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قواعد اللقاء



عمل استطالعات عن طريق(أسئلة سريعة، اختبارات قصيرة، مراجعة النتائج بشكل فوري

مشاركة االختبارات القصيرة مع المتدربين من خالل متصفح االنترنت و باستخدام الهواتف الذكية

عمل نموذج للتقييم بشكل متفرع

استخدام أدوات البرنامج لتقيم وتحليل نتائج المتدربين

تصدير نتائج االختبارات لملف لعمل تحليالت على نتائج المتدربين بشكل مفصل، وتوثيق الدرجات

التعريف ب مايكروسوفت التعليمي

مواضيع اللقاء

 Microsoft Education Community (MEC)  



 خطوات إنشاء اختبار الكتروني

يتوفر ثالث طرق لطلب  إنشاء االختبار الكتروني

الطريقة الثانيــة الطريقة األولى

 اضافة تبويب جديد
Forms اضافة عالمة تبويب

من الواجبات
اختر انشاء االختبار
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 خطوات إنشاء اختبار الكتروني

الطريقة الثالثــــة

 Forms.microsoft.com من خالل الرابط
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 خطوات إنشاء اختبار الكتروني

 وضع عنوان لالختبار والوصف

اختر إضافة جديد لطلب/وضع سؤال 
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اختر نمط السؤال 4

ضبط اعدادات السؤال

يفضل استخدام اختيار من متعدد
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MS Forms نمط السؤال في

اختيار              : نمط إجابة واحدة فقط                        ونمط مربع االختيار 

نص           : سؤال ذو إجابة قصيرة أو طويلة على شكل كتابة نص 

التقييم                استخدم النجوم أو األرقام من 2 إلى 10 لتقييم االستجابة

التاريخ             : اختيار التاريخ من التقويم

الترتيب                : يسمح للطالب بترتيب اإلجابات

ليكرت             : يسأل الطالب لتقييم البيانات المختلفة (حتى سبعة) تحت سؤال واحد

 تحميل ملف                       : يسمح للطالب بتحميل الملف بامتداد أحد انواع
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(Choice)(one answer) (multiple answers)

(Text)

:(Rating)

(File Upload)

(Likert)

(Ranking)

(Date)

(Word ، Excel ، PPT ، PDF ، Image)
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مكونات شاشة اعداد السؤال

ترتيب األسئلة

حذف السؤال

تكرار السؤال

كتابة السؤال

إدراج وسائط

كتابة فقرات االجابة

تحديد االجابة الصحيحة
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اضافة فقرة لإلجابات

تحديد درجة السؤال

الزام الطالب باإلجابة 

اضافة سؤال جديد 
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اإلعدادات العامة لإلختبار

للوصول إلى شاشة اإلعدادات، انقر فوق (...) في أعلى يسار الشاشة، ثم اختر اإلعدادات



مراجعــة اإلختبــار

بالضغط على معاينـة باألعلى لمشاهدة االختبار الذي تم انشاؤه

شكل االختبار باستخدام الموبايلشكل االختبار باستخدام الحاسوب 12



نشـر/مشاركة االختبار مع الطلبة

 Microsoft Formsبعد إنشاء االختبار في                                   يمكنك مشاركة االختبار الخاص بك مع الطالب بالطريقة التالية

 قم بفتح المادة الخاصة بك على
 لنشر وتوزيع االختبار على الطلبة

MS-Teams

MS-Teams

1

اختر تبويب (الواجبـات 2

اختر األمر (إنشـاء 3
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اختر األمر (االختبــار ) 4

اختر االختبار الذي قمت بإنشائه على 5

Next 6 اضغط على



نشـر/مشاركة االختبار مع الطلبة
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تحقق من اسم االختبار في خانة (عنــوان 

تأكد من خانة (تعيين إلى) ان االختبار سيرسل الى المادة المعنية 

تحقق بأن جميع الطلبة مسجلين في المادة 

اختر (تحرير) لتعيين تاريخ ووقت لالختبار 

بعد االنتهاء من اعدادات االختبار اضغط على زر (تعيـين 
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نشـر/مشاركة االختبار مع الطلبة

 يمكنك نسخ رابط االختبار ولصقه
في منشورات القناة الخاصة بالفصل الدراسي



مراقبة الواجب/ االختبار الخاص بك

بعد نشر الواجب/ االختبار، يمكنك مراقبة الواجب/ االختبار الخاص بك بالطريقة التالية

حدد الفريق الذي تريد مراقبة واجبه أو اختباره 

اذهـب إلى الخيار (الواجبات 

اختر (اسم االختبار) الذي ترغب في مراقبته 

هنا يمكنك رؤية اسماء الطالب المسجلين وحالة كل طالب

لم يتم ارسال الواجب: لم يحضر الطالب االمتحان 

تم العرض: شاهد الطالب االمتحان، ولم يسلمه بعد 

تم ارسال الواجب: حضر الطالب االمتحان وسلمه 
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مشاهدة وتحميل نتائج االختبار



ـِ مايكروسوفت التعليمي  التعريف ب
(MEC)  

ما هو مجتمع مايكروسوفت التعليمي؟

 من تطبيقات مايكروسوفت في التعليم، ويعد أحد األماكن االفتراضية للتعلم هو مجتمع معلمي، حيث إنه بوابة إنترنت تتيح

 للمعلمين حول العالم متابعة الدورات والعثور على الدروس وطرحها، وأيًضا للتفاعل مع بعضهم البعض وتنظيم األنشطة والمشاريع

المختل

من كل  مع  وتتعامل  البوابة،  هذه  على  للمعلمين  المجانية  الموارد  من  العديد   هناك 

على المقدمة  الدورات  تعتمد  المستويات،  مختلف  على  الرسمي  وغير  الرسمي   التعليم 

ومنتجات الحديثة  التقنيات  واألساليب Microsoft تطبيق  التدريس  طرق  إلى   باإلضافة 

 التعليمية المبتكرة،  كل دورة مصحوبة بمجموعة متنوعة من المواد وأمثلة للممارسات

الشارات على  الحصول  يتم  الدورة،  من  بنجاح  االنتهاء  بعد  المناقشة،  ومجموعات   الجيدة 

تظهر الطريقة  وبهذه  للمعلم  الشخصي  الملف  من  المناسبة  والنقاط   والشهادات 

.تقدمهم

Microsoft Education Community 



ـِ مايكروسوفت التعليمي  التعريف ب
(MEC)  Microsoft Education Community 

 للمزيد يمكنك زيارة الموقع
https://education.microsoft.com/ar-sa 



دورات مجتمع مايكروسوفت
(MEC)  Microsoft Education Community 

 بعض الدورات التدريبية الموصي بها هي

 Office Teacher Academy أو

 Getting Started with OneNote  أو Cue with Microsoft Make Code

 حيث أنها توفر للمعلمين معلومات حول كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، بينما تتيح الدورات مثل التعلم،

القائم على حل المشكالت أو القيادة الرقمية للمعلمين للتعرف على األساليب التربوية المعاصرة

 للمشاركة في هذه الدورات التدريبية، سوف تحتاج إلى إنشاء حساب وإعداد ملف تعريف                                        الخاص بك في مجتمع

للتعلم مًعا  يجتمعون  الذين  المعلمين  من  مهنية  شبكة  إلى  االنضمام  رحلة  في  األولى  الخطوة  هي  هذه  مايكروسوفت،   معلمي 

.والمشاركة والنمو

إذا كان لديك بالفعل حساب مايكروسوفت على                                            وملف تعريف مكتمل

                           فقم بتسجيل الدخول إلى موقع                                                                 على الويب

Microsoft Educator

Microsoft Educator

Microsoft Educator Community  



دورات مجتمع مايكروسوفت
(MEC)  Microsoft Education Community 

 انتقل إلى موقع 

انقر فوق تسجيل الدخول، ومن ثم اختيار إنشاء حساب جديد

اختر                          إذا لم يكن هذا خياًرا ، فانقر فوق إظهار المزيد

 اتبع الخطوات أدناه إلعداد ملف التعريف الخاص بك،  أكمل ملف التعريف الخاص بك على موقع 

انقر فوق اسمك 

اختر تحرير ملف التعريف 

أكمل المعلومات المطلوب 

أكمل جميع المعلومات الواردة في هذا القسم وتأكد من تعيين حالة ملفك الشخصي على عام 

الذي المكان  عن  النظر  بغض  خبراتهم،  ومشاركة  الذات  تحسين  على  العمل  العالم  أنحاء  جميع  في  للمعلمين  يمكن  التسجيل،   بعد 

 يتواجدون فيه، هذا عامل مهم للغاية له تأثير على تحقيق هدف جعل التعليم متاًحا للجميع ، ومن أجل إنشاء حساب مايكروسوفت على

:اتبع اآلتي  موقع مجتمع Microsoft Educator Community  

Microsoft Educator Community  

Microsoft Educator Community  

(Office 365)
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دورات مجتمع مايكروسوفت
(MEC)  Microsoft Education Community 

انقر فوق تخصيص تجربتك 

أضف صورة للملف الشخصي وسيرة ذاتية مختصرة في قسم نبذة عني10. 

أضف المزيد إذا كنت ترغب في ذلك ، هذه ليست سوى الحد األدنى من المتطلبات داخل الملف الشخصي بيك والسيرة الذاتية11. 
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شكــرًا لكم


