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الفصل الدراسي لجوجل/ Google 
Classroom:  

ولياء المور مقدمة ل   

 

 

لطفلك لمشاهدة أنشطة التعلم   Google Classroom إذا كنت تريد تسجيل الدخول إلى

 :الرقمي والوصول إليها ، فاتبع التوجيهات التالية

  Student)/ لطالب ل الرقم التعريفي )ة تعليمي منطقة الللمستخدم الالخاص بطفلك وتسجيل الدخول باستخدام اسم   Chromebookقم بتشغيل جهاز  .1

ID#    وكلمة المرور . 

 

 : Infinite Campus  من خالل  Google Classroom الوصول إلى  .2

 

o   حدد مركز الرسائل للوصول إلى موارد الطالب. مرر حتى تجد

 .Google Classroom واختر  G Suite تطبيقات

o   سيوجهك هذا إلى لوحة تحكم الفصل الدراسي للطالب ، حيث سترى

 بطاقات لكل فصل كما هو موضح أدناه. حدد فئة بالضغط على البطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. انظر الصورة أدناه لفهم   ”Stream“ الرئيسية ، والمعروفة باسم "البث"   الدراسي  صف ال ، سيتم نقلك إلى صفحة  الدراسي  بمجرد فتح صفك  .3

 كيفية التنقل ومراقبة هذه الصفحة: 
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و   ”Classwork“ و "الفصل الدراسي" ”Stream“ "بث على ثالث صفحات رئيسية: "ال Google Classroomيحتوي كل فصل دراسي في  .4
 : ”People“ "الشخاص" 

o شاهد هذه المساحة من أجل:  .  الخاص بك الدراسي  لفصللهو الصفحة الرئيسية  بثال 
 ■ تحديثات حول المواد والمهام الجديدة

 ■ إعالنات من معلميك
 ■ أسئلة وتعليقات من الطالب 

o   "عالمة تبويب "الواجب الدراسيClasswork    هي المكان الذي ينشر فيه المعلمون الواجبات ويشاركون مواد الفصل للطالب للوصول
 إليها.

o تسرد عالمة تبويب الشخاص People الدراسي ، بما في ذلك المدرسون وزمالء الدراسة ، وتمنحك خيار مراسلتهم   أعضاء فصلك
 عبر البريد اإللكتروني مباشرةً. 

 
 ، سترى قائمة بالمهام والمواد مرتبة حسب الموضوع.  Classwork عند دخولك إلى عالمة تبويب "الواجب الدراسي" .5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
للوصول إلى التعليمات وتفاصيل المهمة واالرتباطات التشعبية لألنشطة والموارد. انظر الصورة أدناه لفهم أفضل    assignment  انقر لتوسيع مهمة .6

 لكيفية التنقل في نوافذ المهام والتواصل مع زمالئك في الصف والمعلم وإرسال عملك. 
 
 
 
 

ينقلك رمز 

إلى لوحة  ”menu“/"القائمة"

تحكم الفصل الدراسي أو 

 الفصول الدراسية الخرى

 

راقب تقدمك في 

ات جميع الواجب

 .المكتملة والمقبلة

 

راجع مجلًدا 

لجميع العمال 

التي أنجزتها لهذا 

 .الفصل الدراسي

 

تساعد المواضيع على 

تنظيم الفصل 

الدراسي. استخدم هذه 

الروابط لتضييق 

 .نطاق بحثك

 

في هذه المساحة. انقر على كل منها لفتح ات ستظهر الواجب
 تفاصيل الواجب

شاهد عرض التقويم لي 

تواريخ استحقاق ومواعيد 

 نهائية

انقر فوق عنوان 

الواجب لفتح 

 .تفاصيل الواجب

 

الوصول لتعديل سيتمكن الطالب من 

 .عملهم

 TURN“قم بالتسليم عند االنتهاء 

IN”   انقر على زر في الزاوية ،

يمكن للطالب نشر أسئلة وتعليقات حول 

 .هنا وسوف يراها الفصل بأكمله الواجب

 

أرسل "تعليقات 

Private“/خاصة"

 Comments” 

 .إلى معلمك

الوصول إلى 

 واجبك

أضف 

 ملحقات

 


