
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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تغيير صورة الحساب

تحويل برنامج مايكروسوفت تيمز 
لـ اللغة العربية

إدارة األعضاء واالنضمام لفريق 
باستخدام بالكود

إضافة و مشاركة الملفات مع 
طالبك

تغيير الخلفية في مايكروسوفت 
تيمز لمقدم العرض

تعديل صالحيات الطالب لكي ال 
تحذف ملفاتك

دفتر المالحظات في مايكروسوفت 
تيمز

طريقة مشاركة عرض تقديمي إنشاء فصل أو فريق
PowerPoint

طريقة تشغيل صوت الفيديو أثناء التفاعل مع الطالب ومشاركتهم
العروض التقديمية

كيف تبدأ الحصة بعد إنشائها 
وكيف أعدل الصالحيات أثناء البث

طريقة تعطيل المحادثة أثناء البث 
المباشر

 whiteboard استخدام السبورة
في الشرح

كيف تجعل دخول الطالب للحصة 
بموافقتك في مايكروسوفت تيمز

الشرح في السبورة البيضاء 
باستخدام الكتاب اإللكتروني

طريقة إدارة األذونات وضبط 
دخول الطالب قبل المعلم

استخدام اآليباد كسبورة في 
الشرح

طريقة عمل الواجبات في 
مايكروسوفت تيمز

تحضير الطالب في منصة مدرستي 
باالستعانة بمايكروسوفت تيمز

طريقة إعداد درس تزامني وإدارة 
الجلسة

مايكروسوفت تيمز
Microsoft Office Teams

طريقة التعامل مع المنشورات

إعداد حصة افتراضية وجدولتها وتغيير 
إعدادات الحصة وصالحيات الطالب

طريقة إنشاء اختبار إلكتروني
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المعلم 

تحميل برنامج المعلم 

المعلم 

المعلم المعلم 

برنامج مايكروسوفت تيمز
Microsoft Office Teams

الهيئة الملكية بينبع
قطاع التعليم 

إدارة التعليم العام

معًا نحو تعليم إلكتروني ميسر وممتع

تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز
المعلم | الطالب | قائد المدرسة


