ف سيؤا األاليةاتات اليال

أي رزل دتاسية قعت بي تيسيها) .يعكن إضياف أكثر ن شيرط ن الةت

 Add another conditionوااليةات إظهات السؤا دن ترافر أز الشروط أو معةمها.
• شروط التحقق )(Validation Criteria
ن الرامه العبةن ف الشيكل  ،)11-6يعكن اليحقق ن القةم الع الل لهذا السيؤا ل يعان أنها الل بالشيكل
العطلر ..ف العثا العبةن ف الشيكل  ،)11-6نري ان نيأك ن ان القةع الع الل للسيؤا ال اص بم د الطلب
الذكرت هر  0أو اكثر فةجب ان ن يات د

الشييرط الصييحةح هنا تم االيةات أكبر أو يسيياوي .ف الان القةع

الع الل نكيب  .0ف زةن ف الرسييال أدناه نكيب الرسييال الي سييرف تظهر للعسييي م ف زا قام بكياب قةع
أقل ن  .0أي يي ا يعكن إضيياف أكثر ن شييرط وااليةات أن يكرن اليحقق ن القةع دن تحقق أز الشييرطةن أو
ك هعا.
القةع الع الل
تسال ال طأ الي
تظهر للعسي م
الشروط
العنطقة

شكل  )11-6اليحقق ن الع ال ت
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 -7المعادالت الرياضية:
يرفر  KoBoToolBoxإ كان إضياف سيؤا
اإلماب دن

ن ل ن العسيي م .ب ال ن ذل ي دم وضي

ن نرع  .calculateهذا السيؤا ال يظهر للعسيي م وال تيم
مادل تياضية تميع دل قةم الع ال ت ألسيتل أالرت وإيجاد

الناتج كعا رض ف الشكل .)12-6
مادل مع اد اد الذكرت واالناث

اسم الحقل
ال اص بنيةج
الجع

شكل  )12-6إدادة السؤا

ن نرع مادل تياضة

ف العثا أد ه تم مع القةم ال اةييي بالجرا .دن سيييؤا أد اد الطلب الذكرت إذ إن اسيييم الحقل هر MaleNum
وسيؤا أد اد الطلب اإلناث الذي اسيم الحقل ل هر  .FemaleNumدن الرةير لقةع اإلماب دل سيؤا

ا ,يجب

أن ي

بالصةح اليالة }اسم الحقل ف إد ادات السؤا {. $

السؤا

ن نرع مادل تياضة وقةع النيةج لهذا السؤا لن تظهر للعسي م وسةيم زسا .نيةج العمادل دن االماب

دن األسيتل الي لها د ق بالعمادل  .لمرض النيةج ال اةي بالسيؤا يجب وضي سيؤا

ن نرع  noteوكعا رضي

ف الشكل .)13-6
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شكل )13-6درض نيةج العمادل

دن إضاف سؤا

ن نرع  noteوللرةر ال نيةج سؤا العمادل الرياضة ن

الصةح اليالة }${male_female

كعا رض بالصرتة أد ه إذ إن االسم العذكرت بةن القرسةةن ف العمادل هر اسم الحقل الياب لسؤا العمادل والذي تم
وضم ف وامه إد ادات السؤا كعا رض ف الشكل .)12-6

 -8مراجعة النموذج:
بم إكعا تصيعةم النعرذج يعكن درض النعرذج كعا سيةظهر للعسيي م زةث يرفر الةات درض النعرذج
لعنشت تجربي لي قةق  .دن ال حط دل زت درض النعرذج سةيم درض النعرذج  ،كعا رض ف الشكل .)14-6

زت
درض
النعرذج

شكل )14-6درض النعرذج للعرامم
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 -9مشاركة النموذج:
لجع البةانات يجب شاتك النعرذج

العسي

ةن إذ يرفر  KoBoToolBoxإ كان إتسا ددرات دل

البري اإللكيرون وكذل نسييخ تابط النعرذج وإتسييال بشييكل سيييقل ال العسييي

ةن .بم إنها تصييعةم النعرذج يجب

إكعا دلعة اديعادي النعرذج ). (deployment
ف وامه النظام الرئةس ي تظهر مة العشيياتي العنشييت كعا رضييح ف الشييكل  .)15-6ودن تصييعةم النعرذج يكرن
ةونا فة كعسييردة ) (Draftلذل نرت ان العشييروع ف الصييرتة أد ه هر ف قسييم العسييردات .دن ال ييحط دل
العشروع تظهر الرامه اليالة وكعا رض ف الشكل .)16-6

العسردة

د د االمابات

شكل )15-6وامه النظام الرئةس

شكل  )16-6تجهةة النعرذج للنشر
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دن ال حط دل  Deployسةيم إكعا تجهةة النعرذج للعشاتك وسةيحر العشروع ن قسم العسردات ال ماهة للنشر
 , Deployedكعا رض ف الشكل .)17-6

ماهة للنشر

نسخ تابط العشاتك

شكل  )17-6تجهةة تابط العشاتك

يعكن إتسيا الرابط الذي تم نسي

إذ يعكن للعسيي

ةن في الرابط دل أي يصيف أو دل تطبةق KoBo-Collect

دل أمهةة الهياتف الي تمعيل بنظيام اني تو ي إذ يرفر اليطبةق إ كيان يل النعرذج بي ون اتصييييا إنيرنيت وييم تحعةيل
البةانات بشكل تلقائ دن ترافر اتصا اإلنيرنت ف وقت الزق.
دن في الرابط كعا ف الشيييكل  ،)18-6تظهر االسيييتل الي

ةيييععت داالل النعرذح .نرت أن ناتج د د الطلب الكل

ُزسيييب تلقائةادن االماب دن السيييؤالةن العيملقةن بأد اد الطلب الذكرت واإلناث .بم ل العملر ات ييم ال يييحط دل
 submitإلتسا العملر ات ن ل ن العسي م .الشكل اآلت يرض في الرابط ف

شكل  )18-6في الرابط ف
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 -10استالم البيانات وتصديرها:
معة اإلمابات سرف تكرن رمردة دن في النعرذج ن زسا .الش و العال للعشروع الذي قام بيصعةم
النعرذج .عند ال حط دل تبريب  summaryتظهر ال ة اإلماب بشكل تحلةل وبةانات إزصائة كعا رض ف
الشكل .)1-6
دن الذها .إل تبريب  Dataو ن ثم إل  Downloadكعا رض ي ف الشييكل  )19-6يعكن تحعةل اإلمابات وبصيية
يلف  .إذ ييم االيةات نرع الصةح

ن  select export typeو ن ثم ال حط دل  Exportليحعةل البةانات.

شكل  )19-6وامه تحعةل اإلمابات

 -11المصادر:
1-https://www.kobotoolbox.org/
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2ماهو برانمج OnionShare
 -3حتميل وتنصيب OnionShare
 -4حتميل وتنصيب متصف تور
))Tor Browser
 -5كيف يعمل OnionShare
 -1.5مشاركة امللفات
 -2.5اس تالم امللفات
 -3.5نرش املواقع
 -6العدادات اخلاصة بربانمج
OnionShare
 -7املصادر

 -1مقدمة عامة:
عملية نقل الملفات الكبيرة عبر النترنت تالقي اهتماما كبيرا ،ودراسات متعددة،
نظرا إلى ما تواجهه هذه العملية من مشاكل متعددة أهمها التأخير في عملية الرفع
والتحميل خصوصا في األماكن التي تعاني من ضعف في خدمة النترنت ،وكذلك
عملية أمنية البيانات وطرق المحافظة عليها.
إ ن الطريقة المتبعة في عملية نقل الملفات هي رفع الملفات على مستضيف على
النت ( تخزين سحابي) مثل دروب بوكس  Dropboxاو  Google Driveومن
ثم يقوم الشخص المقابل بتحميل تلك الملفات.
إذا كانت ملفاتك كبيرة الحجم أو أردت أن تختصر عملية الرفع والتحميل بعملية
واحدة ،فإن برنامج  OnionShareيوفر لك هذه المكانات ،إذ يستطيع الشخص
المقابل تحميل الملفات من جهازك مباشرة دون الحاجه إلى رفعها ،إذ يوفر برنامج
 OnionShareعنوانا يحوي مسار الملف على جهازك يتم من خالله الوصول
إلى الملف وتحميله.
بالطبع سيكون موضوع امنية البيانات هو الهاجس األكبر لدى مستخدمي مثل هذه

البرامج ،ولكن برنامج  OnionShareصمم ليعمل مع شبكة ومتصفح تور  Torالذي يملك مستوى عاليا من األمنية
والحفاظ على البيانات المرسلة عبر شبكة النترنت.

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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 -2ما هو برنامج :OnionShare
 ،OnionShareوهو تطبيق سطططططح مكتت مفتوم المصططططدر ،ومتام النظمة الويندوز و  Macو ،Linux
وهو يسطمح للمسطتخدمين إرسطال واسطتقبال الملفات من أي حجم عبر النترنت بشطكل بمن عبر شطبكة تور باسطتخدام متصطفح
تور  Tor Browserدون الحطاجطة إلى تحميلهطا إلى خطدمطة مثطل الطدروبوكس ( )Dropboxأو السطططط مطام لشططططخص بخر
بالوصطول إلى التخزين السطحابي الخا

بك .ويتم ذلك من خالل انشطا عنوان ويت ( )onionمؤقت يمكنك مشطاركته مع

اآلخرين وعند االنتها عليك إيقاف المشطاركة وبهذا يتم تعطيل العنوان الحالي وعند إعادة المشطاركة سطوف تحصطل على
عنوان ويت جديد .ان الملفات التي تقوم بمشططاركتها تبقى على الكمبيوتر الخا

بك وتتم مشططاركتها منه مباشططرة ،وهذا

يعني أن الكمبيوتر الذي تشارك منه الملفات يجت أن يكون متاحا للسمام لآلخرين بتنزيل تلك الملفات.
أطلق الصططططدار األولي من  OnionShareفي عام  2017باسططططتخدام واجهة بسططططيطة وفي شططططباط  2019أصططططدر
 OnionShare 2الذي يقدم العديد من الميزات الجديدة من إرسال ومشاركة الملفات و دعم ال .Dropbox

 -3تحميل وتنصيب :OnionShare
يمكن تنزيل البرنامج مجانا من خالل الموقع الرسمي الخا

بال  OnionShareعبر الرابط التالي:

https://onionshare.org
إذ يعرض الموقع دائما أحدث إصطدار متام لنظامي التشطييل  Windowsو  ، Macويربط بالحزم القابلة للتنزيل .الحظ
الشكل(.)1-7
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شكل()1-7

بعد تحميل البرنامج نقوم بتثبيته على الجهاز كأي برنامج اخر لكن كما أشطرنا سطابقا ان ال  OnionShareيرتبط بشطبكة
تور عند تشييله وهذا يجت أن يحدث تلقائيا ،لذلك يجت تنصيت متصفح Torعلى جهاز الحاسوب الخا

بك.

 -4تحميل وتنصيب متصف تور (:)Tor Browser
تور  Torهو االسم المختصر لطططجهاز إعادة التوجيه البصلي ( ، (The Onion Routerالذي يرمز إلى وجود طبقات
متعددة من التشططفير كطبقات ثمرة البصططل تسططتخدم لتوفر الخصططوصططية وإخفا الهوية على النترنت عبر تقنيع هويتك
والمكان الذي تتصطل منه .كما تحميك الخدمة من شطبكة تور نفسطها .يمكنك ضطمان بأنك سطتبقى مجهول الهوية لمسطتخدمي
تور اآلخرين.
يقدم متصفح تور طريقة سهلة وسريعة لالتصال بشبكة تور لألشخا

الذين قد يحتاجون أحيانا إلى الخصوصية وإخفا

الهوية عند فتح مواقع النترنت .ويعمل متصطفح تور مثل متصطفح الويت العادي .كمتصطف كروم وفايرفوكس و سطفاري
وغيرها إال أن متصطفح تور يرسطل اتصطاالتك من خالل شطبكة تور مما يجعل من الصطعت بالنسطبة إلى األشطخا
يراقبونك معرفة ما الذي تفعله على النترنت ،كما يصطططعت على األشطططخا

الذين

الذين يراقبون المواقع التي تزورها معرفة

المكان الذي تتصل منه.
للحصطول على متصطفح تور افتح متصطفحا مثل فايرفوكس أو كروم أو إنترنت إكسطبلورر أو مايكروسطوفت إده واذهت
إلى العنوان التالي:

https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
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شكل()2-7

في شطططكل ( )2-7نقوم بتنزيل النسطططخة الخاصطططة بنا حسطططت نظام التشطططييل الذي يعمل عليه الجهاز وبعدها نقوم بتثبيت
البرنامج .عند فتح متصطفح تور ألول مرة ،سطتظهر نافذة تسطمح لك بتعديل بع
العودة لتييير بع

العدادات بحسطت الحاجة .قد تحتاه إلى

العدادات ،ولكن ابدأ بتجريت االتصطال بشطبكة تور بالضطيط على زر االتصطال  .Connectسطتظهر

نطافطذة جطديطدة بشططططريط أخضططططر توضططططح اتصطططططال متصططططفح تور بشططططبكطة توركمطا موضططططح في شططططكطل (.)3-7

شكل()3-7

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود

100

احملور السابع

OnionShare.org

إطالق متصططفح تور ألول مرة قد يسططتيرق وقتا طويال .ولكن يجت التحلي بالصططبر وسططيبدأ متصططفح تور خالل دقيقة أو
دقيقتين مع رسطالة تهنةة .سطتتم تحيتك عبر شطاشطة اسطتقبال بذلك يكون المتصطفح جاهز لالسطتعمال.كما كوضطح في شطكل (-7
.)4

شكل()4-7

 -5كيف يعمل :OnionShare
عند تشططييل البرنامج فانه يرتبط مباشططرة بشططبكة تور اذا كنت قد أكملت تثبيت متصططفح تور على جهازك ،وعندها يكون
البرنامج جاهزا لالستخدام .كما موضح في شكل(.)5-7
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شكل()5-7

 -1.5مشاركة الملفات:
برنامج  OnionShareسططططهل االسططططتخدام ،يمكنك إضططططافة ملف أو مجموعة ملفات من جهازك الخا

 ،التي ترغت

بمشطاركتها مع اآلخرين أما بالنقر على زر اضطافة ( )Addأو من خالل سطحت الملفات وإفالتها داخل في البرنامج ومن
ثم النقر على زر بد المشاركة ( .)start sharingكما موضح في الشكل(.)6-7

شكل()6-7
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بمجرد االنتها  ،يجت أن تشطططير الحالة في الجز السطططفلي األيسطططر إلى مشطططاركة  sharingوسطططيتم إنشطططا عنوان
( OnionShareيتم نسططخه إلى الحافظة تلقائيا) وهذا العنوان يكون بتنسططيق جديد أكثر أمانا من التنسططيقات السططابقة وكما
هو موضح في الشكل(.)7-7

شكل()7-7

كل ما يحتاجه المسطططتقبل الذي سطططيقوم بتحميل الملفات المرسطططلة هوعنوان  OnionShareالذي يجت أن يكون خاصط ط ا
بعملية النقل هذه .أي عندما تكتمل عملية النقل وتتوقف المشططاركة تنتهي صططالحية العنوان ،لذلك اذا كان عليك مشططاركة
الملف مرة أخرى أو مع أشخا

بخرين يجت إعادة مشاركته وإرسال عنوان  OnionShareجديد إلى المستلم.

يقوم المسططططتقبطل فتح عنوان  OnionShareمن خالل متصططططفح  Torسططططتظهر لطه نطافطذة طت أكيطد الطدخول بطاسططططتخطدام
 OnionShareنختطار  Okسططططوف تظهر لنطا النطافطذة التي من خاللهطا نقوم بتحميطل الملف المرسطططططل ،كمطا مبين في
الشكل (.)8-7
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شكل()8-7

 -2.5استالم الملفات (:)Receive Files
إذا كنت ترغت باسططتالم ملف من شططخص بخر وخزنه في جهازك مباشططرة في المكان الذي تحدده أنت ،فعليك باسططتخدام
الخيار الثاني  Receive Filesالذي يوفره برنامج  OnionShareالذي يسطمح لك بإنشطا عنوان وإرسطاله إلى الشطخص
المقابل الذي يملك الملف ،وهو بدوره يقوم بفتح الرابط ورفع الملف المطلوب وإرسطاله لتجده قد حفظ في جهازك مباشطرة
دون الحطاجطة إلى وسططططيط . .يمكن تييير مكطان خزن الملف من خالل الطدخول إلى العطدادات ثم إعطدادات االسططططتقبطال
( )receiving settingواختيار مكان خزن الملفات المسطتقبلة .بعد ضطبط االعدادات كل ما عليك فعله هو الضطيط على
زر بد وضع االستالم ( )Start Receive Modeكما موضح في الشكل(.)9-7

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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شكل()9-7

بعدها سطوف تحصطل على عنوان من  OnionShareكما في حالة مشطاركة الملفات ولكن االختالف هنا أنك تريد من هذا
العنوان اسطتقبال الملف من الشطخص المقابل وخزنه في جهازك وليس مشطاركة ملف خا

بك مع اآلخرين.كما موضطح

في الشكل(.)10-7

شكل()10-7

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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الشطططخص المقابل المالك للملف يقوم بفتح الرابط على متصطططفح  Torلتظهر له الواجهة المبينة في الصطططورة أدناه .من
خالل  Browseيمكن تحطديطد ملف أو مجموعطة ملفطات وعمطل ارسططططال لهطا (  )send filesلتخزن مبطاشططططرة في الجهطاز
المقابل الذي قام بإنشا الرابط.كما موضح في الشكل(.)11-7

شكل()11-7

 -3.5نشر المواقع (:)Publish Sites
في واجهة  OnionShareالرئيسطططة  ،بد ا من الصطططدار  ، 2.2يمكنك نشطططر موقع ويت  HTMLثابت من خالل النقر
على  .publish websiteعند إضطافة ملف ( index.htmlإلى جانت أي ملفات ثابتة مثل الصطور و  CSSوما إلى ذلك
التي هي من ضمن محتوى الملف) ومشاركته ضمن  ، publish websiteفسيكون موقعك قابال للعرض على شبكة
 Torكخدمة  onionمثل موقع الويت الفعلي .كما موضح في الشكل(.)12-7

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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شكل()12-7

بعد إضطافة الملفات بنفس طريقة مشطاركة الملفات نبدأ عملية المشطاركة ليتم الحصطول على عنوان ويت الذي يمكن فتحه
عبىر متصفح التور .Torكما موضح في الشكل(.)13-7

شكل()13-7

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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ستعرض الخدمة البصلية ( ) onionملف ال  HTMLفي متصفح  Torتماما مثل أي موقع ويت بخر.كما موضح في
الشكل(.)14-7

شكل()14-7

إذا لم يكن لديك ملف  index.htmlوقمت بإضططافة مجموعة ملفات فسططيعرض  OnionShareقائمة دليل بملفاتك بدال
من عرض صطططفحة الويت  .يمكن فتح كل ملف  ،وال يوجد زر تنزيل ( )downloadكما في عملية المشطططاركة  ،ولكن
بدال من ذلك يمكن النقر بزر الماوس األيمن فوق بع

الملفات والصطططور وحفظها أوتنزيلها .يمكنك أيضط طا التنقل داخل

الدالئل الفرعية واستخدام مسارات التنقل للعودة.كما موضح في الشكل(.)15-7

شكل()15-7

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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 -6اإلعدادات الخاصة ببرنامج :Onionshare
من خالل الدخول الى العدادات أعلى يمين صططفحة البرنامج يمكن ضططبط بع

العدادات كما موضططح في الشططكل(-7

.)16

شكل()16-7

 :Public mode -1عند تمكين هذه الخاصطية سطيكون العنوان الذي تقوم بمشطاركته عاما للجميع وال تيلق المشطاركة
عند محاوله تفسير العنوان أوتخمينه لمرات عديدة.
 :Auto-start and auto-stop-timer -2من خالل تمكين هذه الخاصطيتين يتم إضطافة مؤقت في واجهة البرنامج
لجدولة أي عملية تريد القيام بها من مشاركة أو استقبال او نشر .وكما مبين في الصورة أدناه.
 :Use a Persistent Address -3تمكين هذه الخاصططططية يجعل العنوان الذي أنشططططي للمشططططاركة الحالية ثابت
للمشاركات االحقة.

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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 :Use legacy addresses -4تمكين هذه الخاصطية يؤدي إلى إنشطا عنوان للمشطاركة يتكون من  16حرفا كما في
الصدارات القديمة .إن الصدارات الحديثة من برنامج  OnionShareتستخدم عنوانا طوله  58حرفا.
 :Sharing setting -5تمكين هذا الخيار يجعل المشططططاركة تتوقف بمجرد أن يتم تحميل الملف من قبل الشططططخص
المقابل وال يسمح بإعادة تحميل الملف مرة أخرى أو مشاركة العنوان مع شخص بخر.
 :Receiving setting -6من خاللها يمكن تحديد مكان خزن الملفات التي سيتم استقبالها.
 :Disable Content Security Policy header -7يمكن تعطيل خاصططية أمان المحتوى عند عدم تحميل موقع
الويت الخا

بك بشطكل صطحيح عند مشطاركته عبر .OnionShareخصطوصطا عند ارتباط هذه الصطفحة مع برامج

اخرى مثل  cssوجافا سكربت.
 :How should OnionShare connect to Tor -8هناك عدة خيارات لكيفية اتصال  OnionShareبمتصفح
تور واهمها الخيار االول  :Use Tor that is bundled with OnionShareهذه هي الطريقة االفتراضطية التي
يتصططل بها  OnionShareبشططبكة تور  ،وهي أيضططا الطريقة األسططهل واألكثر موثوقية .لهذا السططبت  ،يوصططى به
لمعظم المستخدمين.

 -7المصادر:
1-https://onionshare.org

اعداد :م.م .عقيل شاكر محمود
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -1.1بروتوكول س يغنال( The Signal
)Protocol
 -2.1التشفري من الطرف اىل الطرف
 - 2كيفية تثبيت تطبيق ))Signal
 -3اس تخدام س يجنال
 -1.3كيف ترسل رساةل مشفرة؟
 -2.3كيف جتري اتصا ال مشفرا؟
 -3.3كيف جتري اتصال فيديو مشفر؟

 -1مقدمة عامة:
ما هو تطبيق (:)Signal
إن سييييل تيبي مجلن يبتو

 iOSأتظني

لمصد ألنديييي و تي و ي

شييلل كنجلص ر سييما ألنبم ي ص س سييل تبي ألمشييللر ا ألمرإ إأل
ألمرإ ،نب سيينا ألسنسييمن لا عبسييملنبي ألمشييللر وسييبي ألرسييب
ألتدييييلي

أل نيبللي

ألرسييييب ي ألمو لصي ألدييييصو ألللي ص إ ر

لبدثبت هب لل شييييلرن علا سييييمن و سييييل تبيي لس

ألر

سيل تبي سيمن أ أومبأ ألتب س أل تبت ص ديبي ،ان ألنلبدثبت ألرسيب
ألنشيلرن سيمن أ ديبي ألجلبتبت ألنبص عك و ألص مع ،ألذألك ان طر و
ألنلبدث مص

لسلتنب سيمن أ

تمرت لس أ تت ت ألنلنصأل ي ألذألك

 -4.3كيف تبدأ حمادثة جامعية مشفرة؟

ان سل تبي ص تمج ته وسصأ لس وسب  SMSأ MMS .

 -5.3كمت احملاداثت

 -1.1بروتوكول سيغنال ( :) The Signal Protocol

 -6.3طريقة التحقق من هجات التصال

هص أح أه عر صكصصت ألمشللر طرإ إأل طرإ

 -7.3الرسائل اليت ختتفي
 -4اس باب لس تخدام تطبيق  Signalبد ال من

) ، (End to End Encryptionلمن لس
ألر بضيييل

ألماتلبت

 -5مقارنة بني تطبيق س يجنال  Signalوتطبيق
واتساب

نصل

ا ألنجبدي

لمتب ةيييرك ) )Open Whisper Systems

طصو تييب عبرلر ا أللرص ألملالن ألمشييييللر
ص دبصت ألدص ل

واتساب

ضييييي ألسرسيييييب ي

ألندصون ي
ّ

سيينو عر صكصي ص دييبي رمدييبو عر صكصي سييللتبي The Signal
Protocolكتب لا مجلن سييللتبي  Signalألذي لمن ه عل أن أصييجا
ذألك هص صس ألر ج علا ألنجر .

 -6املصادر

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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علا طر لا لجر تمرت أ لجر أ

ألسصصيصي ا ألنرسي إأل

ألنمساو ،و كرلر ا هذه أللبصت ان ألنسيي أللا لا سك ألاتص ت سيممللصن صطع لس

لمصع هذه ألرسيب ي ألتخرذ رع لس ذألك ألرسيب
ن بت ألشيرك
كسه ،هذ

سيلس

ديبصت أررع لتو أن هذه ألرسيب سيمسيسك متص ت للت

تا لس ةيب تديصص حر ل

ر تمجن لس ر بت ألجر

ألتديل ألاديلرن ألمو مللتب ر بت ألتب س ألنلنصي ،تو نر لجر
نب لتو أن ص لو ةيرك ص ديبصت سيممللصن لر

ألبمر تو ر

لمص هب

لنل  ،ألمر سيي أللصوي ر مجلابت لسييجصس لسييت ر

س أب (مج أن اصأ عممجلن اتلبت ألمشللر).
أح ث

اتلبت ألمشييللر طرإ إأل طرإ  End-to-End Encryptionألمو سيين

ص دييبصت حنب

ألندييصص يلّ إذ أ بح

ألشركبت ألنمتدملا لس

ألماتلّ تا ألرسييب

ألشجببت لر

رمدييبو E2EEثصون و سيير ّ

لجر ألنص دأ ةييجببت ص دييبي د ن أن سييمملع هذه

لمصع ألرسب .

 -2.1التشفير من الطرف إلى الطرف:
ضينا ألمشيللر ا ألمرإ إأل

ألمرإ لص وسيبأل إأل وسيبأل سير

مج ألنسييماج ألتتب و ألنادييصدي م لمن أةييببي ألمشييللر ررع لس
طر إ

ا أل ن رسيستب صيسو ،ك شيللرهب ان ا
شييللر

ر ه أطر إ ثبألر ي ذألك لتو أن سك

أن بصن صثصم ألملب ستب ع ألتص صيسوي لمجر ألمشيللر ا ألمرإ إأل

أته اسص ل د طر إ ألابدون لس

ألمرإ لبدن أكرر أ تب حل

ألم ر أ ك ألمشللري

 -2كيفية تثبيت تطبيق ( :[1]) Signal
رجل س تبي عر ل

ست ر لس هب س  iPhoneألنبص عك Anchor link

أوالً :تنزيل وتثبيت سيجنال برايفت مسنجر:
لس

م ر ألممجلاييبت  App Storeعل ي

تييب  iOSألنييبص عييك ،أدري

 Private Messengerا Open Whisper Systems.ي ضييلن لس
و ألمرجل

 INSTALL .م مس

لا  Signalرمر ألممجلن Signal

و أللدييصي لس

ألممجلن GET

تك إدربي لسص بت سي ل أل رصي إأل  Appleلت كمنبي ألمتت

ضيلن لس

و أللما  OPENطعق ألممجلني

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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ثانياً :تسجيل وتأكيد رقم هاتفك:
سيمظتر ألشيبةي ألمبألل كنب صضيا و ةيب ()1-8ي م عادربي وم هب لك ضيلن لس

و ألمللل Activate This

Device.

ةب ()1-8

ألسملان ا وم هب لك ،سييمدييسك وسييبأل تدييل لصي و ت ا سييم أومبأ ،سييلامس
ألضلن لس

و

تك إدربي هذ ألر ت،

دربي ) ( Submitي كنب صضا و ألشب ()2-8ي

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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ةب ()2-8

لت هب سلمس سل تبي

ذن عان رس ألك إةلبو تي ضلن لس

و ألنص ا  Allowكنب صضا و ألشب ()3-8ي

ةب ()3-8

ثالثاً :اختيار اسم وصورة للحساب:
إن صسيي

ألدييصون ألسذ ا اصأ عبرملبوهنب سييلظتر ن ألبب

تبت ص دييبي ألنص صدن أل ك ،كذألك لت ب ج أ عنلبدث

ن لت ب سينا عشيب صير ا أل تبت ص ديبي أ ألن نصلبت عره هذه ألنلسص بتي أدر أ
و هيذه ألنمصن ث تار لس

و أللل  Saveأ

يب

هيذه ألنمصن عيبألتار لس

و ألم يب

لسص بت ذ ت صيس

 Skipو

صضا و ألشب ()4-8ي

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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ةب ()4-8

 -3استخدام سيجنال:
ألبو سيمن أ سيل تبي

لس

ألشينص ألذي مدي عه أن بصن ا سيمن و سيل تبيي إن حب أل

وسيييبأل لجر مجلن سيييل تبي ألشييينص ص نسك هذ ألممجلن لس
ألشينص ألمتت

ص ديبي أ إوسيبي

تب ه ان ألممجلن سيييلسيييخألك إن كت

صد دلصن هذ

ألممجلن لجر وسيبأل تديل  ،ألبته ألا سينا ألك عا نبأ ألنببألن أ إوسيبي وسيبأل ألتذ ألشينص ا د ر

ألممجلن .ص ر سييييل تبي مب ن عنسييييمن و سييييل تبي رر ا ا ضيييينا تبت ص دييييبي ألنبصييي عكي ألسالبأ عذألك
ان ألجلبتبت ألنملسا عخومبأ هص س تبت ص ديييبي أل ك م و لتب إأل رص دأ سيييل تبي ي ألبا م سيييا هذه ألجلبتبت
عشب ةجه صوي ،كنب صضا و ألشب ()5-8ي
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115

احملور الثامن

Signal.Org

ةب ()5-8

 -1.3كيف ترسل رسالة مشفرة ؟
ر

عحظ عخن ةيرك  Open Whisper Systemهو ألشيرك ألديبتل ألممجلن سيل تبي ،سيمن أ ألجتل ألململ

ألشيركبت أررع وسيبي ةيلبو ت ألسنسيمن لا لت ساو وسيبأل
لس iPhone.

هذ لتو عخن ألنلسص بت حصي ا مسا

لس أ اصت ألبمبع و ألت

أللسص

أللنت

ألرسييب

ن ،ذألك لجر  Googleلس أت و
م

Apple ،

ودت م مسييرب ألتذه ألشييركبت .ألسج

تار

ا ألشبة .كنب صضا و ألشب ()6-8ي

ةب ()6-8

سيلمس سيل تبي ذن عبأل رصي إأل

تبت ص دبي ألنبص عكي تار لس

لنبتك إدربي أومبأ هص س تبت ص دبي

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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ةب ()7-8

سمرع مب ن عب

سمن و سل تبي ألنس سلا ا تبت ص دبي ألنبص عك.كنب صضا و ألشب ()8-8ي

ةب ()8-8ي

لت رملبو ةينص ب ،سيمظتر ةيبةي إوسيبي ألرسيب
صصو أ ل صهبت شلرن ا ألمرإ إأل

.
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 -2.3كيف تجري اتصاالً مشفرا ً ؟
ألسج عا ر
)10ي

دبي شلر ع أح ب ،رمر ت ص دبي سك تار لس أ اصت ألتب سي كنب صضا و ألشب (-8

ةب ()10-8

لت هذه ألتام م مس سل تبي

ذن عبسمن أ ألنب بر صني ضلن و ألنص ا OKيكنب صضا و ألشب ()11-8ي

ةب ()11-8

حبي إ ر

ص دبي سمبصن هذه ألنببألن
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 -3.3كيف تجري اتصال فيديو مشفر ؟
ر

دبي ل ص شلر م عبص دبي عبألشنص كنب ذكر آتلبي كنب صضا و ألشب ()12-8ي

ةب ()12-8

عل ذألك م عبألتار لس أ اصت كب لر أللل صي م مص لسلك ألسينبد ألسيل تبي عبألصألصإ إأل أللل ص ا كب لر ألتب سي إن
ذألك سنا عنشبوك أللل ص ع ص اك ( م مص لس ص اك ألالبأ عتلس ألنمص ت)يكنب صضا و ألشب ()13-8ي

ةب ()13-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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 -4.3كيف تبدأ محادثة جماعية مشفرة؟
نبتك إوسبي وسبأل

شلرن ألن نصل لجر ألتار لس أ اصت ألبمبع و ألت

( ألنرعع ألذي لصي مسنب يةر إأل

ألنركت)،

أللسص

أللنت

ا ألشبة

ا ث ألتار لس أ اصت ألتابط ألرعث و ألنببن تلسهي كنب صضا و

ألشب ()14-8ي

ةب ()14-8

و ألشبة ألمو سلتب سلنبتك سنل ألن نصل

إضب

ألنشبوكلايكنب صضا و ألشب ()15-8ي

ةب ()15-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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ألنشبوكلا ،نبتك ألضلن لس أ اصت بص ا ألن نصل  Createو ألت

أللسص

أللنت

ا ألشبة يكنب

صضا و ألشب ()16-8ي

ةب ()16-8

سلسنا ذألك عبألج

و ألنلبدث أل نبلل ي كنب صضا و ألشب ()17-8ي

ةب ()17-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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إن و ج عملللر سي ألن نصل أ أ اصتمتب أ إضيب
عبألتار لس

س ألن نصل

رملبو ألمل

شيبوكلا آرر ا نبتك ألالبأ عذألك ا ةيبةي ألنلبدث أل نبلل

Edit groupي

 -5.3كتم المحادثات:
نبا ألسي ودةيييييبت أن بصن تل ي أ أن شييييمي
ةيلبو ت ،كو ص ظتر تجله
ألن نصل

رملبو كم

هو كم

صتمجيبه أحليبتيبي هتيبس لتن للي ن ألسنليبدثيبت أل نيبللي

ألب وسيبأل ديسكي نبا ألالبأ عذألك ا ةيبةي ألنلبدث أل نبلل عبألتار لس

ةييلبو ت  Muteي

ا ث نبتك ل

ن ألبم ي نبا مجلن ذألك لس

سي

ألنلبدثبت أللرد

أ ضب إذ أودت ذألك.

 -6.3طريقة التحقق من جهات االتصال:
ألمرإ

لت هذه ألتام نبتك ألملان ا هص

رر ألضينبن ل أ لر

لمبد ألمشيللر ألنبص عت

ألسلجي أ صسييييمجي ي عنلميبد ةيييينص آرر لتي مليبأ ألممجلن عمتت سيه (لنسلي ي ل
ألملان لت ألص صد و ألنببن تلسه

ألملان ا ألنليب لا)ي

ري لنسلي

تب ألص ه ع ألمرإ رر ألسنلبدث .

أ ص ،ما ةيبةي إوسيبي ألرسيب ألسشينص رر كنب ذكرتب ألعهي

ا هتب نبا ألضيلن لس

سي ألشينص و أل ت

أللسصي ا هذه ألشبة .كنب صضا و ألشب ()18-8ي

ةب ()18-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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و ألشبة ألمو سلتب ضلن لس  Show Safety Numbersيكنب صضا و ألشب ()19-8ي

ةب ()19-8

سلخرذس ألممجلن ن إأل ةبة لر
ألذ ا مل ث لت ي طس

و ت " QRوم أ بن"ي نمسس هذ ألر ت جلب ألب ةنص ا تبت ص دبي

ا ألشييينص رر صتمابي إأل تلس ألشيييبةي ي ألسنلبدث

لك ،علل

ظتر و ت  QRلس

ةبةمت أ ضب.كنب صضا و ألشب ()20-8ي

ةب ()20-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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تيب س ،تار لس و ت  QRألنيبص عيك ألنسييييليهي لتي هيذه ألتامي مي مسي سييييل تيبي

ذن ألسصألصإ إأل

ألبب لر ي ضلن و ألنص ا OKي كنب صضا و ألشب ()21-8ي

ةب ()21-8

ن سممنبا ا سمن أ ألبب لر ألنسا و ت  QRألظبهر لس ةبة ألشنص رري م عمركلت ألبب لر لس
ألر تكنب صضا و ألشب ()22-8ي

ةب ()22-8

بألجب سممنبا ألبب لر ا سا ألر ت سملر

صت ق يك لنسل ألملان ! Safety Number Matchesكنب

صضا و ألشب ()23-8ي

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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ةب ()23-8

هذ

ي لس ت بد ألملان ا هص

ت ص دبيي

لسلك ن ألتار لس

و ألمخكل  Mark as Verifiedألمسنا

ألسممجلن علل لنسل ألملان ا هذ ألشينصي أ ب إذ كبت ةيبةيمك شيجه ب خ و ،ا حدي رمخ ب ،كنب صضيا و
ألشب ()24-8ي

ةب ()24-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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تبمشي ألنص ضيلع أللسيبسي إأل أن م ألملان ا لب لا ذ س ألشينص .عحظ ألسنسيمن لا ألنما لا

لصي ةييييبةييي و ت  QRأ ضييييب أ اصت ألنشييييبوك أومبأ

بن و ألت

أللسص

أللنت ي ل ألملان

تب ألص ه هص

سيييسصب ألنلضييي  ،ألبا نبتك أن اصأ عمصثلن ت ص ديييبي لجر مجلن آ ا آرري عنب أتك من عبألملان ا ت
ص ديييبي ،نبتك سيييمن أ ألمصثلن ا ذألك ألممجلن ألسملان ا ومبأ و ضييينا سيييل تبي ،د ن أللب
ألشينديو ع ألمرإ

رري نبتك و هذه أللبأل

ألنشبوك  shareإوسبي أومبأ

شيبوك أومبأ

إأل

ألص صد

بن ألنبصي عك ع ذألك ألممجلن عبألتار لس أ اصت

بن أل ت ص دبي.

 -7.3الرسائل التي تختفي:
ص ر سل تبي لتن ل " ألرسب
تب ألنمساو عل ن ن
أل رصي أ

للت

ا مر تب .ص نبتك ألملب و ألشنص ألذي ودش له  -نبا أن بصن س

خرذ ألامبت ةبة ألنلبدثمك  ،حم إذ من

ألمللل ألرسب
و ألس

تل

ألمو نملو " disappearing messagesألمو ضنا حذإ ألرسب

ألننملل ضنا لبدث

ألشبة ث تار لس

ا تب س

عمنبلا " ألرسب

ب ،ما ةبة إوسبي ألرسب

ألمو نملو "“disappearing messages

ألذألك ألشنصي ا هتبس ،تار لس

س ألشنص

ألشر ن ألن ب و ألي Disappearing messagesيكنب صضا و ألشب ()25-8ي

ةب ()25-8

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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سلظتر ةر ن سنا ألك عبرملبو سرل رملب ألرسب  ،كنب صضا و ألشب ()26-8ي

ةب ()26-8ي

عل ل

رلبو ب ،نبتك ألضييلن لس أ اصت "<" و ألت

ألنلبدث لل عمللل

لتن ألرسب

أللسص

أللسييرع ألسشييبة ي

سييلنبتك وه

لسص بت و

ألمو نملو .كنب صضا و ألشب ()27-8ي

ةب ()27-8

نبتك

ن إوسبي ألرسب

ضنبن إ ألمتب عل ألن ن ألنللت ألمو

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل

ل هب.
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 -4أسباب الستخدام تطبيق ً Signal
بدال من واتساب]:[2
ألنلصضيييل

طسج

سيييجص

و عل رعي هذ

و سيييمن أ مجلن ألرسيييب

ا ص للتب ألج

ألنشيييلرن

(سيل تبي) ، Signalكصسيلس أسيبسيل ألسمص صي ع ص ا مجلن ( سيبب)  WhatsAppألننسصس ألشيرك لسيجصسي
و عل ا أةييبوت عخته

ألسنلصضييل

أص بصن

سييبب ألممجلن ألنلض ي

أل ك ألذ ا ر

اب

ن ألللب لس أ بن

وسب ست ألنبص .
سيييجبب ألمو دل

إذ ب

ص اا تب مجلن

ألنلصضيييل

و عل إأل

نبذ هذ ألار و؟

ب هو ألننلت ت ألمو ا تب مجلن، Signal

سبب.

فيما يأتي  4أسباب تدعوك الستخدام تطبيق ً Signal
بدال من واتساب :
ما أوجه االختالف بين  Signalوواتساب؟
اصي رجر
ألملب

ا إن مجلن  Signalص ر طجا إضيب ل

ع ألل

ا

رمب

م ب

ا أللنب

تل و أللبأ ألنبضيوي عتظرن لب

اصأ ألنسييمن صن و كع ألممجلالا عبسي من أ أومبأ هص لت

ت

مجلن

سيبب ،ربصي عل أن للا لسله

أن كع ألممجلالا ألتنب أ ه شيبعه عبو ن ،إذ

تا ألممجلن إ ببن ألصصييصي إأل سي

تبت ص دييبي،

ألبتتنب نمسلبن و ألتابط ألمبألل :
 -1تطبيق  Signalمفتوح المصدر:
كعهنب سييمن بن اتل ألمشييللر ا (طرإ إأل طرإ) ، End-to-Endنب لتو أته ص نبا ك شييللر ألرسييب
أثتب إوسيبألتب علا

تتن ،ألبا صرمعإ ألر لسيو علتتنب هص أن مجلن  Signalلمصد ألندي و ، Open Sourceنب

لتو أن ألنتت سيلا ألجبحرلا نبتت لص ألبصد سيبسيو و أي م  ،و حلا مجلن

سيبب ص ملا لص ألبصد

ألنبص عه عستصأل .
 -2تشفير النسخ االحيتاطي:
لس

ألر

و

ا أته ص نبا لمر

وسيييب

سيييبب و أثتب

وسيييبي ،إص أن ألممجلن اصأ عمنت ا لسص بت ر

ألملبلعت علا ألنسييييمن لا لت ص دييييبي عب تمرت  ،أومبأ ألتص س ا سييي

ص دييييبي ألنبص عت ي و عل

أللبصت ،ر جن هذه ألجلبتبت عنسلبت لر س لسجصس.

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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سيبب صحملبطل لجر تمرت  ،حل

نبا ألسنسيمن لا سيملبدن ألرسيب

عسيتصأل  .و حلا سينا مجلن  Signalألنسيمن و أ تتن أت و

سييييملبد تب ،ألبا ذألك ممس

ألجلبتبت حملبطلب لس

ك شييييللرهب عبسن

ر و بصت

لت ب لديسصن

عبألتسي صحملبطو ألس ودةي ألنبصي

ا  30ومنبي لس أ تتن آ لصن ص نبا تسيي ي

طعق.

 -3ميزة أمان الشاشة:
لتن اسين (أ بن ألشيبةي ) ، Screen Securityو إل د ت ألنديصصيل  ،هذه ألنلتن

و مجلن  Signalنبتك للل

تلك أت أ ضييييب ا أرذ ألامبت ا لبدثب ك و ألممجلني عتذه ألمر ا ،

اصأ عنتع ألممجلابت ررع لس هب لك،

ألألتشيييم ألمو اصأ عتب و ألتب س ،سا منبا ا

نبتك ألمخك ا أته حم إذ كبن هتبس مجلن لمل علع بت جص
ألمابط ب ل ث د ر مجلنSignal.
 -4ال يوجد احتمال لتضمين اإلعالنات:

مجلن  Signalعخته ص رم ألص صد لعتبت و

يك ألاب نصن لس

كبن أل ه لصد نبثس و ألج

و ألصم

م

أللبألو ،مجلن

 ،ألبا ذألك للر عل سيييملص ذ لسيييجصس لسله ،كنب أته ا ألنسيييمجل أن ل ث ذألك ع
سيييملعي شييير

لمصد ألندييي و ،إذ ا ألديييل ألسلب
مجلن ، Signalته شييير
لعتيبت .ي ر عيبأليذكر أن مجلن Signalأاطسن ي رن و يل بأ  ،2014هص شيييير
تت س

ا  Moxie Marlinspike.كنب أته لصأ ا يسيسي

ص

بتب ألنسييمن و أ تتن أت و

لجر ص

لمصد ألندييي و أللر
لنيبي،

طصوه و ي

لر وعلل لظ ع ل يسيس مجلن

(عر ا أكمصن) ، Brian Actonألذي رس ألشرك و لبأ  2017عل شبك
ألممجلن مبد

سيييبب أ ضيييب

سيبب

ع إد ون لسجصس.

ععي ،ألنسيين و أ تتن آ لصن آ جبد لجر آب سييمصو .كنب

ته إص و ألسص .

 -5مقارنة بين تطبيق سيجنال  Signalوتطبيق واتساب:
ال مجلن سيل تبي مجلن
مجلن سيل تبي مجلن
ةيرك لسيجصس سيل

سيبب ا أعر مجلابت أل ودةي

ض ا ابوت علا
ألمص صي ص منبلو حصي أللبأل ي سيتص يّ

سيبب أه أللر مبت صرمع بت لنب علتتنب .نصإ ألنسيمن صن و لبأ  2014ا سيملص ذ

ألسينل لس

ح ا أكجر مجلابت أل ودةي

بق ألييييي  16سلبو د صو و ممتب ،حل

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل

ألمص صي ص منبلو و أللبأل  ،هص

نصإ ألنسيمن صن ا سيمن أ ألشيرك علبتب ت

سيبب عنجس

لسص ب ت ألنص صدن ضينا
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ع لا ردييصصييل

ربصي عشييرك لسييجصس ،ب د ع ألبرلر ا ألشييركبت ألمو ي ا

ألنسمن لا علبتب ت إأل إتشب مجلابت تب س ألص سبب ا أ ذ ت ألن بت أ و م ر بت شبعت
ألس ،

عنسمصع أ بن

ا هذه ألممجلابت مجلن سل تبيSignal.

سييتسييملر
مجلن

ت بك

بعلبت ألسييسجلبت ألمو شييمن لسلتب ،سييتصود رعألتب ابوت علا مجلن سييل تبي

مجلن

سبب ا تص د نمسل .

 -1.5مزايا تطبيق سيجنال :Signal
•

ألممجلن آ ا عشيب كجلر  :ا أ عل
ر بت
ر
ب

ألممجلابت ألنشيبعت ألييييي  signalر بت شيللر ألجلبتبت ألنلسص بت ،ر
ألرسيب

سيبب ألمبعل ألشيرك  Facebookر

ا ، Appleو حلا ص اصأ عبمو ألممجلابت ر

 Messengerا  Facebookأ مجلن ألرسيب  Hangoutsا  Googleعلنسلبت ألمشيللر ألع

،

ل عجلبتبت ألنسيييمن أ رديييصصيييلمه و رمر ،إص أن مجلن  Signalملصق لس هذه ألممجلابت عالب ه

عمشيييللر كب

ألنلسص بت ألنملسا عبألرسيييب

ر هص

ا أوسيييستب ،أي أن لمصع ألرسيييبأل

رسيييستب كب

ألنلسص بت لتتب عخ بن ب ّأ ص نبا ح ألصصصي إأللتب إص ا أوسس إألله ألرسبأل .
•

مجلن سيل تبي  signalلمصد ألندي و ،شي ع كصن مجلن  signalا ألجر لبت لمصح ألندي و ألنسيمن أ
لس

ألرا عب

ب لله ألشييرك ألنمصون ا ت ب

بن ،حل

أل ه ألنسلل ألمبتصألص ل ألبب ل عبأل رصي ألند ي و ألممجلن ،ألمرج

سيينا طجلل ألممجلن ي ةيينص و أللبأل
ا دو

بن ألمشييللر ألمو مجاتب لس

ألجلبتبت ألنرسس لجره.
ا رعي ابوت علا مجلن سيل تبي مجلن

•

ص ت إ ألسرعا ( يسييسيي
ألنسمن لا عبأل و
•

أل

سيبب تعح أ ضيب أن مجلن سيل تبي منلت عبصته مجع ألشيرك

لر وعلل ) ،إذ اصي مصو ألممجلن أن ه ت ا إتشييب ه هص خ لا ردييصصييل
ا ألنمملسلا أ ألشركبت ألمو ر

عبألصصصي ألتذه ألجلبتبت ألنلسص بت . 1

أللذإ ألذ و ألسرسيب  :ا أ ألممجلن لتن سينا ألسنسيمن أ علذإ وسيبأل أ
عل

صيصألتب ألديت ق ألجر

نصل

و
ا ألرسيب عشيب كس ّ

ألنبص عبألنسيماج عننس دمب نَ  ،ص نبا ألسمرإ ألنسيماج ألالبأ عبسيملبدن ألرسيبأل

ألنليذ ي سايب ليتب حم ألص أل منبا ا مر تيب رعي ألي ميب ن ألننس ،الي هيذه ألنلتن صهر ي لتي إ ر
علا مجلن سل تبي مجلن

سبب.

اعداد :م.م .محمد مجعة مجيل
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لتن أ بن ألشيييبةييي  :نبا ألسنسيييمن أ للل هذه ألنلتن ا ل د ت ألممجلن ،هذه ألنلتن نتع عبمو ألممجلابت
ألنرجم لس

ا أل رصي أل

أل تب

ألممجلن رذ صييييصون لا ألشييييبةييي م مضيييينا أ ت

لسص بت ةندل عبألنسمن أ ،ألمص لر أكجر حنب
•

ا لبدثبت أ

نبت أله.

شللر ص دبصت ألدص ل  :هو ا ألنلت ت ألنتن لت ألالبأ عنابوت علا مجلن سل تبي مجلن

سبب ،إذ

و ص نبا ي أح لر مه ،ث م
و عاتشيب وم لشيص ّ
و صيص ّ
اصأ مجلن سيل تبي لت إ ر أي ديبي هب ل ّ
لص هذ ألر ت إأل كسنملا ظتر ن لس ةيبةيمو أل ص ي ألمر و ألنببألن أللاص ب عبألمخك ا مبعن ألبسنملا ع
علضيتنب ،و حبي مبعا
لس كسنملا

ألسلديصي

ألبسنمبن بص ديبي آ ا ،إن أل ممبعن ب ضي لبدن ص ديبي ا

لا 2ي

 -2.5مزايا تطبيق واتساب :WhatsApp
•

نسك

•

لب ت

سبب ل د هب ع ا ألنسمن لا لصق ألنسلبو سمن أ ةتر تب.
سييبب ع ألشييرك ألنمصون ألممجلن  Signalألممص ر تظبأ شييللر ألجلبتبت ألرسييب

ألنسييمن أ و

ألممجلن.
•

ملصق مجلن

سييبب لس

مجلن سييل تبي  Signalو لت ت أل ودةيي

ألمص صيي ألل ن ألمو ا تب ،ر

ألدصو ألنملرك  GIFsألنسدابتSticker.
•

ملا

سيبب ألسنسيمن لا شيبه ن يةير ت مر ن ألرسيب ،

ضيع لا إ ببن كم عل

ألنلبدثبت حظر تبت ص ديبي ،ل

هذه ألن بت ال ا ألنلت ت ألجبو ن لت إ ر
•

•

سينا

ألمل

سيبب ألسنسيمن لا عاتشيب

لسه مجلن ص ص ي

سبب.

لس إةيلبو ت ألممجلن إوسيبي صمع ألنسيمن أ،

سيبب ألنبصي عتظبأ ألمشيلل  IOSمر ن ألرسيب

طر ن ألنسبل ألدص و ألنبص عخع

و،
ألصسيب ن ألمو م تت ستب عشيب ساب ّ

ابوت علا مجلن سل تبي مجلن

سينا ألص سيبب ألسنسيمن لا عاوسيبي ذكر ت صيص ل
كنب ملا تسين

لر

ب إذ كبن ألمرإ رر بم حبأللتب أأ ص،

و لا
ألمو دي ألسنسيمن أ عشيب صيص ّ

ل .[3] Siri
نصلبت ألسنلبدث أل نبلل عخل د سيمن لا دي إأل  256شيمركب ،ب

منبلو ربألو ألسنسييمن لا ا ألشييركبت ألنمصسييم

ألدييللرن ،ألمو نبتتب سييمن أ

ألممجلن كنتد ألسمص ص علا نلع أللنبي د رستب.
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•

احملور الثامن

Signal.Org

مص ر ألممجلن لس

ألبرلر ا أتظن ألمشيلل  ،عب رص أتظن شيلل

أت و
ألنبمجل

ألنلنصأل إص أتتب لمبإ ألسندبدم

ع ألنصعب حم

و رمبأ دو سيمتب لا ابوت علا مجلن سيل تبي مجلن
ع حنب ردصصل لبألل

ا ألممجلن ألنمدييييللبت أللص سييييل

لن ]. [4

سيبب ترع أن ألب مجلن لجله

رلر ألسنسييييمني أ ،عيا بيبتيه ألمنمّع عيبألنلت ت ألبرلرن ألمو ص رهيب مجلن
سبسل

تتن ألنلنصأل إذ مص ر تسي

 ،IOS ،حم أ تتن ، Windows Phoneكنب مص ر تسيييين

تتن

لبوضيله ،جا

سييييبب ،أ عيا بيبتيه صكمليب عجل

ألار و
ألنت يب

ع مجلن سل تبي.

 -6المصادر:
 -1دألل

كللل سمن أ سل تبي  Signalلس  iOSا صمع https://ssd.eff.org/ar

 -2سجبب صسمن أ مجلن  Signalع ص لا مجلن

سبب ا صمع https://ssd.eff.org/ar

 ،:ا صمع 3- ،If you value your privacy, switch to Signal as your messaging app now
www.fastcompany.com.
 ،:يا يصميع 4- ،Why you should switch to Signal or Telegram from WhatsApp, Today
www.medium.com.
يييييا

يييييصميييييع5- ،Secure Messaging App Showdown: WhatsApp vs. Signal
www.lifehacker.com.
 ،: www.techradar.com.ا صمع6- ،WhatsApp vs Telegram vs Signal
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احملور التاسع

Jitsi.Org

جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة:

 -1مقدمة عامة
 -2مزااي برانمج Jisti Meet App
 -3عيوب برانمج Jisti Meet App
 -4كيفية اس تخدام برانمج جيتيس ميت لنشاء
الاجامتعات واحملارضات
 -1.4من احلاسوب ( Computer PC
)or Laptop
 -2.4من الهاتف النقال اذلي يعمل بنظام
أندرويد ( Mobile with Android
)System
 -3.4من الهاتف النقال اذلي يعمل بنظام
أي أو أس ()Mobile with iOS System
 -4.4حضور الاجامتع من احلاسوب
-5.4حضور الاجامتع من الهاتف النقال
 -5املصادر

جيتسي  Jitsiهو برنامج مفتوح المصير
ومجان

)Open-Source Program

 ،)Freeيوفر للمسييييتنرميك نمةانيش ننميييياو ملصييييش وا يي ي

 )Communication Platformخا يييش بإلج اجراو مثات اص نصييييش
ومةالماص

ييو يش وفيريو و داتا الملفاص وممييا لش المييالييش بميية مك

ومميييفر .قرم مؤسيييسيييش  )Jitsi.orgجيتسيي مي

 )Jitsi Meetعلى

الموقع  )https://meet.jit.siوه خرمش مجانيش ،ملش ،سيإللش اسسيتنرام
تيح لمسيتنرميإلا نجراو مةالماص

يوص و يو  .ما يميز خرمش “ Jitsi

 ”Meetأنه س يثتاج نلى أي برامج نضيييافيش باسيييتللاو المتصيييفح ،نذ يتج
مييليلإلا عدر ناف أي متصييفح موجوت لرى المسييتنرم .ول لك يمةك عره
بيري ا مفتوح المصييييير  Open Sourceومجياني ا ا وحرا ا لنيرمياص ملي
 Cisco WebEx ،Google Meetوسةايب  Skypeو Zoomوغيرها.
هو يعمي على أنمميش التمييييل ي

ويليرو

الإلوا ف الي لييش وييرعج نميام التمييييل ي

ليلول

ميا) ) فضيييي ا عك

اسنير ويير و اسيفو ) لميا يتيح

التطديق داتا الملفاص ومما لش المالش بيك المستنرميك.
تعج جيتسيييي عييرتا ا لديرا ا مك خييرميياص اليير تليييييش مل ي هييان أو
HangOutsوييياهيو مييسييييليجير  Yahoo Messengerفضيييي ا عيك
برو ولوا المةالماص الصيو يش  SIPوبرو ولوا المثات اص اللصييش XMPP

الت

سييتنرمه لييدةاص مل لييدةش جيتسيي

Jitsiالت

مةلةج مك نجراو مثات اص فيريو ممييفر  .لما يرعج جيتسيي

ليش

التمييفير  OTRباللسييدش نلى المثات اص اللصيييش و داتا الملفاص ،يات على مييفير  ZRTPللمةالماص الصييو يش والفيريو
ومميا لش المياليش .عم خرمش جيتسي مي  Jitsi Meetباسيتنرام عر مةتداص برمجيش قام مطو و جيتسي بدرمجتإلا
مل ” “Jitsi Videbridgeالت

إلتج بمإلمش مييفير اس صيياا ونقله عدر المنر،ماص ،ويتج نق ه ه اس صيياسص بتمييفير

اعداد :م.م .صديق قيس عبدالرمحن
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احملور التاسع

Jitsi.Org

DTLS/SRTP.ولو ه ه المةتداص مفتوحش المصر  ،فإل ا يمةك أي مستنرم يمتلك المعرفش بدرمجش ه ه المةا ب ،مك
اسط ع على الرمز المصر للنرمش والتثقق مك ليش عملإلا.

 -2مزايا برنامج :Jitsi meet app
• ملصش مجانيش وف متلاوا الجميع ،وس عرض أي نع ناص مطلقا ا.
• سإلولش اسستنرام والتعام معه سواو لل مر سا ا أو مريرا ا أو رغب بالتوا

مع اسه .

• يساعر جيتس لاص على وفير الوق والجإلر.
• جميع بيانا ك وا صاس ك ممفر مك خ ا برنامج جيتس  ،ومك ج ه أللر حفما ا للنصو يش واألما .
•

عزيز التوا

بيك المعلج والمر س أو المرير والموظف لملاقمش بعض األمو بسإلولش.

• غير مثروت المستنرميك ،وس يوجر حر مل للمةالماص.
• س ثتاج نلى ننماو حساب و سجي الرخوا انماو مةالمش فيريو.
• يرعج جميع اسجإلز فيوجر مله نسنش لألنر وير واخر لآليفو .

 -3عيوب برنامج :Jitsi meet pc
• س يمةك مما لش الملفاص مك خ ا جيتس لاص.
• س يرعج الللش العربيش مطلقا ا.

 -4كيفية استخدام برنامج جيتسي ميت إلنشاء االجتماعات والمحاضرات:
 -1.4من الحاسوب (:)Computer PC or Laptop
لما أسلفلا سابقاا ،س يثتاج ماسلجر جيتس نلى سجي الرخوا أو ننماو حساب خاص ل لتثاق بأي فيريو جماع  .يمةك
فتح أي متصيييفح موجوت ف حاسيييوب مل اال مو ي فايرفول  ،انترن السيييدلو  ،لولي لروم ،أمايا ،أوبرا) .لما
موضح ف المة .)1-9

اعداد :م.م .صديق قيس عبدالرمحن
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Jitsi.Org

لة )1-9

فتح موقع لولي أو أي موقع خر للدثث عدر اانترني

ج الدثث عك  ،)JITSIلما موضح ف المة .)2-9

لة )2-9

يتج اختيا

 )Jitsi Meetال ي يةو

ابطه  )meet.jit.siعلرها ستُفتح اللاف  ،لما موضح ف المة .)3-9
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لة )3-9

عليرميا ةو هي ه المر األولى الت يتج فتح موقع  )meet.jit.siفيإليا يتج اختييا ااعيراتاص الت ه بمييييةي الع ميش
) الموجوت بأعلى يميك الصيييفثش علرها ُفتح ناف

يييلير الت

سيي أا عك نمةا الو يييوا الى سقل الصيييوص

 )Microphoneو لي ليك سيييي أا عك نمةيا الو ييييوا الى ليامر الوييب  .)Webcamيمةك يالت ألييييير على ع ميش
 )Remember this decisionالت

عل بثفظ القرا ف السييييمياح لإليا مك عيرميه ف حياليش فتثيه بياألييام القياتميشذ لي ا

يجب الرقش ف الضيلل على أمر  )Allowال ي يعل السيماح بالو يوا نليإلا .لما موضيح ف المية -9 )5-9 ،)4-9
 )6على التوال .

لة )4-9
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Jitsi.Org

لة )5-9

لة )6-9

بعرها يمةك استعراض دويداص ااعراتاص الت

ثتوي على أ بعش دويداص

 Devices -1األجإلز )ال وهلا يتج التلد مك سيي مش عم األجإلز الت

سييمح بالو ييوا نليإلا وه سقل الصييوص
ج ُ

ولامر الويب.
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لة )7-9

 Profile -2الملف المينصي )ال وهلا يمةك وضيع اسيج مسيتعا يم ،ةك المتصيليك معك عرف لينصييتك ول لك نضيافش
برير الةترون الناص بك .علما ا أ ها يك المعلومتيك سيييتةونا متاحتيك لة المتصيييليك معك ف جميع اسجتماعاص او
المثاضراص مالج يتج ليرهما نذ يثتفظ الموقع بإلا اظإلا ها لمنص متص بالجإلا  ،لما موضح ف المة .)8-9

لة )8-9

 Calendar-3التقويج)ال يمةك جرولش المثياضييييراص وحفظ مواعييرها ف

قويج الجإليا الثياسييييوب أو بثسيييياب الدرير

االةترون  .يع ر هي ه الميز مإلميش جيرا ا ،نذ يمةك بل جيتسيييي جياص مع حسييييياب الةوليي او مع حسييييياب لييييرليش
المايةروسوف ال ي ير دل بالجإلا الثاسوب  ،لما موضح ف المة .)9-9
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لة )9-9

علر الضيييلل على  )Sign in with Googleيتج فتح ناف ه جرير تطلب ملك نتخاا الدرير االترون الناص بموقع
الةولي أو الثساب الجامع ال ي يتج فتثه مك موقع لولي  ،لما موضح ف المة .)10-9

لة )10-9

بعر لتابش الدرير االةترون

ج الضلل على التال سيتطلب نتخاا للمش المرو النا ش بالدرير االةترون ليتج الو وا

نليه والضيلل على التال علرها سيتمإلر

يفثش جرير يُطلب ملك الموافقش على السيماح بالو يوا الى خرمت اليو يوب

والتقويج علرها يتج الضيلل على  )Allowللسيماح بالو يوا اليإلما .علرها سيتُللق الصيفثش الملدلقش والعوت الى الصيفثش
الرئيسش للموقع الت ستتلير ناف التقويج النا ش بااعراتاص لما موضح ف المة .)11-9
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لة )11-9

يمةك قطع اس داط بالدرير االةترون مك خ ا الضلل على .)Disconnect
 More- 4أخرى)ال ه ه الميز أضيييييفي حريليا ا للموقع نذ يمةك مك خ لإليا اختييا اللليش النيا ييييش ف

ميييية ي واجإلش

اس صاا باسخريك وهلا يمةك اابقاو على الللش اانةليزيش أو اختيا الللش العربيش ،لما موضح ف المة

.)12-9

لة )12-9

بعر التألر واختيا ما يُرغب به يتج الضيييلل على  )OKلتلدي ااعراتاص .لما يمةك اسنتقاا نلى

يييفثش الدثث تاخ

الةولي والدثث عك  )Jitsi Meet for Google Calendarليتج لدي المةتدش النا ييش تاخ

قويج لولي واختيا

النيا األوا ،لما موضح ف المة .)13-9
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لة )13-9

فتح ناف يتج ملإلا لدي نضييييافش جيتسيي ي مي للتقويج .ثتوي ه ه الصييييفثش على ل المعلوماص ال

مش لتلدي ه ه

الثزمش نذ يتج السماح لإلا بالو وا الى خرمش التقويج مك الدرير االةترون  ،لما موضح ف المة .)14-9

لة )14-9

بعر ضييدل ااعراتاص و إليئش مسييتلزماص ااعراتاص يمةك ننميياو غرفش اا صيياا مك خ ا لتابش اسييج اللرفش المطلوب
انماؤها ف الثق الموجوت بالملتصف والضلل على  )Goال هاب ،لما موضح ف المة .)15-9
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لة )15-9

يتج ثمي واجإلش جرير لدرو اس صاا الت ستمإلر ف المة .)16-9

1

3

2
4

5

7

6

8

لة )16-9
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تةو ه ه الواجإلش مك ال
 -1يو

اسسيج التعريف الت عات ما تةو مك الثرف األوا ل سيج األوا واسسيج اللان وه ه جاوص مك اسسيج ال ي

ج نتخاله سابقا ا ف ااعراتاص.
 -2اسج غرفش اس صاا.
 -3أمر نسي
اسجتماع

ابل غرفش اس صياا ال ي يعمج على الطلدش أو األليناص ال يك نروم اس صياا بإلج عدر وسيائ التوا ي
مل ال فايدر ،وا

اب ،ايمي  ،في

بو) او ماسلجر ،وغيرها).

 -4اسسج التعريف وال ي سيمإلر لأللناص المتصليك نذ ن ه ا اسسج ج نتخاله مسدقا ف ااعراتاص.
 -5أمر برو اسجتماع.
 -6خا يش لتج ال قل او مليله ويُستفات مك لتمه ف حالش الرخوا قد الموعر بمر أو لو المتص مستمعا ا.
و

 -7خا يش غلق الةامر أو مليلإلا ويستفات مك نغ قإلا لرعج ؤيش اآلخريك

المنص المتص .

 -8أمر لدي النيا اص وعرم السيؤاا مره أخرى علإلا وبرو اسجتماع مدالير  .ه ا األمر غير مثدب لونه س يمإلر ه ه
الواجإلش مستقد ا.
لدرو اسجتماع يتج الضلل على  )Join Meetingللرخوا نلى اسجتماع .وعلر الضلل عليإلا ستفتح ناف ه اسجتماع ،لما
موضح ف المة .)17-9

3

1

4

2

11 12 13

5 6 7

9
10

8

لة )17-9
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 -1ثتوي على معلوماص وحالش المتص

Jitsi.Org
يديك فيإلا اسسج التعريف وحالش ال قل والةامر ).

 -2أمر نضيييافش وتعو األليييناص نلى اسجتماع وعلر الضيييلل عليإلا مإلر اللاف اآل يش ال مك الممةك نسييي

ابل

اسجتماع ونمره للمرعوييك لما موضح ف المة .)18-9

لة )18-9

 -3علوا يرا على عرت المتصليك باسجتماع -ف ه ه الثالش س يوجر أحر ملضج ل جتماع.-
 -4الع مش التعريفيش لموقع جيست .
 -5أمر نظإلا الر تليييش الةتابيش وملإلا يمةك الةتابش مع جميع المتصيييليك باسجتماع ومميييا لش اللصيييوص معإلج وعلر
الضيييلل عليإلا ألوا مره سييييتطلب ننمييياو اسيييج عريف للر تليييش وه ا س يعل أنه ملفصي ي عك اسجتماع ب أنه فقل
للتعريف ،لما موضح ف المة .)19-9
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لة )19-9

ويمةك نخفاو ناف الر تلش مك خ ا الضلل على ع مش  )Xالموجوت ف اع ها.
 -6أمر ممييا لش المييالييش ومك خ له يمةك ممييا لش

ييو

المييالييش مع األلييناص المتصييليك نذ يمةك ممييا لش ؤيش

برنامج واحر يمةك أو ممييا لش عرض ل المييالييش أي ل ما يتج اسييتعراضييه ف المييالييش وذلك مك خ ا اختيا ما
مطلوب ،لما موضح ف المة .)20-9

مجموعش الدرامج المفتوحش حاليا والت
يمةك اختيا احرها
اختيا عرض المالش الرئيسيش

امر برو العرض

لة )20-9
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 -7فع اليير وهي ا األمر مفيير جيرا ا حييث يمةك مك خ ليه للمتصييييليك فع أييريإلج وأخي ااذ للتثير

وعيرم حيرو

الفوضييى مك خ ا التةلج تو نذ  .علر ضييلل أي متص ي على ه ا اسمر سييتمإلر لمسييؤوا اسجتماع ع مش الةف ف
ناف الملف التعريف للمتص .
 -8أمر ملي ال قل أو لتمه.
 -9أمر ننإلاو اسجتماع والنروج مله.
 -10أمر ملي لامر الويب الت

لق

و

المنص المتص أو نغ قإلا

 -11أمر نظإلا لا ص لرعو األلناص وه ا سيفتح نف

اللاف الت ظإلرص باللقطش )2

 -12أمر اختيا اص األمك وه ا أمر ما يتميز به جيتس مي عك غيره فإلو يثوي على ميزاص األمك الت

مةك لمسؤوا

اسجتماع ثريرها وعلر الضييلل عليه مإلر اللاف يثتوي على أمريكال األوا هو مييلي أمك الرتهش أو غرفش الر تلييش
هي ه والليان هو نضييييافيش للميش مرو وهي ه الةلميش عطى لمك يرغيب بياسنضييييميام حتى يتمةك مك اليرخوا ل جتمياع لميا
موضح ف المة .)21-9

لة )21-9

 -13أمر اظإلا فعي ص أخرى وعلر الضييييلل عليه مإلر القائمش اآل يش الت

ثتوي على أوامر عر يمةك اسسييييتفات

ملإلا ،لما موضح ف المة .)22-9
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لة )22-9

-1اسج غرفش اسجتماع.
 -2نتا

جوت الفيريو ويقصير به نتا

أتناه الت يمةك قلي جوت الصو

جوت الصيو

الملقولش لثاضيري اسجتماع وعلر الضيلل مإلر بالمية الم لو

ألق ل أو وضعإلا بأعلى جوت وذلك وفقا ا لقو لدةش اانترني  .لة .)23-9

لة )23-9
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-3أمر م و المالش ملإلا يةو عرض غرفش المثات ش بم و لالش الثاسدش.
-4أمر نق اس صياا بمية مدالير عدر قلا يو يوب .وهلا يجب ا يةو الثسياب الدريري المسيج مك ضيمك الثسياباص
الراعمش ل صييياا بقلا اليو يوب .ل ا علر الرخوا بالدرير الجامع لك نتمةك مك فعي ه ه النا ييييش ،لما موضيييح ف
المة .)24-9

لة )24-9

-5أمر سييجي اسجتماع وفيه يمةك سييجي اسجتماع على ليية فيريو ينز ف موقع ت وب بول

) الناص بنز

الملفاص .ل ا يجب أ يتج سييجي الرخوا بإل ا الموقع ليتج اسسييتفات مك فعي ه ه النا يييش ،لماموضييح ف الميية -9
.)25

لة )25-9
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مفي ر جيرا ا حييث يمةك عرض فييريو مك اليو يوب لميييي و اسييييتيرسل أو
-6ممييييا ليش عرض فييريو مك اليو يوب .وهي ا ي
عزيزي للمثاضييييراص واسجتماعاص واسسييييتفات مك فيريوهاص اليو يوب ف أ لاو نقامش اسجتماع أو المثاضيييير  ،لما
موضح ف المة .)26-9

لة )26-9

 -7نضافش خلفيش ضدابيش بمة
-8ااعراتاص وهلا سيفتح نف

لقائ .
لا ص ااعراتاص ال ي ج التعرف نليه سابقاا.

-9لتج ال قل لجميع األلييناص وهلا سيييتج لتج الصييوص لجميع الثضييو باسييتللاو المثاضيير وه ا مفير للسيييطر على
أ واص المما ليك باسجتماع ،لما موضح ف المة .)27-9

لة )27-9

-10حالش المتثر يك وه ا األمر يديك الوق ال ي ثر بيه ل ممتر) باسجتماع.
 -11أمر يمإلر فيه سطر الدرمج يتضمك األتواص المستنرمش والتفعي ص تاخ اسجتماع.
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 -12أمر يمإلر اختصيييا اص لوحش المفا يح الت مك الممةك اسيييتنرامإلا تاخ اسجتماع ملإلا فعي الةامر أو ال قل أو
نتا

جوت الفيريو وغيرها ،لما موضح ف المة .)28-9

لة )28-9

-13أمر نظإلا المسييياعر وهلا سييييتج فتح دويب جرير لصيييفثش ننترني يمإلر فا يييي اسيييتنرام ه ا الموقع وبالللش
اانةليزيش.

-2.4من الهاتف النقال الذي يعمل بنظام أندرويد (:)Mobile with Android System
ن أغلب الإلوا ف اللقالش المتوافر بالسيييوق عم بلمام األنر وير  )Androidالت ه غالدا ا ما ةو ا خص ملا ا مك
الإلوا ف الت

عمي بيأنمميش أخرى .ومك الييييإلر هي ه الإلوا ف ميا يعرف بإلوا ف الةلةسيييي

 )Galaxyو الإلواوي

 )Huaweiواليي  .)htcحيث يتج لزي برنامج جيتس مي مك خ ا الدثث عله تاخ متجر الدرامج المتوافر ف ل
جإلا  .سحظ المة .)29-9
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الدثث
اختيا الدرنامج

لدي الدرنامج

لة )29-9

بعر انتإلاو التلدي سيةو الدرنامج أحر طديقاص الجإلا الملدتش ،لما موضح ف المة .)30-9

لة )30-9
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علر فتح التطديق سيةو لما موضح ف المة .)31-9

لة .)31-9

وعلر الضيلل والسيثب لألسيف ف وسيل الدرنامج سيتمإلر نواف السيؤاا بنمةا الو يوا نلى موا ت الجإلا ه

التقويج،

الةيامر ) .ف حياليش لج مإلر أ ييش نيافي يمةك الضييييلل على التدوييب العلم النياص بيالةيامر  .هليا يتج السييييمياح للتطديق
باستنرام لك الموا ت ،لما موضح ف المة .)32-9
دويب فتح الةامر

لة )32-9
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يمةك لتابش اسيج اسجتماع المطلوب نقامته ف الثق الوسيط والضيلل على بل  )Joinالموجوت تاخ الةا ص الملدلق
ال ي يمإلرف أ لاو الةتابش ،لما موضح ف المة .)33-9

اسج اسجتماع المطلوب

الربل للرخوا بدرو
اسجتماع

لة )33-9

علر الضييلل على أمر الربل لدرو اسجتماع مإلر ناف

طلب السييماح بالو ييوا الى ال قل الصييو

والسييماعاص وه

مك موات الجإلا ل ا يجب السييماح للتطديق بالو ييوا اليإلا ا مام عم الجإلا  .تةو لييالييش اسجتماع لما موضييح ف
المة .)34-9
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لة )34-9

 -1اسج اسجتماع وهو ما ج نتخاله ف الواجإلش السابقش.
-2الوق وهو يدرو بالتزاير مل برو اسجتماع حيث يديك الوق الملصرم ل جتماع.
الملف المنص وه

 -3و

ةو مدرئيا ا بمة افتراض ويمةك ليرها سحقاا.

-4عرت الملمميك لإل ا اسجتماع وهلا ديك أنه أي احر ملمج ل جتماع غير المسؤوا.
-5تعو اليناص نلى اسجتماع وبإل ا اسمر يتج ثرير تعو األليناص عك طريق التطديقاص الملدتش بالجإلا نذ يتج ثرير
التطديق مل اال فيايدر أو وا

اب أو في

بو) أو لةرام أو مياسييييلجر وغيرهيا) ومك ج ثيريير األليييينياص تاخي ذليك

الدرنامج.
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-6أمر فتح المثات ش فعلر الضييلل عليإلا ألوا مر يتطلب نتخاا اسييج للرفش المثات ش وبعر نتخاله والضييلل على )OK
ُفتح ناف المثات ش مع األلييناص الممييترليك ف اسجتماع .يمةك الرجوع نلى واجإلش غرفش اسجتماع مك امر الرجوع
ال ي سيمإلر ف أعلى المالش.
-7أمر ملي وغلق ال قل الصو .
-8أمر النروج مك اسجتماع.
-9أمر ملي وغلق الةامر .
-10قائمش النيا اص و ج لرح ل ما فيإلا سابقا ا وه

ضج لما موضح ف المة .)35-9

ثرير جإلا اخراج الصوص
تعو األلناص ل جتماع
تعطيل وضع الصوت فقط

رفع اليد للتحدث
تمكين وضع الردهة
تبديل الكامرة
البدء بالتسجيل
بدء البث المباشر
مشاركة فيديوهات من
اليوتيوب
إضافة كلمة مرور لالجتماع
المساعدة

لة )35-9

-3.4من الهاتف النقال الذي يعمل بنظام أي أو أس (:)Mobile with iOS System
س نتلف واجإلياص طديقياص الموبيا ي بيك أنواع األجإلز او أنمميش التمييييل ي لليرا ا .اذ نتلف ف طريقيش لصييييييب ليك
التطديقاص نذ ن مسيييتنرم

لك األجإلز لريإلج القر

على اسيييتنرامإلا وليفيش لصييييب برامجإلا والتعام معإلا .أما عك

أتواص لك التطديقاص والدرامج فتةو متلاظر مع غيرها باألتاو والميييية وقر س نتلف لليرا ا ف الموقع باللسييييدش نلى
المالش.
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-4.4حضور االجتماع من الحاسوب
علير و يييي الرابل ألحير األليييينياص الميرعويك مك خ ا أي برنيامج او طريقيش لياني ) ألي اجتمياع يتج نسيييي الرابل
وال هاب الى أي متصيفح يمةك اسيتنرامه ولصيق علوا اسجتماع ف المةا المنصيص لةتابش علاويك المواقع والضيلل
على

ال هاب لتثميله ،لما موضح ف المة .)36-9
لتابش ابل اسجتماع

امر ثمي الصفثش

لة )36-9

علر الضيييلل على أمر ثمي الصيييفثش سييييتطلب السيييماح بالو يييوا نلى ال قل الصيييو

ولامر الويب للرخوا ف

اسجتماع وبعر السماح ب لك يتج الضلل على تخوا اسجتماع  ،)Join Meetingلما موضح ف المة .)37-9

لة )37-9
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ض ميك عك مسيؤوا اسجتماع .فإل
س نتلف يفثش اسجتماع لألليناص المل ي

ثتوي على ل األ ا واألوامر الت

لرحإلا سابقا ا .سحظ لة .)38-9

لة )38-9

-5.4حضور االجتماع من الهاتف النقال:
علر و يوا سيالش اسجتماع مك المسيؤوا عك اسجتماع أو التر يسي عدر أي برنامج مك طديقاص التوا ي اسجتماع
مل التلةرام) لما موضح ف المة .)39-9

لة )39-9
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وعلر الضيلل على ابل اسجتماع سييتج فتح التطديق لقائيا ا وسييطلب الو يوا نلى سقل الصيوص والةامر بلف
اللاف الت

لية

ج ليرحإلا سيابقا ا وعلر السيماح بالو ي وا نليإلا ليةو عم الدرنامج بمية جير سييتج اسنضيمام ل جتماع بمية

لقائ .

 -5المصادر:
1-https://jitsi.org/
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2أمهية التطبيق
 -3ممزيات وسلبيات التطبيق
 -4متطلبات الاس تخدام
 -1.4من احلاسوب ( Computer
)PC or Laptop
 -2.4الهاتف النقال ()Mobile
-5املصادر

 -1مقدمة عامة:
 : GoToMeetingتطبيق يستخدم لالجتماعات عبر اإلنترنت ويمكنك
االنضمام على الفور إلى اجتماع فيديو أو صوت أو اجتماع
عبر الويب أو استضافته أو إدارته من غرفة اجتماعات أو مكتبك أو
موقع بعيد عبر جهاز  Macأو الكمبيوترالشخصي أو الجهاز المحمول.
ومن أكبر عوائق عمل اجتماعات سواء في العمل أو في مؤسسة ما أو
صا إذا ما
لمشروع ما ،اإلتفاق على مكان يناسب جميع األطراف خصو ً
كان أحد األطراف في بلد أو مكان آخر وال يستطيع الحضور ،يسهل لك
تطبيق  GoToMeetingحضور االجتماعات في أي مكان كنت ،عبر
جهازك المحمول ومن خالل اتصالك باإلنترنت.

لمن يوجه هذا التطبيق؟
للموظفين وأصحاب المشاريع وجميع من يحتاجون إلى عقد اجتماعات.

-2أهمية التطبيق:
• المشاركة في االجتماع من خالل كاميرا فيديو أو صوت.
• يمكن لمنشئ االجتماع عرض الشاشة التي يعمل بها مما يتيح له التنقل بين التطبيقات أو العروض أو الملفات
إليصال الفكرة التي يرغب بها.
• مشاركة التطبيقات والمستندات والعروض التقديمية من خالل التطبيق.
• الدخول إلى االجتماعات بسهولة وبلمسة واحدة.
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• بدء اجتماعك في جهاز ثم نقله إلى جهاز آخرً ،
مثال لو بدأت اجتماعك في جهاز آيباد يمكنك نقله إلى جهاز
ماك والعكس كذلك.
• يمكنك االنضمام لالجتماعات بشكل مجاني دون أن يطلب منك التسجيل أو الدفع.
• إذا أردت إنشاء اجتماع فيجب عليك التسجيل في الموقع ،كما يتيح لك االختيار بين عضويات مختلفة ،ولكل
عضوية ميزاتها وعدد محدد لمن يدخلون االجتماعات ،وتتراوح أسعارها بين  $١٩و ، $٤٩كما يتيح لك
مدة تجريبية للخدمات قبل الدفع وهي  ١٤يو ًما .

-3مميزات وسلبيات التطبيق:
o

مميزات التطبيق

•  250مشاركا ً
•  25كاميرا ويب عالية الدقة نشطة
• تكامل التقويم
• تسجيل غير محدود
• غرفة اجتماعات شخصية
• مشاركة الشاشة ورسمها
• صوت فائق الوضوح
• مدة الجلسة الواحدة مفتوحة

 oسلبيات التطبيق:
• يدعم عدة لغات مثل الفرنسية وغيرها ولكن أهم تلك اللغات هي اإلنجليزية ،وال يدعم اللغة العربية.
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-4متطلبات االستخدام:
يمكنك استخدامه من أي جهاز كمبيوتر محمول ،أو على الهواتف المحمولة لألندرويد واآليفون واآليباد.

 -1.4من الحاسوب (:)Computer PC or Laptop
يمكنك االنضمام الى هذا التطبيق من خالل كتابه اسم التطبيق في محرك الكوكل أو من خالل الرابط اآلتي وكما موضح
في الشكل (.)1-10
https://www.gotomeeting.com

شكل()1-10

بعد ذلك يجب عليك إنشاء حساب للدخول إلى التطبيق من خالل اختيار كلمة  Start for Freeفي أعلى اليمين سوف
تفتح لنا النافذة كما موضح في الشكل(.)2-10
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شكل()2-10

نمأل المعلومات المطلوبة الموجودة في الصورة أعاله ثم نختار دخول يوجد في أسفل المعلومات وبعد ذلك ستظهر لنا
واجهه التطبيق التي تم من خاللها الدخول للتطبيق وكما موضح في الشكل()3-10

شكل()3-10
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ومن خالل الضغط على كلمة  Startستفتح لنا نافذة جديدة التي يتم من خاللها تنزيل التطبيق وكما في الشكل(.)4-10

شكل()4-10

بالضغغغغغط على كملة Download the appسغغغغوف يبدأ بتحميل التطبيق وبعد انتهاء التحميل يتم الضغغغغغط عليه ويتم
تنصغيبه تلقائيا ً ويمكن العمل من خالل الويب او من خالل التطبيق الذي أنزلته لكن لو اردت اسغتخدام الهاتف يجب عليك
تنزيل التطبيق أوالً حتى تتمكن من العمل عليه وسغوف يتم إرسغال كود عن طريق البريد اإللكتروني ونسغخه الى التطبيق
حتى تتمكن من الدخول إلى االجتماع لكن لو كان عملك على الحاسغوب الشغخصغي يفضغل تنزيل التطبيق وبعد ذلك سغوف
نجد أيقونة التطبيق على سطح المكتب التي تكون كما في الشكل االتي:
بعد فتح التطبيق وإدخال اإليميل وكلمة المرور سوف تظهر لنا النافذة كما في الشكل(.)5-10

شكل()5-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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بعد اختيار كلمة Meet Nowسوف تظهر لنا النافذة كما في الشكل( .)6-10نختار Ok, I’m Ready

شكل()6-10

ويتم الدخول الى التطبيق كما في النافذة التالية وستدخل الى الشاشة التفاعيلة بشكل مباشر لو كنت أنت مدعوا ً إلى
حضور اجتماع كما في الشكل(.)7-10

شكل()7-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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ستالحظ الشاشة التي يشاركها المحاضر كما محدد باللون األصفر في الصورة المذكورة آنفاً ،كما ستالحظ الكامرة التي
يستخدمها المحاضر في الصورة التي في األسفل المحددة باللون األصفر كما موضح في الشكل(.)8-10

شكل()8-10

كما أن هذا التطبيق يتيح لك عددا ً من الخيارات داخل الجلسة مثالً يمكنك فتح الميكرفون أو إغالقه كما موضح في
الشكل(.)9-10

شكل()9-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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وإن كان المحاضر مفعالً خاصية المشاركة للفيديو للمتدربين يمكنك مشاركة الكامرة الخاصة بك من خالل الزر الموضح
في الشكل(.)10-10

شكل()10-10

من خالل الضغط على أيقونة المشاركين يمكن مشاهدة المنتسبين المشاركين في هذه الجلسة وكما موضح في
الشكل(.)11-10

شكل()11-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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ومن خالل الضغط بزر الماوس األيمن بجانب اسمك يمكنك تعديل اسمك والبريد ضمن المحاضرة وكما في الشكل(-10
.)12

شكل()12-10

ومن خالل الضغط على المحادثات النصية يمكنك إرسال الرسائل إما للجميع أو للمحاضر فقط وكما في الشكل(.)13-10

شكل()13-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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-2.4من الهاتف النقال (:)Mobile
إما إن كنت تستخدم الهاتف لحضور جلسة مباشرة فيجب عليك في البدء تنزيل التطبيق على جهازك من خالل متجر
التطبيقات الخاص بجهازك فبرنامج  GotoMeetingمتوفر على كلتا المنصتين AppStoreو  Google Playوكما
موضح في الشكل(.)14-10

شكل()14-10

وبعد فتح التطبيق من خالل الهاتف المحمول سيظهر لنا التطبيق في الشاشة كما في الشكل(.)15-10

شكل()15-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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تستخدم رقم الجلسة الذي أرسل لك في ضمن البريد اإللكتروني وتكتبه في ضمن حقل  enter meeting IDثم نضغط
على  ،Joinكما موضح بالشكل(.)16-10

شكل()16-10

ستالحظ الشاشة التي يشاركها المحاضر في هذا القسم وكما في الشكل (.)17-10

شكل()17-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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كما ستالحظ الكامرة التي يستخدمها المحاضر أيضا ً في هذا القسم الموضح في الشكل(.)18-10

شكل()18-10

نأتي إلى أهم الخيارات التي يمكن استخدامها في الهاتف المحمول ونالحظ في الشكل()19-10يمكن استخدام الميكرفون
الخاص بك من خالل هذا الزر

شكل()19-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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وإن كان المحاضر مفعالً لخيار المشاركات الصورية للمتدربين فبضغطك على هذه األيقونة الموضحة في الشكل(-10
 )20التي في األسفل يمكنك مشاركة الكامرة الخاصة بك

شكل()20-10

ومن خالل الضغط على أيقونة المشاركين يمكنك مشاهدة المنتسبين معك الى هذه الدورة وكما في الشكل(.)21-10

شكل()21-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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ومن خالل الضغط على هذا الخيار بجانب اسمك واختيار تعديل معلوماتك يمكنك تغير اسمك والبريد اإللكتروني
الخاص بك  ،كما موضح في الشكل(.)22-10

شكل()22-10

ومن خالل الضغط على أيقونة المحادثات النصية يجب عليك أوالً تحديد الجهة التي تريد إرسال الرسالة لها فهي إما
للجميع أو للمحاضر فقط ومن ثم تكتب رسالتك وترسلها وكما في الشكل(.)23-10

شكل()23-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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أما بالنسبة إلى الخيار الثاني Schedule Meetingكما موضح في الشكل(.)24-10

شكل()24-10

فسوف يسمح لنا بتحديد اسم االجتماع أو الدورة وبداية االجتماع ونهايته وكذلك يسمح لنا بتحديد أكثر من محاضر
وكذلك إمكان تحديد كلمة المرور للدخول الى االجتماع وكما في الشكل(.)25-10

شكل()25-10

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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أما بالنسبة للخيار الثالث My meetingsفيبين االجتماعات أو المواعيد التي حددتها سابقا ً مع إمكان حذف أو تعديل أو
دعوة لالجتماع وكما موضح في الشكل(.)26-10

شكل()26-10

كما يمكن قفل دخول المشغغتركين من خالل الزر الموجود في الجانب األيمن السغغفلي ويمكن التحكم بكتم كل المشغغتركين
وفتح الكتم وكذلك دعوة المشغغغغتركين من خالل Inviteالدعوة أو من خالل الخط األزرق الذي يسغغغغمج بنسغغ غ الدعوة
وإرسالهم عن طريق أي وسيلة لوسائل التواصل االجتماعي

 -5المصادر:
1-https://www.gotomeeting.com

اعداد :م .فؤاد حامدي عواد
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Microsoft Teams

جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة:

 -1مقدمة عامة
 -2ممزيات خدمة Microsoft Teams
 -3كيفية اس تخدام Microsoft Teams
 -4مايكروسوفت تمي Microsoft Teams
للطالب
 -5طريقة حتميل مايكروسوفت تميز
 -1.5حتميل برانمج مايكروسوفت تميز عىل
المكبيوتر
 -2.5كيفية تزنيل برانمج مايكروسوفت تميز
عىل اجلوال
 -6طريقة التسجيل يف مايكروسوفت تميز
للطالب
 -1.6تسجيل دخول مايكروسوفت تميز
 -2.6حتويل مايكروسوفت تميز اىل اللغة
العربية
 -3.6الواهجة الرئيسة للربانمج
 -7املصادر

• في  3أي ا

 2017أعلنااش كاااايكااس ف ا ي ييااااا فااش ع

ب ا عار ا  Microsoft Teamsباالي ا ااااا ا ا لخاالفااس Microsoft
 ، Classroomي في  12ت ز  2018أعلناش فا ي ييااااا فاش

اااال ا

فجا ً اا ف  ،Microsoft Teamsذ تقاالم فم خ ا ا ت لت ااااا
اس ب ل ن اس ف دين ت لفس ،يل نه تحل ف علد ل سااخلف

لخ

ياامس

تخزي فلف ت لفييق.
• يُمل ) ( Microsoft teamsه أفضااب بيً فل للامل خ ع بُمل بلين
فر لغس ،يل ا ا

كاايكس ف ي ييا ا فش ،ييض ا

أًم ُفقلم ف ا

لريً فل اااه لس لااااخل م ي لقل ى علت لا

ه

ااب في أو ي ش يف أو

ف ن دين حليث أو تأث ي ت غ ي فيغ ب به علت فسااااا و ي اا ا
ل ا ت ي ل ا ى ي ف ن ي لحف ى علت لخ ا
يف جهاس ايو يُمال بيًا فل ت ز ه

ا س عنل لااااخل م،

فضااااب للالي فن قاس ل اااا يق

يااااظ ً اي لت أًم ل يا لج يج د اااايع ت ًايًش ف اقس يه الس ك
ه لح في بي فل ً ا ا ر غيل لف لي ك ًفيًس ايو لاي ل تم ب
ب ا ب اال خ ل ذ ت في ت ا
ل
•

ًايًش بسايعس ف اقس للو ج ط

ب

افم  Microsoft teamsك زى أاا اا س في لم ل س لامل س اا ر
ل زم أن ي ن ل ملخ فًله ا

للام فب فط فخالف لاقن ت لحليثس ي ل اا اب ل ارمس في لال يس بأعلت ل ف لحاي ف س يل اا
ًام بأًم لق ال ي ل ملخ ي ل س عل ي لل
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• ف ا

Microsoft Teams

بيً فل ف ي يياا فش ت ز فل ااااي اا ل ي ن في فقلي ل ملخ بمل تسااج ب للا

أن يق م بنً ا ر لف ا

ا س ي ن ت لا

لفاي

اس ف

اب لخ

ل

ب نم يب

لت لريً فل

ب ف أجب لرلر في كاي

لل يس بن م ين لي ي لرث لحي عري إلًايًش ،غ ي أن ل ملخ ه ف يسااا ط أن يق م بن اا فس ل

ب

ضا ،
لت لف اب أي لفييق ل و ياخ عل د ب اا س كب فملخ ل ب فيحلس يق م ب لال يس ل ه يل ب ف دى فخالفس أي ا
ض ..
ي ب يساقرب ل ملخ ل جر ت عري بيً فل لا ز أي ا
• يُ

ل ب فملخ أن يق م ب لرلر في تنزيب بيً فل ف ي ييا فش ت ز ب ب فر كي علت جه ز لح ا ب ل خ ي

أي ل با ب عري ف ط كااايكس ف ي يياااا فش يبيً فل لا ز لياااا ي يف جهس أايو يا
لريًا فل علت جها ز لج

أيضااا تنزيب
ا

لا و يم اب بن ا م ًال ييال ي تنزياب لا ر ق علت لجها ز لا و يم اب بن ا م و أي

س آليف ن ي آلير د ي لاسج ب ب لريً فل ي لرلر في ااخل فم فر كيى ا.

 -2مميزات خدمة :Microsoft Teams
• تقلم ه
لا
• تس ا
ف

ل ن ااااس لمليل ف ل ز ي لاي ف كااااأًه أن ت في لل
فخالف ل

ب يعقل لجا ع ت ي لان ش ح

ب ي ل مل

ط.

 Microsoft Teamsلل ج ع ت أي لفيق ب لًض ا م ف ا
فسااااًلي لفييق أي ل ا لاح .تا

فيق لم اب للامل خ لل ال ااااا

يفجا م ت لاملخ لحاي ف س ي ل ىف
• د اب  ،Microsoft Teamsي

ي ل ىف

يلر اس ل اااايك ت

عن ن  URLفحلد أي دع ى فيااالس
عال د فيق فحالدى للف اااا

ي ل مل

ي لج ط.

لألعضا ر عل د لقن ت .ه

ا يى هي ف

ا ع ت ل ح دثس لاي تسا

عض ا ر لفييق ب لت ا دين ااااخل م لرييل إلل اييًي أي فج عس ليا ا اب لن ا س لق ا يى ليا ا اب
لن ا س  .ي

لل ساااخلف

ي ليي بظ يف

كس فخالف ل لف ت.

• يتس
يت

ليد علت ل ا ك ت ب ااااخل م ل ا

ليا اب ل ر كيى لل ساخلف

بن ا

ا اب ا

يل ا

س لت فساخلم فم

ل احيكس GIFي لن ا
بللا ف فج عس ف

لل دكس لثن ا س.

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز

176

كخ

احملور احلادي عش
• يي

ف ا

كب ي حلى فنه ح

ه

Microsoft Teams

لخلفس تر د فخالف أً
ف

ل لف ت يك لح ً ا ر ل ث ي ف لقن ت ي ل ج ع ت يتحليل

ن فم  ،ي لاح خ في

ح ت لفييق.

• تساخلم  Microsoft Teamsل س فقظ في ل يك ت يل

أيض في ل ل س ي إلعل دي ت ي لث ً ي ت يفج

لامل خ.

 -3كيفية استخدام :Microsoft Teams
الحظ شكل(:)1-11
• في أبسااظ فسااا ي ته  ،تمل  Teamsأد ى في ااالس ت

لت ا لت لن ا س ب

ل ساااخلف  ،ا ا ر ك ً في

ل اج ًفسم أي يم ل ن ع بمل.
• تلعخ لخلفس غيل لل دكااااس لج ع س فط ل ح دث ت ل اي ب س ،يك لح لياااا اب لخ
لضيي ى ،ي
•

لل ساخلف

ا ش ف ي ييا ا فش ه

في د .عنل

ااااس ب

لًاق ف ل ي الس لف يس لت ف ل س ف لي بضغ س ز ي حلى.
لخلفس لا ن اااهلس إلااااخل م ،يي

ل ل ف ل ه في ل اج بسااه لس ف ا

ت ر ق ت له تف ل ك س أي ًسخس ل يج علت لح ا ب.

ك ب 1-11
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 -4مايكروسوفت تيم  Microsoft teamsللطالب:
ًا ايت بي فل لامل خ ع بمل ا

كهي لس بقس ًا جس لًا

ع لش لمليل ف للي علت عا د ً م لامل خ ع بمل لض ن علم اا

يب ر ك يً في فخالف أًح ر لم لخ ذ
ل لرس بمضهخ برمض ،ييمل ف ي ييا فش

ت ز ي حل ا ف أبيز لري فل لاي تخ ااااخل فه في ه ل ج  ،ييا ز ه لا ر ق با ف ي لنسااخس ل ج ً س لاي ي
فض ا ع ت ف ي أدي ت لت

تح له ف للن ج ط ل ساخلف

ل ياي ع بمل لمقل لح ص لل ا س.

 -5طريقة تحميل مايكروسوفت تيمز:
علت ليغخ ف ت ف ي بيً فل لا ز علت كاار س إلًايًش ف
ل ث ي ف ل ساااااخالف

هنا

لا ي يفضاااال ن تح اب ها

ااخل م فا فح ت لًايًش ،يف

رب كاايكس ف ي ييااا فش فيي س ل أن

لريًا فل علت أجهزى ل ر تي أي له تف لا ك اس باللا ف

يأتي ييقس تح ب ت ز علت ه

جهزى.

 -1.5تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز على الكمبيوتر:
يق م كث ي ف ل لرس باح ب بيً فل ف ي ييا فش ت ز علت أجهزى لح ا ب ب تر ن لخ
•

ل ه ب لت ف ط ف ي ييا فش علت كر س إلًايًش فر كيى.

•

لضغظ علت  Microsoftب ل فب ثخ اا . Microsoft Teams

•
•
•

لنقي علت تنزيب  Teamsف لجزر لمل و ل جهس ل
لضغظ علت أيق ًس لانزيب لس
لًا

ت آلت س:

ط.

ل اج ثخ لنقي علت تنزيب. Teams

حات ًاه ر ع ل س لاح ب ثخ تن

ج لريً فل علت جه ز ل ر تي.

• ت غ ب ت ز يبلر ااخل فم بمل ًاه ر ع ل س لان
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 -2.5كيفية تنزيل برنامج مايكروسوفت تيمز على الجوال:
ًسااا ط تح ب ف ي ييااا فش ت ز علت له تف ل ك س ل خالفس ع

ييق لًاق

ف ي يياا فش ت ز  Microsoft Teamsيتح لم ثخ ت اغ لم ب ا ب فر كاي ،يف
ه تف

لت فاجي لا ر ق ت ثخ لرحث ع
يأتي بظ تح ب لا ز علت كب ف

ًل ييل يه تف آليف ن:

• اآليفون :ي نن لًاق

لت

فحس تح ب ف ي ييا فش علت فاجي لا ر ق ت  App Storeب ب فر كي.

• األنددوويدد :ياخ تح اب فا ي ييااااا فاش ت ز علت كا فاس له تف لاي تم اب بن ا م

ًال ييال play

store

ب ب فر كي.

 -6طريقة التسجيل في مايكروسوفت تيمز للطالب:
كث ي ف ل لرس ل ي يق ف ن بنً ا ر حس ا ب جليل ك ف

هن
لخ

ا في ك ا ب  2-11علت ف ي ييا ا فش ت ز ب تر ن

ت آلت س:
•

لًاق

•

لنقي علت أيق ًس لاسج ب فج ً ا  Sign up for freeف ي جهس ل

لت

فحس ف ي ييا فش ت ز علت كر س إلًايًش فر كيى.
ط.

• كا بس اخ ل ساخلم لجليل ثخ لنقي علت لا لي.
•

اا

•

لنقي علت أيق ًس لاسج ب ثخ تر ن لامل ت لاي ت هي علت ل كس.

ف ي ييا فش ت ز لل ل اس ثخ دا
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ك ب 2-11

 -1.6تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز:
ت جل على يق لاساج ب للا

في حسا ب ف ي يياا فش ت زك ف

ا في ل ا ب  ، 3-11يفنه تساج ب للا

عري فا ف إلًايًش ك يأتي:
•

ل ه ب لت ل

•

لضغظ علت ا س  Microsoftب ل فب ثخ اا

ط إلل اييًي ل ي ييا فش فر كيى.
 Microsoft Teamsف لق ا س.

•

لنقي علت أيق ًس تسج ب للا

•

لضغظ علت لا لي ثخ كا بس كل س ل يي ي لضغظ علت تسج ب للا .

آلن ثخ كا بس اخ ل ساخلم.

ك ب 3-11

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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 -2.6تحويل مايكروسوفت تيمز إلى اللغة العربية:
ي نن تر ن لخ

ت آلت س ف أجب تح يب ف ي ييا فش ت ز ف للغس إلًجل زيس لت للغس لميب س:

• تسج ب للا

في حس ب ف ي ييا فش ت ز.

•

لضغظ علت

•

لنقي علت ا

•

لضغظ علت ع م  Generalثخ لنقي علت ا س للغ ت. language

ى ل لف ل خ ي ف لجزر لمل و لل كس.
إلعل د ت ف لق ا س ل نسللس.

• تحليل للغس لميب س ثخ لنقي علت لحفظ ي ع دى لا غ ب. save & restart
•

حات ع دى ت غ ب لريً فل لااخل فم ب للغس لميب س.

لًا

ييغاج ل ث ي ف ل لراس ب ميفاس ييقاس تنزياب فا ي ييااااا فاش ت ز ل ا ن ف ااااااخال م كا فاس

دي ت لامل اس لاي

ي فيه ه لا ر ق بساااه لس كر يى ف غ ي ح جس لت اااااخل م فا ااافح ت إلًايًش ح ث ع لش ف ي ييااا فش علت
ت ف ي إل ل ت لاي تا فق فط فخالف

جهزى ل ك ى ف بيً فل ف ي ييا فش ت ز.

 -3.6الواجهة الرئيسة للبرنامج:
تحا و علت أز

فاملدى  :ك ب 4-11

 1لن

activity

 5ل

ل ت calls

 8لا ف س Filter

 2لل دكس chat

 3لفيق

 6ل لف ت files

 7إلعل د ت )(settings

teams

 4لجا ع ت meetings

 9لرحث search

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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ك ب 4-11

اوالً  :النشاط (:)activity
ي

ف ا لم ف اا ا هلى اي لن اا ا

ت لاي ش به في لريً فل يف اا ا هلى ليديد ي إلكاا ا ت ي إلع ف ت

 ، mention , replies, and notificationsك في ك ب . 5-11

ك ب 5-11

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز

182

احملور احلادي عش

Microsoft Teams

ثانيا ً  :الدودشة (:)chat
ا فس أكاخ

ي نن في لل دكاس

فم ن

عنل لنقي علت ز دع ى أكاخ

لي بظ أي اا لم عري لرييل إلل اييًي لت كاخ
فخالفس فثب

ا

كااخ

ل لع ي

ي جي ر فح دث ت ً ا س أي ا ت س أي فلي يس أي ف ا كس فلف ت

 ،فلف ت  pdfي  ..... ، wordأي ف ا كس كا كاس اا
 ،ك ي نن

ي اا

بظ لل دكاس ع

ييق ًسا

ل اج اا ار ك ًش لبا ب أي ف ب يب فط

اا فس أكثي ف كااخص لت د دكااس ي حلى أي جي ر فح دثس ا

ااس فط كااخص

ي حل .ك في ك ب  8-11 ، 7-11 ، 6-11علت لا لي:

ك ب 6-11

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز

183

احملور احلادي عش

Microsoft Teams

ك ب 7-11

ك ب 8-11

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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ثالثا ً  :الفرق ):)Teams
ي

علت ل س على ي لامل ت .

فس فيق ي ً ر ن ت فاملدى ل ب فييق أي لح

إلً ا ا ر فييق لنقي علت ز لًضا ا م أي ً ا ا ر فييق ك ف
لًضا م لت لفييق ف ا

لهخ بمل لح ا

لسا

ا ا في ل ا ا ب  9-11ثخ تحليل ً ن لفييق يك ف س

لت إلذن ف ل اخص ل ن ال للفييق أي لسا

في ل ًلاااسااس ف لًضاا م تلق ا ا ،ثخ ع ر اااخ للفييق ي لنقي علت ز ً اا ر ثخ
ب
ي

فهخ

ف ا أي أعض ر أا ا

د ى لفييق ف ا

عضاا ر لت ه لفييق

.

إلعل د ت لخ اس به لفييق ك ي

لفييق أي ح فم أي أاف ؤ ي ىه

اا فس

و كاخص

ا فس ن ت للفييق يع ب جا ع ت أي فغ د ى

أي لامليب علت عل دت لفييق .

ك ب 9-11

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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وابعا :االجتماعات ):(Meetings
عقال جا ا ن ف و با لنقي علت ز جا ا ن آلن أي جاليلاس جا ا ن ف ا
يي ش لجا ن ثخ ًسا

لنقي علت جاليلاس لجا ا ن ي

بظ للع ى  URLي اا لم أي ف ا كام عري تق يخ  ، googleك ف

اااا فاس تا ي

ا في ل ا ب -11

. 10

ك ب 10-11

خامسا ً  :المكالمات ) :(Callsك ف
• تاض

في ل ب . 11-11

ز ل لج لسييط إلجي ر ت

•

جه ت لت

•

ل حف ى ت يهي اجب يحا و علت ل

•

لرييل ل

تس

لن بن

تي ه لىه

اييط فط جه ت لت

فس جه ت ت

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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ل س.

186

احملور احلادي عش

Microsoft Teams

ك ب 11-11

سادسا ً  :الملفات ):(files
تحا و علت ل لف ت لاي ت ش ف ا كاه أي لاي تخ تح له ي يضا ا تحا و علت ف ن لاخزي علت لسااح بس Cloud
أي

فس جهس تخزي اح بي آاي ،ك ف

في ل ب . 12-11

ك ب 12-11

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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سابعا ً  :اإلعدادات (:)settings
كا ب  13-11ي

عل د ت ع فس ي نه لاح خ في لا ر ق فنه لا اغ ب لالق اي ي ااا ي ت اغ ب لريً فل

ا :

عنال لغ ق ي عال دت للغاس يت
إلع ف ت لاي تاض

ي عال د ت لخ اااا

لاال ق إلف اي لل ا باس

ىه فم ين ت ليا اب يت غ ب لانر م ل

اااا اس للحساااا ب

ي عال د ت

تي لإلكم ت لل دك ت ي لجا ع ت ي لانر ه ت

للقن ت ي لفيق .
عل د ت لجهزى ي
ذيً ت لاي ي
ل

ف ا له لاح خ بنعل د ت ل
ف ا له لسا

بل

ا

لت ل

ت ي لف لي .
ط ي اااخل م ل اا اظ

ل في  ،ل

ييف ن  ،ف ري ت

ت .
ل

ل ت تاض

لام فب فط ل

ل ت ل

دى ي ااخل م لرييل ل

تي في ح علم ليد علت ل

ل س.

ك ب 13-11

ثامناً :التصفية ):)Filters
ت نن ف فيز ليا اب غ ي ل قيؤى ي ليديد ي لاف ع ت ي ل

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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تاسعا ً  :البحث (:)search
ف ا

لرحث ي نن يج د كاخص حساج اا م أي بييل إلل اييًي ل ت ا بم يأيضا ا ف ا لم ي نن لرحث ع

ليا اب ي ل لف ت  ،ك ف

في ل ب . 14-11

ك ب 14-11

 -7المصادو:
1-https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software

اعداد :م.م .رافد صهيود عبدالعزيز
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2تسجيل احلساب
 -1.2تسجيل حساب الس تاذ
 -2.2تسجيل حساب الطالب
 -3فتح صف درايس
 -1.3اس ترياد صف من ( google
)classroom
 -2.3فتح صف خمصص يف منصة
Edpuzzle
 -4اضافة حمتوى تفاعيل
 -5متابعة تفاعل الطلبة
 -6اخلامتة
 -7املصادر

 -1مقدمة عامة:
ما هو :Edpuzzle
هو منصة عليميم مين الستةادا م من ا واورمو ت ك يرمو وألتةاا تالولير
عقدم هذه الوينصة الودوت

شكةنم مقا ف رمدمو تة ي الود م ميا منيف عدا م

الولير تمكةةاويا م رف الودصةةم الودوالتةةف عام منص ة  Edpuzzleعلدمم
مقةا ف الودمةدمو شلةدم وث م ةم إ ةدال التارةاوالل ويليرة التةم مقلف الودمةدمو
تيذوك مين الضار مالحظال صوعم رف أت ال ملمن ضي الودو

ييا

مين وألتةةاا الووصةةوى يذ ع ذم واللل وي ةةاوا ر م الولير م تالى
مااشل عدا م الولير مف الودوت
هةذه الويماالل ع لةم الوةدو
الناالم م الودوت

تع ةةة مم الودولال شكةةةنم أتعوماعمنف

أي و رةا يمة تأي و تال لمة تشةاواةاوف منو أي و

الواقيمدم مين الووصةوى الوذ هذه الوينصة

الوااوف:

رو الووالش

https://edpuzzle.com

-2تسجيل الحساب:
مي م الوكةنم ( )1-12تالل

منصة  Edpuzzleتعلد م الويوال ف الور ةمل يمو الويلقدم تالواف مين التةاددالم ا ش ة وو

م ألم التةاددالم الوينصة سشد م ع ة مم ح ةاه تهذه الولييم مين أ عام شلدم وث شدالم سشد م الوضة
( )sign upو وض شدء الوا ة مم رف الوينصة رف حاى ينك ع ةاددم هذه الوينصة أتى موم شلد الوضة
عظ و ونا الووالل

يذ رو

يذ هذال الودماو

الوااوم ييا رف الوكةةنم ( )2-12و وض التاماو نوع الوو ةةاه أما اوب ( )I’m a Studentأت أتةةاا

( )I’m a teacherإ مدااو الولاوب الودماو الألتى ند الوا

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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الوكنم(  )1-12تالل الوينص

الوكنم(  )2-12الودلوم الألتوذ رف ييم الوا

مم

 -1.2تسجيل حساب االستاذ:
شلةد عوةدمد التامةاو الألتةةةةاةا ( )I’m a teacherعظ و الونةارذم الآعمة ييةا رف الوكةةةةنةم ( )3-12إلييةاى ييم
الوا ةة ة مم ييا نالح أ هناك تماوم

الودماو الألتى الوا ةة ة مم

ومق الورومد الإلوناوتنف الوداص شكةةةةوي لولم

( )Sign in with Googleتهو الودماو الألتةةةوع تالألتةةة م رال ماليب تةةةوا أ عقوم شا ةةة مم الودتوى الوذ شومدك
الإلوناوتنف ثم عدتم

ومق هذال الودماو

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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الوكنم()3-12الودلوم الو انم رف ييم الوا

مم

إ ال وم عن عدضةةةةم التةةةةاددالم الورومد الإلوناوتنف رف الودتوى إوذ الوينصةةة ميننك التاماو الودماو الو انف ( Sin up with
 )Edpuzzleونف عظ و وك الونارذم الوااوم ييا موض رف الوكنم( )4-12تعقوم شيمء الووقوى ييا مأعف:

الوكنم ()4-12الودلوم الو او رف ييم الوا

اعداد :م.م .وسام خادل جامر

مم
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-1

( )First nameعردأ شوضف التيك الألتى

-2

( )Last nameالتم الو د أت الويقب

-3

( )Emailثم عضةةةةف نوال شومةدك الإلوناوتنف تهنةا تلةب الوانرمة
ورما الوكةوي الواف منايف إوم ا هذال الورومد الإلوناوتنف

يذ أ الورومةد الإلوناوتنف مناةب يةامالا

يذ تةرمم الوي اى شومد م رةوي لولم عقوم شنااشا

يامالا ( )testmail@gmail.comأت روي ماهو ()testmail@yahoo.com

-4
-5

( )Passwordعضف و يا ا توما ا مدصصا ا و ذه الوينص
( )Referral codeرف حاى لاءعك

وم م

ضةو رف هذه الوينصة تةو

عضةف وما الود وم الواف عصةم

إومك هذه الودان التاماوم مين عوي ا راوي
شلد إعيام الووقوى الو اشق علّيم يذ الويوشف الوص مو ( I agree to Edpuzzle’s Terme of Service and Privacy
 )Policyالوذي مكةمو إوذ موالرقاك يذ رةوت تتةماتةال الويو ف) ترف الون ام شلد اليياى يم الودلوالل الو ةاشق تةو
مادلم تماو ( )Creat new accountأي يم ح ةاه لدمد

ند الوضة

يم تةمام را الوو ةاه .تتةمليب منك تضةف

التم مؤت اك الواف عنايف إوم ا ييا رف الوكنم()5-12

رنم()5-12إتاماو أت إضار الويؤت

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()6-12تالل ح اه الألتاا

ييا نالح رف الوكةنم ()6-12هناك وتةاو عنرم رف أ يذ الويو ف ( Please check your inbox and verify your
 )accountإ م ةب الواولة إوذ الورومةد الإلوناوتنف تع ةد أ هنةاك وتةةةةاوة ةد تصةةةةيةك إومةك م هةذال الويو ف عواوي يذ
والش وادلمم الوو اه م ب يمك الوض

يذ الووالش وادلمم ح اشك ييا رف الوكنم()7-12

رنم()7-12وتاو عدلمم الوو اه

ند الوضة ة

يذ هذال الووالش تةةةمنايم عدلمم ح ةةةاشك تع ةةةالمف الوليم يذ هذه الوينصة ة ش ة ة وو ييا موضة ة رف

الوكنم()8-12

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()8-12إياياى عدلمم الوو اه

 -2.2تسجيل حساب الطالب:
أما رف حاى ع ة مم ح ةاه اوب عنو الألموو أتة م نردأ شأتى تلوم شاتاماو ع ة مم ح ةاه اوب ييا
رف الوكةنم( )2-12ثم شلد وك ندااو ومق الوا ة مم إما شاتةاددالم ح ةاه  googleأت شا ة مم ح ةاه  Edpazzelتييا
رف الوكةةنم()3-12

ند التاماو الودماو الو انف شإتةةاددالم ح ةةاه  Edpazzleتةةاظ و الونارذم ييا رف الوكةةنم ( )9-12إ

م ب يمك إ تاى وما الوصف الوذي تاوصم يم م ملييك ييا تمام روح سحقا ا

رنم()9-12ع

مم الولاوب الودلوم الألتوذ

شلد إ تاى وما الوصةةف تةةمام السناقاى الوذ الودلوم الوااوم و وض اليياى مليومال الوا ة مم ييا رف الوكةةنم( )10-12ييا
نالح أ الوا

مم شو اه اوب س ماليب إضار الورومد الإلوناوتنف ويلاوب

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم ()10-12ع

مم الولاوب الودلوم الو انم

 :First name -1مدتم الولاوب التي الألتى
 :Last name -2مدتم الولاوب التم الو د أت الويقب
 :Username -3الستم السراوالضف الوذي تم اددم الولاوب ويدتوى الوذ ح اش
 :Password -4ييي الويوتو (ييي الو و) مدصص و ذال الويو ف
ترف الون ام مضة

يذ  Join classومام را ح ةاه ويلاوب تالنضةيام إوذ الوصةف ونف عظ و ودم الوواللرال تالودوت

ييا رف الوكةنم( )11-12الوذي عظ و رم تالل
أ يذ الووالل

الودو

ويلاوب تنالح تلو الوي ام الواف تضةلك م ود الألتةاا ترف

نوا التم الوصف ()Wisam-Test

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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الوكنم()11-12تالل الودو

وو اه الولاوب

 -3فتح صف دراسي:
مواةا الألتةةةةاةا ودا صةةةةدو
رةنم( )6-12مي م تالل

والتةةةةمة م ألم عنظمم ييمة الواةدوم

وييوالحم يار الواف مقوم شاةدوم ةةةة ا

ح ةاه الألتةاا ييا يو تةاشقا ا ونف مقوم الألتةاا شدا صةف والتةف لدمد ما يم إس الواول

إوذ أمقون ( )My Classesرف أ يذ الووالل

ثم مضة ة

يم ا إ عظ و نارذم ستاماو ومق إنكةةةاء الوصةةةف ييا رف

الوكنم()12-12

رنم()12-12إتاماو نوع الوصف

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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 -1.3استيراد صف من (:)google classroom
الودماو الألتى ( )Add new classالوذي مين م تالو را صةةةف لدمد تالى هذه الوينصة ة ييا عورو
منصةةة  Edpuzzleتماوال ا والئلا ا م تالى وش صةةةةدو

()google classroom

ند الوضةةة

الودماو نوا وتاو الوانرم رف الوكنم ( )13-12إ إننا يينا ح اه منص  Edpuzzleشإتاددالم شومد إوناوتنف وم
وكةوي  googleتونف مام وش صةدو

عاشف

( )google classroomمف صةدنا يذ هذه الوينصة تلب ع ة مم الودتوى إوذ

صدك رف ( )google classroomييا رف الوكنم()14-12

رنم()13-12وش صف  google classroomالودلوم الألتوذ

رنم()14-12وش صف  google classroomالودلوم الو انم

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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شلد التاماو الوو ةةاه الوذي مواوي يذ صةةدو

( )google classroomنضةة

تةاظ و ونا نارذم عنرم ييا رف الوكةنم( )15-12نوالرق يذ الوكةوت شاوضة
يم صف شاتم (صف ع ومرف) ثم نض

يذ ()Connect with Google

يذ (تةيا ) ندااو التةم الوصةف حمت عم

يذ تماو ( )Import classesييا رف الوكنم()16-12

رنم()15-12وش صف  google classroomالودلوم الو او

رنم()16-12وش صف  google classroomالودلوم الووالشل

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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الوصةةف الوذي ينا شإتةةاموال ه م ( )google classroomإ ن ةةالمف التةةاموال ح ةةاشال

الوليرة الوذ هةذه الوينصةةة ة شنةم تةةةة ووة م تالى الوةدتوى يذ عرومةب ( )Class membersثم التامةاو ( Import
 )studentsعانو تالل

الوصةف م ثالث أ ةام ( )Due assignmentsالوواللرال الويود م شيو د ()No due date

الوواللرال الو مو مود م شيو د ( )Class membersأ ضةاء الوصةف مين ع ممو التةم الوصةف تالووصةف الوداص ش أت
إو اء الوصف

ومق تماو ( )Class optionsييا رف الوكنم ()18-12

رنم()17-12وش صف  google classroomتالل الوصف

رنم()18-12علدمم مليومال الوصف الت الو ائ

 -2.3فتح صف مخصص في منصة :Edpuzzle
و وض را صةةف مندصةةم تمدص ة

و ذه الوينص ة ندااو ( )Add new classييا رف الوكةةنم ( )12-12ثم شلد وك

نيأل شمانال الوصةف م التةم الوصةف ( )Nameتصةف الوصةف ( )Descriptionييا نوا أ هناك تماوم ()Classic

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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تهو مدصةة
م

ويلير الوي ةة يم
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يذ هذه الوينصةة ت ( )Openودا صةةةف مين الودتوى إوم حاذ وو وم من الولاوب

ضم التاماو ( )openتشلد وك نض
الا يذ الوينص مد َ

رنم()19-12را صف مدص

مي م رةةةةنم( )20-12تالل

الودو

يذ رو ( )Create classييا رف الوكنم()19-12

رف منص Edpuzzle

الوذي ينا شإنكةةةةائ هناك التاال

دمف

الوصةةةةدو

الواف مام التةةةةاموال ها م

( )google classroomإ إ تماو ( )Class optionsم َينننا المضةا ا م ع ممووما(يو ) الودتوى إوذ الوصةف ( Class
 )codeم تالى ( )Generate new codeتيذوك ييق الوصةف شومت س مين و مو الولير الويولو م رف هذال الوصةف
شةاوةدتوى إومة م تالى ( )Lock Classroomييةا مين حةذ

الوصةةةةف شةاونةامةم م تمةاو ) (Delete classييةا رف

الوكنم()21-12

رنم()20-12تالل الوصف

اعداد :م.م .وسام خادل جامر

201

احملور الثاين عش

Edpuzzle.Com

رنم()21-12تماوالل الوصف

إضةةةار الولير إوذ هذال الوصةةةف عنو شاودتوى يذ عرومب ( )Class membersثم التاماو ( )Invite studentsرف
حاو إضةةار الولير وييوم الألتوذ يذ الوصةةف تةةو

عظ و وك وتةةاو عنرم وياأيد م إ لائك الإل

أتوماء الألموو رف حاى يا الولير اصةةوم أت أ مؤتة ةةاك و ا الووق شد وم الولير شإ

شد وم الولير م

تةةاشق الودماو الو انف أ الولير

شليو انونف م ةةي شد وع م ت الوولوع وووف أمو الولاوب تةةمام الواأرةةمو يذ الودماو الو انف شا اراو أ

ير الو امل

شليو م ةةي شد وع م مرارةةوم ييا رف الوكةةنم( )22-12شلد وك عظ و نارذم رم ا وما الودتوى إوذ الوصةةف تيذوك والش
الوصةةف ييا رف الوكةةنم( )23-12مين

وم الولير إوذ صةةدك

ومق ن ةةز وما الوصةةف تإ لائ ويلير أت عقوم

شن ةةز والش الوصةةف تإوتةةاو إوذ الولير ونف مقوموال شاودتوى الويرارةةو ويصةةف

ومق الووالش

أت

وم مرارةةوم

ومق الإلميمم

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()22-12إضار الولير ويصف الودلوم الألتوذ

رنم()23-12إضار الولير ويصف الودلوم الألتوذ

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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 -4إضافة محتوى تفاعلي:
مين م تالى منص  Edpuzzleإضار مواوا عدا يف يذ وت

الودمدمو ماضي هذال الويواوا الوادا يف

إضةار عليمق صةوعف أت إضةار أتةلي يم هذه الودلوالل تةمام رةوح ا شاوادصةمم ونف نصةم إوذ حقم صةنا
الوادا يف

ومق تماو ( (Contentم تالل

الوصف رف الوكنم()24-12

رنم()24-12الووصوى الوذ الووالل الووئم

وييو ف

رنم()25-12صنف الودمدمو الوادا يف الودلوم الألتوذ

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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الوكةنم( )25-12مي م الووالل
روسا م
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الووئم ة تالواف م تالو ا مين

رةم الوليرة الودلوم الأل توذ عام

يم رمدمو عدا يف م ة م ييم ر م الودو

ومق التامةاو رمةدمو مواوي يذ الوةدو

تم لي أي و

الويليوه ثم الوليةم يذ الودلوالل

الوالحق هناك دم تماوالل م ةةةالمف الألتةةةاا الوي وء إوم ا و وض التاماو الودمدمو الويود م تالى الودماوالل الويندول
عوك عرومب ( )Popular channelsمين التاماو رمدمو م ند

منصةةة ( )Edpuzzleم الودوت

الويويي

يذ هذه

الوينصةة م الهم الوينصةةال الواف مين الستةةالان ش ا هف منصةة ( )youtubeإ م ةةالمف الويليم التاماو رمدمو م هذه
الوينص ة و وض اليياى الودو

الوادا يف ييا عولد منصةةال تموال ف أتوا مين الستةةادا م من ا ييا موض ة رف الوكةةنم

الويذيوو آندا ا
ويقمام شليم علرمق ييف وليم و
أت
إوذ و

ندااو منص ( )youtubeثم شلد وك نروت

ومق والش هذال الودمدمو ثم ندااوه ييا رف الوكةةنم( )26-12تةةو

الودمدمو الويليوه شنااش التم الودمدمو

نناقم الوذ عرومب تاص واوومم هذال الودمدمو

عدا يف ييا رف الوكنم()27-12

رنم()26-12صنف الودمدمو الوادا يف الودلوم الو انم

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()27-12صنف الودمدمو الوادا يف الودلوم الو او

ييا مظ و رف الوكنم أ اله رقد عم التاماو الودمدمو الويليوه الوليم يم هناك ثالث تماوالل ييا نوا رف الوكنم أ اله:
 :Assign-1مينننا م التةاددالم الودمدمو يدو
الوكةنم( )28-12إ تةاام إضةار الودو

عدا يف يذ الوصةف الوداص شنا ت علدمم أت إضةار

يي ي ويلير

يذ الودمدمو ييا رف

يذ الوصةف الوذي مام التاماوه رف الوكةنم( )29-12نوا ظ وو

الوي ية رف عرومةب الوي ةام يمو الويوةد م شو ةك ( )No due dateت وةك ولةدم عوةدمةد مةدم إلن ةار الوي ية المةا رف حةاى عوةدمةد
مدم الإلن ار تاظ و الوي ي رف عرومب ()Due assignments

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()28-12صنف الودمدمو الوادا يف الودلوم الووالشل

رنم()29-12حقم الوي ام يمو الويود م شو ك

اعداد :م.م .وسام خادل جامر

207

احملور الثاين عش

Edpuzzle.Com

 :Copy-2مام هذال الودماو ن ةةةةز الودمدمو إوذ ( )my contentإ مواوي هذال الوارومب يذ ليمف الودمدتهال الوداصةةة
شو ةةاه الألتةةاا تالواف مين الولو م إوم ا تعلدمي ا تالتةةاددالم ا يي ي مين الووصةةوى إوذ هذال الويواوا ييا رف الوكةةنم
( )30-12تنوا صدو الويواوا رف الوكنم()31-12

رنم()30-12الووصوى إوذ مواوا الوو اه

رنم()31-12مواوا الوو اه

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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نالح هنا أ الألتةةاا م ةةالمف ورف رمدمو تاص م ل اره

ومق تماو ( )Add Contentرما م يذ الولوث الواف

ند الواأرةةمو يذ الحد مقا ف الويواوا تةةو

عادلم تماوالل الواونم ش ييا موض ة رف الوكةةنم الويذيوو

تةةرق رةةوح ا

تةةةاشقا ا أمو م م آتو تهو عرومب ( )Refer to earn spaceري تالى هذال الودماو ن ةةةالمف يم
آتوم و وض الوا ةة مم يذ الوينصةة تةةوالء

وم إوذ أرةةةداص

ومق الإلميمم أت وما الإلحاو تييا رف الوكةةنم()33-12( )32-12

الو ام م هذال الوكةفء هو ون ةب م ةاح أيرو يذ الوينصة أل منصة ( )Edpuzzleوم ةك م انم شاونامم شم عللمك
م ةاح م انم ولكةوم
رةةد

وت ا ا رق تع ةالمف رما م هذه الوي ةاح
ة

م ةة م رف الوينصةة

ومق السراوالك شاودرف الويا ي

ومق

وم أرةداص وان ةب ثالث وت

ومق والش الود وم الوذي عوتةةي أت وما الإلحاو ييا ميننك ي ةةب م ةةاح أيرو
ومق تماو ()Upgrade

رنم()32-12رما م م اح الودوت

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()33-12إوتاى

 :Edit-3هو الودماو الو اوت م تماوالل صةةةنف الودو

وم ويا

الوادا يف

مم

ومق ح اشك

ومق الودمدمو

ند الوضة ة

يذ هذال الودماو تةةةمام

السناقاى الوذ نارذم الوالدمم تالإلضةارال ييا رف الوكةنم( )34-12إ مولد ثالث تماوالل )Cut( :م تالو ن ةالمف لف
لاء م الودو

()Voiceover

ومق هذال الودماو مين تضةف عليمق صةوعف م ود الألتةاا ( )Questionsم

أهم الوارومرال الواف عين الألتاا م تضف أتلي

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()34-12الوالدمم يذ الودو

رنم()35-12أنوالع الألتلي

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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عدا يف من ا تضةف أتةلي مالد م ييا رف الوكةنم( )36-12تيذوك الألتةلي الويقاوم ييا رف

الوكةنم( )37-12رما م يذ إضةار مالحظ ييا رف الوكةنم ( )38-12إلضةار أي نوع م الألنوالع الو ةاشق
نقوم شاودمد منا الإلضار

يذ الودو

ومق عوومك الويؤرو ويينا الويناتب ثم إضار الو ؤالى أت الويالحظ

رنم()36-12الألتلي مالد م الودماوالل

رنم()37-12الألتلي الويقاوم

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()38-12إضار مالحظ

 -5متابعة تفاعل الطلبة:
الو ةد
الودوت

الألتةةةةا

إ منو الودو

م الوةدوت

أي و روسا تأ وه ألن تمنو

مورق شأتلي مقوم الولاوب شاسلاش
حمنيا مقوم الولاوب شاإللاش

الوادةا يمة الواف مقوم الألتةةةةاةا شةإ ةدال هةا هف م ألةم رمةا م عدةا ةم الوليرة مف

ن ا رضالا

وتا ا حقمقما ا

السراوالضف و ذال منو هذال الونوع م الودوت

مالحظال عدمد الولاوب تعن َيف الود م تالإل والك أي و

الألتةةةلي الويولو م يذ الوي ي أت الودو

تةةة مااشف الألتةةةاا هذال الوادا م تملور ول

الولاوب م حقم ( )Gradebookأت م عرومب الوي ام ييا رف الوكةةةنم( )39-12إ نوا أ هناك اورا ا تالحدال ا د عدا م
مف الوي ي الويليوش تأعم حم الألتلي

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()39-12عدا م الولير الودلوم الألتوذ

ند الوضةةة

يذ هذه الوي ي مظ و ونا عدا م الولاوب م تالى دم عرومرال ييا نوا رف الوكةةةنم ( )40-12إ مظ و

التةم الولاوب تمدم الويكةاهدم أي ن ةر الويكةاهدم هم أعم الولاوب مكةاهدم الودمدمو يي ت ك آتو مكةاهدم ويدو

تالواأومز

الودولال تهنا س عظ و الودول ؛ أل هناك تةةؤالسا مقاوما ا م ب يذ الألتةةاا عصةةومو تإ لاء ول حاذ مام ليف هذه
الودول مف ول الو ةةؤالى ي الودماوالل الويالد م ييا تةةمام رةةوح رف الوكةةنم ( )41-12إ ظ ول الودول شلد النا اء
الواصوم رف الوكنم()42-12

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم()40-12عدا م الولير الودلوم الو انم

رنم()41-12عصوم الألتلي الويقاوم

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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رنم( )42-12ول الوي ي

 -6الخاتمة:
منصةة ( )Edpuzzleم الوينصةةال الوي ي رف الواليام السوناوتنف الوادا يف إ إ و ا أثوال ا يرموال ا رف التةةا اش الولير مف
الألتةاا تالسهايام شكةنم سرك شاودوت

تالوي ام مين ونم أتةاا الستةادا م م هذه الوينصة م ألم ورف م ةاوا الواليمم

م الو دمو شاوذيو أ هذه الوينصة الواليميم وم ةك م انم الوو ةاه الوي انف مودت شلد ملم م الودوت
هذال الولد شد وم الألرةةداص أت شاسرةةاوالك ييا يول تةةاشقا ا تااما ا الولو ال أيو

تمين رما م

د ترقك رف رةةو هذه الوينصةة رقد

آثول ال منو الوكو ت الا لدال ا م ألم إعاح الودائدم و يمف الألتاعذم

 -7المصادر:
1-https://edpuzzle.com

اعداد :م.م .وسام خادل جامر
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جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2سبب ظهور اخلدمة
 -3مواقع تقدم اخلدمة
 -4ماهو بتيل
 -5أمهيته العلمية
 -6ادلخول والتسجيل
 -7انشاء الاختصارات ومتابعة
الروابط
 -8السلبيات و الجيابيات
 -9املصادر

 -1مقدمة عامة:
خدمة تقصيييال والطو  ،أط خدمة والطو

واقصيييالا جليزيا (ة URL

 )Shorteningهي خيدمية ييد(نية ي ايج في يجا وليرليي و طهي تمر يد
أط تصيييياال ل ط والطو

بسييييجلة يل تقيا

طتذكلهج أط إدرو ج أط أخفجء والو

مو أ ن ليييي اة يقي ج

وألصيل في دا مقجالت.

ظ لت دو(ة في ليييي ة  2002مع م قع TinyURL ،طيا ج ظ ل أكنل
مو  100م قع مشيج (قد واخدمة يفسي ج ،طواحقاقة أن وا قع واذي (قرلح
واخدمة (ق

صي ع رو

يإ جدا وار ا إال والو

(ق

د(د ،طف ر دخ ط اورل ا ذو والو

وا قع

واذي (ل(ده.

 -2سبب ظهور الخدمة
إن واسييييبيئ والراء طروء ظ ر واخيدمية ه ط د واميد(يد مو م وقع وليرل ي واري ايد( يج ألييييبيج اري ماو
م وقم يج إي يج تسييييرخيد تت اتيجت تزمين رطو ل يج ل (يية يدو ،ف نل م قع يجي يجط وايذي ( مو يقين وألم وط او
واحسيييج جت ،طاتي ( (د مو ي ج(ة صيييفحجت طتخيان مخرلقي واح ج(ة وا جكلا ،فإي (ق
ممي مجت تسيي ل أااجمج ا ع أط محجطاة كبأ أي مز د ( د

إال وخرلوق و أط واصيي ر وا

إلجاة رطو ل طإضيييجفة دا
دا يل فاسييب ل منل (ر

إلجاة رطو ل ج يرل (صيييمئ يل وا سيييرخد تذكل والو و طقاجليييج يل ذاك فإن وا وقع واشييي الا دو تق
ولضيجفجت اح ج(ة يفسي ج ،طت د أليبج أخل منن ي ج(ة والطو
(دفع اصييجيئ والو

واخجصية جا ا او اخدمة مج مو م قع مملط

مبيغ يخال وليجالت لقجت واربماة (ر إلييرخدوم ل جدا وار ا اي قع أط احزئ رو

وا بجشيل طهتذو طيرل (سي ن تذكل والطو

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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(سيي ي ح ن إال مدد محدطد مو والم ا ،ظ لت خدمة تقصييييال والطو

االض تقيا

يز والطو

ط جارجاي ليي ي اة

إدرو ج طيقي ج.

 -3مواقع تقدم الخدمة:
إن أشيي ل طأطط وا وقع وا قدمة ا ذه واخدمة كجن  TinyURLواذي صييجر و ن رال مسييرخد كنالو يخلو امد تل ره
طا

د م جفساو (قدم ن رطو

أقصل م ج (قرلي ج.

Bit.lyأ(ضييييج دخن واا يجر طمج اوط في قجر ية وا وقع واري تقيد واخيدمة طواسييييبيئ طروء ذاك و ر يجد م وقع كر (رل يا
و ر جدو ألجلاج ،طه م ض ع شلي جو
Goo.glظ ل م خلو طه مقرلح مو لل

ين ،كيجيي

يدو(ري تقيد( واخيدمية ايم لء وا ا (و فق  ،إال أن ت فرأ

واخدمة مزجيج أمج واز اع.
YouTu.beخجص شبتة ( تا
FB.meخجص

طال (س أ األشخجص رقيا

رطو ل .

قع فاسيب ل طأ(ضيج ال (سي أ األشيخجص رقصيال رطو ل . t.coخجص

asr.imتقصال مخص

الو

قع ت (رل ط(م ن تيقجراج .

ط(خد وا جلقاو جاياة وامل اة . ad.flyم قع اد مع ط د مر وا ا وت.

 -4ماهو بتلي
ريي ) (Bitlyه م صييية إيشيييجء طإدورا والطو
يا ( رل مل(تج ،طتق

جخرصيجر  600ميا ن رو

وا خرصيييلا طهي شيييلكة أيشي ي

شي ل(ج ،الليرخدوم ج في واشيبتجت وال ر ج اة ،طوالليجرن واقصيالا،

طوابل(د ولاترلطيي( Bitly ،زمن وا جط و لل(ق فلض رلي
اتنال مو وا جس جلرخدو

في ج  ،2008طمقلهج في مد( ة

يل وا صي ط إال واباجيجت وا ز مة واري يشي ت يرازة

جط(و مخرصلا.

م قع  ( bitlyفل اك مملفة دد مو قج جاضا

يل رو لك وا خرصل مو قبن وا قع ط(ق

إ لجرك ويصجراجت امدد

وا (يجروت ططقر يج طخل(لية يجابييدون وارل أتي م يج وا (يجروت فضييييل و وا قع وايذ قيج واشييييخ
طواضيييا

يا طوا قع ال (فرأ صيييفحة إ ليجت طال رال ذاك ،

د واضيييا

يل والو

لب(ية رو ليك ي

( رقن مبجشيييلا إال والو

وألصييو

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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واشييلكة تسييرخد لت ك ط يقن وا

Bilty Or Google Analytics

وا رشييمئ  301ار اة والطو

و طت د

وخرصييجروت ج الن تت ن دور ة طال ( تو

تااالهج زلد إيشجر جو
( تو وا قع وا سييرخد مو ويشييجء يسييج مزجيي (سيي أ جيشييجء دد محدطد مو والطو
طأ(ضج ال(س أ ملفة لج ة وا (جرا فق واا

وا خرصييلا حدطد أاا رو ع

طواش ل طواس ةو

طأ(ضيج ( تو مو إيشيجء يسيج جت مدف ة ترضي و ما وت أكنل ط حسيئ ي ع واحسيج رال مر فلا في واحسيج جت وا زجياة،
طاتو واحسج وا زجيي (تفي اللرخدو وا حدطدو

 -5أهميته العلمية واألكاديمية:
يجلمتيجن واللييييرفيجدا مو خيدمية تقصييييال والطو

واري (قيدم يج م قع ريي مو خلط تقصييييال رطو

وا حجضيلوت طوارسيزالت طوابح ا وامي اة ) أط رو

وا يجدا وامي اية ميا

واصيفحة واللي اة يل وا قع وازجممي واري تح ي وا حجضيلوت

تفاد والكيجد( ي ا ملفية ميد واليرشييييجر طوارفيج ين مع رطو
وامي اية طتربع وا سييييرخيدماو ،إذ ( فل وا قع ممي ميجت ي
وامي اة

يل وا سر

وا حيي طوامي ي ،طه مج ( تو واللرفجدا م في إدورا وا حر

وامي يو

 -6الدخول والتسجيل :
مو أ ن وادخ ط إال م قع ريي (زئ واذهج وال وام ون و تي:

https://bitly.com

ياث واصفحة والراسة اي قع ك ج في واشتن )1-13و

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد

219

ميجدت
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شتن )1-13

مو أ يين واللييييريفييجدا مو خييدمييجت وا ي قع وا يزييجيايية (زييئ ييل وا ورل إيشييييييجء يسييييييج  ،ط(تي ن ليل(قيراو:
وألطال جلييرخدو وازا ان و طوانجياة جارسييزان وازد(د جلييرخدو ول( ان واشييخصييي طكي ة ملطر د(دا ك ج م ضييأ في
واشتن  )3-13 ،)2-13يل وار وايو

شتن )2-13

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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شتن )3-13

جليرخدو والل(قة وألطال طوأللي ن مو خلط وخراجر واحسيج وا جليئ الشيرلول في يجط ك ن وا سيرخد ( يك أكنل مو
يسج

يل  Googleط(فضن وخراجر واحسج واشخصي طااء والل ي ك ج م ضأ في واشتن )4-13و

شتن )4-13

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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Bilty Or Google Analytics

(ليئ وا قع ت كاد ولييييرخدو وا مي مجت وا

د في يسييييج  Googleأل ن إيشييييجء يسييييج

ريي ك ج م ضييييأ في

واشتن )5-13و

شتن )5-13

مد وار كاد ليا شي يسيج

ريي مزجياج اي سيرخد طتخ ل واصيفحة والراسية جاشيتن وارجاي اي سيرخد

يل وا قع جه ا

اللرخدو طإيشجء والخرصجروت ،ك ج م ضأ في واشتن )6-13و

شتن )6-13

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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Bilty Or Google Analytics

طك ي م قع ( ،تو إ لوء تمد(لت يل واحسيج وازد(د تشي ن واللي طكي ة وا لطر طرالهج ك ج م ضيأ في واشيتن -13
 )8-13 ،)7يل وار واي

شتن )7-13

شتن )8-13

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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 -7إنشاء االختصارات ومتابعة الروابط:
مو أ ن وابدء م ياة إيشجء والخرصجروت ايلطو
 ،طه ج وخرليج رو

وا لي

وا لي ة طمرج مة وا طور طأ دوده طم وقم  ،يخرجر والو

واصييييفحة والليي ي اة يل م قع جممة واليبجر طواري تضيي ي ممي مجت واردر(سييييي ط ح ك

طمحجضلوت وامي اة  ،ك ج م ضأ في واشتن )9-13و

شتن )9-13

ي سخ رو

واصفحة  URLطيضم في وا ل ع واخجص إيشجء والخرصجر في ريي ك ج م ضأ في واشتن -13 ،)10-13

 )12-13 ،)11يل وار واي

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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شتن )10-13

شتن )11-13

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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Bilty Or Google Analytics

شتن )12-13

مبجشيلا وا قع ( شي رو

والخرصيجر ( 1تو يسيخ طمشيجركر في م وقع وار وصين وال ر ج ي أط واصيف

واخجصية جاليبة ،ط جلمتجن إضيجفة ولي ايلو

ولاترلطياة

 2في وا قع أل ن ت اا ه طتربم طمو ك يحفظ  3واراالوت  ،ك ج م ضيأ

في واشتن )13-13و

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد

226

احملور الثالث عش

Bilty Or Google Analytics

شتن )13-13

طلييرخ ل وا مي مجت واخجصيية جالو

مبجشييلا ،طات ن والو

ويشي لء يد(نج طا (ر مشييجركر فرت ن كن واليصييجراجت

طوا مي مجت فجررة إال أن تحصن أطط ا(جرا ،ك ج م ضأ في واشتن  )15-13 ،)14-13يل وار واي

شتن )14-13

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد

227

احملور الثالث عش

Bilty Or Google Analytics

شتن )15-13

ط ميد أطط ا(يجرا لييييرخ ل وا مي ميجت وألطااية اميدد وا (يجرت  1طوابييد وايذي ت ي م ي وا (يجرا  2طواريجر(خ وايذي ت ي يفا
وا (جرا  3أ(ضج ك ج م ضأ في واشتن )16-13و

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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Bilty Or Google Analytics

شتن )16-13

ط جا رازة (رت ن اد( ج رو

مخرصل ا فء وا قع وا لي

ط مدد يلط

أقن ط(س ن يسخ طمشجركر
مختصر الرابط

الرابط االصلي

https://bit.ly/2U1MGO9 https://www.uoanbar.edu.iq/staff-page.php?ID=1359

 -8السلبيات و اإليجابيات:
ا ذه واخدمة ليباجت كنالا ،ف ي أياجيج ت ر ك خص صاة وا وقع سبئ وقرلوي ج رطو
تذكلهج مو لل

وا سييييرخد  ،أ(ضييييج هذه والطو

تق

مصالا الطو ل طمو ك (س ن

مبجشييييلا إ جدا ت ا إال م وقع أخل ( تو أن تحر ي يل

فالطلجت أط ليسية م بنقجت ) (Pop-upsهدف ج ول لن طر أ وا جط.
والطو

قصييالا ال تسي أ اي طور ملفة وا قع وا قصي د طمو ك (صييبأ واضييا

يل هذه والطو

يل والر أن مر وا وقع ك قع  ) bit.lyتسي أ ملفة دد وا طور واذ(و ضيال و يل رو

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد

أياجيج خل فجديجو
مج ،إال أن هذو (سي ن
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يل أي شييخ

Bilty Or Google Analytics

مج تت ن لييل(ة اياج(ة طال (زئ أليد

تربع يلكة وا طور ط دد ا(جروت في ياو أن هذه وا مي مجت

أن (ليع يا ج دو أصحج وا قع.
طه جل خلل يل ياجا والطو
رااال والو

واقصيالا فاتفي أن (ر قا وا قع واذي (قد واخدمة ،أط أن (ق

أط يذف  ،يرل (صبأ والو

صيجيئ والو

وألصييي

واقصال ل فجردا طمو ك فإن وال ر جد يا طيده فا ي ع مو وا زجافة.

يرازة ا ذو ت م ع م قع  TinyURLفي واسيييم د(ة ،طلي ي ة  :2006مجي ليييباء م ع أي يشيييل الطو ، TinyURL
طإ ج جت (جه م ع والطو
ط(تاباد(ج ال تقبن أي رطو

واقصييالا ،طل ي ة  :2009ت (رل قج إلييربدوط خدمجت  TinyURLيييييي  Bit.ly.طم ل ي ة
قصالا يل صفحجت ج ،طوامد(د مو وا وقع وصبح تلفر والطو

أمج مو وا جياة ول(زج اة فمدو ك ن واخدمة مزجياة طتسي أ رقصيال والطو

واقصالا.

طت ا وا ورل مبجشيلا ايلو

وا لي

دطن

إ ليجت فإن إ(زج اجت واخدمة ااسييي كنالاو إال أن مو إ(زج اجت هذه واخدمة ،تقد( مر وا وقع شيييتن ف ي الطو
قصييالا ابمر محر (جت  ،منل ،Youtu.beواذي ه خدمة مو م قع ( تا
يل ( تا

فق  ،طهذو وا ع مو تقصييال والطو

(ق

رقيا

رطو

وافاد( هجت وا

دا

نمو دو ،إذ إي (خي مو وافالطلييجت شييتن م كد ،ك ج أن وا د(ل(و

إذو مج رالطو رو لج افاد( مماو ،لاراال تيقجراج في والو

وا قي

.

 -9المصادر:
 -1م قع ريي https://bitly.com
" -2مييمييييي مييجت ييو خييدميية تييقصيييييياييل واييلطو يي

يييييل ميي قييع fileformats.archiveteam.org".

fileformats.archiveteam.org.م رشا مو وألصن في  10لبر بل .2018
 -3وا ل ة واحلا ط(تاباد(ج https://ar.wikipedia.org

اعداد :م.م .اسامة جامس محمد
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جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة
 -2نقاط القوة يف اكهوت بوصفه برانجما تعلمييا
 -3نقاط الضعف يف اكهوت بوصفه برانجما تعلمييا
 -4انشاء حساب يف اكهوت
 -1.4التسجيل ))Sign up
 -2.4ترقية احلساب )(Upgrade account
 -3.4امتام معلية التسجيل
 -5اكهوت ابللغة العربية
 -6الصفحة الرئيسة ))Home Page
 -7صفحة الاس تكشاف( (Discover Page
 -8صفحة اكهوت ))Kahoots Page
 -1.8تصممي الاختبار
 .9مشاركة اكهوت(اللعاب والتحدايت )مع طالبك
 - 1.9بدء اللعب عرب الاكهوت
 -2.9مشاركة الاكهوت مع طالبك
 .10صفحة التقارير ))Reports Page
 -1.10ماميكنك رؤيته يف ملخص التقرير
 -2.10معليات ميكن اجراؤها عىل التقرير
 .11صفحة اجملموعات ))Groups Page
 -1.11املزيات املتاحة يف انشاء مجموعة
 -2.11انشاء مجموعة يف اكهوت
 .12اكهوت للطالب
 -1.12انشاء حساب
 - 2.12الصفحة الرئيسة )(Home Page
 -3.12الانضامم اىل التحدايت واللعاب
 -13املصادر

اعداد :م.م .محمد هميدي صال

 -1مقدمة عامة:
كاهوت )(kahootأسستس في عام  2012على يد مورتن فيرسسي،
ويوهان براند وجيمي بروكر الذين تعاونوا في مشسسسروش مشسس ر
مس السمسسامسعسسي السلسرويسمسيسسي لسلسعسلسوم والس س سلسولسوجسيسسا )(NTNUمس
البروفيتسسسسور ألج نمي وانا وانلسسسسال لي ال ل اعسا رجس ا عمسا
أوسسسموند فوروسسسعت اع مدت هذه ال اليي على بحع أجراه المؤسس
المشسسسار مورتن فيرسسسسحي ،للحىسسسو على جرجي الماجتس س ير من
 NTNUوالسذ كسان لسالبسع ا للبروفيتسسسسور وان في تلس ،الو س ت
كسساهوت أللق في صسسسسسدار تمريبي يسسا

في آتار(مسسار ) في

 SXSWedu. 2013وفي أيلو (سسب مبر)  2013ف ح اللتسةي
ال مريبيسي للمم ور ت في عسام  2019توسسسسسعس ممموعسي ت بياسات
ال علال الةاصسسي بسسسسسس اهوت م  DragonBoxالشسسركي المىسسلعي
لل بياسات الحساة ع على جواة ل علال الريساتسسسسيسات و  Poioوهو
ت بيق مشس ور ل علال الاراةع لطلحا ت أكرر من  4مليارات لعب في
جمي جو العالال لعبوا في ال اهوت ملذ أن أللق في عام  2013لديه
2ت 1مليار لعب مشار في عام 2019ت
كساهوت برنساما تعليمي ممساني يسدعال الللسي العربيسي متسسسس لسد لى ن سام
اللعب والسس مابي في الحىسو الدراسسيي من هسأنه أن يلشست الم علمين
ويشسسسسمع ال على الن اسا من المو ال اليسد

لى جو الحمسا

والم عسي

وال لاف ت يادم كاهوت مح وم ال علال باللعب في الحىسسسو الدراسسسسيي
ب رياي سسس لي ومحيدع جدا ع عبر اسسس ةدام ال لولوجيات ت سسسيشسسار
وي لاف

الم علمون في الدرو

باسس ةدام أ ج ا هال على جرايي به

231
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أو م وفر لدي ال (جوا

Kahoot

آيباج لب وب تابلي تت) وبذل ،ي يح كاهوت الحرصسسي لممي الم علمين

ى الذين يع فون عن

المشاركي والنةرال في ا نش ي الىحيي جاي الحىو ت
يم ن وصسج كاهوت بأنه ممموعي من ا سسللي الم عدجع الةيارات ال ي صسمم سساباا ع عبر ن ام يتس وعب أ موتسوش
أو ماجع باسسس ةدام أ للي ولمتسس ويات مة لحي .يم ن تىسسميال ث ثي أنواش من ال اهوت :اي بار ملا شسسي واسسس بانات ثال
ع اة الم علمين أربعي ا مالت يميبون عل ا باللارعلى المواب الىسحيحت ت ي ال عرض ال اهوت على هساهسي عرض
الحماس ي وال حاع
س
أمام الم علمين يتس ميبون على الحور باسس ةدام أج ت ال اإك رونيي وهو عم فرج ول ن فيه نوش من
ت ياوم ك م علال باإجابي بتسسسرعي تسسسمن ف رع محدجع وجم اللاال وت ر أمام ال على الشسسساهسسسي أسسسسمااهال واللاال
المأيوتع بحيع ت رش في ال روح الملافتي للوصو الى أعلى ن يمي .ب
ا لعاب يع تع

الراي باللح

ى الم علال الةمو يشار بحعاليي أكبر في هذه

ت

 -2نقاط القوة في كاهوت بوصفه برنامجا ً تعليميا ً:
كساهوت أجاع محيسدع لللسايسي وم مي ع في ال عليال الف راتسسسسي اليومت أمسا مسا ي علق بسالم ايسا ف ي محيسدع جسدعا
للم علمينت وفيما يأتي الم ايا الم علاي ل اهوتت
• تحاع ال
• يت م ال
كان ال

ب م هذه اللعبي مرتح ت
ب بلعب هذه اللعبي

ن ا سريعي الة ى ومرةيي و يوييت ل ذا التبب يم ن للمدرسين معرفي ما تا

ب يح مون اعا المواج ال ي اسس وفي جراسس ا من ي

وهي لرياي لرايي ف ال ال

اسس ةدام اي بارات  Kahootوالسس

عات

ب للمواجت

• يملح  Kahootالمعلمين الاسدرع على ت ب أجاة ال

للعب ي إجراة تعسديس في ال سدري
ب س

أو عساجع ال سدري

في

بعض الحالتت
• مي ع أيرى لسس ةدام  Kahootهي أنه يم ن للمدرسسين بتس ولي اسس ةدام ما  Kahootsال ي صسلع ا آيرون
ل س ةدام العام أو نشاة  Kahootsالةاصي ب الت
• يم ن أن تتسمح سس ولي هذا المو للمعلمين من جمي متس ويات الم ارات ال لولوجيي باسس ةدام هذا المو م
ل ب الت ل سذا التسسسسبسب يم ن للمسدرسسسسسين جما هسذه ال لولوجيسا في جمي الممسالت السدراسسسسسيسي من الاراةع
والرياتيات لى جرو

الحياع مر ال لمر والمواللي الر مييت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال

232

احملور الرابع عرش

Kahoot

• يم ن للمعلمين اس ةدام هذه ال لولوجيا م المعلمين اآليرين أثلاة ال وير الم لي أو الج ماعاتت
• يم ن لل

ب نشسساة اسس

عات الرأ والي بارات الةاصسسي ب ال إه ار ف م ال للموتسسوشت يم ن للمدرسسسين

أيلس سا ك اييال ل علال ال
اسس س ةدام هذا
ع

ب من ي

الل ر في نوش ا سسسسللي ال ي وتسسسع ا ال الب فلس س ع عن

ييارات اإجابي ال ي تال نشااها والعروض المرةيي المرتب ي با سللي المة لحيت
• يم ن ترتيب اإجابات عشواةيات

 -3نقاط الضعف في كاهوت بوصفه برنامجا ً تعليميا ً:
أيلسسسسات جعونسا نح ال
مرس وج ي العملسي على الر ال من بعض الم ايسا ل أن ل سا بعض العيوب ا يرى
ع
اآلن عيوبه أو سلبياته:
• في بعض ا

يسان سد ي ون توافر ا جوات السذكيسي مشسسسس لسي ت يمسب أن ي ون لسدى ال

ب اتىسسسسا بساإن رنس

وهاتج تكي او ج ا لو يت
• تأتي الىورع بعد التؤا بالي ت
• أ د العيوب الم مي في  Kahootهو أن ت ب مت وى تادم ال الب هو عمليي معادعت
• بتبب تعدج ال عبين الم ىلين بالملىي نحت ا يمب أن ي ون هلا اتىا  Wi-Fiو و ل فإنه لن يعم ت
• في بعض ا

يان يم ن أن ت ون الموسسسسياى الةلحيي مشسسس ي ومرهاي مما يؤج في الل ايي لى تحوي ال الب

عن هدفهت
• م ارتبال العديد من ال عبين يم ن ياجع مت وى الملافتي مما يؤج

لى ال وتر والللب بين العبينت

كان هذه بعض العواةق في لريق كاهوت ليىسسسبح برنامما ناج عحا في عالال ال عليالت ول ن بلض الل ر عن التسسسلبيات
يم ن عده أجاع تعليميي فاعلي وتحاعليي لل
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 -4إنشاء حساب في كاهوت:
ج اسس ةدام كاهوت سس ح ا لى نشساة ملج هسةىسي للمتس ةدمت ي يح الملج الشسةىسي للمتس ةدم تتسمي
الديو من أ ج ا على  kahootأو باس س ةدام ت بيق  iOS / Androidللموا إنشسساة المح وى الةا

ب ،بش س

آمنت

 -1.4التسجيل ):(Sign up
يم ل ،البدة من ي

يارع المو الرسمي:

https://kahoot.com/

واللار فوق "تتسمي " ) (Sign upفي الم ة العلو ا يمن من الشساهسي أو في ت بيق iOS / Android
الةا

بلا عن لريق اللار على أياوني الملج الشسةىسي في الم ة العلو ا يتسر من صسححي  Discoverثال "تتسمي "

في الم ة التحلي من صححي الملج الشةىي و كما موتح في الش ()1-14ت

ه ( :)1-14واج ي كاهوت

تحديد نوش الحتسسسساب :بعد تل ،يمب علي ،تحديد نوش الحتسسسساب اي ر أسسسس اتا ع ( )Teacherأو لالبا ع ( )Studentأو ما
يلاسب ،من الةيارات المع اع ل ظ الش (. )2-14
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الش ( )2-14واج ي تحديد نوش الحتاب

في ا اي يار نوش الحتاب أس ات ن ب الة وات اآلتيي:
• تحديد م ان العم  :وهلا ال عليال العالي ناوم باي يار ( )Higher educationل ظ الش ()3-14ت

ه ( )3-14صححي تحديد م ان العم

• تحدج هذه الة وع كيحيي تتمي الديو بممرج نشاة تاب ،ل ظ الش ()4-14ت
▪  : Googleاس ةدم تاب ،الذ تت ليحه  Googleل تمي الديو ت
▪  :Microsoftاس ةدم تاب ،المت لاف على  Microsoftل تمي الديو ت
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▪ البريد اإل روني  :اسس س ةدم أ علوان بريد ل روني وأنشسسسم اسسسسال متس س ةدم وكلمي مرور ل تسسسمي الديو
باس ةدامهت
نشاة تاب باس ةدام البريد اإل روني ي لب جيا المعلومات اآلتيي:
البريد اإل روني( :(Emailتا لال تة ر الهسسسس را في  Googleأو  Microsoftفتسسسس ح ا

لى تاديال علوان بريد

ل رونيت سس م ن من تتسسمي الديو باسسسال المتس ةدم أو البريد اإل روني كما موتسسح في الشس ()4-14ت د ت لاى
أيلسا هسعارات ال تسويق والةدمي (وبلسمل ا عاجع تعيين كلمي المرور) بلا عة على عداجات تساب،ت اك ب علوان البريد
ع
اإل روني الذ تر ب في اس ةدامه.
اجرا على تذكره فاتت سس تس ةدمه م اسسسال المتس ةدم أو البريد
كلمي التسسر( :)Passwordهذا رم أمان يمب أن ت ون ع
اإل روني ل تمي الديو لى تاب،ت يمب أن ت ون كلمي المرور الةاصي ب ،من  6لى  20رفعات
بعد جيا المعلومات الم لوبي اتسسلت على ال ر  Sign upل حىس على م ان الديو الحور ت سسسوف ت لاى رسسسالي
تر يب من فريق كاهوت ( )kahoot teamت

ه ( )4-14صححي تحديد لرياي ال تمي

لاد أصبح لدي ،تاب في كاهوت من اآلن فىاعدا ع وس بدأ تتمي الديو بالللت على ر تتمي الديو Sign inت
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 -2.4ترقية الحساب ( :)Upgrade account
في ا ر ب  ،بالحىسسس و على أ ىسسسى اسسسس حاجع من  Kahootمن ي

تر يي مي ات ال عاون وال اييال

وال علال عن بعد الم ادمي والوصسو لي ا يم ن تل ،عن لريق هسراة الوصسو لى ا دى المي ات كما موتسح
في الش ( )5-14ال ي تع ي ،ام انيي أكبر في اس ةدام كاهوتت

ه ()5-14صححي تر يي الحتاب

يم ن الديو الى كاهوت ممانا ع عن لريق اللار على)  )Thanks, maybe laterكما موتح في الش ()5-14ت

 -3.4إتمام عملية التسجيل:
سوف ت ر هاهي تر يب في كاهوت ت لب اجيا المعلومات اآلتيي ان ر الش (:)6-14
• السال  :Nameاك ب اسم ،الىريح.
معرف جاةال ل ،جاي كاهوتت يم ن العرور على  Kahootsال ي تمعل ا مرةيي
• اسال المت ةدم  :Usernameهذا ّ
للممي تا بحع اآليرون باسسال المتس ةدم الةا

لسا مشساركي  kahootsالمرةيي نحتس ال
ب،ت يم ن لريرين أي ع

مع ،فات تا كانوا يعرفون اسسال المتس ةدم الةا

ب،ت يمب أل ي ماو اسسال المتس ةدم  20رفعا بدون متسافات

أو أ رف ياصسي (باسس رلاة الشسرلات التسحليي واللاال)ت يمب أل تلتسى "اسسال المتس ةدم" الذ تريد أن تلعب به
في "ال اهوت "  Kahootsفي أ و

ل ق ج اس ةدامه في تتمي الديو ل اا عت

• البلد  :Countryاك ب اسال جولي ال ي تل مي لي ات
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• اسال المدرسي  :School nameاك ب اسال الؤستي الةاصي ب ( ،المدرسي أو المامعي لختتت)ت
ال باللار على  Save and continueج تمام عمليي ال تمي في كاهوت والن اا الى الىححي الرةيتيت

ه ()6-14صححي جيا المعلومات

 -5كاهوت باللغة العربية:
ج تحوي الللي في مو كاهوت من اإنملي يي لى العربيي ن ب الة وات اآلتيي:
• ناوم باللار كل ،يمين ) (Right clickفي صسسححي كاهوت في م ىسسحح الويب الةا

ب ،ويحل س ان ت ون في

مل ىج الىححيت
• سسوف ت ر ل ،اةمي انار على  Translate to Arabicل رجمي الىسححي لى الللي العربيي وكما موتسح في
الش ()7-14ت
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ه ( )7-14تلير الللي لى العربيي

ل

ر بالش

الموتح في الش ()8-14ت

ه ()8-14صححي كاهوت بالللي العربيي
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لى الللسي اإنملي يسي أو أ للسي أيرى تر سب في سا ال بساللار على ع مسي ال رجمسي بسالارب من

رابت المو كما موتح في الىورع اجناه ثال اي ر الللي ال ي تر ب في ا ثال اتلت  Doneوكما موتح في الش (-14
)9ت

ه (-9-14أ)أياوني تليير الللي

ه (-9-14ب)تلير الللي لى اإنملي يي
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 -6الصفحة الرئيسة ):(Home page
تح و الىسسسححي الرةيتسسسي ل اهوت جمي ال حديرات الةا

ب ،والةاصسسسي بحريق عمل ،ياجع على معلومات

نش أت ا فلس ع عن ما أنشسأه فريا ،من ب
الحتساب وال اهوت الذ أنشسأته وال حديات ال ي أ س

كما موتسح في الشس (-14

)10ت
 Update Now -1تحديع اآلن :هراة ترييص لل م بالم ايا التافييت
 Share -2مشاركي :لمشاركي تحد تعيين تحد أو تحديع اآلنت
 Create -3نشسسسساة :ي يح لس ،نشسسسساة كساهوت جسديسد أو الي يسار من الاوالسب الم سا سي لس ،مم سسانا ع في سالسي الحتسسسساب
الممانيت
 -4اإعداجات  :يم ن تلير معلومات الحتاب عن لريق الذهاب لى Settingت
 User information -5معلومات المتس س ةدم :اسسسسال المتس س ةدم اسسسسال الحتسسساب نوش الهس س را

الن تسسساب و

اله ماماتت
 My Kahoots & team space -6ال اهوت الةا
ال اهوت الذ

ب ،م فريق عمل:،

م بإنشسساةه ديرا ع وفي Team spaceسسس

يع سسسي ر في My Kahoots

ر ال حديات ال ي أنشسسأها فريق عمل ،علما ع ان هذه

الةاصيي ليت ممانيي وتح ا الى تر يي الحتاب مااب مبل مالي معين كما وتح ه ساباا عت
 Challenges in progress -7ال حديات يد ال ادم :ال حديات ال ي هي يد النما ت

ه ()10-14الىححي الرةيتي
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 -7صفحة االستكشاف ):(Discover page
صسسسححي البحع عن كاهوت جديد وال لا بين ال حديات الملم ع من لدن ا سسسساتذع المشسسساركين في كاهوت
وبمة لج المواتسسي ت يم ن البحع تسسب الموتسسوش ل

ر ل ،ملات الل اةا و الموتسسوش الذ تر ب فيه وكما

مبين في الش ()11-14ت

ه ()11-14صححي الس شاف

 -8صفحة كاهوت ):)Kahoots page
كاهوت” ”Kahootهو ممموعي من ا سسللي الم عدجع الي يارات ال ي نىسمم ا ل ل ي أ موتسوش أو ماجع
باسس ةدام أ للي ولمتس ويات مة لحي .يعرض ال اهوت  Kahootعلى هساهسي عرض أمام ال

ب وال

ب يتس ميبون

على الحور باس ةدام أج ت ال اإل رونيي او مشارك ا مع ال عبر ا ن رن ت

 -1.8تصميم االختبار:
أنار على ر نشسسساة "  " Createفي صسسسححي كاهوت في أعلى يتسسسار الىسسسححي لي ر تبويب نشسسساة
كاهوت جديد "  " Create a new kahootان رالش ()12-14ت
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ه ()12-14تبويب نشاة كاهوت جديد

من تبويب نشساة كاهوت جديد "  " Create a new kahootنة ار أما الب جاه معد سساباا ع أو نة ار كاهوت جديد "
 " New kahootان ر الش ()13-14ت

ه ()13-14كاهوت جديد

بعد اي يار كاهوت جديد سلل ا لى صححي نشاة اي بار ال ي ت ون مما يأتي وكما ي ر في الش ()14-14ت
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7

ه ()14-14صححي نشاة اي بار

 -1اإعسداجات  :Settingال ي من ي ل سا يم ن ف ح "  " Kahoot Summaryجس وتسسسس العلوان ", "Title
الوصسج "  , " Descriptionحظ في " , "Save toالع مي ال ماريي " , "Brandingفيديو ","Lobby video
تحديد الللي " ,"Languageم ان الوصسسو " "Visibilityالتسسماح لبا ي ا سسساتذع باس س ةدام هذا ال اهوت ايلسسا
يم ن وتسسس صسسسورع الل ف من ي

هذا ال بويب بعد اتمام اجيا المعلومات ناوم باللسسسلت على  Doneان ر

الش ()15-14ت
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ه (Kahoot Summary)15-14

 -2تسافي سسؤا  :Add questionيم ن اسس ةدام أما ا سسللي "  " Quizأو الىسح والة أ " " True and false
بشسس

مماني أما با ي ا نمال ف ي مدفوعي الرمن ويم ن تحعيل ا بعد هسسراة الح مي الملاسسسبي ل ،أو يم ن تمرب ا

لتسبعي أيام ممانا عت انار على " تسافي سسؤا "  " Add questionفي الم ة التسحلي إتسافي أسسللي أيرىت كرر ما
م به

ى تى لى عدج ا سللي الذ تح ا
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ه ( )16-14تافي سؤا

 -3مرب ك ابي التسسسؤا (  : )click to start typing your questionابدأ بإتسسسافي ا سسسسللي أك ب التسسسؤا في
المتس ي

ثال أجنى المتس ي مباهسرع ع يم ل ،تسافي اللاال ل ذا التسؤا وأيلسا ع الو

الذ تع اد أن ل ب ،بحاجي

ليه لل ح ير ومن ثال اإجابي على هذا التؤا ت جاةما ع من الفل أن تليج اللاال على ا سللي لمعل ا تلافتييت
 -4كما يم ل ،تسسسافي صسسسورع ل ذا التسسسؤا ال ي د تتسسساعد ال

ب على اإجابي وتل ،من ي

سسسسحب و سسسساال

الىسسورع في المرب " "Drag and drop image from your computerأو اللسسلت على ر رف صسسورع "
 "Upload imageثال اسسس عرض المح وى الةا

ب ،ت يم ل ،تسسافي صسسورع د مل ا من ب على ج ا

يم ل ،أيلسا ع تسافي فيديو من مو يوتيوب لللرض نحتسه عن لريق نتسخ علوان  URLالةا

.

بالحيديو في مرب

الحيديو " " YouTube linkت
 -5ييارات اإجابي ( :)Answer optionsممانا ع يم ن لطسس س ات تحديد جابي وا دع صسسساةبي فات أما تحديد جابات
م عدجع ف ي ياصيي مدفوعي الرمنت
 - 6الجسابسات ( :( Answersامط الةيسارات ا ربعسي .سسسسسوف ت
بالماو

ظ جاةرع في جمي الةيسارات انار على السداةرع

ل حديد اإجابي الىاةبي لي لير لون ا لى ا يلرت

 - 7تحديد و

اإجابي (  :) Time limitيم ن تحديد و
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بعد تمام عمليي وتس س ا سسسسللي نلسسسلت على "  " Doneل

ر صسسسححي ملبراي تح و على معلومات تمام وييارات

تشلي أو مشاركي ال اهوت ت

-9مشاركة كاهوت(األلعاب والتحديات) مع طالبك:
ى اآلن لاد م بإنشساة ال اهوت الةا
د صسمم ال اهوت  Kahootالةا

ب،

ب ،وسسوف تلعب من ي له م ال

ب أو المشساركينت تا لال ت ن

ى اآلن فلس ع ارج لى الحىس الذ يشسرح كيحيي نشساة كاهوتت تأكد من

أن ج ا ال مبيوتر المحمو أو أ ج ا آير تتسس ةدمه م ىسس بشسساهسسي أو ج ا العرض وتل ،لعرض ال اهوت أمام
ال

بت ما أن تشسل ال اهوت أمام ال

م ان ال دريبت يم ن لل

ب سسياوم المشساركون باسس ةدام أ ج ا م اح ل ال في المدرسسي أو المامعي أو
أو

ب اسس ةدام أ ج ا لديه ياصسيي التىسا باإن رن سسواة كان ج ا كمبيوتر محمو

ال مبيوتر اللو ي أو هاتج تكيت

 -1.9بدء اللعب عبر الكاهوت:
 -1ان ا الى صسسسسححي  Kahootsج اي يار ال حد الذ تر ب بمشسسسسارك ه من ال اهوت Kahootsالذ

م

بإنشسسساةه في تسسسمن تسسسال  My Kahootsأو من ال اهوت  Kahootsالمحلسسسلي لدي Favorites ،وكذل ،يم ن
الي يار من ال اهوت ال ي تال مشسسسارك ا مع ،من ب متسسس ةدمين آيرين  Shared with meكما موتسسسح في
الش ()17-14ت
 -2يم ن فر ال اهوت عن لريق اللسسلت على التسس ال في  Sort byلي ال فر ال اهوت بحتسسب ا

دث Most

 resentاو ا دم  Oldestأو تب الحروف ا بمدييت
 -3يم ن تعدي ال اهوت عن لريق الللت على  editلح ح صححي ال اهوتت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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ه ()17-14صححي كاهوت

 -4سسسسي ال عرض صسسسححي جديدع تحم علوان ال اهوت الذ اي رته فلس س ع عن بعض اإعداجاتت ج بدة اللعب
يمب اللسسلت على ر  playل

ر هسساهسسي ت لب تحديد لرياي اللعب أما  Teachفي ا وجوج ال لبي في اعي

وا دع أو Assignفي الي عدم وجوج ال لبي في اعي وا دع أو في الم ان نحته كما موتح في الش ()18-14ت

ه ()18-14تحديد لرياي اللعب

في سا اي يسار  Assignجس اللعسب م ل بس ،عن بعسد سسسسسوف ت ر صسسسسححسي ملبراسي جس تحسديسد تساريخ وو س بسدة
اللعب م بعض العمليات مر تشسلي أو يااف مو

ا سسللي  question timerالتسماح ب رتيب اإجابات عشسواةيعا

 Randomize answer orderو ال لب من المشسسار ك ابي اسسسال متس عار  Nickname generatorفي ا ر ب ،

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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دى هذه الةيارات ي حي أن تلسلت على ال ر الموجوج أمام الي يار ليىسبح  Onباللون ا يلسر بعد الن اة

من تل ،اتلت على نشاة  Createلي ال جدولي ال حد في تمن ال اريخ الذ

دجته ساباا ع ان رالش ()19-14ت

ه ()19-14تعيين ال حد

 -2.9مشاركة الكاهوت مع طالبك:
من أج جعوع ال

ب لى النلسسسمام لى ال اهوت الذ

 pageثال لى ال حديات يد ال ادم Challenges in progress

م بإنما ه ان ا الى الىسسسححي الرةيتسسسي Home
ج ف ح صسسححي ال حد الذ تر ب بمشسسارك ه م

ل ب ،كما موتح في الش ()20-14ت
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ه ()20-14ال حديات يد ال ادم

أو يم ن ف ح ال حد عن لريق الذهاب لى صححي كاهوت  Kahoots pageثال ف ح ال اهوت ثال الذهاب الى ال حديات
يد ال ادم  Challenges in progressلح ح ال حد

كما موتح في الش ()21-14ت

ه ()21-14ال حديات يد ال ادم

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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مشاركي:

 -1علوان URLت
 -2ر ال ال عريج الشةىي للعبي PINت
 -3يم ن مشساركي للعبي عن لريق Facebook Microsoft Teams Classroom Google Classroom
Tweeter Classroomت
 -4يم ن ل عبين النلمام لى هذا ال حد

ى الموعد الل اةي يمب م

ي أن أ ىى عدج ل عبين هو  50لعبا ع

فات في اله را المماني كما موتح في الش ()22-14ت

ه ()22-14مشاركي ال حد

 -10صفحة التقارير (:(Reports page
جورا اس س عما في الم مي في تت س ي تل،ت
يت س ةدم العديد من المعلمين ! Kahootلل اييال وتؤج ال اارير ع
لمتسساعدت ،في الن اا بال اييال لى المت س وى ال الي أعاج كاهوت بلاة ال اارير وجعم ا بممموعي كاملي من ال حتسسيلات
اإتسسافييت من يع ال ة يت المديد وس س ولي ال لا باس س ةدام راو
ال ي اسس لساف ا ك حديات مباهسرع أو ال ي م ب عييل ات

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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العموج ل ليير كيحيسي فر

والح تر ووهيحسي البحسع في العرور بتسسسسرعسي على ال ارير السذ تح ساجسهت فات بساللار فوق رأ

ال اارير أو ابدأ في ك ابي اسسسسال  kahootفي الحا البحعت يوفر كاهوت ن رع عامي أكرر سسسس ولي ومرةيي لل حلي ت
فل ع عن تاديال راى م لوعي ابلي لل لحيذ ب رياي س لي المعالميت

 -1.10ما يمكنك رؤيته في ملخص التقرير:
• جمي اإ ىاةيات ا ساسيي  -كال عدج ال
•

ب الذين لعبوا وكال عدج ا سللي وما لى تل،ت

تحديد ا سللي ا كرر صعوبي وال ي د تح ا

• مشاهدع ال

لى عاجع ال دري ت

ب الذين يح اجون لى المتاعدع بلا عة على ن اةم ال أو الذين لال ي ملوا اللعبيت

علد الن اا لى العرض ال حىسيلي تسب ال عب أو التسؤا لرايي ا ف ار ماتسمي لى أبعاج مة لحيت على سسبي المرا
في لرياي العرض "سؤا " يم ل ،رايي أجاة الحى بأكمله في سؤا معين وتحديد الحموات المعرفييت
تعسد ال اسارير لرق أيرى للم سابعسي م ال
وال حديات الحييت هذا محيد بشس
ن ام جارع ال علال الةا

ب،

يا

ب بعسد اتمسام ال حسد

يسع يم لس ،مشسسسساهسدع ملىسسسسي ال ويا الل ساةيسي لطلعساب

لمشساركي الل اةا من تحديات ال

ب  -على سسبي المرا

انشسر لا ي هساهسي في

ى ي م ن الم علمون من راي ا أو عرتس ا في المرع ال اليي ال ي تدير في ا فىس ع جراسسيعا

عبر الحيديو ويم ن ان تتسمح ل عبين المدج بال للب على ن اةا هذه اللعبي من ي

لعب لعبي  kahootمرع أيرى كلعبي

مباهرع أو تح ٍد يتير ت
يم ن ال ح ال في ال ادم في ال حديات ال ي م ب عيل ا تا كان ال حد الذ يع مد على وتيرع ال الب الذ
ي ا

يسد ال اسدم فيم لس ،تليير الموعسد الل ساةي الةسا

يم ل ،الي لعبين من تحد

م ب عييله ل

بسه من تارير أو ياسافسه بس الموعسد الل ساةيت فلسسسس ع عن تلس،

يد ال ادم  -على سسسبي المرا

تا كل تشسس ،في أن أ د ال

ب د يل

أو تا انلسسموا

باسسس ةدام لاب ير ملاسسسبت بعد مشسساركي ال حديات وا لعاب ال ي انشسس أت ا ل لب  ،سسسوف ت ر تاارير هذه ال حديات
وا لعاب في صححي ال اارير الةاصي ب اهوت ان ر الش ()23-14ت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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ه ()23-14صححي ال اارير

يم ن ه سار كس ال اسارير عن لريق اللار على  All reportsكس ال اسارير أو يم ن تحسديسد نوش ال ارير المراج ه ساره
عن لريق اللار على (  live gameألعاب البع المباهسسر
ال اارير  Dateتاريخ ال حد

 challengesتحديات) فل س ع عن تل ،ي ر في صسسححي

 Game modeنمت اللعبي و No. of playersعدج المشسسساركين في اللعابت يم ن

البحع في ال اارير عن ال حديات واللعاب ال ي أنشسسأت اعن لريق ك ابي اسسسال ال حد أو اللعبي ثال اللسسلت على Enter
في ال يبورج وكما موتح في الش ()24-14ت

ه ()24-14ال اارير

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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يم ن الن اا لى ا لعاب أو ال حديات عن لريق اللار على اسسسسال اللعبي أو ال حد لح ح صسسسححي ال حد والل ش على
الملةص  Summaryوكما موتح في الش ()25-14ت

ه ()25-14ملةص ال حد

باللار فوق رم الالال الرصسا

بموار اسسال ال ارير يم ل ،عاجع تتسمي هت سسيتسمح ل ،تل ،ب ل يال ال اارير ب رياي أكرر

م ةمي وتت ي العرور على ال ارير الملاسب تا اس ةدم نح
يم ن تع ي ال علال من ي

ال اهوت في العديد من ا لعاب أو ال حديات المباهرعت

لعب ال اهوت م ا سسسللي الىسسعبي فات ت ي يح ل ،تل ،نشسساة  kahootبأسسسللي صسسعبي فات

ل ع ي ال علال وتع ي مراجعي المح وى وال حلسير ل م حاناتت يح ا ال ارير لى ما ل يا عن " 3أسسللي صسعبي" ل ي
ي ر هذا الةيارت ي ال تىسسليج التسسؤا على أنه صسسعب تا أجاب أ

من  ٪35من ال

ب عليه بشسس

صسسحيح كما

موتح في الش ()26-14ت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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ه ()26-14ا سللي الىعبي

يم ن الل ش على الل اةا ل

المشسسساركين باللار على  Playersل

ر للا اةمي بأسسسسماة المشسسساركين (وال ي يم ن

فر ها بحتسسب ك المشسساركين باللار على  Allأو المشسسار الذ يح ا م ابعي باللار على  Need helpأو المشسسار
الذ لال يله جمي ا سسللي باللار على  )Don’t finishاإجابات الىساةبي  Correct answersالل يمي الل اةيي ل
مشار  final scoreكما موتح في الش ()27-14ت

ه ()27-14جرجات المشاركين

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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يم ن مراجعي اإجابات بحتب ا سللي وتل ،باللار على Questionsت

 -2.10عمليات يمكن إجراؤها على التقرير:
يم ن جراة بعض العمليسات على ال ارير من ي

السذهساب لى  Report optionsل

ر ساةمسي ملتسسسسدلسي

تح و على (تحمي س ال ارير  Download reportلبسساعسسي  Printتاسسارير أيرى Other reports
ال اهوت View kahoot

ه سسار

ذف ال ارير  ) Delete reportكما موتح في الش ()28-14ت

ه ()28-14عمليات يم ن جرااها على ال ارير

يم للي تل ي تارير أساسي في جدو بيانات عن لريق الن حا لى ييارات ال ارير في ك تارير فرج ت انار فوق تل،
لا تل ي تارير من اةمي اإجراةات في اةمي الل رع العاميت
الااةمي الملتدلي واي ر تل ي ال اريرت يم ل ،أي ع

 -11صححي الممموعات( :(Groups page
الممموعات هي لرياي جديدع ومرني لمشساركي المح وى و الموتسوعات واله مامات المشس ركي من أج
ال علال من اآليرين وال عاون في المح وىت يم ن للمتسس ةدم نشسساة ممموعي و جارت ا وجعوع عدج معين من ا علسساة
تسب اهس راك الت ل يوجد د لل عاون :يم ن أن تلسال الممموعي أفراجعا من أ ج ة من مؤسستس  ،أو ممموعي يارجيي
ك ممموعي ياصسسي وآمليت بىسسح  ،مشسسرفعا للممموعي لدي ،سسسي رع كاملي على مح وى الممموعي ويم ل ،تسسافي أو
الي  Kahootsكما هو م لوبت بىسح  ،عل عسوا في الممموعي يم ل ،عرض واسس لسافي  Kahootsالمشس ركي جاي
أيلسسا مشسساركي المح وى الشسسةىسسي الةا
الممموعي ول ن ل يم ل ،تحريرهات يم ن علسساة الممموعي ع
الممموعيت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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 -1.11الميزات المتاحة في إنشاء مجموعة:
شارك  Kahootsمع مجموعات محددة وحدد مستويات الوصول الخاصة بهم
•

مشاركي  Kahootsبأمان م ممموعي من ا فراج على اللحو الذ تحدجه م المروني ال املي

• يم ن علاة ممموع  ،لعب هذه ال اهوت كألعاب مباهرع أو ك حديات تاتيي
• يم ن علسساة ممموعات ،الوصسسو لى  Kahootsال ي تحدجها واسسس لسساف ا ل ن ل يم ل ال تعديل ات تع مد
تمربي السسس لسسافي الةاصسسي ب ال (أ عدج ال عبين الذين يم ل ال المشسساركي في تمربي ال علال) على !Kahoot
ي ي
•

ال ب ةىيص الممموعات بالش

الذ تريده  -بحتب الاتال والشب ي والمو والحدث لخت

البناء واالحتفاظ بالسيطرة الكاملة على مكتبة آمنة للمحتوى
• يح حظ متؤولو الممموعي بالتي رع ال املي على المح وى
• هار المح وى م أفراج يارجيين فل ع عن أولل ،الموجوجين جاي مؤست ،
• يم ن للمت ةدمين من مؤست  ،الندما بت ولي في !Kahootم  Azure ADو OKTA SSO
• يم ن علاة الممموعي رايي مح وى ممموع ال فات
•

ال بدعوع ا فراج المدج أو الحاليين لعرض المح وى الةا

•

ال بإتافي و الي المح وى وأعلاة الممموعي بحتب اج ،

ب،

دعم التعاون بين أي مجموعة من األشخاص بطريقة مرنة
تعاون م أ جم ور  -أنشم ممموعي تب الحريق أو الاتال أو المل مي أو المو أو أ
يم ن علاة الممموعي مشاركي المح وى الشةىي الةا

الي اس ةدام أيرى

ب ال م اآليرين لإلجيا وال عاونت

11ت -2نشاة ممموعي في كاهوت:
اتباش الة وات اآلتيي:
• اتهب الى صححي الممموعات من هريت ال لا العلو ت ثال اي ر نشاة ممموعي الش ()29-12ت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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• أجي اسسال ممموع  ،وأتسج وصسحعا ب جعوع ا علساة ل نلسمام ثال اتسلت على نشساة  Createكما موتسح
في الش ()30-14ت

ه ()29-14صححي الممموعات

ه ( )30-14نشاة ممموعي

• يم ل ،ما جعوع ا علسسساة عبر البريد اإل روني أو من ي

البحع عن اسسسسال المتسسس ةدم في ال اهوت كما

موتح في الش ()31-14ت

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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ه ()31-14جعوع المشاركين

• ل ي لب ا مر سوى بل نارات لبدة تافي  Kahootsلى ممموع ،ت دج ر تافي  kahootوابحع عن
 Kahootsالذ تر ب في تسسسساف سه لى ممموع س،ت بممرج العرور على  kahootالذ اي رته

دج تسسسسافي

وسسسسي م ن أعلسسساة الممموعي اآلن من العرور عليه في ع مي تبويب المح وى المشسسس ر في الممموعي وكما
موتح في الش ()32-14ت

ه ( )32-14تافي كاهوت في الممموعي

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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• ما أن ياب المت ةدم جعوت ،سي م ن من تافي  Kahootsالةاصي ب ال لى الممموعي – ياجع على اس لافي
 Kahootsال ي تم مشسسارك ا بالحع في الممموعي بواسسس ي أعلسساة آيرينت ل يم ن علسساة الممموعي
تحرير  Kahootsال ي يشارك ا اآليرونت

-12كاهوت للطالب:
-1.12انشاء حساب:
ب اسس ةدام ! Kahootفي الحىس الدراسسي تح ا لى نشساة تساب كاهوتت تا لال ت ن د م بذل ،من ب اتب
الة وات اآلتيي:
يم ل ،البدة من ي

يارع المو الرسمي

https://kahoot.com/

واللار فوق "تتسمي " ) (Sign upفي الم ة العلو ا يمن من الشساهسي أو في ت بيق  iOS / Androidالةا

بلا

عن لريق اللار على أياوني الملج الشسةىسي في الم ة العلو ا يتسر من صسححي  Discoverثال "تتسمي " في الم ة
التحلي من صححي الملج الشةىي كما موتح في الش ()33-14ت

ه ()33-14تتمي ال الب

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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تحديد نوش الحتسساب :بعد تل ،ي وجب علي ،تحديد نوش الحتسساب اي ر لالب (  )Studentكما موتسسح في الش س (-14
)34ت

ه ()34-14تحديد نوش اله را ك الب

في ا اي يار نوش الحتاب (لالب) ن ب الة وات التيي:
• أجي تاريخ مي ج كما في ه ()36-14

ه ( )35-14جيا بيانات المي ج

معرف جاةال لس ،جايس كساهوتت يم ن العرور على  Kahootsال ي
• اجيس اسسسسسال المتسسسس ةسدم  :Usernameهسذا ّ
تمعل ا مرةيي للممي تا بحع اآليرون باسسسال المتس ةدم الةا

أيلسا مشسساركي Kahoots
ب،ت يم ن لريرين ع

المرةيي نحتس ال مع ،فات تا كانوا يعرفون اسسال المتس ةدم الةا

ب،ت يمب أل ي ماو اسسال المتس ةدم  20رفعا

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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من جون متسافات أو أ رف ياصسي (باسس رلاة الشسرلات التسحليي واللاال)ت يمب أل تلتسى "اسسال المتس ةدم" الذ
تريد أن تلعب به في "ال اهوت "  Kahootsفي أ و

ل ق ج اسس ةدامه في تتسمي الديو ل اا كما

في الش ()36-14

ه ()36-14تعين اسال المت ةدم

تحدج هذه الة وع كيحيي تتمي الديو بممرج نشاة تاب،ت
•  : Googleاس ةدم تاب ،الذ تت ليحه  Googleل تمي الديو ت
•  :Microsoftاس ةدم تاب ،المت لاف على  Microsoftل تمي الديو ت
• البريد اإل روني  :اسس س ةدم أ علوان بريد ل روني وأنشسسسم اسسسسال متس س ةدم وكلمي مرور ل تسسسمي الديو
باس ةدامهت
نشاة تاب باس ةدام البريد اإل روني ي لب اجيا المعلومات اآلتيي:
• البريد اإل روني ( :(Emailتا لال تة ر الهسس را في  Googleأو  Microsoftفتسس ح ا

لى تاديال علوان

أيلسسا هسسعارات
بريد ل رونيت سسس م ن من تتسسمي الديو باسسسال المتسس ةدم أو البريد اإل رونيت د ت لاى ع
ال تسسسسويق والةسدمسي (وبلسسسسمل سا عساجع تعيين كلمسي المرور) بلسا عة على عسداجات تسسسسابس،ت اك سب علوان البريسد
اإك روني الذ تر ب في اس ةدامه.
اجرا على تذكره فاتت سس تس ةدمه م اسسال المتس ةدم أو
• كلمي التسر( :)Passwordهذا رم أمان يمب أن ت ون ع
البريد اإل روني ل تمي الديو لى تاب،ت يمب أن ت ون كلمي المرور الةاصي ب ،من  6لى  20رفعات
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• بعد اجيا المعلومات الم لوبي اتسسلت على ال ر  Sign upل حىس على م ان الديو الحور ت سسسوف ت لاى
رسالي تر يب من فريق كاهوت ( )Kahoots teamكما في الش ()37 -14ت

ه ()37-14تتمي الديو

لاد أصبح لدي ،تاب في كاهوت من اآلن فىاعدا ع سوف تبدأ تتمي الديو بالللت على ر تتمي الديو Sign
inت

 -2.12الصفحة الرئيسة (:)Home page
تح و الىسسسسححي الرةيتسسسسي ل اهوت جمي ال حديرات الةا

ب ،والموجه ل ،من ب ا سسسسساتذع فلسس س ع عن معلومات

الحتاب تت ون الىححي الرةيتي من ا ج اة اآلتيي كما موتح في الش (:)38-14
Share -1مشاركي :لمشاركي تح ٍد تعيين تح ٍد أو تحديع اآلنت
 Create -2نشاة :ي يح ل ،نشاة كاهوت جديد أو الي يار من الاوالب الم ا ي ل ،ممانا ع في الي الحتاب الممانيت
 -3اإعداجات  :يم ن تلير معلومات الحتاب عن لريق الذهاب لى Settingت
User information -4معلومات المت ةدم :اسال المت ةدم اسال الحتاب و اله ماماتت
 My Kahoot -5ال اهوت الةا

ب:،

يع يم ن من ي

 My Kahootsنشاة كاهوت جديد ا تح ٍد جديدت

 Challenges in progress -6ال حديات يد النما  :ال حديات يد النما ت
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263

احملور الرابع عرش

Kahoot

ه ()38-14صححي ال الب

 -3.12االنضمام إلى التحديات واأللعاب:
يم ن النلسمام لى ال حد عن لريق السس مابي لدعوع ا سس ات باسس ةدام أما علوان  URLأو ر ال ال عريج الشسةىسي
للعبسي  PINوتلس ،بسالسذهساب الى صسسسسححسي لعسب ال ساهوت  https://kahoot.it/و جيسا  PINالمع ى من بس ا سسسسس سات
والبدة باإجابي عن ا سسللي تمن الو

المحدج من ب أس ات الماجع كما موتح في الش ( )39-14أو يم ن النلمام

عن لريق Tweeter Classroom Facebook Microsoft Teams Classroom Google Classroomت
يم ن ل عبين النلمام لى هذا ال حد

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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ه ( )39-14جيا PIN

 -13المصادر:
1- https://kahoot.com/

اعداد :م.م .محمد هميدي صال
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Flipgrid

جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة:
 -1مقدمة عامة
 -2املوقع الرمسي للمنصة
 -3انشاء حساب جديد للمعمل
 -4تسجيل ادلخول اىل املنصة ابس تخدام
حساب ُأنىشء سابقا
 -5مركز املساعدة()Help Center
 -6طريقة التحاق الطالب ابجملموعات أو
مبوضوع معني

 :Flipgridهي منصةةت ليميميت تملميةيت ملصصةةصةةت بإنليج تلفيديوهيت
تلليميميت لميديد من تللصصةصةيت وكلل لليديا تلدسول لممرةلس ين بقسييت
سهمت وسمسمت.
أصةةةبهت هكل تلمنصةةةت مم ي ة لرةةةس ت ميي سوسةةةوقت وهي ملوتقيت م
صدميت هكل تلرس ت و مليهت مميني ة لممدتسل وتلمؤسسيت تلليميميت.
لليح هكل تلمنصةةةةت لمقمك نم ين لسةةةةمية ومرةةةةيس ت تليديد من مييق
تلفيديو م زممئها تآلصسين لهت نرةةةستل تلميما وبيام ين تسةةةلصدتمهي
لمريسي تلقمك أو تلوتمبيت تلمنزليت.

 -7انشاء املواضيع واجملموعات
 -8تفاصيل انشاء املواضيع
 -9انشاء فيديو تفاعل للطلبة
 -10اهناء املوضوع ومشاركته

 -2الموقع الرسمي للمنصة:
يلا تلدصوة تلى تلمنصت ةن قسيق تلموق تآللي :الهظ

ر ة()1-15

 -11الالصة
 -12املصادر

اعداد :م.م .مسري اسامعيل عل
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ر ة()1-15تلوتمهت تلسئيست لمنصت Flipgrid

 -3إنشاء حساب جديد للمعلم:
يلا ننرةي هسةيك تلميما ةند تلطةعق ةمى ممت ( )Educator Signupقي تلصةفهت تلسئسةيت نك لظهس تلنيقكة تللي قي
تلر ة ()2-15ولهلوي ةمى صييسين:
-1ننري هسيك بيسلصدتا بسيد (.)Google
-2ننري هسيك بيسلصدتا بسيد ()Microsoft

اعداد :م.م .مسري اسامعيل عل
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ر ة()2-15ننري هسيك مديد ةمى منصت Flipgrid

 -4تسجيل الدخول الى المنصة باستخدام حساب أُنشيء سابقاً:
بيد ننرةي هسةيك لمميما مي رةسهل ننفي ة ،يلا لسةمية تلدصوة تلى تلمنصةت لعس

ننرةي تلمميمي أو تلموتطةي بهسةك

تلهيمت نليهي وي ون لسةةمية تلدصوة بيسةةلصدتا تلنيقكة تلموطةةهت قي تلر ة ة ( )3-15نك لظهس هكل تلنيقكة بيد تلطةةعق
ةمى أمس(.)Educator Login

ر ة()3-15لسمية تلدصوة تلى منصت Flipgrid

اعداد :م.م .مسري اسامعيل عل
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 -5مركز المساعدة (:)Help Center
تلعس

من هو تلبهث ةن أي ميمومت لصص تسةلصدتا مز من أمزت تلمنصةت ونيميد ميموميت يقيت ةن يفيت تليمة

ةميهي ،ويم ن نظهيس هكل تلنيقكة بيد تلطةةعق ةمى أمس( )Help Centerقي تلصةةفهت تلسئيسةةت وليني مس ز تلمسةةيةدة
مي موطح قي تلر ة (.)4-15

ر ة()4-15نيقكة مس ز تلمسيةدة لمنصت Flipgrid

 -6طريقة التحاق الطالب بالمجموعات أو بموضوع معين:
يلا كلل بإدصية تل ود تلمسةةلما من تللدسيسةةي قي تلمسب تلموطةةح قي تلرةة ة ( )5-15وكلل لمسةةميل لمقيلك بإمست
تلمنيقرةةةةيت وةمة تلفيديوهيت تللفيةميت قي تلممموةت أو قي موطةةةةوي ميين .مي يم ن لمقيلك تالللهي ةن قسيق
مسب تلنص تلظيهس قي تلوتمهت تلسئيست لممنصت بيسلصدتا تل ود تلسقمي أو صوسة تلبيس ود.

اعداد :م.م .مسري اسامعيل عل
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ر ة()5-15نيقكة تللهي تلقيلك بيلممموةت أو بموطوي ميين بيسلصدتا تل ود

 -7إنشاء المواضيع والمجموعات:
لليح تلمنصةت نم ين ننرةي موتطةي منفسدة ومرةيس لهي م تآلصسين أو ننرةي ممموةت لهلوي ةمى ةدد من تلموتطةي
يم ن لممي تلمرةةةةلس ين قي تلممموةت سؤيلهي وتللفيةة ميهي .وللا هيلين تليمميلين مي موطةةةةح قي تلرةةةة ة (-15
 )7-15(،)6ةمى تللوتلي.

ر ة()6-15ننري موطوي

اعداد :م.م .مسري اسامعيل عل
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ر ة()7-15ننري ممموةت

بيد تلطعق ةمى أمس ننري ممموةت( )Create Groupلظهس تلنيقكة تلموطهت قي تلر ة ( .)8-15نك يلا ندصية تسا
تلممموةت وتل ود تلصيص بهي و كلل صييستت نطةيقت تلقمبت بيسةلصدتا تلبسيد تال لسوني لها أو تسةلصدتا تسةا مسةلصدا
ل ة قيلك ،وكلل ةن قسيق لهمية ممل بصيعت أ سة وندصية بيينيت تلقمبت قي ثا لهميم نلى تلموق ل ي ي ون لديها
هسيبيت ميهزة لم نها من تلدصوة نلى تلممموةت أو تلموطوي.
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ر ة()8-15ننري تلممموةت ونطيقت تلقمبت لهي

مي يم ن ننرةةةي

ود صيص لمطةةةيول نن ي ون ولي أمس تلقيلك أو غيسل لمسةةةميل لها بيلدصوة ومليبيت أهد تلقمبت.

وتلر ة ( )9-15يوطح قسييت نطيقت تلقمبت أو دصوة تلطيول لمممموةت.
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272

احملور الامس عش

Flipgrid

ر ة( )9-15نيقكة نطيقت تلقمبت لمممموةت وتلسميل لمطيول بيلدصوة لهي

 -8تفاصيل إنشاء المواضيع :
بيد تلطةعق ةمى أمس ننرةي موطةوي ( )Create Topicلظهس تلنيقكة تلموطةهت قي تلرة ة ( )10-15وتللي لهلوي
ةمى ةنوتن تلموطةوي ( )Titleومنقو تلسةؤتة( )Promptو كلل أقصةى وقت لسةمية مسةمول لمقيلك لسةميم قي
تاميبت.
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ر ة( )10-15أمزت ننري تلموطوي من لدن تألسليك
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صيص ي ة ( )Privateأو ةيمي ة( )Publicلمسةميل أو ةدا تلسةميل ألرةصيص ميينين بسؤيت هكت
ة
كلل يم ن مية تلموطةوي
تلموطوي مي موطح قي تلر ة (.)11-15

ر ة( )11-15نم ين مية تلموطوي ةيمية أو صيصية هسك تلهيمت

 -9إنشاء فيديو تفاعلي للطلبة:
هكل تليمميت للطمن وط قيديو لمقمبت يهلوي ةمى تلسؤتة بيللفصية ويلا كلل بقسييلين:
-1سق قيديو أنرى سيبيي ة من تلهيسوك – تلر ة(.)12-15
-2ننري قيديو مديد بيسلصدتا تلمنصت – تلر ة(.)13-15
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ر ة( )12-15سق قيديو أنرى سيبيية نلى تلممموةت

ر ة( )13-15لسمية قيديو مديد بيسلصدتا منصت Flipgrid
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 -10إنهاء الموضوع ومشاركته:
بيد مي لا ن مية ممي تاةدتدتت لمموطةوي يظهس ود تلموطةوي تلييبة لممرةيس ت مي موطةح قي تلرة ة (.)14-15
تآلن أصةةةبح تلموطةةةوي ميهزت ة لممرةةةيس ت ةن قسيق تلمنصةةةيت تلليمميت تألصسى مثة ( )Google Classroomو
( )Microsoft Teamsوغيسهي لإلميبت ةن بفيديو يلا لسميم من لدن تلقيلك ثا بيد كلل ييوا تألسليك بمريهدة قيديو
ة قيلك ونةقي تلدسميت هسك تاميبيت.

ر ة( )14-15نيقكة ود تلمريس ت لمموطوي

 -11الخالصة:
منصةة  Flipgridمنصةة تعليمية مهمة في إنشةاء اأسةللة بصةي ة فيديو من لدن اأسةتا واإجابة عنه بفيديو مسةجل
من لدن الطالب لتقييم الطالب بحسب إجاباتهم.

 -12المصادر:
1- https://info.flipgrid.com/
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Padlet

جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة:

 -1مقدمة عامة
 -2مواقع ادلخول اىل منصة Padlet
 -3مزااي Padlet
 -4عيوب Padlet
 -5اس تخدام Padlet
 -6أمناط احلائط اللكرتوين
 -7الانضامم اىل احلائط
 -8الاس توديو
 -9ترقية املنصة
 -10املصادر

 :Padletهي منصةةت ليميةيت لعليميت يمش كةةالت إنترنيت لسةةةل ممةيم
و مطلمب بلمتعليل بطرح ألفللر و مةيموملت بشةلل مالكةري ولوذ كمم م
خالل إنشةةةةلئ ةلتر فتر شةةةةي بةاكةةةةلةلل و مو ذ م تمعةت م مةنذ مةيم
ومشةةةةلرمت مط مطمات مياومو بوشةةةةط فللره وليمياللب يمي بشةةةةلل
(صةةوري نصةةوقي مالدط فنوو و تش ممعلت بصةةي ت  pdfو )word
بينهل وت

عظ ومشةةةلرمت ها مطلتر رفتر شةةةي مل بشةةةلل صةةةور و

مستنن ت.
ممةةت  Padletممةةت نرووييةت ليني ( مةيةن و) وهي لةنل يمش إملةلذ هةا
مةنصةةةت يمش لو ي ميةميت متيميةيت ممطلمب وهةةةيرهل بشةةةلل صةةةطيل
مموصةةول إمش مبنو مةنشةةوو وهو مل وعيم مةين و بلمطةةار م خالل
لطروم مالرب إمش مو بت مةطموبت.

 Padletهو ميلني مل منسةةةة ت مةيلنيت من مطنوس بةسةةةةل ت خزذ وينو مطو تر متي وةل نشةةةةرهل ووةل لر يت
بلكتر ك ميي مالهتعلوس م

ةيط إمللنلل مةتل ت.

 -2مواقع الدخول إلى منصة :Padlet
لتو فر منصةةةةت  Padletفي ميةنوةن م مةتةل ر إملترونيةت وبةانةةةت م تمعةت ووةل مةنخول إميبةل م خالل مةل
والي -1 :م خالل مةو ط إملتروني مرهةي يمش صعطت إنترنيت م خالل مر بر آللي:
https://blog.padlet.com

اعداد :م.م .عاصف رعد محيد
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 ولنصةيا و ميةل يمي بشةللMicrosoft store لطةيل مارنلمج إمش بلز مطلهةوب م خالل متير ملولروهةوفت-2
: ووتوفر م خالل مر بر آلليonline مالكر

https://www.microsoft.com/en-us/p/padlet/9mtwd1kmhb48

: م خالل مر بر آلليApp store  م خالل متير بل مرهةيApple  أل بزسiOS لطةيل متطايق بنةلم-3

https://apps.apple.com/us/app/padlet/id834618886

: وم خالل مر بر آلليGoogle paly  م خالل متيرAndroid لطةيل متطايق بنةلم-4

https://play.google.com/store/apps/details?id=com. wallwisher.Padlet&hl=en&gl=US

google chrome  إمش متصعلadd-ons لطةيل إشلفت-5
https://chrome.google.com/webstore/detail/padlet/ppckapbnfhikdajgehibjapcohbaomhd?hl=en
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 -3مزايا :Padlet
 -1هبل رهت ن م مم لوت فطالً ي

تو ت يمش و بت مست نم هبمت ولنلهب ةيط أليةلر.

 -2وةل هت ن م م خالل مةو ط مالكرس وبنوذ مطل ت إمش ي بر مج.
 -3وسةل مم بإشلفت مةال ةلت و منصوق و مصور ومالدط معينوو و مرهوملت بسبومت إمش مطلتر م لق بم.
طل إشلفت مستنن ت  Wordم ملةايولر إمش ن ر  Padletم لق بم.
 -4وةلنم و ً
 -5ووفر  Padletميةويت متنويت م ألنةلد و متصلمي مالختيلر م بينبل.
 -6ويةل  Padletيار بزس متينوس وبطةنبل مبو لف مةطةومت.
 -7وةل إور ج وإشلفت ي ن ر  Padletلاوم بإنشلت إمش منونتم و مو ط مووب م لق بم بسبومت.
 -8ويزز ميةل متيلونيي ك وةل ممينون م ألك لق منشر يمش مطلتر نعس وفي مو ت نعس .
 -9وةل لصةةنور ي ن ر  Padletفي ميةويت متنويت م متنسةةيالت وبطةةةنبل  PDFو صةةورس و  CSVو
.Excel

 -4عيوب :Padlet
 -1في منسة ت مةيلنيت وسةةل مم في إنشةلئ الالالت نر ذ فار ملل سةلب ي ك وةل

او وإشةلفت مللربب ب بنوذ

ذ لتيلوز مثالالت نر ذ نشطت في مةرس مو نس.
 -2بةيرو منشر وبةيرو م لورس مطلتر ي ر وةلنم مر وع و متينول إر إك ملذ منوم مطسلب.
 -3ي مةمعلت مةطةمت في منس ت مةيلنيت مطنو باذ ر لتيلوز .10MB
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280

احملور السادس عش

Padlet

 -5استخدام :Padlet
أوال :من خالل الموقع اإللكتروني:
-1وت منخول إمش مةو ط إملتروني م لق بلمةنصت

https://blog.padlet.com

هوو لعتل مو بت مرتيست ممةو ط مةل في مشلل(.)1-16

كلل( )1-16مو بت مرتيست ممةو ط

ووشةةل كةةلل( )1-16مو بت مرتيسة ت ممةو ط متي لةبر فيبل لسةةييل منخول م خالل  Log inك ملذ منوم سةةلب
هةةلبق في مةنصةةت و وةل إنشةةلئ سةةلب نون م خالل مطةة ر يمش  Sign up for freeي ومامم وةل لنصةةيب
مارنلمج في بلز مطلهوب م خالل لطةيل لطايق مةنصت م متير ملولروهوفت .
 -2إنشةلئ مطسةلب :وت إنشةلئ سةلب نون م خالل مطة ر يمش  Sign up for freeهةوو لعتل منل و بت نونس مةل
موشطت في مشلل( )2-16ولين وطل و بت متسييل منخول فيةل بين.
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كلل()2-16و بت لسييل منخول وإنشلئ مطسلب

ووشل مشلل( )2-16ذ هنلمم ربيت ختيلر ت إنشلئ سلب نون وهي:
•

هةةةةت ةن م سةةةةلب  Googleوهو بةلريتةةلو يمش ماروةن رملتروني  Gmailو بةلهةةةةت ةن م ماروةن إملتروني
ميلميي ماي وين إ نى خنملت  G-Suiteمةانمت م .Google

•

هت ن م سلب ملولروهوفت و .Skype

•

هت ن م سلب  Appleم لق با بزس بل ةييبل.

• إنشلئ سلب نون بلهت ن م ي إوةيل وممةت مرور(بلهوورو) م رض إنشلئ مطسلب
بين ختيلر ن مطسلبلت يال وإوخلل مةيموملت مةطموبت وت مط ر يمش  Sign upإنشلئ مطسلب.
-3ينن متةلل متسةةييل و منخول إمش مةنصةةت هةةوو لعتل مو بت مرتيسةةت  Dashboardم لصةةت ببا مطسةةلب متي
وةل م خالمبل إنشلئ مطلتر و مشلرمت ي مةل وةبر في مشلل(.)3-16
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كلل()3-16و بت سلب مةست نم

ينن إنشلئ سلب و منخول هوو واوم مةو ط بإنشلئ لتر لمالتيل ً وسةش  Bookmarksوةل ممةست نم متينول يمي م
خالل ل يير منةر و ره و مةطتوى بطسب مربات .لطتوي ها مو بت يمش مل والي:
•

وةل م خالمبل إنشلئ لتر نون.

•

رنطةلم إمش لتر ُنششئ م

•

ال.

رهةتنوو ووةل م خالم ردالع يمش نةلكج ل إنشةلههل م

ال كة لق آخروذ و رهةتعلوس

منبل ماو مب بلمطلتر م لق بم.
وت م خالم لر يت منسة ت مةيلنيت م خالل ركةتر ك بلمةو ط كةبرول ً و هةنوول ً و رهةتعلوس

•

م خصلتص إشلفيت.
مل مالتةت مةو ووس م

بت ميسلر فتاي لصنيف يرض يةلممي مةل في مشلل(.)4-16
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أليةلل مطنوثت
ةيط أليةلل متي ل إنشلههل
يةلل لةت مشلرمتبل
يةلل ل رييلب ببل
أليةلل مةؤركعت
إنشلئ ميمن نون

كلل()4-16لصنيف ريةلل

متينول مةمف مشة صةي ممةسةت نم نطة ر يمش صةورس مةسةت نم في ميبت ميةنش ميميل م مو بت مرتيسةت ممةنصةت مةل
موشل في مشلل()5-16متننرج لتةت بلرختيلر ت
ه مةست نم

مصعطت مرتيست ممةنصت

لينول مةمف مش صي

ميمن مةمعلت مةرفات
ميموملت إ صلتيت

إين و ت مرتيست
لسييل م روج م مطسلب

كلل()5-16

اعداد :م.م .عاصف رعد محيد

284

احملور السادس عش

Padlet

م خالل مطة ر يمش  Profileهةوو لةبر و بت ميموملت مةسةت نم متطةةنت هة وصةوس مةسةت نم وملفت مينر ذ
متي لم بإنشةلتبل مةل في مشةلل()6-16ومتينول مةمف مشة صةي نطة ر يمش  .Edit Profileهةيت فتل و بت لينول
مةمف مشة ص منبل إشةلفت ول يير مصةورس مشة صةيت ول يير رهة مةلهر في ميرض ومامم هة مةسةت نم ول يير
م ت ميرض في مةو ط وم ال خزذ متطنوثلت متي ُوخمت.

مط ر يمش مصورس إهتان مبل
ل يير ره
مارون إملتروني
ه مةست نم

ل يير مم ت
لطنوث وخزذ مةيموملت

ختيلر فيةل ك منت ميمةل ً

كلل()6-16لينول مةمف مش صي

ناوم بلمنخول إمش مطلتر ماي ُنشةةةشئ لمالتيل ً و مةسةةةةش  Bookmarksم خالل مطةةة ر يمي معتط ولطرور ي ينن
منخول هوو لةبر منل و بت ها مطلتر مةل موشل في مشلل(.)7-16
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كلل()7-16و بت مطلتر

لطتوي مو بت مرتيسةت إنشةلئ مطلتر يمش ينس مبلم وةل م خالمبل متينول يمش مطلتر ولنسةيا وإشةلفت ي مرفالت
مي  .في ميبت ميميل ميسةرى وةبر هة مةسةت نم وصةورل و هة مطلتر ماي ل نشةله  .وفي ميبت ميميل ميةنش م
مشلكت لو ن مينون م رختيلر ت وهي يمش منطو آللي :

أ

-

ب

ت

ث

ج

رختيلر ت

ب -لطنوث مطلتر
ت -مشلرمت مطلتر مط آلخرو
ث -إيلوس إنشلئ مطلتر بيةل نس ت نونس مشلببت
ج-

إييلب بلمطلتر

اعداد :م.م .عاصف رعد محيد
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أ-االختيارات
ينن مطةةة ر يمش واونت رختيلر ت وهي منالد ألفايت مثالث هةةةوو لةبر منل لتةت منسةةةنمت لطتوي يمش مينون م
رختيلر ت مةل في مشلل()8-16
ميموملت مطلتر
مةسلينس
رييلب
إيلوس إنشلئ مطلتر
يرض ملئ مشلكت
ويوس ك لق
مشلرمت مطلتر
لصنور مطلتر إمش ن مصيغ
داليت مطلتر
لطنوث مطلتر
ل يير منةر
مسل ةيط مةنشور ت
ركعت مطلتر
او مطلتر

شكل()8-16

ب-تحديث الحائط
ينن مطة ة ر يمش واونت لطنوث مطلتر هةةةوو لةبر منل ينس ختيلر ت ل ص إمللذ لطنوث ولينول مطلتر منبل ل يير
متسةيت و م معيت و منةر مةل في مشلل()9-16
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م هنل وةل ل يير لسةيت مطلتر
إشلفت وصف ممطلتر
إشلفت واونت ممطلتر
نسر ينو ذ مطلتر

ل يير صورس م معيت
ل يير نةر ألمو ذ
ختيلر نوع م ر
يرض ه مش ص هعل مل منشور يمش مطلتر

لرليب يرض مةنشور ت

كلل()9-16

ت -مشاركة الحائط
وةل م خالل واونت مةشةلرمت م إرهةلل مطلتر إمش كة لق مطنوو لاوم بلختيلره ومامم وةل نسةر ر بر مطلتر
و إنشلئ  QR codeو لصنور إمش ي م مصيغ ومةل ماي في مشلل()10-16
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نسر مر بر ومشلرمت
مطصول يمش رمز رهتيلبت مسروط
لطةي مطلتر في

ن مةو ط إملترونيت

رهلم م خالل مارون إملتروني
مةشلرمت يار معيساوك
مةشلرمت يار لووتر
مةشلرمت في مومل مالي روم
عظ مطلتر بشلل بصي ت صورس
عظ مطلتر بشلل بصي تPDF
عظ مطلتر بشلل بصي تCSV
عظ مطلتر بشلل بصي تExcel
داليت مطلتر

كلل()10-16

مةو ووس في ميبت ميةنش هةعل مشةلكةتي و م خالل

إشةلفت مةنشةور ت إمش مطلتر م خالل مطة ر يمش واونت

مطةةةة ر بزر مةلوي روسةةةةر  double clickفي ي مللذ فلرغ و خل مطلتر .فسةةةةتةبر مربط و ر مةل ماي في
مشلل( )11-16متي م خالمبل وةل متلبت ي نص و إشلفت صورس و ماطط فنوو.
او مةنشور

كلل()11-16

ج

ث

ت

كلل()11-16

-

لطةيل ممف م

ينو ذ
مةنشور
نص مةنشور

ب

أ
1

بلزك

ب -إشلفت ر بر مو ط إملتروني
ت -ماطث في  googleي ي كي وإشلفت .
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ث -إشلفت صورس م خالل هت ن م ملمرس ميبلز
ج-

مةزون م رختيلر ت ينن مطة ر يميبل هةةتةبر لتةت منسةةنمتي مةل ماي في مشةةلل( )12-16وهي م يلر ت
مسلبات نعسبل مط بيض إشلفلت.
لطةيل ممف
إشلفت ر بر
إشلفت ي ممف م خالل ماطث في مومل
إشلفت صورس بلهت ن م ملمرس ميبلز
إشلفت ماطط فنوو بلهت ن م ملمرس ميبلز
إشلفت ماطط صوت م خالل مةلوم
إشلفت لسييل مشلكت مطلهوب
إشلفت ره
إشلفت مو ط

ر في

مربر مط لتر آخر

كلل()12-16

ووشل مشلل()13-16كلل مطلتر بين إشلفت ينو م مةنشور ت إمي متي وةل متطل بةللنبل ومامم لينومبل و افبل

اعداد :م.م .عاصف رعد محيد
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كلل()13-16

لنويت مةنشور ت يمش مطلتر مل بي نص وصورس وماطط فنوو ووةل إشلفت مةزون مةل همعنل هلبال ً.

 -6أنماط الحائط اإللكتروني:
وةل إ نشةةةةلئ نةةلد ةنوةنس مشةةةةلةل مطةلتر م خالل مو بةت مرتيسةةةةت ممةو ط ي دروق مطةةةة ر يمش
متةبر مينون م ألنةلد رختيلر نهلي مةل ماي في مشلل(.)14-16
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4

3

2

1

8

7

6

5

كلل()14-16

 -1نمط الحائط االفتراضيي :وةل م خالل ها منةر لرليب مةنشةور ت بشةلل فاي متسةمسةل بطسةب لرليب نشةلتبل
ووةل نال مةنشور إمش ي مللذ ملم و خمعبةل و بينبةل بايت مةنشور ت.
 -2نمط اللوحة القماشية :في ها منةر لستطيط وشط مةنشور في ي مللذ لربب ب يمش مطلتر بنوذ ي لرليب
وبطروت ملممت مةل وةل ربر ي منشور و خل مطلتر و متوصيل فيةل بينب م خالل هب .
 -3النمط االنسيييا:ي :وت لرليب مةنشةةور ت في ها منةر بشةةلل يةووي متسةةمسةةل م أليمش إمش ألهةةعل ووةل
وطل ً إيلوس لرليب ي منشور م خالل لطرول إمش أليمش و إمش ألهعل سب مربات.
 -4نمط الجريد :ولوذ لرليب مةنشةور ت في ها منةر يمش كةلل يةنس متسةمسةمت بشةلل فاي وولوذ دول ميةوو
بطسب دول مةنشور ميلوذ كلمبل ملميرونس.
 -5نمط الرفوف :وت م خالل ها منةر إنشةلئ ينو م أليةنس وت لسةةيتبل هةلبال ً وم ال وت إشةلفت ي منشةور في
ي م ها مرفوو.

اعداد :م.م .عاصف رعد محيد
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 -6نمط الدردشية :للوذ بيئت منشةر و خل مطلتر يمش كةلل وروكةت فيةبر مةنشةور و خل فاليت وروكةت متتسةمسةل مل
مةنشور ت يمش كلل وروكت بشلل ا ب و ةيل.
 -7نمط الخريطية :ويتار م ألنةةلد مر تيةت وك ت فلرس ةيمةت ومعيةنس ةن ً يةث ولوذ مطةلتر يمش كةةةةلةل خروطةت
ايايت م خر تر مومل ووةل للايرهل ولصةة ة يرهل يمش ي وومت و منونت و ملل ميلم مامم وةل ل يير كةةةةلل
م روطةت ةماذ للوذ دايييةت و ةةلر صةةةةنةلييةت و إو روةت .وت هةةةةاةلد مو ط في ي ملةلذ يمش م روطةت وإشةةةةلفت
مةنشور يمش ها مةو ط بشلل ةيل ن ً.
 -8نمط الخط الزمني :وتلوذ ها منةر م خر ُفاي وةل إشةةلفت مةنشةةور ت يمي بشةةلل هةةم
إشةلفت منشةور نون يمش وةي و وسةلر مةنشةور ت مسةلبات يمش نع

ومرلبي ووةل

م ر متتوزع مةنشةور ت بشةلل متنلهةق يمش

م ر و هعم .

 -7االنضمام إلى الحائط:
وةل رنطةةلم إمش لتر لةت مشةلرمت م خالل ر بر ها مطلتر فيت مطة ر يمش

وم ال مصةق

ر بر مطلتر و مط ة ر يمش  submitمالنتالل مش مطلتر مةل موشةةل في مشةةلل( )15-16مةل وةل منخول م خالل
رمز  QR codeماي ل مشلرمت يار مارون إملتروني و يار مرهلتل.

كلل()15-16
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 -8االستوديو:
لطتوي رهةةتوووو يمش ينو ماير م مينر ذ متي وةل ردالع يميبل متي صةةةةت م منذ مةسةةت نمي .
وةل منخول إميبل م خالل مط ر يمش

مالنتالل إمش رهتوووو مةل موشل مشلل()16-16

شكل()16-16

 -9ترقية المنصة:
وةل لر يت مةنصةت إمش منسة ت مةنفويت مللممت م خالل مطة ر يمش

و رنتالل إمش و بت متر يت

و ردالع يمش ميز ت منس ت مةنفويت مةل موشل في مشلل(.)17-16
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كلل()17-16

تتميز النسخة المدفوعة :ما يأتي:
 -1ينو بير مطنوو م مينر ذ متي وةل إنشلههلي يمش يل

منس ت مةيلنيت و مةطنوس بثالالت نر ذ فار.

 -2ي مةمف مةر و إشةلفت إمش مطلتر وصةل مش  250MBوهو مار بةةةة ة  25مرس م منسة ت مةيلنيت ومامم
لني ها منس ت مالدط معينوو يلميت من ت . HD
 -3مطصول يمش ومووت بنوذ منخول في دلبور.
 -4إنشلئ مو يم م لق شة مةنصت بلتلبت  Domainبلهةم.
 -5مةزون م خيلر ت لنةي يةلمم بن خل ميمن ت بإشلفت يالملت ومؤكر ت معينس.
وةل مطة ر يمش  View Plansمالدالع يمش نو ع ركةتر ك .إك وو ن هنلمم نويلذ م ركةتر ملت وهي كةبري
وهنوي مةل موشل في مشلل(.)18-16
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كلل()18-16

ثانيا :الدخول من خالل جهاز المو:ايل:
ش تبل في مانمت مشةرح بطسةب نوع ميبلز
وت لطةيل متطايق م لق بلمةنصةت م خالل مرو بر متي ير ة
ونةلم متشةةة يل .يمش هةةةةايل مةثللي أل بزس آلوعوذ  iPhoneوت لطةيل متطايق م خالل متير  app storeوللوذ
واون متطايق مةل في مشلل(.)19-16

كلل()19-16
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ينن فتل متطايق ممةرس ألومش لةبر و بت متطايق بلمشلل متلمي مةل في مشلل(.)20-16

كلل()20-16

كلل()21-16

وةل إمل لسةةييل منخول م خالل مطةة ر يمش  LOG INو إنشةةلئ سةةلب نون بلمطةة ر يمش  SIGN UPوهو
مشةلب لةلمل ً ميةميت متسةييل م خالل مةو ط .ينن مطة ر يمش SIGN UPهةوو نتطول إمش و بت إنشةلئ مطسةلب
مةل في مشةلل()21-16ي م هةمعنل هةلبال وةل إنشةلئ سةلب باربط در تق وهي إمل سةلب كةرمت  Appleو سةلب
كةةرمت  Googleو سةةلب كةةرمت  Microsoftوفي لل م لربب بإنشةةلئ مطسةةلب باي مةل ورو هةةلبال ً وةلنم إنشةةلئ
بطسب هت ن م برونك إملتروني.
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بين لسييل منخول ول مرس هوو لةبر و بت ختيلروت لطنو نوع كتر مم مل ميلني و منفوع مةل ماي في
مشلل(.)22-16

كلل()22-16

ينن ختيلر مطسةةلب مةيلني ننتال إمش مو بت مرتيسةةت ممةنصةةت متي م خالمبل وةل إشةةلفت ي لتر و متينول إمش
مةمف مشة صةي و رنطةةلم إمش لتر لةت مشةلرمت ميم .مشةلل()23-16ي لوشةل مو بت مرتيسةت ممةنصةت بين
منخول.
رهتوووو

إشلفت لتر

م يلر ت

رنطةلم إمش لتر

مطلتر رفتر شي

متصنيعلت

كلل()23-16
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ها مو بت هي مشةةلببت لةلمل ً ممو بت مةو ووس في مةو ط إملتروني ممةنصةةت وبلإمللنلت نعسةةبل .فتت وطةل ً إشةةلفت
لتر فتر شي وةل متينول يمي .
ينن مطةةة ر يمش واونت رختيلر ت هةةةوو لعتل منل و بت م خالمبل وت لينول مةمف مشةةة صةةةي و ر صةةةلتيلت
وإين و ت مةنصت و لسييل م روج م مطسلبي مةل ماي في مشلل(.)24-16

كلل()24-16

ينن إشةلفت لتر م مو بت مرتيسةت هةوو لةبر ةيط ألنةلد متي م مةةل إنشةلئ مطلتر م خالمبل بطسةب ربات
مش ص و سب داييت مةوشوع ماي ور و در  .واي مشلل ()25-16ي ةيط ألنةلد متي كر ت هلبال ً.
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كلل()25-16

ينن إنشلئ لتر و منخول إمي إشلفت ي منشور هوو للوذ و بت مطلتر في متطايق مةل في مشلل(.)26-16
إيلوس إنشلئ مطلتر
إييلب
مةشلرمت
إين و ت مطلتر

ه
مطلتر

م يلر ت

منشور ت

إشلفت منشور

كلل()26-16
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إشةلفت منشةور نون ناوم بلمطة ر يمش واونت إشةلفت مةوشةطت في مشةلل()26-16ألنبل مطروات مو ينس مإلشةلفت
فار يمش يل

مةنصةت في مةو ط إملتروني .ينن مطة ر يمش واونت إشةلفت هةتةبر و بت إنشةلئ مةنشةور مةل في

مشةةلل( )27-16و متي وةل م خالل ها مو بت متلبت نص و إور ج صةةورس و ماطط فنوو و بيرهل م إمللنلت
متي كر ت هلبال ً.

كلل()27-16

مةل وةل إظبلر ةيط م يلر ت م لصةةت بلمطلتر بلمطة ر يمش واونت رختيلر ت متةبر مو بت مةل في مشةةلل(-16
)28وهي م يلر ت نعسبل متي كر ت في و بت مةتصعل م مةو ط إملتروني.
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كلل()28-16

-10المصادر:
1- https://blog.padlet.com-
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Sway

جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة:

 -1مقدمة عامة
 -2ماميزي تطبيق Sway
 -3متطلبات اس تخدام تطبيق Sway
 -4بعض الطرق الس تخدام  Swayيف
العملية التعلميية
 -5كيف نس تفيد من  Swayيف التعلمي
 -6مىت يس تخدم Sway
 -7كيفية الاس تخدام
 -8تنس يق العمل يف Sway
 -9مشاركة Sway
 -10املصادر

إنشاء ثاءق ثروث

قديمية ثسااءق إخبءسم ساقع بشال روق خل

دقءق  ،إلةك بعض االفلءس ليء ميلن انجءزه بءاتخيام :Sway

العوث
التديمية

التدءسمو

الواءق
االخبءسم

ااايا  Swayهي قطبة رديم رن شااو

رءملوثااايفط لتطيمو العوث

التديمية رفح تاالوءب اليم  ،ثقي انضاا

حيمثء إلح بوارج األثفس لتطبةدءب اليلت  .ثرن خل هذا التطبة ميلن لفيساااتخيم إنشاااء ريقم ثم رن خل الجيم
بةن النصاي

ثالصايس اليتوو

ثالثءبت ثث ام قراةواب رفح العو

اليديمم يء ميلنه اااتةواد روتيمءب رن رياقم

رختفل رث ثن دسامف ثالةيقةيب.

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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 -2ما يميز تطبيق :Sway
 -1الولءظ رفح العي ف ايا رني الوذف بءلخطر.
 -2مجيم بةن النص ثالصيس بطومد جذاب ثأنةد .
 -3اهيل رشءس

البونءرج رم جيةم أنظي أجهزة أب ثاألنيسثمي.

 -4اهيل ااتخيام البونءرج لفيبتيقةن.
 -5قنظة روتيى العو

بطومد جءذب .

 -6ثجيد قيال رتعيدة برشلء رختفل لتنءا العو

اليديم.

 -3متطلبات استخدام تطبيق :Sway
 -1أجهزة حءا أث هءقف رويي .
 -2اقصء بءإلنتونط.
 -3حسءب  Hotmailرن رءملوثايفط.

 -4بعض الطرق الستخدام  Swayفي العملية التعليمية :
 -1رعو

إللتوثن لعو

أفض رشءسمم لفطلب.

 -2نشو رواجم ثتيس ثرياقم ثفةيميهءب حي الينهج أث ري يع رويد.
 -3ااتخيام بونءرج ايا لعي أائف رتنير لةجة رنهء الطلب.
 -4رواجع دسثس أث ثحية ءرف ف الينهج اليساا .
 -5إ ءف بعض خواقط قيق أث أ رلين قلءرف دار ثرلةي لفيستخيم.
 -6اللثةو رن البوارج ميلن قنلةذهء ف قطبة Swayم

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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-5كيف نستفيد من سواي في التعليم ؟
 -1إنشء رفف إنجءز أث اج خء

بءليعف أث حتح اليعف الخبةو ف شو

رءملوثايفط التعفةية ث لجيةم

اليشءس ءب ثاللعءلةءب ثالتيسمبءب ثاليشءسمم الت أريهء.
 -2إنشااء رفف إنجءز لل لءل ثرشااءس ته ف بياب اليسااتدب  ،رن لوم سثابط ،ثإساااءلهء لفيعف أث حلظهء ف
قس رفف اإلنجءز.
 -3قصية رفلءب متشءسك فةهء اليعفيين أث الطفب ث إرطءؤه سبط قوومو اليفلءب اليعية اءبدءم
 -4إنشء حسءب ثاحي لسيا  Swayثسبط اليعنةةن ف العيفة التعفةية بتووموه.
 -5قصااية دسثس أث ثحياب قعفةية ثسبطهء بءلياااءقط اليتعيدة  Multimediaف رفف ثاحي متصااف بءلتلءرفة
ثالتشيم .

-6متى يستخدم سواي؟
 -1نستخيام ايا  swayف أ رلءن ث هي رتيفو داقيء ثف أ ثقط رفح الييقم.
 -2معي قطبة  Swayرم

رساتعو اءب الجيا الويمث ب ض النظو رن النظءم األااءاا اليساتخيمم اايا رء

إذا نط قديم بوحف فومية لن قتلوس لزمءسة اليعءل السةءحة أث نط قديم بتياة بوث رفي لفييسا أث نط
اليشءس ةن ف رؤقيو ري
 -3قلض بزمءسة  www.sway.comرفح أ رستعو

لفجيا ب ض النظو رن النظءم األاءا أث الجهءز

 -4قطبة  SwayلاiOS
 -5ابوث رن قطبة  Swayاليجءن لجهءز  Apple iPhoneأث iPadف رتجو التطبةدءب.
 -6قطبة  SwayلاWindows 10
 -7ابوث رن قطبة  Swayاليجءن لجهءز معي بنظءم التش ة  Windows 10ف رتجو. Windows

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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 -7كيفية االستخدام ؟
 -1اليليج إلح ريقم التطبة رن شو

رءملوثايفط ،يء ري ح ف الشل ()1-17م

https://sway.office.com

نندو هنء لفيخي

شل ()1-17

 -2قسجة اليخي إذا ءن ليمك حسءب اءبدء ف  Microsoftأث إنشء حسءب جيمي إذا ل ملن ليمك اقبم الشل (-17
)11-17(،)10-17(، )9-17(،)8-17(،)7-17(،)6-17(،)5-17(،)4-17(،)3-17(،)2رفح التيال

اذا ءن ليمك حسءب اءبدء ادخفه هنء ثإذا ل ملن
ليمك قجءثز هذه الخطية ا اندو أنشح حسءبء

شل ()2-17

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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نندو هنء لفوصي إلح بومي
إللتوثن جيمي

شل ()3-17

بعي اختةءس اا
غةو رستخيم
لإلمية

هنء ادخ في اليوثس قلين خفةطء قيمء
بةن أحوف بةوة ثت ةوة ثأسقءم ثسريز

بعي ذلك نندو رفح

شل ()4-17

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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هنء فدط مختبوك لتؤ ي انك لسط سثبيب
قديم بعيفة االختواق

شل ()5-17

بي العي بيستني لي

شل ()6-17

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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عند اختيار إنشاء جديد يتم فتح نافذة العمل الموضحة في أدناه

للدخول الى
تطبيقات
مايكروسوفت

منطقة العمل
تصميم
المشروع

تنسيق العمل
بشكل كامل عن
طريق االنماط
من صور
نصوص
خلفيات

مشاركة
رابط العمل
مع االخرين

إعدادات
المشروع
طباعة تصدير
الخروج من
Sway

معاينة العمل

إدراج خلفية للعمل
بالسحب من البرنامج أو
من الصور المتوافرة في
جهاز الحاسوب

إعدادات الكتابة للنص

إعدادات الكتابة للنص

من هنا يمكن إدراج بطاقة
أخرى للعمل ،تتنوع كل
بطاقة بالمحتوى الخاص بها

إدراج صور -
فيديو-خلفيات.
المحملة على
السحابة أو
جهاز الحاسب
أو اليوتيوب

إدراج صور -
فيديو-خلفيات.
بالسحب
واالفالت من
داخل برنامج
Sway

شل ()7-17
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بعد إدراج عنوان العمل وتنسيق خلفية له ندرج بطاقات العمل بالعدد والتنسيق والمحتوى الذي نريد نصوص-صور-
فيديو-صوت-تحميل ملفات
Word-pdf-PowerPoint

بالضغط على عالمة  +ندرج بطافة ونختار نوع محتواها صورة،
صوت ،ملف أو نكتب نص مباشرة في محرر البرنامج

شل ()8-17

هنا ندرج نصا بحسب المادة العلمية ولك حرية
إضافة تعداد نقطي أو رقمي أو رابط تشعبي

شل ()9-17

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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تحديد ما هو مهم في
الصورة الدراجه في
البطاقة

هنا يتم إدراج صورة وكتابة
تسمية توضيحية لها

شل ()10-17

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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ميلن إدساج ريد ال رويثد رن البطءقءب ث بطءق قوتي رفح رجءرةم ثلل رجيير رية أدثاب
يء ربةن ف الصيس أدنءه

شل ()11-17
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يء ري ح ف الشل (،)12-17إل ءف ردطم تيق رعةن نندو رفح رلر  +ا نختءس الياءقط ا الصيب
إضافة مقطع صوتي

1

2

3

شل ()12-17

4

شل ()13-17

بعي ذلك نندو رفح أمدين إ ءف رفف تيق  ،يء ري ح ف الشل ( ،)13-17للتح نءفذة ثمنيثز جيمية لعو
روتيمءب الجهءز ثاختةءس رنهء رفف الصيب اليعن لتويةفه إلح اليشوثعم
ث ذلك بنلس خطياب العي السءبد إل ءف ردطم فةيمي أث تيسة أث أ رفف قوغ ف قويةفه إلح اليشوثعم

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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 -8تنسيق العمل في :Sway
رن هنء نختءس لومد رو
 Swayحس االختةءس
1
2

من هذه اإليقونة يتم التحكم
بنوع الخط وسرعة حركة
شرائح البوربوينت

اختيار المظهر والخلفية

شل ()14-17

اعداد :م .عامثن ابراهمي حامدي
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 -9مشاركة في :Sway

اختيار طريقة المشاركة قبل نسخ الرابط وإرساله:
عرض  :أي أن مستلم  Swayال يمكنه التعديل أو اإلضافة على Sway
تحرير :أي أن مستلم  Swayيستطيع التعديل واإلضافة على مشروع Sway
ويمكنه كذلك إشراك مستخدمين جدد لتحرير المشروع

من هنا يمكن نسخ الرابط
وإرساله الى مشاركين
آخرين بواسطة اإليميل أو
الفايبر وغيرها من وسائل
التواصل اإلجتماعي
والتعليمي

شل ()15-17

 -10المصادر:
1- https://sway.office.com
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جدول احملتوايت

 -1مقدمة عامة:

 -1مقدمة عامة
-2ماهوNearpod
-3آلية التسجيل يفNearpod
-4انشاء حمتوى تفاعيل
 -1.4انشاء درس تفاعيل
 -2.4انشاء فيديو تفاعيل
.3.4انشاء رشاحئ كولك التفاعلية
 -5النشاطات والفعاليات داخل ادلرس.
 -6مشاركة ادلروس مع الطلبة.
 -7املصادر

لقد أصب

إنشب م توى ت اع ي ض وب مهم تمن تو وب مهت ل ملى

مإللكى منض لن ت ف ه تو اع يل ب و مألسبى مملا ل مأتاب لن توققه تو
أهدمف مس ك ل ملى
لمذم أصب

مملى

.

تو ملاب مهت ايب ل ملاب م ي ص ت إب ل إنشب م ملنوى ت

ملىعب ي ض مممتكب نب ل ملىض ا ف هب م ل ب هبامب ماكب تبل ين مب ت أن نب
إدمهم ملى

مألخ ت .

صبن ل ى ف إلص ت إب  )Nearpodإحدت ت إب ل إنشب م
هذم ملك مس م
ملنوى ت ملىعب ي ض ،متبدت فب ي ىمب ممإلتكب نب ل ملىض ا ف هب لىوق ع أي ص
تيى ت اع ي ض فض أن ن إدمهم ملى .

 -2ما هو Nearpod؟
ه أحد ب متج أم ت إبب ل إنشبب م ملنوى ت ملىع ي ض ل دهمس مملنو وبب مل إ ت ف إتك ن إوبب ف مل دتد تو مل سبب ل
دمخل ملشب ب م

ملة صب ب ب لنو وب ب م أم ملدهس ،متو مل سب ب ل ملىض تنكو إوب ب فىم ف دت  ،صب ب ل،صب ب ه يةي

مألب د،ت ع ل،pdf،اق ل مل مق ممفى موض..م ).مغ ه كث  ،إ تين ل ىع يل مملى مصل ب و مألسى مملا .
كن امنك تو إوب ف اق ن ل اك ت

ت رب م إلص ملدهس لىوع ز تشب هك ملا

ح

ا ف هذه ملن إب ملكث تو

أدممل إج مم ملع ل ل ممل شبب ت ل مكذلا ملنيبب بق ل مإسببىاةي ل مل أت.كن اى لأسببى إتك ن اى إنز ا ملا
خةل مل قت ملع ض.

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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تنكو ل نو و مل مملدهمس ملن شئ ب سىةدمم  Nearpodتش هكىم ب سىةدمم ت إ ل ملى
 )Google Classroomمت إ ل ملى

مإللكى منض غ ملنىزمتو

ملنىزمتو  )Zoomمغ ه مل دتد تو ت إ ل ملى

مألخ ت.

 -3آلية التسجيل في :Nearpod
يو ت تع مل و فض تو ك مل و

 (Google Chromeنكى مل

من مآلاض :

https://nearpod.com
مب ده ندخل إلص ملن ق كن ت و فض ملشكل )1-18

ركل  )1-18ت ق Nearpod

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ب ده تى ملىيز ل فض ملن إ يو ت تع مخى ه  )sign up for freeكن ه ممو فض ملشكل :)2-11

ركل )2-18مل مجم مل ي

ملشكل  )3-18ت و مل مجم ملىض نودد ف ن م م ك ن ملوي ب ألسى أم ت ل .

 -22تو ه
تى إدخ ل
ملن ت ل
ل نل حي ب
لةسى

 -11إ م ك ن ت ل ت ر م
تى إدخ ل ملك د ملنيى تو
مألسى مم توى ج ينل
حي ب

ركل )3-18ممجم ملىيز ل

ركل )4-18تنثل مل مجم مل ي لن إ  Nearpodب د أن تى ملىيز ل فض ملن إ

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ركل )4-18ممجم ت إ  nearpodمل ي

 -4إنشاء محتوى تفاعلي:
إلنش م توى ت اع ي ض نةى ه  ،)Createإ تنكو مل دم بإنش م توى ت اع ي ض تو خةل إحدت ملا تقى و
ملن

فض ملشكل  ،)5-18إ تنكو إنش م أكث تو ن ع تو ملنوى ت ،ف ك ن ملنوى ت إت دهس ،ف دت أم ر م

ركل )5-18أرك ل ملدهمس ملىع ي

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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 -1.4إنشاء درس تفاعلي:
إلنشب ب م دهس اع ي ض ب سبببىةدمم مسب ب ل تى ددم إ تك ن تزن ي تو ملنوى ت ل ممل سب ب ل) ناب ب ل
 )Lessonsس ف ا م مل مجم ملن

فض ملشكل  ،)6-18ملىض اين ب دم إنش م ملدهس ملىع ي ض.
مس ملدهس
ممفى موض

ه ت م حز
ملن ف ملذت تنثل
ملدهس
نا ل ه ل دم بإنش م
دهس اع ي ض

نا ل ه لىون ل
ت ف ج هز تنثل
ملدهس

ركل )6-18ممجم إنش م ملدهس ملىع ي ض ب سىةدمم يدم مس ل

تنكو إو ف ت

ت ل خ ص ب لدهس أم ملنو و ميو ت تع مخى ه

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ه نكى مس ملنو و م
مصف ملنو و م

ه نكى

نةى ه ملن ح تو هذم
ملة ه

نةى ه ملن و ع تو
هذم ملة ه

نا ل ه ألان م ين
مإليدمدمل

ركل )7-18ممجم ا

ل دم ب نشب م دهس اع ي ض نةى ه

ا

إيدمدمل ملدهس

سب ف ا م تزن ي تو مل سب ل ملىض نيبىةدتم فض صب ي

ملنوى ت ملىع ي ض ص ب ل ،ف دم ،ص ب ه يةي مألب د ،ت ف ، ) .....pdfمتىك ن ملدهس تو تزن ي تو ملش ب م
ر تو انثل توى ت تةى ع بوي

ت ا إو فىه تو ق ل مألسى  .ركل ، )8-18ت و مل س ل ملنى ف م.

ركل )8-18تزن ي مل س ل ملنان دمخل nearpod

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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 -1إلو ف ف دت فض ونو ملدهس ملىع ي ض نى ملةا مل ملن

فض ملشكل :)10-18 ,)9-18

ركل )9-18ملع دت فض nearpod

ا ع تإ ده ملع دت ملىض تنكو أن نا عم كن ت و فض ملشكل )10-18

ركل -10-18أ)

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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إلو ف ف دت تو
مل ا ب

ركل -10-18ب)

لىون ل ف دت تو
ملزم ا

ركل -10-18ل)

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن

323

احملور الثامن عش
 -2لىإن

ر م

Nearpod

دمخل ملدهس ملىع ي ض نى ملةا مل ملن

ركل )11-18ملش م

فض ملشكل :)11-18

فض nearpod

 -3ايىةدم مألدمم  Web Contentإلو ف توى ت تو ت ق ت و تو مإلنى ن ت  ،كن ت و فض ملشكل :)12-18

ركل Website )12-18فض nearpod

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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 -4ايبىةدم مألدمم )Nearpod 3Dإلوب ف ربكل أم صب هم  )3Dلى وب

ت وب ع ت و ،ملشبكل )13-18ت و

لا.

ركل Nearpod 3D)13-18

 -5ا ف ملن إ ب أدمم تو ك م  )Simulationإلو ب ف أرببك ل اع ي

تو ك ل ئ مل نل ملوق قض ايببم فض ا و ب

ملن دمل مل ت و ب مفم تي ب ل مل ت و ب ل ماز هب مل

م مماي ب يد ي ص متز د مل ى ج مل ت و ب مهض ن ع تو

ملنةى مل ممفى مو ب  ،ماك ن خ ص ب هذه مألدمم بن مد مل

م ممل ت و ب ل،ملشببكل  )14-18ت و ب ل ينل ا ا

مألدمم.

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ركل Simulation)14-18
 -6اىاببنو ملن إب أتاب اق ل مل مق ممفى موببض  )VRإ م تىق ّد ملن ِّّن ن ب د مآلن بودمد ملإببف ملدهمسببض ،إ
ا ف اق

مل مق ممفى موض إتك ن مسىكش ف مألت كو ح ل مل ل با تق مفى مو  ،كن ت و فض

ملشكل .)15-18

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ركل  )15-18حق ل مل مق ممفى موض

 -7تو مل س ب ل ملىض ا ف ه ملن إ ب هض  )Swayمهض أتا ب انثل إحدت اق ل مل مق ممفى موببض إ ا ف اق ت
تإ ه يو أت ت و ع تى إخى هه ،كن ت و فض ملشكل .)16-18

ركل Sway)16-18

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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تو مل س ل مألخ ت ملىض تنكو إو فىم دمخل ملدهس ملىع ي ض :ت ف ص ل ،ت ف ،pdfر م

تزمزم س بق  ،كن

ت و فض ملشكل .)17-18

ركل )17-18

-8مل ش ت ل مملع ل ل  )Activitiesدمخل ملدهس ملىع ي ض:
ا ف ملن إ تزن ي تو مألدممل ملىض ايم فض ب م مل ش ت ل ك متىو ن ل ممل مج ل إ اوى ت ملن إ ي ص أرك ل
تى ددم تو مألدممل ملىض ايبم فض ب م ممخى همل با تق تيب

ماع ي .ملشبكل أدن ه ل ح مألدممل ملىض ا بي م فض ب م

مل شببب ت ل مملع ل ل مكذلا ملنيببب بق ل ،تى إخى ه مألدمم مفق ل يببببومل مرببببكل مإلج ب ملنا ب .كن ت وببب فض
ملشكل .)18-18

ركل )18-18

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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س و كل أدمم ب لىعإ ل:

-1

هذه مألدمم تو أدممل ملنيببب بق ل ممألل ب ب و تزن ي تةب إ تىيببب بق ن ف ن ب م مإنم ا ىند

ي ص مل قت ملا ل مألس ع ت ىقل ملص ملن ح ملزدتدم ) متإل ملص نم ت ملني بق .

-2

-3

مألدمم تةإإ لأسئ ملنعى ح أم مألسئ ملنق ل .

مألدمم تةإإ ألسئ ملىا بع ب و ين دتو أم تزن يى و تو ملإ ه مغ ه .

-4

أدمم مألسئ تى دد ملة همل مخى ه إج ب تو تزن ي إج ب ل) مهض تو أدممل ممخى همل.

-5

أدمم تنكو لةنىق ل إلص همبل ت و.

-6

-7

أدمم تةإإ ألسئ مل س أم مو ب لشكل تثل هس ملنةاا ل ممألرك ل).

أدمم خ ص بأسئ مل ح ملىع ي ض إ تىنكو ملا

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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-8

أدمم خ ص ب نل ممسىاةي ل لى ي ع ممحإ ل مغ ه .

-9

أدمم خ صب بأسببئ تلم ملع مغ ل إ ا مكى ي هم ت

ي اى ب ث ام ما م بشببكل ف مغ ل ل ا

ل دم ا ا م .

-10

أدمم خ ص ب بأسببئ مخى هملذمك م مهذه مألدمم خ ص ب ب لإ ب ه إ تى مخى ه ص ب ها و ي تى اودتد

أت كو ملإ ه ملنىش بم .
تةح

 -1 :ي د إخى ه كل أدمم تو مألدممل س ف ا م فض ر تو ت ع دم يو مألخ ت  ،تنكو ملى قل ب و ملش م .

 -2تنكو اودتد مقت لكل أدمم لن مق أدمم ملا

خةل مل قت ملع ض.

 -2.4إنشاء فيديو تفاعلي:
إلنشب م تو وب م أم دهس اع ي ض ب سبىةدمم ملع دت

إ تنكو إوب ف تزن ي تو مل شب ت ل مملع ل ل دمخل

ملع دت ) نةى ه  )videosي نةى ه أحد تإب ب ده ملع دت ملىض ك ن ه سب ب بق  ،مب د أن تى اون ل ملع دت سب ب ف ا م
مل مجم ملىض ا و ل مأن مع مألسئ أممل ش ت ل ملىض تنكو إو فىم ل ع دت .كن ت و فض ملشكل .)19-18

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ركل  )19-18أدممل إنش م ملع دم ملىع ي ض

ب د أن نةى ه ن ع مليبومل ملنا ب سب مم أك ن سبومم تعى ح أم سبومل خ همل تى ددم) كن ه ت وب ب لشبكل مب د
أن اى إوبب ف مليببومل ملنا ب سبب ف ا م دمل ي ص ملع دت ل ج د سببومل بابب ل ملا ل ي م سبب ف تىنكو تو
مإلج ب يو مليومل متو ي تى ب

ملع دت .كن ت و فض ملشكل .)20-18

ركل -20-18أ)

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن

331

احملور الثامن عش

Nearpod

ركل -20-18ب)

 -3.4إنشاء شرائح كوكل( )Google slideتفاعلية:
ا ف ت إب  nearpodإتك ن إنشب م رب م

ك كل اع ي

تى اث ت  nearpodمتو ي ن دأ اإبن ملشب م

متشب هكىم ت ملا

يو ت تع ، )google slideمب ده

ب سبىةدمم مألدممل نعيبم ملىض ا ا وب وم بس بق  ،محظ ملشبكل -18

 )22-18 ،)21ي ص ملى ملض.

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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ركل )21-18اع ل  nearpodفض Google Slide

ركل )22-18اش ل  nearpodدمخل Google Slide

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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 -5مشاركة الدروس مع الطلبة:
ب د أن تى ممنىم م تو إنش م ملدهس ملىع ي ض ب متك ن تش هكىه ت ملا  ،متنكو تش هكىه تو خةل
لق م ت ر أم ي لق م تزدمل .كن ت و فض ملشكل .)23-18

لنش هك ملدهس نا ل ي ص
س ف ت م مل تز أم Teach
مل مبل ملة ص ب لنو و م مملىض
تنكو تش هكىم ت ملا

ركل -23-18أ)

ركل -23-18ب)

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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تنكو تشبب هك ملدهس ت ملا
ت إ  )Zoomل ى

Nearpod

ب سببىةدمم ت إبب  )Google Classroomل ى

غ ملنىزمتو مكذلا ب سببىةدمم

ملنىزمتو مت إ ل أخ ت أتا .كن ت و فض ملشكل .)24-18

ركل )24-18

تنكو لأسبببى

تى ب

مج د مأدمم ملا

بشبببكل ت رب ب مت ف أسبببن م ملا

مج مب كل ت ل  ،كن ت وب ب فض

ملشكل .)25-18

ركل  )25-18ممجم ممسى

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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كن تنكو تشب هك ملدهس تو خةل ملن إب نعيبم إ ب د أن تيبى ملا

ملك د ملة ص ب لدهس تى إدخ له كن ت و فض

ملشكل .)26-18

ركل  )26-18ممجم ملا ل

 -6المصادر:
1- www.nearpod.com

اعداد :م.م .اكرام حبيب حسن
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جدول احملتواي
 -1مقدمة عامة
 -2كيفية الوصول اىل منصة Canva
 -3كيفية التسجيل وادلخول اىل منصة Canva
من احلاسوب أو من املوابيل بشلك عام
 -4مزااي اس تخدام منصة Canva
 -5عيوب منصة Canva
 -6منصة  Canvaللتعلمي
 -7املزااي ملنصة Canva for Education
 -8كيفية التسجيل يف منصة Canva for
Education
 -9خدددددمددددا Canva for Education
ملنصة Google Classroom:
 -10خطوا التصممي
 -11اخلامتة
 -12املصادر

 -1مقدمة عامة:
 :Canvaمنصة تصصةم ا تصةر وأد ة على إلنصرنت تصرفر من خالل
مرقع وتطب قات مخصةصة تلصصةم ا وتررار تصةر و تص عاي عل ا إلنشةا
تصةةةةةام ا مخصلوة تمر قع تصر

ةةةةةي الجصمةاع و ت روض تصقةعام ة

و تملصقات و تمسصنع ت و تمرصراات تمرئ
اصضةمن تصطب

ألخرى.

قر ت ت سةصخعم ا تمسةصخعمرا .تن األ أليةاية م ان

تاليةةصخع أل وتهني اقعأل رةةصر مات معفرع م ي  Canva Proو Canva
 for Enterpriseتلرصةرل على مز اا إضةاف  .امهن تلمسةصخعم ن أاضةا
تعفع مقابي رةةرن تصصةةام ا تقابل تلطباع م ي بطاقات ت مي و تهص بات
تععائ وغ رها
أيةسةت  Canvaف ية عن

أيةصر ت ا على اع م الن ب رمنز ومل ف

أوبراشت ومام روا آد مز ف  1مانرا ت ان .2012
ف مانرا ألول  2019أعلنت  Canvaعن  Canvaتلص ل ا وهر منصج
م ان تلمع س و تمؤيةسةات تص ل م

ألخرى ا عإ إتى تسة ي تص اوا

ب ن تطالب و تم لم ن.

If You can dream it, you can create it on Canva

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -2كيفية الوصول إلى منصة :Canva
•

اصا تر ةةةةرل من ترةايةةةةرب أو تمربةااةي عن طرا مصةابة تر بط آلت

ف مررمةات تبرةم م ال

 Google Chromeوغ رها:
https://www.canva.com/
• اصا ترم ي تصطب

ف

تمربااي تلن ام ن  iOSو Androidبر يط مصاب  Canvaف

د ة تبرم من مص ر

تصطب قات
• اصا تنص

منص  Canvaعلى ترايرب تن األ تصشغ ي  Windowsعبر تر بط آلت :
https://www.canva.com/download/windows

• وتن األ تصشغ ي  Macعبر تر بط آلت :

/

https://www.canva.com/download/mac/

 -3كيفية التسججليو لالدلول إلى منصججة  Canvaمن الحاسججو أل من الموبايو
بشكو عام:
تمصلك أد ة  Canvaمرق ا على إلنصرنت امهنك تصسة ي باتخعم من خالتي مما تسةصط ع يةصخع أل أد ة تصصةم ا باتمرقع
إلن ازأعماتك عبر تمصصةةو  .أاضةةا امهنك ترم ي تصطب

تخاص باتخعم وتنص ة بي على سايةةبك أو تمربااي تصس ة ي

إنشةا تصصةام ا من دوا تراج إتى يةصخع أل تمرقع إلتهصرون  .تهن بهي ألسر ل يةصبعأ يةصخع مك ت ا ألد ة باتصسة ي
باتخعم عبر تمرقع إلتهصرون .
•

تصس ة ي Sign upاصا عن طرا براع إلتهصرون  Googleبشةةهي مبارةةر أو عن طرا سسةةاب تو ب بر
بشةهي مبارر وفقط اصا إدخال عنر ا تبراع إلتهصرون وملم تمرو ترساب تو ب بر أو تعخرل عن طرا

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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تصس ة ي تمص ا إ عل ي عن طرا

Canva

إلام ي بادخال يةةا تمسةةصخعأل و إلام ي وت ن ملم مرو جعاعة تمنص ة

 Canvaوبع اليصخع أل.
• تسة ي تعخرل  Log inاصا عن طرا نوب آلت ف

تصسة ي  Sign upماعع ف تسة ي تعخرل عن طرا

تبراةع إلتهصرون اصا بةادخةال عنر ا تبراةع إلتهصرون وملمة تمرو ت ةعاةعة تخةا ةةةة ب منصةةةة .Canva
تشةةةةهي  )4-19 )3-19 )2-19 )1-19على تصر ت

ارضةة ة طرت تصسةة ة ي تمخصلو .Sign upب نما

تشهي  )8-19 )7-19 )6-19 )5-19على تصر ت ارض طرت تس ي تعخرل تمخصلو .Log in

رهي  )1-19تر ج

ترئ س

رهي )2-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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رهي )3-19

رهي )4-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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رهي )5-19

رهي )6-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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رهي )7-19

رهي )8-19

مالحظة:إذ تا تسةةةصخعأل أد ة  Canvaمن قبي ف ل ك تصسةةة ي ممسةةةصخعأل جعاع باتخعم وذتك عبر تمرقع إلتهصرون
تلخعم  .تص

ه ا تخعم تصسة ي تسةراع بايةص مال سسةابات  Googleوف سةبر

أو امهنك يةص مال أب براع إتهصرون

وإتباع إل رةةاد ت تم روضةة على تشةةارةة إلممال تسةة ي سسةةابك .ب ع إممال تلك تخطرة ا
الرةصر

تمنايةب تك .فضةال عن تباق تم ان تقعأل تخعم باقص

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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عل ك خص ا باق

معفرعص ن تسةع سص اجات تمسةرق ن ونارةرب
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تمرصرى ورةرمات إلعالا .امهنك خص ا تباق تم ان تص رب إنشةا أول تصةم ا تك بايةصخع أل ه ا تخعم  .ويةن مر
توا

ي ومم ز ت تلك تباقات بشهي مسصو ض السقا.

 - 4مزايا استخدام منصة :Canva
•

ية رت اليةصخع أل :ه ا تنقط باتصرعاع ه أفضةي ما ا بر عن أد ة  Canvaإذ إا مامي ت رب تمسةصخعأل

ترمز على ي ة رت اليةةصخع أل وبسةةاط تر ج ات مما اسةةاعع على إبقا مي رةةظ من ما وي ة ي اليةةصخع أل .إذ
تسةةةصخعأل تشةةةرم و ج ات مخصلو عنع بع تصصةةةم ا توص ناف ة منب ق ومن زت عن و ج

ترس تصرها تص

ترمز على تص ةاوا و ت مةي ت مةاع تلورا فضةةةةال عن إتةاسة إمهةان ة إد ة تصصةةةةةام ا تقةعامة وتن م ةا
باتم لع ت.
• اععا تلغ ت رب و إلن ل زا وتغات أجنب أخرى.مما مرض ف

تشهي .)9-19

رهي )9-19

• تصر ف مع مر قع تطرإ ت اتم :تص

تك خعم  Canvaبط سسةةابك مع ته ر من مر قع وتطب قات تطرإ

ت اتم م ي مر قع تصر ةي إلجصماع وغ رها .مما اص

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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Dropboxوغ رها من تمنصةةةات.مما امهنك نشةةةر ألعمال تمنص

مبارةةةرة من على ترس تصرها من دوا

تراج إتى سو ا وترم ل ا وإعادة ف ا .مما ارفر عل ك ته ر من ترقت خا ة إذ منت تص امي مع ته ر
من تم لع ت و تمر قع و ت مال ومر قع تصر

ي إلجصماع .

• ترصرب منصة  Canvaعلى آلالإ من تقر ت

ت م ل ت اهزة عن ويةائي تصر ةي إلجصماع و تقر ت

تشةةخص ة وسرل ت مي و تصسةةرا و تص ل ا و تقر ت

تشةةائ  .بايةةصخع أل م زة تسةةر و الفالت باإلمهاا

تخصةة ت تصةةم ا ألب منايةةب وبخطر ت قل ل  .عنع تصأرةة ر على قسةةا ل  Templatesف
ترئ سةة تلمنصةة يةة صا إظ ا تصصةةن وات ترئ سةة تلقر ت
 templatesيص ر

ور تبرم ف

وبأب مرضرع.مما مرض ف

ت اهزة وعنع تضةةغط مرت ن على قسةةا ل

تقر ت أو تنماذج ت اهزة تص تمهن تر رل إتى أب قات جاهز

تشهي .)10-19

رهي )10-19
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مالس  :ف

Canva

تصصةن وات آلت تلصصةام ا مي تصةن ف اضةا آلالإ تقر ت

ت اهزة تص تم ي يةا تصصةن ف .و ألرةهال

أدناا تسةةص رض تصصةةن وات ماف تمرجردة ف منصةة  . Canvaمن أم ل ه ا تصصةةن وات

تصصةةن وات تمخصةةصةة

تصصةةام ا تبطاقات و تصصةةام ا تو عارهات وتصصةةام ا ت روض تصقعام وتصصةةام ا تشة اد ت وتصصةةام ا غالإ تهصاب
وتصصةةةةام ا خلو تطب

ل  Zoomوغ رها ته ر من تصصةةةةن وات مرضةةةةر ف

تشةةةةهي -19 )12-19 )11-19

)13على تصر ت .

رهي )11-19

رهي )12-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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رهي )13-19

على يةب ي تم ال عنع تبرم عن تصةن ف  logosأب رة ا ت ية صا عرض مي تقر ت
ترت تصن ف  logosمما مرض ف

ت اهزة وف مخصلف تمر ضة ع

تشهي .)14-19

رهي )14-19
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وعلى يةب ي تم ال ف تصةن ف logosعنع تضةغط على أول مرضةرع من ج

ت سةا ترت مسةمى Badgeأب هرا

ي صا عرض قر ت ععاعة وجاهزة تلطباع أو تلص عاي من تعا تمسصخعأل مما مرض ف

تشهي )15-19

رهي )15-19

• ترصرب منصة  Canvaعلى قر ت جاهزة تلطباع ب ردة عات واصا تر ة ل ا تلمسةصخعأل م انا واصا ا ادها
ف قسةا ل  Featuresأب قسةا تمم ز ت تمنصة  . Canvaعنع تضةغط على
أب طباع تمنص ات يةةة صا عرض م مرع من تقر ت

1

Print Products

ت اهزة تلطباع م ي طباع تصةةةر أو تهصابات

على تقمصةةاا و طباع بطاقات تععرة تلمنايةةبات تريةةم و تخا ةة واصا ذتك ب ردة عات وتر ةة ل ا
تلمسةصخعأل م انا .وعنع

2

وب ع تضةغط على أب مرضةرع من مر ضة ع ل  Exploreأب اليةصطالع

اصا تصرج ي إتى ناف ة جعاعة تغرض تصةةم ا تو عارهات أو تصةةم ا تمخططات أو تررار تصةةر أو طباع
تصصةةةام ا أو تشةةةه ي فرا تلصصةةةم ا بشةةةهي ت اون أو بط منصةةة  Canvaمع تطب قات أخرى م ي
 Instagram , Face book ,Google Drive , Google Classroomوغ رها ته ر.مما مرضةةة
ف

تشهي .)16-19
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رهي -16-19أ)

رهي -16-19ب)

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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• ترصرب منصةةة  Canvaعلى يةةةلسةةةل د وس وف عارهات ت ل م وتع اب من خالل تقسةةةا Learnمما
مرضة ف

تشةهي  )17-19أب ت لا ف

تر ج

ترئ سة تغرض من ا م رف ت عإ من منصة Canva

ف تصم ا تريرمات وتمخصلف تصصن وات مما وض يابقا

رهي -17-19أ)

رهي -17-19ب)
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ت زاز ت مي ت ماع  :بايةةةصخع أل ترس تصرها برسةةةابك امهنك دعرة ألفر د وإنشةةةا فرا تل مي بشةةةهي
جماع تص زاز تصر

ةي و تص اوا .وامهنك مشةا م تقر ت

تصصةام ا و تم لع ت مع أفر د تورا تل مي

عل ي.
• منصةة  Canvaتمالئم تم ات تهي فرا م ان

اليةةصخع أل تلوصةةرل تع يةة و تمن مات غ ر ت ادف

تلرب .زاادة على مرن ا ترفر يةصخع أل م ان تاليةصخع أل تشةخصة  .ف س ن تورض أجر تنسةخ ل Pro
وم تك تنسةخ ل  Enterpriseوتصغ ر ألية ا سسة ععد تمسةصخعم ن ف

تورا

تر سع مما مرضة ف

تشهي .)18-19

رهي )18-19

وال) ت روض تص تقعم ا تمنص مرضر ماآلت :
 -1ت رض تم ان  Freeمي ماترصاج إت ي تبع تصصم ا) وت عد تورا من  5-1ارفر تخصائت آلت :
• أم ر من  250أتف قات م ان
• أم ر من  100نرع تصم ا منشر ت تلريائط الجصماع وعروض تقعام وخطابات وأم ر)
• مئات آلالإ من تصر وتصام ا ت ر ف ك تم ان
• دعرة ألعضا إتى فراقك
•

تص اوا و تص ل

ف

ترقت ترق ق

• مساس تخزان يراب تصي إتى  5ج اباات

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -2ت رض السصر ف

Canva

 Proامهنك ج ي تصصةةةم ا السصر ف يةةة ال بوضةةةي يةةةصخع أل غ ر مرعود ألدو ت

ومرصراات مصم زة دفع مقابي  1و سصةةةي على  4باتم اا و تسة ة ر  12,95$ف

تشة ة ر تما اصةةةي إتى 5من

ألرخاص) .وت عد تورا من  5-1ارفر تخصائت آلت :
• مي ر

ف خط

 Freeفضال عن:

• عمي هرا مرئ ت المصك تص ا ا باتشة ا ت و ألتر ا وأنماط تخطرط من خالل م مرعات مص عدة تمر د
ت المات تص ا ا
•

يصمصع بإمهاا تغ ر تر ا بنقرة و سعة بوضي م زة تغ ر تر ا

• أم ر من  420أتف قات م ان مع تصام ا جعاعة ارم ا
• أم ر من  75مل را ةر ة مخزن ومقاطع ف عار ومقاطع ةرت وتصةام ا جر ف ك مم زة مصاس تاليةصخع أل
م انا
• ترم ي أنماط تخطرط و تش ا ت
•

سوظ تصام مك ف ه ئ قر ت ت سصخعم ا فراقك

• مساس تخزان يراب تصي إتى  100ج اباات
• قا ب عوت مر ع ع نشر تمرصرى على ربه تصر

ي الجصماع ف  7منصات

 -3عرض ل  Enterpriseقا بصمه ن فراقك وإد ة عالمصك تص ا ا وترية ع نطات تمرصرى تخاص بك مي
ذتك ف مهاا و سع و تس ر  $30.0ف
•

مي ر

تش ر تهي رخت) .وت عد تورا من  5-1ارفر تخصائت آلت :

ف خط  Proفضال عن:

• ترها ف إمهاا و ةرل فراقك إتى تصطب قات و تريةرمات و ألتر ا و تشة ا ت و تخطرط بايةصخع أل عنا ةر
تصرها ف
•

ت الم تص ا ا

تصرها ف عمل ات تصرم ي تص اقرأل ب ا تورا ف Canva

• مسا ت أعمال معم

تصنال تمر فق على تصم ماتك

• ترعاع ت نا ر تص امهن توراقك تررارها و ترواظ على طابع ت الم تص ا ا مع إغالت تقات
• مساس تخزان غ ر مرعودة

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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• تس ي تعخرل تمرة و سعة)(SSO
• دعا مخصت تمسصرى  Enterpriseعلى مع

تساع وطر ل أااأل أليبرع

ثان ا)مقا ن تخطط ت روض) ت عد تورا من :5-1
▪

تصصم ا و تنشر مما مرض ف جعول )1-19
جعول  )1-19مقا ني ت روض من س م تصصم ا و تنشر
Canva

Free

Pro

Enterprise

قر ت ور ا ت وخطرط و ر وتصام ا جر ف ك







م ان




إنشا تصام ا ذ ت أب اد مخصص







تصعار تصصام ا بص غ  PDFو JPGوPNG







وض اا معم اا تل روض تصقعام و تمشا م على







مهصب تصر تمخزن تمم زة

مر قع تصر
تطب

ي الجصماع

 Canvaالبصها تصام ا يرا



يصمصع بإمهاا تغ ر تر ا بنقرة و سعة بوضي م زة









تغ ر تر ا


إنشا قر ت مخصص وترم ي ر ا تك وأنماط
تخطرط تخا



بك


تنزاي تصم مات ذ ت خلو رواف وتخص ت جردة



تنزاي م ن
تصعار تصصم مات على ه ئ



ر  GIFمصررم



أو مقاطع ف عارMP4
أنشظ مرصرى تمنصات تصر

ي الجصماع و نشرا

مباررة من مرر  Canvaعلى  7منصات.





Template
& Admin
users only

▪

تصخزان مما مرض ف

ت عول )2-19
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جعول )2-19مقا ن ت روض من س م تصخزان
5غ غاباات

مساس تخزان يراب
تم لع ت

▪

100ج اباات

2

تص اوا مما مرض ف

يصخع أل غ ر مرعود

يصخع أل غ ر مرعود

يصخع أل غ ر مرعود

ت عول )3-19
جعول  )3-19مقا ن ت روض من س م تص اوا

تمشا م مع فرا







مشا م تر رل من أجي عرض تصصام ا أو







تررارها مع أرخاص خا ج نطات فراقك من خالل
بط تصصم ا


مشا م تر رل من أجي عرض تصصام ا أو





تررارها مع أعضا مرعدان ف فراقك


ت ل قات معم
مسا ت أعمال معم

▪





تصنال تمر فق على تصم ماتك

إد ة ت الم تص ا ا مما مرض ف



ت عول )4-19

جعول  )4-19مقا ن ت روض من س م إد ة ت الم تص ا ا
عمي هرا مرئ ت المصك تص ا ا تصضمن
تش ا ت و ألتر ا وأنماط تخطرط من خالل
م مرعات مر د ت المات تص ا ا

ال ارجع

1

خا ت
مص عدة

تصرها ف ما امهن عرضي ألعضا تورا أو ما
امهن ا تر رل إت ي أو ترم لي ف  Canvaمن
خالل عنا ر تصرها ف

ت الم تص ا ا

سماا أب جز من تصم مك من أا ارر ا أسع أفر د
تورا من خالل إلغالت تمصطر تلقات

▪

ألماا و تععا مما مرض ف
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ت عول )5-19

353

احملور التاسع عش

Canva

جعول  )5-19مقا ن ت روض من س م ألماا و تععا
دعا على مع
تععا

خعم ذ ت

تمصادق ت نائ
)(2FA



تساع وطر ل

دعا مخصت تة Enterprise
على مع

تساع وطر ل أااأل

أااأل أليبرع

أليبرع





عمل ات تهامي تس ي
تعخرل تمرة و سعة



)(SSO

• منص  Canvaمرثرق عنع:

 -5عيو منصة :Canva
إمهةانةات مرةعودة تلص ةعاةي على تصةةةةر و تو ةعار ةه ات تمرفرعة :

اوصقر ت ةعاةي تصةةةةر

تمرفرعة إتى تمرونة بةاتمقةا نة مع مةا امهن ف لةي عنةع يةةةةصخةع أل تصصةةةةام ا ت ةاهزة من مهصبة
تخعم  .إذ اقصصةةةةر إمهاا تص عاي على تصةةةةر تمرفرع إتى ألد ة على عمل ات م ي تقت وتطب

توالتر وتغ ر

الت اا وت عاي تمرضع وب ض ت مل ات ألخرى .تهن تن تسصط ع تصالع بات نا ر تع خل باتصر ة م ي تنصرص
وترت

تطبقات وغ رها مما اقلي من جعوى تصر تمرفرع .

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا

354

احملور التاسع عش

Canva

 -6منصة  Canvaللتعليم:
منصةةة ) : Canva for Education(Partner Google for Educationه منصةةة تصصةةةم ا تص
ي ة رصاج ا توصةةي تع ي ة  .تنقي تم ا ت إلبع ع و تص اون بايةةصخع أل أد ة تسةةر و إلفالت تبعا
ت ي تص لا تمرئ و تصر

ةةةي ية ة ال وممص ا .زاادة على ذتك ف ر مصاح م انا ت م ع م لم

تص

ااض ألطوال

وسصى تصف ت ان عشر وطالب ا.
من ت صةف ت هن وأو ت ت مي إتى ت روض تصقعام و تملصةقات  -امهن تلصةف تع ية بأمملي تصةم ا
أب رة

مع أب مهرا م ا .من األ أيةةاية تالنصقال إتى تص لا تقائا على تمشةةا اع امهنك إنشةةا م األ ت هب

تصرعاات تص ية ر ج ا تطالب ف

ت اتا ترق ق  .تا ترسة ن  Canvaأاضةا ت از  Chromebookوا مي

بهامي ألن م ألياي .

 -7المزايا لمنصة :Canva for Education
•

إنشةا ت روض تصقعام وزخا إ توصةرل تع ية و تريةرأل تب ان وأو ت ت مي وخطط تع وس

و إنشا مر قع وغ ر ذتك ته ر.
•  420.000 +قات
• أم ر من  3000خط
•  75 +مل را

ر ومقاطع ف عار و يرمات مصم زة م ان

اليصخع أل

• نشر تم األ و ألنشط تلطالب
• تنزاي تصصم ا على رهي
•

ر ة من نرع PNG, JPG, PDF, PPT, Video, GIF

تر رل تى تمرصرى تخاص باتمسصخعأل من  Google Driveو  Dropboxو تم لع ت

• ج ي تصصام ا تنبض باتر اة مع  Bitmojiو  GiphyوYou Tube
• مشا م تصصام ا مع Google Classroomو  Microsoft Teamو Remind
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تم لع ت تسةةةاعع على تبقا من ما و تص اوا ف

توصةةةي تع ية ة و تر جبات تص تزاع من مسةةةصراات

تمشا م
• منص  Canva for Educationترفر  :رهي .)19-19
Google Classroom rostering, Clever SSO, Google Sign-in, Optimized for Chromebooks,
COPRA Compliant, FERPA Compliant.

رهي )19-19

 -8كيفية التسليو في :Canva for Education
 -مي نمرذج بصوا

ي تصف تخا

باتصع اس

 ي صرق فرا Canvaمن تطل ي صي تأم ع عبر تبراع إلتهصرون إضاف تطلبالخصالإ ف

تصسة ي مع ت رض تم ان هر يةصبع ل ل تسة ي عن طرا

 Cleverوباتنسةةةب إتى تعخرل فصا يةةةصبع ل تعخرل عن طرا

تو ب بر باتصسة ي عن طرا أمادام

تو ب بر و  apple IDبمنصة ة مادام Clever

السظ رهي .)20-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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وباتنسةب إتى أقسةاأل  Templates ,Features , Learnوباتمقا ن مع تر ج
ف

ترئ سة تمنصة Canvaفاالخصالإ فقط

ل  Featuresتا ضاف قر ت إضاف م ي ل  .Photos, Icons and APPSالسظ رهي )21-19

رهي )20-19

رهي )21-19
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 -9لدمات  Canva for Educationلمنصة :Google Classroom
اصرفر ف

تصةةف ت عاع من تقر ت

تص تخت تصةةف إلتهصرون

 Classroom Headersزاةادة على ت ةعاةع من تقر تة ف

 Google Classroomم ي Google

ت روض تصقةعام ة ومخطط تةع وس و تريةةةةرأل تص ل م ة

وجعوت تصةةةف و تملصةةةقات و إلعالنات وووق ت مي تلرااضةةة ات وو ق عمي تلغ إلن ل زا وبطاقات و ت روض
تصقعام

إلبع ع و تخلو

الفصر ض تصطب

عنع ت هاب إتى تصةةف تع يةة

ل  Zoomو تش ا ت وغ رها ته ر.

تخاص باتصع اسةة مما مرضةة ف

 )10ف

تشةةهي  )23-19على يةةب ي تم ال

Mariam Mirza’s classباإلمهاا إضةاف تطلب وتغ ر الفص تصةف تع ية وإنشةا م لع جعاع وتغ ر يةا تصةف
تع ي ف

 Canvaمن خالل ل  3نقاط ألفق

مما مرض ف

تشهي  )22-19على تصر ت .

ل  3نقاط ألفق

رهي )22-19

إا تصف تع ي ارصرب على  :السظ رهي )23-19
 -1تصصمام ا تمر ى ب ا.
 -2مي تصصام ا تص تا ت عال ا من تصم ا جاهز أو تا تصم مي من تبع ا .
 -3تصصام ا تص عمل ا مؤخر .
 -4تصصام ا تص تمت مشا مص ا مع تصع اس .
 -5عمي تطلب من و جبات وعمي ت اون .
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 -6م مرع مر د ت الم تص ا ا من م مرع تخطرط و ألتر ا و تش ا ت.
 -7مخ َ
طط تمرصرى تصرعاع تا اخ زمن م ن إلنشا أو إممال تصصام ا تم عة يابقا).
 -8مي تم لع ت.
 -9يل تم مالت.
 -10تصف تع ي

ت ب اضا تصصام ا و تم لع ت و تقر ت و تنماذج و تصطب قات و ألرخاص و تم مرعات.

 -11مرمز تمساععة ف  Canvaتلرصرل على ألجرب و تصرض رات سرل منص .Canva
 -12إعع د ت ترسةةاب إذ امهن من خالتي تغ ر تلغ تمسةةصخعم ف

تمنصةة وتغ ر إيةةا تصع اسةة وتغ ر

تمنصة و بط ترسةاب مع . Googleفضةال

عنر ا تبراع إلتهصرون

تمسةصخعأل و َو ةف دو تصع اسة ف

عن ترعام ملم تمرو

تبايةر د) و باإلمهاا اضةا س إ ترسةاب تمنشة

من إعع د ت ترسةاب و إنشةا

ورإ د ي جعاعة وإد ة العضا ف ا.
 -13إلر ا ت
 -14إنشا تصم ا برس أب اد اصا ت ن ا أو يصخع أل أب اد أخرى جاهزة اليصخع أل تلصصم ا تمطلرب إنشاؤا.

1

11

2

14
13

3

12

4
5
6
7
8
9
10

رهي )23-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا

359

احملور التاسع عش

Canva

امهن إضاف تطلب إتى تصف تع ي عن طرا  :السظ رهي )24-19
 -1ترصرل على بط دعرة إتى تصف وإ ياتي إتى تطلب
 -2يص ر د أيما تطلب من منص Google Classroom
 -3أ-دعرة تطلب بإضاف عناوان تبراع إلتهصرون
ب -وب ع قبرل تطلب تلععرة اصا مالس ص ا مأعضا ف

تصف تع ي

1

2

-3أ

-3ب

رهي )24-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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-10لطوات التصميم:
•

 -1خص ا تقات :

ت صمع خعم  Canvaعلى يةص مال تقر ت

ت اهزة و تص عاي عل ا .ت تك فإا تخطرة ألوتى إلنشةا تصةم مك تخاص

هر ترعاع نرع تمرصرى و ت عإ مني .إذ اؤثر ذتك على خص ا تقات

ألياي

ت ب يص مي عل ي السقا.

ام ي يةصخع أل تقر ت طراق مخصصةرة الخصصةا ته ر من ترقت و ت ع مما أا إنشةا تصصةام ا على إطا مرجرد
باتو ي أية ي به ر باتمقا ن مع تبع من تصةور .وباتطبع امهنك بع تصصةم ا من دوا يةصخع أل أب قات إذ مانت تعاك
فهرة و ضر عن ما ترغ بو لي .ارعد خص ا

تلقات نرع تمرصرى فضال عن مقايات تصصم ا.

الخص ةا مرضةةةةرع اررب قات تصةةةةم ا م ن م ال مرضةةةةرع  Google Classroom Headerمما مرضةةةة ف
تشةهي  )25-19وعنع تضةغط على يةا تمرضةرع يةص ر ماف تقر ت ت

تمرضةرع تمرعد مما مرضة ف

تشةهي

 )26-19أو امهن خص ا تقات بشةهي مبارةر من تصور ترئ س تلمرضرع وب ع خص ا تقات ي صا تصرج ي إتى ناف ة
جعاعة تبع تصصم ا برس

تقات

ت ب اصا خص ا ا مما مرض ف

تشهي .)27-19

خص ا تمرضرع

خص ا أسع
تقر ت
وامهن تصأر ر على
تس ا إلظ ا قر ت
أخرى

رهي )25-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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تصصام ا تص تا
إنشاؤها يابقا ن عها
ف Your Designs
خص ا تصصم ا
سس تلرا

ماف تقر ت ت اهزة تلمرضرع
Google Classroom
Headers

رهي )26-19

رهي )27-19ناف ة تصصم ا

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -1الخص ا قات
سس

Canva

جاهز تلصصم ا وتلص عاي عل ي امهن يصخع أل تبرم تلس رت إلا اد قات مرجرد ف ضمن تمنص

غب تمسصخعأل مما مرض ف

قات م ن سس

تشهي  .)28-19وم تك باإلمهاا يصخع أل تولصر تغرض تس ي عمل

تلرا أو تلغ مما مرض ف

تشهي .)29-19

باإلمهاا تبرم عن قات م ن جاهز
تلصصم ا وتلص عاي عل ي من ضمن
تقر ت تمرجردة و خص ا تقات
بشهي مبارر

رهي )28-19

يصخع أل تولصر تصس ي
تبرم عن قات
تصصم ا ت اهز

رهي )29-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -2تصرم ي تصر و تو عار و تصرت إتى تقات مما مرض ف

تشهي )30-19
تلبرم

اصا ترم ي تصر ة إما
من ت از م از
ترايرب م ال أو من
تو ب بر أو من ل
Google Drive
أو من النسصهر أل أو من
ل Dropbox

تصرم ي

ر ة
تصر و تو عار
و تمقاطع تصرت
تمرجردة يابقا ب ع
تصرم ي تى تمنص

رهي )30-19

 -3إلضاف

ر جاهزة إتى قات

تصصم ا مما مرض ف

تشهي .)31-19

رهي )31-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -4إلضةاف عنا ةر وأرةهال إتى قات
نصةرص رة ا ت

Canva

تصصةم ا مما مرضة ف

ةر أو أاقرنات معم

تشةهي  .)32-19ف

تغات ية رصرب تصصةم ا على

بب ضة ا بشةهي مصناية وج ب .وفقا تهبا تمصةمم ن اص ل

ألمر بإا اد

تصر زا تمناية ب ن جم ع عنا ةر تصصةم ا وعالقص ا بب ضة ا .نصة رصنا تخا ة هنا ه إبقا تصصةم ا بسة ط وتوادب
زدساأل ت نا ةر سصى ال اصسةب ذتك بصشةرال تريةات تص ترغ بإاصةات ا عبر تصصةم ا .وجرب تصالع باألس األ
و ألتر ا وتمرضع ت نا ر تص ر على تصرت و تمنايب تصصم مك.

رهي )32-19

 -5إلدخال مربع نصرص إتى تقات مما مرض ف

تشهي )33-19

رهي )33-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -6إلدخال مري قى إتى تقات مما مرض ف

Canva

تشهي .)34-19

رهي )34-19

 -7إلدخال ف عار إتى تقات مما مرض ف

تشهي .)35-19

رهي )35-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -8إلدخال خلو إتى تقات
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مما مرض ف

تشهي  .)36-19ير قمت باخص ا قات

جاهز أو قر ت ت مي بع من

تصور فإا تخطرة ألوتى ه ترعاع تخلو

تمنايب تلصصم ا .امهن أا تهرا تلك تخلو ترا و سع أو امهنك يصخع أل

ر ة منايب تل مي فرق ا .ترصرب تقر ت

ت اهزة على خلو باتو ي .تهن امهنك تغ رها أو ت عاي أتر ن ا بايصخع أل

مرر Canva

رهي )36-19

-9إلنشا م لع ارصرب على تصصم ا مما مرض ف

تشهي .)37-19
يا
تم لع

تلبرم ف
تم لع ت
إلنشا م لع
جعاع

امهن من خالل ل  3نقاط
ألفق آلت  :فع ر
من ترايب إتى تم لع أو
مشا م تم لع مع أرخاص
آخران أو إنشا م لع جعاع
د خي تم لع ت ب تا إنشاؤا
يابقا و إعادة تسم تم لع
أو س إ تم لع

مي تصصام ا
تص أنشئت
يابقا

تصصام ا
تموضل

تم لع ت ب تا
إنشاؤا يابقا

تصصام ا تص تا
رر ؤها

رهي )37-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -10تلعخرل إتى تطب قات أخرى و يصخع أل تصر أو ألرهال أو تمقاطع تو عارا تخا
تطب

 Google Driveوغ رها مما مرض ف

ب ا مع  Canvaم ا م ي

تشهي  )39-19 )38-19على تصر ت .

إضاف ألرهال أو تصر أو
مقاطع تو عار من تطب قات خرى
م ي ت رت رب أو مرقع تخر ئط
و تو ب بر أو إلنسصهر أل أو
 Emojiأو  QR Codeتخ

رهي )38-19

تا خص ا Emoji
وتا إضافصي إتى
تصصم ا

رهي )39-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -11من File

Canva

تشهي  )40-19ارض آلت :

)1تغ ر يةةا تصصةةم ا  )2إنشةةا تصةةم ا جعاع )3سوظ  )4خزا إتى م لع  )5إجاب ت ل قات تورا

تص

تمت إضافص ا إتى تصصم ا  )6عرض تا اخ تهي تغ ر تا إجر ؤا على تصصم ا وم تك يص ادة نسخ من ا.
 )7عمي نسخ من تصصم ا  )8تصرم ي  )9تمساععة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

رهي )40-19

-12من  Viewتشهي  )41-19ارض آلت :
( )1عرض تصمرار تم مرع تصةةةورات ف ناف ة تصصةةةم ا  )2عرض تمصةةةغر تم مرع تصةةةورات ف ناف ة
تصصةم ا )3عرض تشةبه تم مرع تصةورات ف ناف ة تصصةم ا )4عرض تمسةطرة )5تغرض عمي سعود
تصور تصصم ا )6عرض سعود تصور  )7تطباع تنزف ف

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا

ور تصصم ا.
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1
2
3
4
5
6
7

رهي )41-19

 -13من  Resizeاصا ترعاع أب اد
س ا ر ادة أو ف عار أو

ور تصصم ا تص ي صا ترم ل ا أو مشا مص ا السقا وتصغ ر س ا تصصم ا إتى

ر ة ...إتخ مما مرض ف

تشهي .)42-19

إدخال ألب اد تمرغرب
تل مي ب ا أو يصخع أل ألب اد
ت اهزة سس اليا
م ي Video

رهي )42-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -14من  Shareاصا مشةةا م تصصةةم ا مع آلخران بإدخال تبراع إلتهصرون تآلرةةخاص أو مشةةا م
م ا .مما مرض ف

بط تصصةةم ا

تشهي .)43-19

إدخال إام ي ألرخاص
ومشا م تصصم ا
م ا

مشا م تر بط مع
آخران تغرض تص عاي أو
تم اان

رهي )43-39

 -15من  Downloadاصا تنزاي تصصةةةم ا على رةةةهي PDFأو  PNGأو  JPGأو سسة ة نرع تصصةةةم ا ت ب تا
إن ازا.مما مرض ف

تشهي .)44-19

رهي )44-39

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -16من ل  3نقاط ألفق اصا نشةةةر تصصةةةم ا بشةةةهي مبارةةةر ف  Microsoft Teams Google Classroomأو
غ رها من تمنصةةات أو ترم ي تصصةةم ا أو خ نسةةخ من بط تصصةةم ا ومشةةا مصي مع آلخران مما مرضةة ف
رهي .)45-19

رهي )45-19

 -17رهي  )46-19ارض الت :
)1تغرض ترعاع تصصةةةم ا برقت م ن ف

ت روض تصقعام أو إضةةةاف سرم مرعدة تلصصةةةم ا م ي تمرج أو تالش

)2تغ ر أتر ا تصصم ا  )3تر إ تصصم ا )4تشواف
)6س إ عنصةةرف

تصصةةم ا  )7إلضةةاف مالس

ور جعاعة تلصصم ا )11إضاف ت ل

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا

تلصصم ا ف

تصر ة ف

تصصم ا )5تقوي تصصم ا سس آخر ت عاي

تصةةور تصصةةم ا  )8تهر

ةةور تصصةةم ا  )10 )9إضةةاف

ت مي ت ماع .
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رهي )46-19

 -18خص ا تخط تمناي
ترال امصلك تخط تمسةةصخعأل تأث ر مب ر ف

بطب

تصصةةم ا بشةةهي عاأل .وترسةةن ترظ تععا أد ة  Canvaيةةصخع أل

تنصةرص و تخطرط ت رب بمخصلف أنر ع ا .ف س ن ابعو خص ا تخط تمناية
قع اصطل

ة با بما ف ي تهواا إال أا تصصةم ا

يصخع أل خطرط مصنرع .رهي  )47-19ارض آلت :

 )1أنةر ع تةخةطةرط )2سة ةا تةخةط )3تةرا تةخةط  )4يةةةةمةةك تةخةط )5مة ةالا تةخةط )6مةرةةاذ ة تةخةط  )7تةصةرقة ةا )8
تمسةةةةافة  )9تصةأث ر ت ف

تخط رةةةةهةي  3 )10 )48-19نقةاط ألفق ة تم ةي أخرى رةةةةهةي  )11 ) 49-19تمرقع

رةهي  )12 )48-19تشةواف  )13تهر

ت با ت )14س إ ت نا ةر تمرعدة )15تهب ر تصةور  )16م اان

تصصم ا  )17تمساععة

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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رهي )47-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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تصغ ر مر قع تنصرص ف
ور تصصم ا

رهي )48-19

وضع خط أيوي
ت مل

قوي
تصم ا

بط تصصم ا مع
مرقع آخر

رواف تصر ة
ف تصصم ا

ج ي مي سرإ باتلغ
إلن ل زا ف تصصم ا
اهرا بررإ مب ر

رهي )49-19

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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 -11الخاتمة:
أد ة  Canvaتلصصةم ا ية ل اليةصخع أل مرن وا صمع عل ا وتر ى تخعم بقاععة جماه را ضةخم ومصز اعة
بوضةةي بسةةاط تر ج ات و ت مل ات وه ت ي من تصةةم ا تملصةةقات و تمنشةةر ت عمل ي ة ل ويةةرا

من دوا

ترةاج إتى خلو ة تقن ة أو ترجي فن ممةا تمصلةك تخعم ته ر من تقر ت و تصصةةةةام ا ت اهزة بمهصبص ا وه تسةةةةصط ع
يةةةص اب جم ع سص اجات عمالئ ا باخصالإ م رت ا ومصطلبات ا .أضةةةف إتى ذتك قل نوقات تخعم ق ايةةةا على تمر د
تص يةةصرصةةي عل ا مما تص

تخعم إمهان

يةةص مال ته ر من تمر د بشةةهي م ان من دوا تراج تالرةةصر

بإسعى باقات عروض) تخعم تمعفرع  .بشةةةهي عاأل تقعأل أد ة  Canvaطراق إبع ع تإلن از أعماتك مما أا قر تب ا
تصصةم م تمر قع تصر

ةي الجصماع جعارة باتمعا  .تهن ا باتغات تشةهي خ ا أفضةي تلشةرمات تصةغ رة و ألفر د

ت ان ارغبرا بإنشا تصام ا جم ل تص زاز سضر ها على إلنصرنت.

 -12المصادر:
1-https://www.canva.com/
2-https://www.canva.com/education/
3-https://en.wikipedia.org/wiki/Canva

!Note: Keep Your Design Simple

اعداد :م.م .مرمي رحمي مرزا
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احملور العرشون

Infogram

جدول احملتوايت
 -1مقدمة عامة
 -2ممزيات تطبيق Infogram
 -3كيف يعمل Infogram
 -4خطوات التسجيل يف Infogram
 -5انشاء مرشوع
 -1.5أنواع و جماميع حمددة للرسوم و
اخملططات
 -6ادخال البياانت
 -7اضافة اللمسات الخرية
 -8بدء مرشوع جديد
 -1.8كيفية انشاء خمطط أو chart؟
 -2.8كيفية اضافة خرائط  add maps؟
 -3.8اضافة عنارصAdd Element
 -4.8اضافة صورة
 -5.8اضافة أشاكل خمتلفة
 -6.8اضافة رابط أو فيديو
 -7.8تزنيل املرشوع
 -9املصادر

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب

 -1مقدمة عامة:
• إن كنت تبحث عن أداة سههة و سيطههللو ي فيو نش إ اههف ايمخللفت س
ايرسهههه ا س اييرهف ير نلمكنه اععيمهفد ع أ أداة  Infogramاييش ت نر
ساجةو اسهههيخ اا يطهههللو سنفع و .تطهههمأل اةداة ياد اي يلف فت ساة لو ن
ففت اإلكطل سعرضةف ع أ هلئو خللفت س س ا يلف لو ين عو.
• ت  infogramsاياههركو اييش أسههطههت نش أساال عفا  2012ن ي ن
ل ي اي يهه

 UldisLeitertsس  RaimondsKazeيةهه ت تمكلن

ايجملع ن صههههلهف هو  infogramsجهاايهو ستفهفع لهو ي هفيهو سةات صهههه هو
يهفي مهل .ن خالل ساجةهو سههههةهو اعسههههيخه اا سأدسات ة يهو يمكن ي جملع
إ اهههف

خللفت ع ت ه ه

يمكن اسهههيخ ا ةف نش ايم ا ت ساياهههركفت

سايماهههف يع ايخفصهههو س اةع اي ي  .س ايبفي لن نش ايمجفل اةكفديمش ع
 Infogramين تحيهفي إيأ ت يل

ههههمملن حيرنلن ةن اير ة اييش

ييمي ن يةف هش اآلن يضع ررات نرط.
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 -2مميزات تطبيق :Infogram
 Infogram -1هش ساي ة ن أنضهل اة فكن ع أ اي ي إة يمكن إ اهف ست يل ستنييل س اهف كو سإد اي سه ا
يلف لو يلريرو سري و سسة و .ع دعم جملع اةدسات ايح ي و إل اف ص

اه و ي ريف ت يم ع أ ايبلف فت ايخفصو

ي .
 -2ي نر اييلبلق جم عو ين عو ن اير اي ايجفهية اييش يمكن ت ي ةف ستحريرهف يكل يطفطو
 -3ير ا ي مطهيخ ا إ كفن إد اي اي ه
يحط

سايخرااط ساةير فت سايمخللفت سايفل ي إيأ اإل ف جرانل سإعفدة ضهبل

بفت .

 -4ع يحيفي ايمطههيخ

ن إيأ ةف ات تر لي عسههيخ اا هاا اييلبلقش سياههمل ايمطههيخ

ن س رت اةخبف سنر

اييط يق سايحك فت ساةكفديمللن س ايبفي لن.
 -5اييلبلق ي انر ع أ ايحفس ب نرط س ع يمكن اي خ ل إيل عن طريق ايم يفيل

 -3كيف يعمل Infogram؟
يمكن يطهة يو تحملل يلف فت ايمخلط ايخفص ي

ن ففت  XLSأس  CSVايمح لو ايخفصهو ي

يلن ئفت ايمك فت سايطهههمفت ايميفيو س ن يم يمكن
اههههف كو ايرسايط أس ييأ تضههههملن عم

نش

اهههف كو إ اهههف ايرسهههم ايبلف ش ايخفص ي

ساخيلف ت هملم ن
ع اآلخرين .يمكن

اةع أخرم .ييلأل حر  Infogr.amي جملع ايفرصههههو ييخ ههههل

عرسضههةم ايير يملو ياههكل كف ل ع أك ر ن  30عف ن ايمخللفت ساييش ت لش كل شههش ي ا ن ايمخللفت إيأ
ايخرااط .يمكن تنييل ايمنيج اينةفاش يطههة يو ع أ سي ة تخيين ح لو ي كمبل تر اياههخ ههش ل  PNGأس  PDFسي
ةي يمكن

اهف كيةف ي سيف ع أدسات يكف و تمف ف ي ماهف كو ساييضهملن ع أ  Twitterس  Facebookس Pinterest

س  . embed codeكف ت شهركو  Infogr.amطهوسيو عن إ اهف أك ر ن  1.8ل ن سهم يلف ش ع إضهفنو ايميي كل
دةلرو.
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 -4خطوات التسجيل فيInfogram

:

يحي ي  Infogr.amع أ ياليو طهي يفت ن اي ضه يو :جف لو س  Proس  .White Labelك مف تر ت نش كل طهي م
يمكن اي صهه ل إيأ ايميي ن ايمليات سايخلف ات .س ع ةي

إةا كنت ج ي ا نش ايبر ف ج نان اي ضهه يو ايمجف لو

اةسههفسههلو تمنح ايك لر ن اةدسات ايراا و ي ب  .كل ف تحيفج ه عن ان يري إيكيرس ش إل اههف يطههفب ع أ جةف
ايحفس ب .
اسع) اي خ ل ايأ

ةع

https://infogram.com/

ن أي حرك يحث نش جةف ايحفس ب ين خل إيأ ايم ةع ايم ضأل نش اياكل ()1-20

شكل()1-20

يهف لهف) ييم اييطههههجلهل نش اييلبلق عن طريق اخيلهف

 : Get startedسهههه ت توةر ساجةهو تل ه

نه اإليملهل سك مهو

رس ( يفس د) ي يلبلق كمف نش اياكل (.)2-20

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب
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شكل()2-20

 -5انشاء مشروع:
ةبل ايب يماهرس ج ي ح د هل ايمطهيخ ا شهخ

ساي  userأس نريق  Teamيم طهمش ايماهرس اياي مل

ع ل عن طريق  all projectيم  new projectس طههمش ايماههرس هنف اههرسعش اسههم  networkكمف نش اياههكل
()3-20

ا ا ايماف يع
اسم ايمارس

شكل()3-20

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب
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عن ف تب أ اههههرسعف ج ي ا يمنح  Infogramخلف ايب

يمخلط ساي أس سههههم يلف ش أكبر يحي ي ع أ خللفت

ي دة .إةا ي دت ايخلف اةخلر س ه  import fileيمكن اعخيلف
س

ه ص سص ه

ن يلن سهمفت ت هملم ي دة سإضهفنو خللفت

سخرااط سنل ي إيأ ايرسههم ايخفص ي  .اليل ن اياههكل ةم  3ع أ ايجةو ايلمنأ مكن ان ح د

ايماهههرس اياي مل ع ل نم ال يمكن أن خيف

 infographicس اياي يحي ي ع أ ئفت اةشهههكفل ن ايرسهه ا

كمف نش اياكل (.)4-20

شكل()4-20

 -1.5هناك أنواع و مجاميع محددة للرسوم و المخططات ،هذه المجاميع هي:
 : Report -1ييضهمن أشهكفع ع ي ة يم اضهلع خي فو ن اييرف ير اييش يمكن ت هملمةف يمكننف ايبحث يكيفيو اسهم
اييررير نش خف و ايبحث أس يفسي راض اييرف ير س اخيلف ايمنفس  .كمف بلن نش اياكل ()5-20

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب
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شكل()5-20

 :Slides -2ير ا خي

اةشهههكفل س اةي ان س ايي هههف لم ي اهههرااأل يمكننف اييلبلق ن اسهههيخ اا ت ملحفت اييففعل

سا يرفعت اي هفحو سايرسه ا ايميحركو سايمليات اةخرم ايمي نرة ع اياهرااأل .اياهكل ( )6-20يبلن جم عو ن
ايارااأل

شكل()6-20
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 :Posters -3ايم هرفت هش إشه ف ات أس صه
س لر ةي  .تيضهمن ايم هرفت ياهكل عفا
ايم

هف

عنيو ي نور س نلو يفيم

فت تسطهيخ ا يالعالن سايي لم ساي يك

يفدة ع أ عنفصهر سه لو اياهكل( )7-20ي ضهأل جم عو ن

رفت

شكل()7-20

 :Social media -4ت ه ايمخللهفت سايخرااط سايرسهههه ا ايبلهف لهو طريرهو اا هو يجهاب اع يبهفت عبر اإل ير هت.
 Infogramيطهةل إ اهف ت ه ات يلف فت جمل و ع تسنطهأ س فيلو ي ماهف كو ع أ سسهفال ايي اصهل اإلجيمفعش كمف
ضأل نش اياكل (.)8-20

شكل()8-20
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 :Responsive Web and mobile layout -5اياي يةيم ييففصهلل تخللط اي ي سايج ال كمف نش اياهكل(-20
.)9

شكل()9-20

 -6إدخال البيانات:
ف أن تح د ةفيبف تك ن جفهيا إلدخفل يلف فت سعمل ايرس فت ايخفصو ي  .ن ايرفامو ايلمنأ اخير

ايرسم ايبلف ش

اياي تري إضهفني إيأ ايرسهم ايخفص ي  .يمجرد اييح ي

ا رر ررا يدسجف ع أ ايرسهم ايبلف ش إليضهف ج سل يلف فت

لفيق .يمكن إدخفل ايبلف فت بفشهرة نش ج سل يلف فت

ج د أس تحمل  .ن هات ايرفامو يمكن أيضهف ضهبط اي نفصهر

ايمرالو ي مخلط .عن اع يةف ا رر ن

ايي "تم".

 -7إضافة اللمسات األخيرة:
هف أن تكيمهل جملع ايمخللهفت ايخهفصههههو يه
سساضهأل .أضه

ا يرهل إيأ ايرسههههم ايبلهف ش ايخهفص يه ستهككه ن أ ه

يمهفسهههه

اي نفسين ساييطهملفت سايي لرفت ايي ضهلحلو عن اعةيضهف  .ضهع نش اعيبف ك تضهملن عال فت اعةيبفت

اييش ت عم يلف فت ست يل وفا اةي ان يل كس أي ان وسهههطهههي  .عن اع يةف

يمكن

اهههر ايرسهههم ايخفص ي ع أ

 Facebookأس  Twitterأس  .Pintrestإةا ةمت يفييرةلو إيأ يطهههفب  Proأس  White Labelيمكن تنييل ايرسهههم
ايخفص ي

بفشرة.
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 -8بدء مشروع جديد:
ب أ ارسعف ج ي ا س لبق نل كل ايخلف ات ايم ضحو نش اياكل ()10-20

 -1.8كيفية إنشاء مخطط أو chart؟
 -1خيف infographicسلوةر اياكل ()10-20

هنف بحث عن ايرفي اياي حيفي اي مل ع ل
ايمكيبو س تيضمن اسم ايمارس

إدا ة نريق اي مل
اييرسيج اييجف ي
ي مارس

اد اي ص ة

ن هنف ب أ اي مل ع أ ةفي نف غ

ة اي جفهية ي مل ع لةف

شكل()10-20

 -2اآلن س ت خيف  blank templetنف

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب
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إضفنو خلط

شكل()11-20

 -3اخيلف

ايمخلط ايبلف ش ي يم ع أ ايرسهم اياي ري ت سه ت أخيف

ال  column chartخلط عم دي

كمف نش اياكل (.)12-20

شكل()12-20

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب

ايمخلط

386

احملور العرشون
 -4اآلن

Infogram

ل ع أ ايمخلط ايبلف ش يفيض ط رتلن ع أ ايمخلط يوةر ع أ ايجةو ايلمنأ خلف ان س ه edit
ضأل نش اياكل(.)13-20

dateيي يل ايبلف فت ايم ج دة نش ايمخلط اةص ش كمف

شكل()13-20ت يل يلف فت ايمخلط

 -5ت يل ايبلف فت تك ن ياهكل بفشهر ع أ ايرلم نش ايمح

ايطهلنش س اي هفدي أس مكن اسهيلراد ايبلف فت ن

أكطل عن طريق ايض ط ع أ  upload fileكمف نش اياكل()14-20

اسيلراد

أكطل ن هنف

شكل()14-20
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 -6اآلن هاهه إيأ ايخلهف اي هف ش س ه إعه ادات ايمخلط  settingس نلةهف طههههيللع أن لر ي ن ايمخلط س ي ن
ايخل ط ي رلم  ,أسمف ايمحفس  ,هنف لر ف ي ن ايمخلط س عن ان ايمح

ايطلنش س اي فدي x-,y-axis axis

Titleكمف نش اياكل (.)15-20

إضفنو صفحو ج ي ة ن هنف

شكل()15-20

 -7مكن ت للر ي و ايمخلط إيأ اي و اي ريلو عن طريق  project settingيم خيف اي و ي اسلو project
languageكمف ي نر اييلبلق إضفنو صفحفت ج ي ة يمكن إضفنو صفحفت إضفنلو إيأ ارسع يفينرر ن

ايي

 +إضفنو صفحو أسفل اييلبلق (توةر عن اييمرير ن ةةف) أس نش اي يو ايلمنأ أسفل اي فحفت سكاي يفينرر ن
ي إضفنو صفحو نش ايياسيو ايلمنأ اي لف ن اييلبلق كمف

ضأل نش اياكل(.)16-20

شكل()16-20
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ايميي ن اي ههفحفت إيأ اههرسع

أدخل ا يرفعت اي ههفحو page transitionيجاب ا يبفت

ايماههفه ين .إلضههفنيةف ا يرل إيأ عال و اييب ي ا يرفعت اي ههفحو  page transitionنش إع ادات ايماههرس
سي د اع يرفعت اييش تفضه ةف .يمكن ي ةي

اهفه ة كل

تب س نش

فينو ل اياهفشهو أس نش ي يو ايماهف كو .كمف

يوةر نش اياكل (.)17-20

شكل()17-20

 -2.8كيفية إضافة خرائط  add maps؟
ايخرااط اا و يمرف و ايبلف فت ايج رانلو ستح ي

اةع

لنو .تطهفع ايخرااط اييففع لو ع أ ت ه

ايبلف فت

ايج رانلهو يلريرهو جمل هو .تج هل ايخرااط ايح هههه ل ع أ بم ن ايبلهف هفت أ را مي هف سسههههةال .ي نر Infogram
اي صهههه ل إيأ أك ر ن  800خريلهو دسيو س نلرهو يمكن ت صههههل ةهف يفيبلهف فت ايحلهو عبر  APIأس د جةهف ع
ايبلف فت ن ايطحفيو ( .)Dropbox Google Drive

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب
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م ةجش:

• ا يرل إيأ شريط اةدسات ع أ ايلطف سا رر ع أ أير و إضفنو خريلو.
• ت فأل ن خالل تح ي ايخرااط ايميفيو أس ايحث عن خريلو نش شريط ايبحث.
• ا رر ع أ إد اي أس اسح ايخريلو ع أ اي يو
• كمف يوةر نش اياهكل ايموشهر نش

خيف إضهفنو خريلو ن  add mapسه ت توةر أك ر ن  800خريلو

يه سل اي هفيم يهفإل كهفن ايبحهث عن طريق تحريه اياههههريط ايجهف بش أس كيه اسههههم ايه سيهو اييش ريه ايبحهث عن
خريليةهف

ال هنهف كيبهت  Iraqنوةرت يش خهف طهو اي را يكن كمهف

ضههههأل نش اياههههكهل ( )18-20ع يمكن

اي خ ل إيلةف إع يفشيراك ياي سنخيف خريلو جف لو س رم طريرو ايي يل ع لةف

شكل(-18-20أ)

• هنف ضل

ايخريلو يم اه إيأ setting

اعداد :م.م .ملياء فارس طليب
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ن هنف كبر اس

ر ايخف طو

ن هنف ح د أي ان ايخريلو تب ف ي رلم
اييش ح دهف

شكل(-18-20ب)

• عن ايمرس ع أ أي كفن نش ايخريلو سه ت توةر اسهم ايمنلرو س ةلمو تم ل ايرةم ايي ريفش يةات ايمنلرو نش
ايبلف فت كمف يمكن تكبلر يجم ايخريلو س ت

لرهف عن طريق عال يش ( )-,+ايم ج دة نش أع أ ايخريلو

• يمكنه تمللي نلريلن داخهل ايخهف طهو يهفخيلهف ي لن س اييحكم يهفةي ان عن طريق  map colorال إةا إ د هف
تمللي ايمنفطق ن يلث د جو ايحرا ة أس ع د ايطههههكفن نرط عن طريق تح ي ةلمو ع لف مليت ي ن س ةلمو د لف
يرلمو ايضف ( range value ) max ,minكمف نش اياكل ()18-20

 -3.8إضافة عناصر :Add Element
ايمر

د يفي نفصر ه إضفنو اليوفت أس اشكفل  diagramsأس

إيأ ايرس ا كمف

أس خللفت ت نق flowchart

ضأل نش اياكل(.)19-20
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شكل()19-20

 -4.8إضافة صورة:
إضفنو ص ة  :اي

ة مكن أن تك ن خيس و نش ايحفس ب س كتش يةف عن طريق  upload imageأس أخا

ص ة ن اييلبلق س ايي يل ع لةف كمف

ضأل نش اياكل()20-20

إضفنو ص ة ن ايحفس ب أس ص ة
جفهية ن اييلبلق
ت للر خ فلو اي

ة

شكل()20-20
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 -5.8إضافة أشكال مختلفة:
اةشكفل ايمخي فو تفل ايبفيث أس ايمطيخ ا

ال هنف يفياكل ()21-20

شكل()21-20

 -6.8إضافة رابط أو فيديو:
اخلرا" يمكننف إضهفنو ايط أس نل ي

ن

اةع ع ي ة نش اإل ير لت أس ايل تل ب نم ال إةا ةمنف ي مل شهرااأل عن

لن مكن أن رنق ايط ن ايل تل ب كمف

ضأل نش اياكل (.)22-20

اف كو ايمارس

شكل()22-20
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 -7.8تنزيل المشروع:
عن اإل يةف

ن اي مل نش ايماههرس يمكننف عمل تنييل ي ماههرس عن طريق  downloadأس عمل اههف كو

يةف عن طريق  shareي ة

اةع نةف Facebook, tweeter, google drive ,LinkedInكمف نش اياهههكل (-20

)23

شكل()23-20

 -9المصادر:
1- https://infogram.com/
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الخاتمة

كما استتتحت ه ا ا اتاتا أو ا ه اتدراستتا اتعلمية بات مد فب مده وحستتا اتاءاع يلي أختتم راجيا ً ما هللا أن يجعل ا ا
اتعمل خاتصا ً توجه اتاريم وأن ياون يلما ً يءتحع ب وصدقة جارية يوم نلقى ربءا.

وكام يقول الشاعر:
و ما من كاتـــــب إال سيـــــــــــــــــــــــــفنى

ويبـــــــــــــــقي الدهر ما كتبــــــت يداه

فال تكتب بخطـــــــــــــــــك غيرشــــــــــــيء

يسرك يـــــــــــــوم القيامـــــــة أن تراه

في اتختام ال يستعءي إال أن أذكر أن ا ه اتدراستة اتعلمية اتمتواضتعة أيد بااليتماد بشتال رئيس يلى تجار يلمية
مر بي أنا وزمالئي في اتحريق اإلتاتروني خالل مستيرتءا اتب اية اتمتواضتعة وك تك بااليتماد يلى دراستا يلمية
متءوية تجامعا

وباحايا ومقاطع فديو ومقاال

ويروض تقديمية يلمية وكتب وب وث مءشتتتور به ا االتجاه يلى

شتتتباة اإلنترنه ويلى رفوف اتماتبا و روابط ومدونا

فضتتتالً يا قراعتءا في بعض اتمواقع اإلتاترونية تمواقع

مؤسسا ياتمية وم لية تعليمية وأكاديمية فما اءا ال يسعءا إال أن نقدم خاتص شارنا ويرفانءا تال مصدر أو صاحب
مقاتة أو مءشتور أو مؤتف كتا أو ماتك موقع أغءى ا ه اتدراستة وأثرااا دون ذكر األستماع واألتقا مع االحتحاظ باافة
حقوق اتملاية اتحارية ت أيءما وجد وحياما ذكر

في ا ه اتدراستتة اتعلمية .وهللا وتي اتتوفيق وت األمر ما قبل وما

بعد.

ر
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his B.Sc. and M.Sc. studies. He got the Ph.D. from the Computer Science
Department, University of Technology-Baghdad - Iraq (2015). He is a
teaching staff member and Director of Avicenna Division – Center for
Continuing Education – University of Anbar. His research interests are: Data and Network
Security, Coding, Number Theory and Cryptography.
E-mail: omar-abdulrahman@uoanbar.edu.iq
2- Assist. Prof. Dr. Esam Taha Yassen is a lecturer in the college of
Computer and Information Technology at the University of Anbar, Iraq
since 2002. He has obtained his PhD in Computer Science at The
University Kebangsaan Malaysia (UKM) in 2015. His main research
areas include meta-heuristics, hyper-heuristics and combinatorial
Optimization problems. He has been served as a program committee for
several international conferences and reviewers for high impact journals.
He is a researcher in Data Mining and Optimization Research Group (DMO), Centre for
Artificial Intelligent (CAIT), UKM, Malaysia.
E-mail: co.esamtaha@uoanbar.edu.iq
3- Dr. Hussam J. Mohammed received his BSc and MSc in computer
science from University of Anbar, Iraq, and his PhD in digital forensic
and cyber-security from University of Plymouth, UK. He currently
works at the Computer Center, University of Anbar. Hussam does
research in the digital forensics, machine learning and AI. His current
research interest in cybersecurity and digital evidence.
E-mail: hussamjasim@uoanbar.edu.iq

ز

Biography of E-Learning Team
4- Dr. Ahmed J. ALjaaf is a senior lecturer of Computational
Intelligence in the Centre of Computer at the University of Anbar, Iraq.
He received his PhD in data science and machine learning from Liverpool
John Moores University, UK, at which He continued as a post-doctoral
researcher working on a wide variety of interdisciplinary applications of
machine learning, data science, knowledge discovery, and applied
artificial intelligence in health and medicine. Ahmed is a member of the
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) and the Applied Computing
Research Group, LJMU. He is also associated follow of the UK Higher Education Academy .
E-mail: a.j.aljaaf@uoanbar.edu.iq
5- Dr. Yaseen S. Yaseen is a lecturer in the Computer Centre at
University of Anbar, where he has been a staff member since 2012. From
2012–2015, he held the head of communications and control department
at Renewable Energy Research Centre. Yaseen completed his Ph.D. at
Plymouth University, U.K. in 2019 and his undergraduate studies at
University of Anbar with a pass mark 89%, he was ranking the first to
graduate students in collage of Computer Sciences and information
technology. He developed an interest in Wireless sensor networks
especially after getting a scholarship to United Kingdom at Liverpool John Morees
University (LMU) in 2011.
E-mail: yaseen.yaseen@uoanbar.edu.iq
6- Assist. Lecturer Sudad H. Abed is a full-time instructor in the
University of Anbar. He received his master degree in computer science
from Ball State University in 2016. His research area of interest is machine
learning, neural networks, deep learning, and data analytics. He has a solid
experience in web application development and currently serves as the
director of the software development department in the University of
Anbar. He played a significant role in developing core electronic web
applications for the University of Anbar.
E-mail: shabed@uoanbar.edu.iq
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7- Assist. Lecturer Akeel Shaker Mahmoud received his B.E. degrees
in Computer Science from College of Computer Science and Information
Technology, University of Anbar, Iraq, in 2003. He received his M.Sc.
degrees in The Information Technologies and Systems from Belgorod
State Technological University, Russia, in 2017. He has started working
at The Information Technology Center, University of Anbar since 2007,
moreover he is a member of E-learning team at University of Anbar.
E-mail: akeelab2000@uoanbar.edu.iq
8- Assist. Lecturer Mohammed Jumaah Jameel is a lecturer in the
college of Science, and web developer in Computer Center at the
University of Anbar, Iraq, Since 2008. He has obtained his MS in
Software Engineering at The Ulyanovsk State Technical University –
Russia in 2017. His main research areas include Hybridization RSA and
DES Algorithms Encryption and Decryption. He has participated in
international and local conferences as a programmer and web developer.
E-mail: mjj81sw@uoanbar.edu.iq
9- Assist. Lecturer Seddiq Qais Abd Al-Rahman is a lecturer in
Computer Science & Information Technology where he has been a
college employee since 2007. He is now Rapporteur of the Computer
Network Systems Department. From 2007–2016, He taught many
laboratory materials and programming languages. Abd Al-Rahman
completed his MSc degree at the University of Anbar at 2019 and his
undergraduate studies at the same University. He teaches Computer
Science in general, Cryptographic, Visual Programing and structure
Programing. His areas of expertise interests are focused on the approaches for securing
transfer data and store it with intelligent methods. He is also interested in handling with the
smartphone applications.
E-mail: co.sedeikaldossary@uoanbar.edu.iq
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10- Lecturer Fouad H. Awad currently works at University of Anbar,
Anbar, Iraq. He received B.Sc. in Computer Science, Al-Anbar University,
Iraq, (2007-2011). M.Sc. student (2012- 2014) in Computer Science
Department, Al -Anbar University. Fields of interests’ cryptography,
operation system, computer vision and image processing
E-mail: fouad.hammadi@uoanbar.edu.iq
11- Assist. Lecturer Rafid S. Abdulaziz was born in Anbar, Iraq in 1986.
He received the B.Sc. in (2008) and the M.Sc. degree in (2019) from the
College of Computer Sciences and Information Technology, University of
Anbar, Iraq. He is a teaching staff member in the College of Education for
Pure Sciences, University of Anbar. His research interest includes
Information Security.
E-mail: rafid.alhashimy@uoanbar.edu.iq
12- Assist. Lecturer Wisam K. Jummar received his master degree in
2019 from the faculty of the Computer Sciences and Information
Technology, University of Anbar, Iraq. He is one of the faculty members
within the presidency of Anbar University. His research interest includes
image processing, data security, and data mining.
E-mail: wisamkhalid6@uoanbar.edu.iq
13- Assist. Lecturer Osama Jassim Mohammad was born in Hit, Anbar
City, Iraq (1988). He got B.Sc. in Applied geology from the College of
science, University of Anbar - Iraq(2012), then got M.Sc. in petroleum
geology from the College of science, University of Baghdad Iraq
(2015). He is a teaching staff in applied geology staff- college of science –
University of Anbar. Also, he is member of E-learning team at University
of Anbar. His research interests are: geology, petroleum geology, basin
analysis, log interpretation and pollution.
E-mail: msc.osamajm@uoanbar.edu.iq
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14- Assist. Lecturer Mohammed Mehdi Saleh received the bachelor's
degree in Electrical Engineering from University of Anbar, Iraq in 2009
and the master degree in Electronics and communication Engineering
(SSP) from Osmania University, India in 2014. He has served as a
teaching assistant for the following undergraduate courses taught at Almaaref University College: Information and Coding Theory, Computer
Network, Real Time Signal Processing, OFC and he is presently teaching
staff at University of Anbar. His main interests are in 5G, WSNs.
Email: mohammedmhedi@uoanbar.edu.iq
15- Assist. Lecturer Sameer I. Ali Al-Janabi was born in Al-Anbar, Iraq
1982. He received the B.S. degree from the University of Anbar, college of
computer science and information technology, in 2004. He has M.S. degree
in Computer Science, University of Anbar, college of computer science and
information technology, in 2020. He is a teaching staff member in College
of Islamic Sciences, University of Anbar. Also, he is a member of Elearning team at University of Anbar. His research interests include
Artificial Intelligence, Data Security.
E-mail: isl.samir.ia2012@uoanbar.edu.iq
16- Assist. Lecturer Assef Raad Hmeed was born in Al-Anbar, Iraq 1984.
He received the B.S. degree from the University of Anbar, college of
computer science and information technology, in 2005. He has M.S. degree
in Computer Science, University of Anbar, college of computer science and
information technology, in 2020. He is a teaching staff member in
Department of Students affairs and Registration in University of Anbar.
Also, he is a member of E-learning team at University of Anbar. His
research interests include Deep learning and Image processing.
E-mail: assef.raad@uoanbar.edu.iq
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17- Lecturer Othman Ibrahim Hammadi, earned a bachelor’s degree in
computer science from the College of Information Technology,
Philadelphia University, Jordan 2008. He earned a master’s degree in
computer science from the College of Information Technology, National
University of Malaysia UKM, Malaysia 2012. He worked at the College
of Education for Humanities as a lecturer of computer skills, and a website
director of the same college since 2013. He taught visual programming
subject C # at the College of Computer Science and Information Technology. Mr. Othman
is a member of the electronic team of University of Anbar.
Email: ed.osman.ibrahim@uoanabr.edu.iq
18- Assist. Lecturer Ekram H Hasan received her BSc in information
systems (2008) and MSc degree in computer science (2014) from the
college of computer and information technology, University of AnbarIraq, Ekram since 2016 works in college of basic education /Haditha at
university of Anbar , she is a member of E-learning team at university of
Anbar. Her research interests including computer networks, data security
and Network security.
E-mail: ekram.habeeb@uoanbar.edu.iq
19- Assist. Lecturer Mariam Raheem Mirza, she received the BSc in
Electrical Engineering, from the University of Anbar, Iraq in 2008. She
received the MSc. in Digital Communications Networks Engineering, from
the University of Leeds, UK in 2016.She is an instructor in CISCO
Networking Academy under the collaboration with Salahddin
University\ Erbil. Her research interests are: E- Learning, Computer
Networks, Machine Learning, Cyber Security and Green Communication
Networks.
E-mail: mariam.mirza@uoanbar.edu.iq
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20- Assist. Lecturer Lamia Faris Tulaib was born in Anbar, Iraq in
1982. She received the B.Sc. in (2004) and the M.Sc. degree in (2020)
from the College of Computer Sciences and Information Technology,
University of Anbar, Iraq. She is a teaching staff member in the College
of dentistry, University of Anbar. Her research interest includes networks,
cloud computing.
E-mail: den.lamia.faris@uoanbar.edu.iq
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