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فى إطار حرص الجامعة على التحول الرقمى والذى يتماشى مع توجه فى كلية التربية للتحول 
 .التكنولوجى وتفعيل خدمة اإليميل الجامعى الرسمى

اإليميل الجامعى الرسمى والتطبيقات المختلفة  من خدماتعن مدى االستفادة مرفق لسيادتكم تقرير 
 .أكتوبر 6للتحول الرقمى بكلية التربية جامعة  للبدء فى خطوات المتاحة من خالله

 

 .وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق اإلحترام والتقدير
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 خدماتتقرير عن مدى االستفادة من 



 

والتطبيقات المختلفة الرسمى  اإليميل الجامعى
 من خاللهالمتاحة 

 أكتوبر 6للتحول الرقمى بكلية التربية جامعة  
 

فى إطار حرص الجامعة على التحول الرقمى والذى يتماشى مع توجه فى كلية التربية للتحول 
التكنولوجى وتفعيل خدمة اإليميل الجامعى الرسمى، والذى بموجبه تم استخدام العديد من التطبيقات 

 : والخدمات التى تساعد وتسهل العملية التعليمية التعلمية، ومن بين هذه الخدمات ما يلى

ضمن حزمة األوفيس المتاحة  Outlook الــإرسال واستقبال اإليميالت باستخدام برنامج  -
 (1مرفق. )بالحساب الجامعى

 ,Word, Excel, Power Pointً)منها  365استخدام باقى برامج حزمة األوفيس  -
OneNote)  وامكانية دمج بعض البرامج التى تسهل العمل على الباحثين مثلEndnote 

 (4مرفق. )لعمل التوثيق فى األبحاث
مع تقديم مخطط بيانى  Excel Sheetتنفيذ استبانات إلكترونية واستخراج البيانات من خالل  -

يوضح مدى االتفاق على احتياجات كل بند، وقد تم ذلك على العديد من ورش العمل التى تم 
ندوة التوكاتسو  -غة اإلشارةورشة فى ل –ورشة لتحسين الخط العربى ) اقامتها بالكلية منها 

 (3مرفق(. )وقد تم تفعيل طلب الحصول على الشهادة إلكترونياً " التعلم من خالل األنشطة"
تنفيذ اختبارات إلكترونية دورية وفى منتصف الفصل الدراسى، حيث يحصل الطالب على  -

. إكسل النتيجة فور االنتهاء من حل كامل االختبار، ويتم حفظ درجات الطالب على ملف
 (2مرفق)

تطبيق نظام الحضور والغياب اإللكترونى باستخدام النموذج الموجود داخل الحساب الجامعى  -
 (5مرفق. )QR attendance controlأو من خالل برامج أخرى مثل 

وهو ضمن التطبيقات التى يمكن االستعانة بها لتنسيق العروض  Swayاستخدام تطبيق  -
التقديمية اإللكترونية من خالل اإلنترنت، وتقديم الفيديوهات الخاصة بالمحاضرات والجانب 

 (6مرفق. )Edmodoالعملى ووضع الرابط على نظام إدارة التعلم اإللكترونى 



 

دة من الخدمات التى يقدمها بنك تفعيل حساب على بنك المعرفة المصرى كباحث لالستفا -
حتى يمكن االستعانة بااليميل الجامعى للدخول على " edu."الجامعى  Domainالمعرفة للـ

 (7مرفق. )أكبر قواعد البيانات من مصادر إنجليزية وعربية
على طالب الفرقة الثانية تخصص التربية  Edmodoاإللكترونى م التعلإدارة تطبيق نظام  -

 :العربية، والذى يتم من خالله ما يلى الخاصة واللغة
على منصة إدارة  Power Pointتحميل المحتوى العلمى لكل محاضرة فى صورة  -

التعلم، مع امكانية اإلجابة على مشاركات الطالب، وامكانية تفاعل الطالب أيضا مع 
 (8مرفق". )تعلم األقران"بعضهم البعض 

والعملى لمساعدة الطالب على التطبيق تقديم فيديوهات توضيحية للجانب النظرى  -
 (2مرفق. )الدقيق لما تم دراسته أثناء السكشن 

عادة إرسالها ومن ثم يتم  - تقديم تكليفات للطالب إلكترونيًا للقيام بحل تلك التكليفات وا 
 (11مرفق. )تقييمها وتنزيل الدرجات فى صورة ملف إكسل

الموجود بالحساب  Edmodoلكترونى تقديم اختبارات إلكترونية داخل بيئة النظام اإل -
جامعى أيضا لتقييم مدى استفادة الموجود بالحساب ال Quizوكذلك من خالل  الجامعى
 (11مرفق. )الطالب

 (14مرفق. )امكانية أخذ أراء الطالب حول موضوع معين أو مدى االستفادة من مقرر معين -
والطالب أو من المدرس  إقامة محادثات ثنائية بين الطالب والمدرس أو بين الطالب -

 (13مرفق. )لطالب معين
لالستفادة بها وتقديمها للطالب فى أى وقت حسب  Libraryإنشاء مكتبة  -

 (12مرفق.)االحتياج
بحيث يتم إعداد الفيديوهات أو العروض التقديمية  One driveالتخزين السحابى  -

دون  باستخدام الموبيل واالختبارات واالستبانات مسبقا واالستعانة بها فى أى وقت
 (15مرفق. )لرفع المحتوى الذى تم إعداده مسبقاالحاجة إلى استخدام جهاز معين 



 

فى التربية العملية لطالب الفرقة الرابعة،  Edmodoاستخدام نظام إدارة التعلم اإللكترونى  -
الب حيث يتم إرسال التحضيرات الخاصة بالطالب قبل يوم التربية العملية، كما يقوم الط

أيضا بإرسال الوسائل التعليمية والعروض التقديمية التى يستخدمونها كمعينات للتدريس داخل 
. الحصة للطالب للتأكد من سالمة التنفيذ مع إعطاء الطالب تغذية راجعة إذا تطلب األمر

 (16مرفق)

   ,Teamsكما سيتم البدء فى استخدام تطبيقات أخرى داخل اإليميل الجامعى الرسمى منها  -
Kaizala ,Stream, SharePoint (17مرفق) .وغيرها 

  يممدرس تكنولوجيا التعل
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