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ومات ا بالتنسیق مع دائرة تقنیة المعلترقیة اإلنترنت بالمدرسة ورفع كفاءتھالعمل على  §
رقیة تفي االعتمادات المالیة المخصصة للمدرسة  فادة مناالستبالمحافظة حیث یمكن 

وإدارات المدارس في نظام القائمة البیضاء للتصفح  كما تم إضافة المعلمین .نترنتاإل
رنت نتنوفمبر وأكتوبر من خالل اإل يالمجاني لكل خدمات التعلیم عن بعد خالل شھر

 الخاص بالھاتف الشخصي عبر شریحة الھاتف النقال.

 1 .بھدف استخدام المنصةتغطیة خدمة اإلنترنت في المدرسة ضعف  §

 مروركلمة التم منح صالحیات استرجاع بواسطة المدرسة، حیث  سترجع الرقم السريی §
 2 كثرة فقدان الرقم السري من قبل الطالب والمعلمین وأولیاء األمور. § مدیر المدرسة ومساعد المدیر وأخصائي األنظمة المدرسیة.ل

فحات ، حیث أن بعض المتصللتوافقیة او فایرفوكس خدام متصفح جوجل كرومیجب است §
قدیمة وقد تؤدي إلى تحدیات ویقترح استخدام أحد اإلصدارات الخاصة بالمتصفح. كما 

 یقترح تنزیل تطبیق (جوجل میت) على الھاتف النقال أو الجھاز اللوحي. 

ة مع المنصباد ) عدم توافق األجھزة اللوحیة (الھواتف، التابلت، اآلی §
 .فیھا مما یعرقل انضمام الطالب للحصص المتزامنة

3 

فقط ولكن الرابط واضح ومدرج في المرة األولى صعوبة الوصول للرابط قد تكون  §
ول ا یسھل على الطالب الوصمّ ملكتروني داخل المنصة أو في التقویم اإل أسفل اسم المادة

 .إلیھ

 وصولفي الھون صعوبة یواج للمنصةبعض الطلبة بعد دخولھم  §
 إلى رابط الدرس المتزامن.

4 

رجاع المعلم إلمتمثلة بقسم البوابة التعلیمیة  التعلیمیة صالحیات للمحافظاتال تمنح  §
الذي خرج من الصف أو إضافة المعلم أو الطالب، وبعض الصالحیات موجودة لدى 

ول المدرسي في كما نؤكد بأن ذلك یتصل بتحدیث الجد أخصائي األنظمة المدرسیة.
البوابة أوال ثم التواصل مع قسم البوابة في حالة طلب إجراء التعدیل على المنصة 

 للصفوف أو المعلمین أو الطلبة.

 5 .في منصة جوجل عدم ظھور كل الصفوف لدى المعلمین، والطلبة §

 وقد أعطیتمعلمین، الال یوجد ربط رقمي آلي مباشر مع منصة جوجل أثناء انتقال  §
ات تحدیث البیانات أو اإلضافات لممثلي أقسام البوابة التعلیمیة بالمحافظات صالحی

 .معھم مدرسیةالنظمة األأخصائي  عبر تواصلمؤخرا ویمكنھم معالجة ذلك 

 عدم إضافة المعلمین المنتقلین حدیثا للمدرسة والتعیین الجدید §
 6 .مباشرة لمنصة جوجل
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  منصة في متصفح الویب أو في تطبیق الھاتف التأكد من عمل الرابط على العلى المعلم

 .النقال لضمان تشغیلھ من قبل الطلبة
  عندروابط الواجب بعض فتح على عدم قدرة بعض الطالب 

 7 دخولھم من الھاتف.

  یمكن استخدام منصة جوجل عبر الھاتف النقال من خالل تحمیل تطبیق جوجل كالس
 8 من األجھزة في المنزل للطالب. كافٍ  ر عددٍ عدم توفّ   مستخدم وكلمة المرور.روم على الھاتف النقال والدخول بنفس اسم ال

  عند تغییر الخطة یختلف ربط المعلم بالفعل، فبإمكان المعلم التعامل مع مثل ھذه
ن م للصف الجدید وإضافة الطلبة دون انتظار التحدیث صفھالحاالت، واالنتقال من 

لدعم الفني بالمدیریة أو طلب إجراء تحدیث البیانات خالل كود المادة بالتنسیق مع فریق ا
 .محافظةلمدیریة التربیة والتعلیم  في افي المنصة عبر فریق البوابة التعلیمیة ب

 غییر ت دعدم ربط المعلم بصفوفھ الصحیحة أو بمادتھ وخصوصا عن
 9 .او الجدول المدرسي في منصة جوجل الخطة

 ناسب مع المنصة والطالب.على المعلم اختیار البرامج التي تت 
 طلبة.مع النشطة األ تنفیذاستخدام تطبیقات مناسبة ومتاحة ل 
  بمتصفح الھاتف وقابلة للفتحتضم جوجل الكثیر من البرامج الداعمة للتشغیل. 

 اجن تحتوالمعلم التي یرسلھاة یتدریب ملفاتالروابط أو ال بعض 
 10 بة.بأجھزة الطلال تتوافر إلى برامج وتطبیقات  لفتحھا

  تطبیقJamboard  تطبیق بسیط وسھل االستخدام وال یقبل اللغة العربیة في التاب
لعدید من فھناك ا تقدیم المحتوىلھ معالذي یتناسب ، وعلى المعلم اختیار التطبیق فقط

ادة ا الختیار المعلم وطبیعة المأو استخدام تطبیقات أخرى وفقً  .التطبیقات المشابھة لھ
سھا، وتتیح جوجل العدید من ھذه التطبیقات المتنوعة المتعلقة بالعملیة یدرّ الدراسیة التي 

 .التعلیمیة.

  عند فتحھا باستخدام الھاتف مثل ال تعملبعض التطبیقات: 
Jamboard .11 وغیره 

  من الطبیعي أن تؤثر عیوب الصوت أو الكامیرا على األداء وعلیھ یفضل استخدام
 .مع المنصات التعلیمیة جھاز یحمل خصائص فنیة متوافقة

  الصوت أو  سماع تّونامثل مك بعض األجھزةوجود عیوب في
 12 .یرا قد تؤثر على استخدام المنصةالكام

  المشاكل الطارئة قد تحدث في مثل ھذه الحاالت وعلى المعلم االستعداد للحصص
دریب الت مستوى، ویمكن االستفادة من فریق الدعم الفني بالمدرسة أو زیادة تزامنةالم

للمعلمین الذین یحتاجون للدعم في ھذا الجانب ویمكن التنسیق مع المدیریة لرفع مستوى 
 .تدریب المعلمین أو المدارس

  عدم قدرة بعض المعلمین على حل المشاكل الفنیة الطارئة أثناء
 13 .مالحصص المتزامنة مما یفقد الطالب أجزاء كبیرة من زمن التعلّ 

  أدلة االستخدام التي تم إعدادھا لشرح خدمات المنصة، كما یتم یمكن االستفادة من
ویقترح تبادل الخبرات بین  التعرف على إمكانیات المنصة من خالل الممارسة.

ن من مدارس أخرى لدیھم ون آخروالمعلمین أو تنفیذ برامج تدریب عن بعد یقدمھا معلم

  عدم معرفة البعض بإمكانیات المنصة وكیفیة االستفادة القصوى
 14 .التعلّمیة منھا في خدمة العملیة التعلیمیة
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ریة في ھذا الجانب لزیادة خبرة أكبر في مجال تفعیل المنصة، أو التنسیق مع المدی

 فرص التدریب الرقمي للمعلمین.
 خدمستالتخصصي ویبقى على الم عھدوتدریبھم من قبل الم ستخدمینتم تأھیل الم 

 أو طلب مزید من التدریب بالتعاون مع معلمین التقنیة. ھاالستزادة والبحث وتنمیة قدرات
 آخرین ذوي خبرة أو التنسیق مع المدیریة في ھذا الجانب.

  على استخدام بعض ممیزات االجتماع  ستخدمینالمبعض عدم قدرة
عض الخلفیة التقنیة لدى ب تفاوتالمرئي مثل كتم الصوت للجمیع، و

 بشكل عام. ستخدمینالم
15 

  قناة مورد على الیوتیوب التي تضم الكثیر من الدروس التعلیمیة ویمكن تم تدشین
للمعلمین اختیار الدروس المناسبة لھم ومشاركة رابط الدرس للطلبة بھدف االستفادة 

 من الدروس التعلیمیة في قناة مورد بصورة متواصلة.

  ّفھناك إدراج الدروس في المنصة قبل عرضھا للطالب ل یفض
 16 .كل الطالب للحصص المتزامنةصعوبة في دخول 

  على المدرسة ضبط الجدول الخاص بالحصص المتزامنة بین المعلمین بھدف
متزامنة فیتم أرشفتھا في المنصة ویمكن ال، أما الحصص غیر على نحو جیداستقرارھا 

 الرجوع لھا في أي وقت.

  قد متزامنة الصعوبة استقرار جداول الحصص المتزامنة وغیر
 الطلبة وحرمانإضاعة العدید من الحصص المتزامنة  یؤدي إلى

 .منھا
17 

  یمكن للمعلم من خالل منصة جوجل تنظیم خطة سیر الدروس وأقسام الدرس الفرعیة
من خالل األدوات المتاحة في المنصة، وتختلف خطوات سیر الدرس من مادة ألخرى 

 ا.وعلیھ یمكن للمعلم تنظیم ذلك رقمی� 

 على النحو جمیع الموادبالنسبة ل الدروس عدم توحید خطوات سیر 
 18 نفسھ.

  الجدول المدرسي في البوابة التعلیمیة بیعتمد وجود الطلبة على ما تقوم بھ المدرسة
حیث أن دمج أو قسمة الشعب في الجدول المدرسي سیؤدي إلى ظھورھا كما ھي في 

 المدرسي الخاص المنصة التعلیمیة وعلیھ یجب على المدرسة التأكد من ضبط الجدول
 .بھا

 في الشعبة الواحدة لدى بعض المعلمین  من الطالب وجود عدد كبیر
 19 بسبب دمج الشعب.

  ظھور الطالب في صفین یعود إلى الجدول المدرسي في البوابة التعلیمیة وبإمكان
 20 فس المادة للطالب في المنصة.ظھور صفین من ن  بكل سھولة. الصفوف وذلك بعد التأكد من الصف الصحیح أحدالطالب الخروج من 

 سي وفي الجدول المدر التأكد من تحدیث بیانات المعلم والطالب في البوابة التعلیمیة
حیث أن التحدیث في قواعد البیانات یتم وفقا للتحدیث الذي یتم في الجدول، وبعد التأكد 

ن المعلم والمادة بط بیمن ذلك یتم التواصل مع قسم البوابة التعلیمیة بھدف تنفیذ عملیة الر
 والطلبة بصورة رقمیة بھدف ظھور المواد في المنصة.

 ي ف ظھور صفحة فارغة أثناء تسجیل الدخول للمنصة التعلیمیة
 21 بعض األحیان.

  یجب على المدیر دخول صفحة مدیر نظام ولیس صفحة جوجل كالس روم حیث أن
سیق ة مدیر النظام ویمكن التنصالحیات مدیر المدرسة خاصة بتتبع االستخدام في صفح

 لمنصة جوجل  ظھور صفحة بیضاء عند دخول مدیر المدرسة
 22 كالس روم.
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مع أخصائي أنظمة مدرسیة في ھذا الجانب أو مع قسم البوابة التعلیمیة لشرح الطریقة 

 اتفریق نظم المعلوم ذلك، كما تم توضیح ھذا الجانب في لقاءاتاالحتیاج إلى  في حال
 ا.المدارس بالسلطنة مؤخرً  تمع إدارا

 ة في منصة جوجل من خالل إعادة كلمة المرور من خالل خاصیة یتوجد ھذه الخاص
التصفح بخطوتین وتشیر اإلحصائیات إلى استخدامھا من قبل العدید من المستخدمین، 

 ھذه الطریقة.لویمكن الرجوع ألخصائي أنظمة مدرسیة لتقدیم الدعم الفني 
  23 من خالل الھاتفإعادة كلمة المرور 

  ھناك الكثیر من التطبیقات المجانیة التي یمكن استخدامھا في جوجل، وال یلزم استخدام
 مالیة، ونود اإلفادة بأن تلك التطبیقات ھي فقطمبالغ تحتاج إلى دفع التطبیقات التي 

مجانیة ویمكن فھي برامج إثرائیة أما كل خدمات جوجل كالس روم كمنصة تعلیمیة 
 .بدون مقابل فادة بكل إمكانیاتھا الكثیرةاالست

 24 وجود بعض التطبیقات في جوجل تحتاج إلى اشتراك 

 

 وهللا ولي التوفیق،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


