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ت   كروسوف  صة  ماي  لي  لمن  صي 
ف  رح ت  مر  ش  ي     ت 

مالة   مع ث   مج 
 اعداد المعلمة  

ر  سام آ ل مسف  ت   ات 



خطوات الدخول لمنصة 
 جيمزمايكروسوفث 

 بعذ اعذاد انذرس فٍ يُصت يذرسخٍ ودفظه حخخار انًعهًت •
 (حقذَى درس افخزاضٍ بىجىد انطانباث)                 
نهبذء  Teamsَقىو انُظاو بخبهُغ انطانباث بانذرس انجذَذ كًا َُقم انُظاو انذصت نخطبُق •

فٍ انشزح يٍ خالل انُقز عهً رابط انذرس يٍ صفذت انذصت ونكٍ هذٌ انطزَقت يخعهقت 
 .  بسزعت انُج وسزعت انذخىل عهً يُصت يذرسخٍ انخٍ حعاٍَ يٍ ضغط شذَذ

 .َُخقم نهطزَقت انخانُت وهٍ اسخخذاو انكىد
َخى اخخُار  حًُزبعذ انخسجُم فٍ يُصت يذرسخٍ وانخسجُم فٍ يُصت ياَكزوسىفج •

ونكم يجًىعت َىجذ كىد خاص حقىو انًعهًت بُسخ انكىد Teamsيجًىعاث فٍ يُصت ا
وارسانه يٍ خالل انخىاصم انًجخًعٍ حخخار انًعهًت ارسال رسانه نهصف انخاص بها ثى 

يىجىدة نذي انطانبت فٍ (اَضًاو )حقىو انطانبت بكخابت انكىد فٍ خاَت 
 انخاصت بهاTeamsيُصت

عهً سطخ انًكخب  حًُزانًىجىدةحشزح انًعهًت انذرس يٍ خالل يُصت يُكزوسىفج •
 .دوٌ انزجىع نًُصت يذرسخٍ وبذنك َخالفً يشكهت حعهُق يُصت يذرسخٍ



 

 انذخٌل نـ
Teams 
ين خالل 
ينصت 
  يذرصخي



 

 االيًيمحضجيم 
انخاص بانًعهًت في 

 ينصت يذرصخي

شزح انذرس ين خالل 
 حيًزينصت يايكزًصٌفج  

 يباشزة



 
 كهًت انًزًر



نخحذيذ انًجًٌعاث انخي 
حزغب انًعهًت في 

 اضافخيا

نخحذيذ انًجًٌعت 
 ًكخابت االصى



 

نخخار صف 
 دراصي



 

َكخب اسى 
انًجًىعت ثى 
 َخخار انخانٍ



 

 حخطي



 

حظيز ىذه انصفحت نهًعهًت 
ًانطانباث ين خالنيا يخى 

حبادل انزصائم بين انًعهًت 
 ًطانباث انًجًٌعت 



 

ييًت نهذخٌل 
نإلعذاداث نًعزفت 
طانباث انًجًٌعت 

ًانكٌد انخاص 
بيذه انًجًٌعت 
نخزًيذ انطانباث 
بانكٌد ًاالنضًاو 
 نهًجًٌعت يباشزة 

ادارة 
 انًجًٌعت



 
انخعزف عهَ 

 أفزاد
 انًجًٌعت



 

 االعذاداث

 كٌد انًجًٌعت



 

باننقز عهَ انًزبع 
يظيز انكٌد ينضخ 
 ًيزصم نهطانباث



 

نهعٌدة نصفحت 
 انشاث



 

يًكن نغيز صٌرة 
انًجًٌعت باننقز عهَ 

انصٌرة  ثى نخخار 
 انًناصب



 

انشاث ًارصال 
ًانصٌر  ايًٌجي

ًاضافت يهفاث ثى 
 انضيى نإلرصال

 نهبث انًباشز

نخحًيم يهف أً صٌرة 
أً بٌربٌينج ًارصانو 
نهطانباث نيبقَ يزجع 

 نين



 

 كايُزا
 انًاَك

نهبث بًجزد 
انُقز عهُه َخى 
انذخىل نهبث 

 يباشزة



ىنا حظيز 
اصًاء 
 انطانباث

انًٌجٌداث 
 في انبث

حنقز عهييا 
انطانبت 
 نهًشاركت



 
نخحًيم 

انعزض أً 
الصخخذاو 
انضبٌرة 
 انبيضاء

انضبٌرة 
 انبيضاء

نهخحًيم ين 
 انكًبيٌحز



 

نخذًُم انعزض 
أو صىرة أو 

 يهف



 



 

سبىرة بُضاء 
 نهكخابت وانشزح



 



 نهعٌدة نهعزض 
ًححًيهو يزة 

 اخزٍ 

 إلنياء انبث



نهخزًج ين 
انًجًٌعت 

ًاخخيار فزيق أً 
 يجًٌعت أخزٍ



 
إلضافت  فزيق أً 
 يجًٌعت جذيذة



 

إلضافت 
يجًٌعت جذيذة 
بنفش انطزيقت 

 انضابقت



  تيمزويف اخلتام امتنى أن أكون قد وفقت يف توضيح منصة مايكروسوفت  
 وكلي أمل أن تكون هنالك استفادة حقيقية ميكن أن تساهم يف تطوير األداء 

 0يف بيئة التعلم عن بعد 
 :تقبلوا حتياتي

 ابتسام آل مسفر
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