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أدوات استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

ZoomوGoogle meetمتكون والتعامل مع رابط شخصي لكل  GMAILحساب إنشاء  .1.

PPTو  WORDتطبيقات كالسيكية مثل إنشاء  عروض باستخدام .2.

فيديوإلى pptعروض من تحويل3.

GOOGLE FORMSآلي  عبر استبيانات تقييم  إعداد  .4.

YOUTUBEإنشاء قناة 5.

 Playlistsإنشاء  قوائم  تشغيل 6.

Facebookإنشاء صفحة تواصل اجتماعي 7.

DRIVEاستعمال فضاء تخزين الموارد  8.

Classroomsإنشاء أقسام  افتراضية  دراسية  9.

 Google siteعلى Site Webوموقع ويبBlogإنشاء مدونة 10.
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ملخص 



Outils de mise en œuvre de la stratégie de e-learning

1. Créer/disposer  d’un COMPTE  GMAIL avec usage des lien Zoom et Google Drive

2. Créer des supports (des cours) pédagogiques en utilisant des applications classique telles que 
WORD, PPT

3. Créer/transformer  des cours  ppt en VIDEO

4. Elaborer des  formulaire et  des questionnaires  d’évaluation)  via GOOGLE FORMS

5. Créer/disposer  d’ une CHAINE YOUTUBE 

6. Créer/ disposer de Playlists

7. Créer une page de réseaux sociaux Facebook

8. Accéder au DRIVE pour disposer des ressources

9. Créer  des CLASSROOM(les enseignants)

10.Créer un blog et un site Web par  Google Site 
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معدل-توزيع  للتدريبات والندوات المرئية للمنسقين الوالئيين 

التــــــــــــــــــــــــــدريبات  األسبوع

MeetوZoomوتثبيت Gmailوتوظيف  وسائط البريد اإللكتروني تحيين

 Acquis de bureautique et communicationوسائط التكنولوجية المكتبية  والتواصليةتقييم  مكتسبات  

1األسبوع  

تدريبية وتفاعلية  ندوة مرئية 1األحد   

Powerلبوربوينت واإنجاز عرض بالورد point  et Word  2األسبوع

+Vidéoإلى فيديوتحويل عرض بالبوربوينت Ppt

تقويم  األعمال المنجزة  : ندوة مرئية  2األحد  

 YouTubeإنجاز  قناة يوتيوب 

Playlistإنجاز قائمة تشغيل 

3األسبوع 

تناول وضعيات محاكاة :ندوة مرئية  3األحد 

Faceboصفحة تواصل اجتماعي إنشاء

    Google Classroomsأقسام افتراضية بـ شاء

4األسبوع 

توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في التربية 

بعض األعمال وتقويمها عرض: ندوة مرئية 4األحد  

 Drive(15 Go)  et autre cloudتخزين  المعلومات  فضاء

 Google Siteإنشاء موقع ويب  بـ 

5األسبوع 

عرض التطبيقات ونتائجها  : ندوة مرئية 5األحد  
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Playlists قوائم التشغيل

لماذا؟

تنظيم المحتوي 
الخاص بك 
للتصنيف 

تحسن البحث
محتوى أفضل

كيف؟

استعمل الكلمات 
والجمل المفتاحية 
في يوتيوب لإلجابة 

على السؤال 

من؟

أي واحد له بريد 
إلكتروني 
Gmail

ينشئ قوائم 
تشغيل 

متى؟

أثناء التعليم 
....والتعلم

مقاطع 
فيديوهات 
متشابهة  

ماذا؟ 

توجد قوائم التشغيل
ضمن قناة يوتيوب

أين؟
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قناء يوتيوب الشخصية

Gmailالبريد الشخصي 

Playlists وائم التشغيل  ق
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إتكوين في ت إ 
Formation TIC
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قائمة التشغيل عبارة عن مجموعة من مقاطع الفيديو، ويمكن ألي
شخص إنشاء قوائم تشغيل ومشاركتها سواًء كان صاحب القناة أو

.مستخدم عادي

في يوتيوب playlistطريقة إنشاء قائمة تشغيل 
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ط علي بك علي اليوتيوب، ثم بعد ذلك قم بالضغالي القناة الخاصة هاب الذبقم بالضغط : أوال 

.مدير الفيديو

.علي قائمة تشغيل جديدةثم قم بالضغط ،  Playlistالتشغيلقوائم قم بالضغط علي : ثانيا  

.، من اسم للقائمة ووصف للقائمةالبيانات بملء ثم قم : ثالثا  

ا للقائمة عبر التي تريدهالفيديوهات بإضافة قم االن تم انشاء قائمة التشغيل بنجاح ، االن : رابعا  
م باختيار اسفل الفيديو ، ثم تقو◘ اضافة الي»الدخول الي الفيديو المراد اضافته ، ثم الضغط علي 

.القائمة التي تريد اضافة الفيديو لها

https://youtu.be/QnSzYcURdRQ:على الرابط بالفيديوشاهد الشرح 

أو ابحث في اليوتيوب على قناة شرح تراها أنسب 

:خطوات إنشاء قائمة تشغيل إذا كنت صاحب قناة على يوتيوب
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 في قائمة التشغيلابدأ بتشغيل الفيديو الذي تريده.

 إضافة إلى أسفل الفيديو، انقر علىAdd to playlist .

 قائمة تشغيل جديدةانقر على إنشاء.

 اسًما لقائمة التشغيلحدد.

 ل خاصة، إذا كانت قائمة التشغي. خصوصية قائمة التشغيلاستخدم مربع القائمة المنسدلة لتحديد إعداد
.YouTubeفال يمكن لألشخاص العثور عليها عند البحث في 

انقر على إنشاء.

اشةيمكنك العثور على قائمة التشغيل الجديدة في المكتبة ضمن الدليل في الجانب األيمن من الش.

:خطوات إنشاء قائمة تشغيل ألي مستخدم
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» Playlist" إت إ تكوين"التشغيلإنشاء قائمة  Formation TIC »  
رابط الفيديو المختار الموضوع

Chaineيوتيوبقناةتنجزكيف YouTube

Playlistقائمةتنجزكيف

Faceفايسبوكحسابتنشئكيف book

Driveالتخزينفضاءتستعملكيف

Googleويبموقعتنجزكيف Site

باختيار خمسة من بين أفضل Formation en TIC" إ.إ, تكوين ت"عنوان تحت Playlistقم بإعداد قائمة تشغيل  
–اللغة -دقة ال-اإليجاز : الفيديوهات التي تراعي بعض المعايير البيداغوجية التي تفضلها على غرار المعايير اآلتية

:لتوضع في الجدول وفق ما اآلتي Copier-collerثم استخرج روابطها بعملية النسخ واللصــــــق ...الوضوح

3التدريب رقم 
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......والية

لليونسكوالمنسق الوالئي لشبكة المدارس المنتسبة 

( واللقباإلسم)
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شكرا 
على حسن المتابعة


