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ششغ ذفظٛهٙ نهًذسعٍٛ ؼٕل اعرؼًال يُظح ياٚكشٔعٕفد ذًٛض ؼٛس أٌ ْزا انرمشٚش 

انًفظم ؼٕل اعرخذاو ياٚكشٔعٕفد ذًٛض نهًؼهًٍٛ ٔانًؼهًاخ لذ أطثػ أيًشا ضشٔسًٚا 

ُٚرمُّ ظًٛذا؛ ٔخظًٕطا أٌ انًؼهى ُْا ْٕ انمائذ داخم انفظم   ػهٗ كم يؼهى أٌ 

نز٘ ٚرى ػمذْا تُّٛ ٔتٍٛ انطالب، ٔنزنك؛ فغٕف االفرشاضٙ أٔ غشفح انفٛذٕٚ كَٕفشَظ ا

ٚرى ػثش ْزا انًمال ذٕضٛػ طشٚمح اعرؼًال يُظح ياٚكشٔعٕفد ذًٛض نهًؼهًٍٛ 

 .تانرفظٛم

 برنامج مايكروسوفت تيمز

ْٕ أفضم تشَايط نهرؼهٛى ػٍ ُتؼذ تذٌٔ  (Microsoft teams :ُٚؼرثش تشَايط انرًٛض )تاإلَعهٛضٚح

يثانغح، ٔال عًٛا أَّ ُيمذو يٍ خالل ششكح ياٚكشٔعٕفد، ٔٚضًٍ ْزا انثشَايط عٕٓنح 

االعرخذاو ٔانمذسج ػهٗ انرٕاطم فٙ أ٘ ٔلد ٔيٍ أ٘ يكاٌ دٌٔ ؼذٔز أ٘ ذأشٛشاخ 

غرٕٖ ٔضٕغ انظٕخ ٔانظٕسج ٔاألياٌ ٔانؽفاظ ػهٗ انخظٕطٛح غٛش يشغٕب تٓا ػهٗ ي

ُٚؼذ تشَايط ذًٛض ْٕ األفضم نهذٔل يُطمح انششق  ػُذ االعرخذاو، ٔيٍ ظٓح اخشٖ؛ 

األٔعظ َظًشا إنٗ أَّ ال ٚرطهة ٔظٕد عشػاخ إَرشَد فائمح ْٔائهح كًا ْٕ انؽال فٙ 

تشكم عهٛى إل إرا ذٕافش تشايط إَشاء غشف انفٛذٕٚ كَٕفشَظ األخشٖ انرٙ ال ذؼًم 

 طشاف انًشاسكح فٙ غشفح انذسدشحاذظال إَرشَد تغشػح فائمح نذٖ ظًٛغ األ
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تاػرثاسِ سكٛضج أعاعٛح فٙ انؼًهٛح انرؼهًٛٛح عٕاء أشُاء اذثاع َظاو انرؼهٛى انؼاد٘ أٔ 

ػٍ ُتؼذ؛ فئَّ يٍ انالصو أٌ ٚكٌٕ انًؼهى يؤْاًل نهرؼايم يغ انرؼهٛى انًذيط أ انرؼهٛى 

يخرهف انرمُٛاخ انؽذٚصح ٔانٕعائم انًرثؼح فٙ انرذسٚظ تأػهٗ لذس يٍ االؼرشافٛح ٔال 

عًٛا أَّ انًؼهى ال ٚضال ٚؽرفع تًكاَرّ تأَّ انمائذ ٔانًؼهى ٔانًغاػذ األٔل نهطالب فٙ 

 :فظم العرخذاو انرًٛض نهًؼهىأ٘ يٍ األَظًح انرؼهًٛٛح، ٔإنٛكى ششغ ي  
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يٍ خالل تشَايط ياٚكشٔعٕفد ذًٛض؛ عٕف ٚكٌٕ فٙ يمذٔس انًؼهى تؼذ ذغعٛم انذخٕل 

إنٗ انثشَايط أٌ ٚمٕو تئَشاء انفظٕل االفرشاضٛح ٔلُٕاخ انرٕاطم انخاطح فًٛا تُّٛ ٔتٍٛ 

ألٌٔ الٍٚ ٔانثس انؽٙ ػثش اإلَرشَد، انطالب يٍ أظم انثذء فٙ ششغ انذسٔط تُظاو ا

غٛش أٌ انًؼهى ْٕ يٍ ٚغرطٛغ أٌ ٚمٕو تئضافح انطالب إنٗ انفظم أٔ انفشٚك انز٘ ٚرى 

إػذادِ تٕاعطح كم يؼهى نكم يشؼهح ٚمٕو تانرذسٚظ إنٛٓا ٔنكم يادج يخرهفح أًٚضا، 

 .ٔستًا ٚغرمثم انًؼهى انٕاظثاخ ػثش انرًٛض أًٚضا



 

 

 كروسوفت تيمز نهمعهمينتسجيم انذخول إنى ماي

 :ثش اذثاع انخطٕاخ انرانٛح انزكشنهًؼهًٍٛ ػ microsoft teams ًُٚكٍ انذخٕل إنٗ تشَايط

شى  Microsoft ػهٗ ظٓاص انؽاعٕب ٔانالب ذٕب، ٚرى اضغظ ػهٗ اتذأ شى ياٚكشٔعٕفد

 .انضغظ ػهٗ ياٚكشٔعٕفد ذًٛض

ػهٗ ظٓاص انعٕال عٕاء أَذسٔٚذ أٔ آٚفٌٕ؛ ٚرى انضغظ ػهٗ انرطثٛك يشذٍٛ يٍ أظم فرػ 

 .طفؽح ذغعٛم انذخٕل

ٚرى إدخال تٛاَاخ انؽغاب ْٔٙ َفغٓا انثٛاَاخ انخاطح تؽغاب ياٚكشٔعٕفد 

 .login انرؼهًٛٙ نهًؼهًٍٛ اعى انًغرخذو ٔكهًح انًشٔس شى انضغظ ػهٗ دخٕل أٔ

نٗ انظفؽح انشئٛغٛح نثشَايط ياٚكشٔعٕفد ذًٛض نهًؼهًٍٛ، ُْٔا عٕف ٚرى انٕنٕض ُْا إ

 .يٍ انمائًح انعاَثٛح ٚرى انضغظ ػهٗ ذًٛض

عٕف ذظٓش ُْا ظًٛغ انفشق ٔانمُٕاخ ٔغشف انفٛذٕٚ كَٕفشَظ انخاطح تانًؼهى ػهٗ 

 .انثشَايط، ًٔٚكُّ ُْا أٌ ٚمٕو تاعرخذاو ظًٛغ أدٔاخ انثشَايط تغٕٓنح

تئضافح انطالب إنٗ انفظم االفرشاضٙ يٍ خالل انضغظ ػهٗ  ًٚكٍ نهًؼهى أٌ ٚمٕو

شاد إضافرٓى  ًُ إػذاداخ افظم االفرشاضٙ لى انضغظ ػهٗ إضافح ػضٕ شى اخرٛاس انطالب ان

 .إنٗ انغشفح

 تنزيم مايكروسوفت تيمز نهمعهمين

ًُٚكٍ نكم يؼهى أ يؼهًح أٌ ٚمٕو ترُضٚم تشَايط ياٚكشٔعٕفد ذًٛض تشكم يثاشش ػهٗ 
انؽاعٕب انشخظٙ أٔ انالترٕب ػثش يٕلغ ششكح ياٚكشٔعٕفد ٔتشَايط انرًٛض  ظٓاص

، ٔيٍ ظٓح أخشٖ؛ ٚصًكٍ أًٚضا ذُضٚم انثشَايط ػهٗ ظٓاص انعٕال "يٍ ُْا" انشعًٙ

ٔ ذُضٚم انرطثٛك ػهٗ انعٓاص انز٘ ٚؼًم تُظاو  "يٍ ُْا" ٚذانز٘ ٚؼًم تُظاو األَذسٔ

انرغعٛم تانثشَايط ٔانثذء فٙ اعرخذايّ ٔ "يٍ ُْا" األ٘ أٔ إط اٜٚفٌٕ ٔاٜٚثاد

 .[2يثاششًج]

 دنيم استخذاو مايكروسوفت تيمز نهمعهمين

َظًشا إنٗ أٌ ْزا انثشَايط ٚؽى ػذد ْائم يٍ انًًٛضاخ ٔاألدٔاخ انًغاػذج انرٙ ذعؼم 

ػًهٛح انرؼهٛى ػٍ ُتؼذ ٚغد عٓهح فمظ؛ ٔإًَا ي غهٛح ٔيًرؼح أًٚضا فٙ َفظ انٕلد؛ 

نٗ أٌ انكصٛش يٍ انًؼهًٍٛ ٔانطالب ٚعٓهٌٕ طشٚمح انٕطٕل إنٗ ػذد كثٛش َٔظًشا أًٚضا إ

يٍ انخذياخ ٔاإلضافاخ انًًٓح انًٕظٕدج ػهٗ تشَايط ذًٛض؛ فمذ لاو انًٕلغ انشعًٙ 

نششكح ياٚكشٔعٕفد ذًٛض ترٕفٛش تؼض انًماالخ انرؼهًٛٛح ٔاإلسشادٚح ؼٕل طشٚمح 

ًُٚكٍ اإلطالع   "يٍ ُْا" ػهٛٓااعرخذاو انثشَايط تاؼرشاف، ٔ
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انؽظٕل ػهٗ ششغ ذفظٛهٙ  Teams ُٚفضم انكصٛش يٍ يغرخذيٙ تشَايط ياٚكشٔعٕفد

تشَايط انرًٛض؛ ٔخظًٕطا انًؼهًٍٛ ؼرٗ ٚكَٕٕا  كايم ٔشايم نكم يا ٚخض اعرخذاو

https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706
https://support.microsoft.com/ar-sa/teams?ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa
https://support.microsoft.com/ar-sa/teams?ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa


 

 

لادسٍٚ ػهٗ أٌ ٚمٕيٕا تانرٕاطم يغ طالتٓى ٔػًم انفظٕل االفرشاضٛح ٔإضافح انطالب 

إنٛٓا ٔيراتؼح كم طانة ٔيغاػذج ا٘ طانة أًٚضا فًٛا ٚخض اعرخذاو انرًٛض ٔانرغعٛم 

ض نهًؼهى فٙ تّ، ٔنزنك؛ ذى ظًغ انششغ انخاص تاعرخذاو يُظح ياٚكشٔعٕفد ذًٛ

 "يٍ ُْا" pdf يهف

ٔفٙ خراو ْزا انًمال، َكٌٕ لذ ذًكُا يٍ أٌ َٕفش نكى ششغ ذفظٛهٙ نهًذسعٍٛ ؼٕل 

اعرؼًال يُظح ياٚكشٔعٕفد ذًٛض عٕاء فًٛا ٚخض ذغعٛم انذخٕل أٔ إضافح انطالب أٔ 

 .غٛشْا يٍ يٓاو اعرخذاو انرًٛض األخشٖ نهًؼهًٍٛ ٔانًؼهًاخ

 


