
ة  دليل كلية مدينة العلم الجامع
 Google Meetاستخدام في 

بالطالو للتدريسي المؤسسي 

:اعداد

ق اسم غضبانانسام  . د.ممحمد                                      دنيا زكي  . د.م

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
ةالجامعالعلممدينةكلية



دليل التدريسي

يتم ادخال الرابط التالي  Google meetللدخول الى 

في المتصفح

www.meet.google.com



أنقر هنا الضافة حساب



الستخدام االيميل المؤسسي" استخدام حساب اخر" قم بالنقر على 



قم بادخال االيميل الرسمي مع النطاق: ستظهر هذه القائمة

@mauc.edu.iq



مثال تطبيقي

ادخل االيميل و اضغط التالي



ادخل كلمة المرور و اضغط التالي



سيطلب انشاء كلمة مرور جديدة

اختر كلمة مرور 
قوية متكونة من 

عناصر و اكثر8

احرف و ارقام 
ورموز

ثم اضغط التالي

اعادة ادخال كلمة المرور

ادخل كلمة مرور جديدة



بالمحاضرة فوريةعلى اجتماع جديد للبدأ انقر 



Calendar))ولجدولة محاضرة ألعطاءها بوقت اخر نضغط على التقويم 

لجدولة محاضرة



(Create)نضغط على كلمة 

ألنشاء رابط محاضرة



نقوم بأجراء الخطوات االربعة الظاهرة في :سيظهر المربع الحواري اعاله
الصورة

اسم المحاضرة-1

هاءتاريخ البدء واالنت-2

انشاء وتضمين الرابط-3

حفظ الحدث-4



لتسجيل المحاضرة3ثم 1,2انقر 
1

بعد التسجيل سيتم خزن 2

المحاضرة تلقائيا في   

الخاص بحسابك الجامعي 

G-Drive

3

نضغط 
على 
start 

لبدء 
التسجيل



لمشاركة 
المحاضرة مع 
الطالب نضغط

 presentعلى 
now

مشاركة الشاشة بأكملها

مشاركة محاضرة موجودة على جهازك

مشاركة محاضرة مؤرشفة على درايف او يوتيوب



ستظهر المحاضرة في 
حسابك بتاريخ القائها

Drive.google.com



 googleالستخدام ❖

meet  في انظمة
التشغيل اندرويد و 

IOS

يتم الحصول على ❖
التطبيق من المتجر

.الخاص بكل نظام

ال توجد : مالحظة❖
خاصية تسجيل 

المحاضرة في هذه 
االنظمة



النشاء رابط جديد 
للمحاضرة

لالنضمام باستخدام رمز 
محاضرة



ينشر التدريسي رابط 
محاضرته على 

المنصة االلكترونية 
الرسمية حصرا



دليل الطالب

المحاضرة التفاعلية عزيزي الطالبللدخول الى 

ط عليك اوال الدخول الى صفك االلكتروني ومن ثم  الضغ
.ميةعلى رابط المحاضرة المرسل اليك على المنصة التعلي

رابط المحاضرة



بعد الضغط على 

رابط المحاضرة 

امج سينقلنا الى برن

googleال  meet
اضافة-2

حساب
اخر

ألضافة
االيميل

الجامعي

1
بعد اجراء 

2ثم 1الخطوات 



قم بادخال االيميل الرسمي مع النطاق : ستظهر هذه القائمة

@mauc.edu.iq

ثم اضغط التالي



سيطلب منك كلمة المرور 
الخاصة بايميلك الجامعي

ثم اضغط التالي



سيطلب منك تعيين كلمة
مرور جديدة لحسابك

ثم اضغط التالي

احتفظ جيدا بكلمة مرورك الجديدة: عزيزي الطالب

اعادة ادخال كلمة المرور

ادخل كلمة مرور جديدة



انقر موافق



 googleالستخدام ❖

meet  في انظمة
التشغيل اندرويد و 

IOS

يتم الحصول على ❖
التطبيق من المتجر

.الخاص بكل نظام



ستنضم للمحاضرة بعد اجراء الخطوات 
السابقة

اجراء اضافة الحساب يتم مرة واحدة

و يتم الدخول للمحاضرات كل حسب رابطها 
الخاص المعلن بالجدول الدراسي

يمكن للطالب استخدام المايك و التحكم بالكامرة و 
رفع اليد لالستفسار



في حال ظهرت لك عزيزي 
الطالب هذه النافذة فذلك 
يعني ان حسابك معلق 

و لن . لسبب ما ( محضور)
تتمكن من حضور المحاضرات 

التفاعلية اطالقا لحين رفع 
الحظر من قبل مشرف 

يتم مراجعة القسم . المنصة
لالستفسار



كلية مدينة العلم الجامعة

في217/هـجالمرقمالعلميوالتقويماإلشرافجهاز/العلميوالبحثالعاليالتعليموزارةموافقةبموجب2004عامفيالكليةتأسست
لسنة(3)رقماألهليةوالكلياتالجامعاتقانوًنمن(5)المادةأحكامإلىاستنادا2004/2005الدراسيالعاممنواعتباراً 15/2/2005

.2010في(95)المرقمالوزراءلمجلسالعامةاألمانةقراربموجبللكليةالعملإجازةعلىالحصولوتم1995

/https://mauc.edu.iq:الرسميالموقع❑

/https://www.facebook.com/mauc.edu:فيسبوكعلىالموقع❑

https://www.youtube.com/channel/UCDaqqmk4l9FZIGrOYAMwmYA:للكليةااللكترونيالتعليمقناة❑

https://mauc.edu.iq/
https://www.facebook.com/mauc.edu/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCDaqqmk4l9FZIGrOYAMwmYA%3Ffbclid%3DIwAR15_cJ1klvja5RSzAhsRdPNim0-Yh3EkbhEsakH2yAmR6RbLJUWQZrKaCE&h=AT1b1RakAn4j6z-AMcPFqhXVm2W6DdUurSb-RJs4Oegx3SaX0aG7yL_Uv9o111lw2nOiCtzOjaG8GluUKXV3Vpfplyh7Nh3bpGZTqv88dDGtF9xqgKJMTPoeXgk4hut5T4g

