
         

               





مواضيع اللقاء

النشر والتواصل في القنوات  مع الطالب •

.تقييم الخدمة قبل تقديمها •

.  إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين•

.استالم الواجبات وعمل تغذية راجعة عليها•

(.الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت •



:يمكن التواصل مع الطالب داخل القنوات من خالل 
(  االجتماعات عبر الفيديو والدردشة بداخلها) التواصل التزامني -1
(الردود الخاصة بمحادثات المنشورات)التواصل غير التزامني -2

الرجوعوفي كلتا الحالتين ستبقى الدردشات والردود على المنشورات محفوظة داخل القناة حتى يتمكن الجميع من 
.  ا  إليها في أي وقت الحق

النشر والتواصل في القنوات أنواع التواصل



النشر والتواصل في القنوات

حدد القناة المراد النشر فيها : أوال  
.داخل الفريق

أو قناة تم « عامة»مثل القناة 
انشاؤها من قبل المعلم مثل 

«Chapter1»

من داخل المنشورات اضغط على: ثانيا  
محادثة جديدة

محادثة جديدة



شريط كيظهر ل
األسفل لبدء محادثة جديدة في 

النشر والتواصل في القنوات محادثة جديدة



النشر والتواصل في القنوات

تنسيق

ارفاق 
ملف

رموز 
المشاعر

Giphyصور متحركة

إلرسال مديح وتعزيز لطالب: مدح

ملحقات المراسلة

يمكن البحث على تطبيق * 
يوتيوب وإضافته إلى شريط 

األدوات
وأيضا إضافة تطبيق* 
•MS Forms

أدوات 
محادثة جديدة



 إلظهار شريط التنسيق:
انقر على أداة تنسيق

النشر والتواصل في القنوات شريط 
التنسيق



يمكن استخدام أدوات شريط تنسيق المحادثة لتنسيق نص المنشور

 على أنها مهمةيمكن وضع اشارة عالمة مهمة على المنشور ليظهر المنشور للطالب مع اإلشارة

النشر والتواصل في القنوات شريط 
التنسيق



حدد محادثة جديدة. 1
اكتب منشورك. 2
حدد امكانية الرد على المنشور . 3
في حالة الرغبة بالنشر على . 4

أكثر من قناة حدد أسماء 
.القنوات المراد النشر عليها

للنشر اضغط على زر  ارسال . 5

النشر والتواصل في القنوات منشور محادثة 
جديدة



حدد إعالن. 1
اكتب منشورك. 2
حدد تنسيق و خلفية مناسبة لإلعالن. 3
حدد امكانية الرد على المنشور . 4
في حالة الرغبة بالنشر على . 5

أكثر من قناة حدد أسماء 
.القنوات المراد النشر عليها

للنشر اضغط على زر  ارسال. 6

النشر والتواصل في القنوات منشور
إعالن



كيف يمكن اشعار الطالب بمنشور معين؟

النشر والتواصل في القنوات

 متبوعة باسم الطالب@من خالل استخدام

نقاش

بمنشور معين؟(صف)كيف يمكن اشعار فريق كامل

 (الصف) متبوعة باسم الفريق @من خالل استخدام



كيف يمكنك توظيف المحادثة أو االعالن مع طالبك

النشر والتواصل في القنوات

مناقشة سؤال للتأكد من تحقيق هدف محدد: المحادثة.
يستخدم لعرض منشور ملفت لالنتباه: اإلعالن.

.بحث-عمل مشروع–حل واجب –التحضير المتحان -تحضير درس 

نقاش



صالحيات 
النشر والتواصل في القنواتالحسابات

يمكن الوصول لصالحيات النشر* 
على القناة من خالل الثالث نقاط 

بجوار اسم القناة 
اختر ادارة القناة* 



صالحيات 
النشر والتواصل في القنواتالحسابات

:سيقوم فريق الدعم الفني في الوكالة بضبط إعدادات القنوات كالتالي 

 لديه صالحية انشاء محادثة والحذف والتحرير على المنشورات: المعلم.

ليس لديه صالحية إنشاء محادثة و الحذف و التحرير على المنشورات: الطالب.



تقييم الخدمة  قبل تقديمها 

 طالبه في موضوع معين استطالع رأي يمكن للمعلم
Formsداخل المحادثات من خالل استخدام أداة   

:ويمكن تطبيق ذلك كما في الخطوات التالية

ملحقات المراسلة
ابحث عن األداة 
اذا لم تجدها في 

االقتراحات

عمل 
استطالع



اكتب السؤال هنا

إلضافة خيار جديد

تحويل نمط االجابة ألكثر من إجابة 
صحيحة الجميع يشاهد نسب االجابات

الحفظ واالنتقال الى واجهة االرسال

عمل 
استطالع



بعد معاينة االستطالع
يمكنك التحرير أو االرسال للنشر 

إلى الطالب

عمل 
استطالع



شكل االستطالع 
بعد النشر

يجيب الطالب ثم يضغط على 
إرسال التصويت

هنا يظهر عدد ونسب كل إجابة

جاباتالعدد الكلي لإل



  ؟كيف يستطيع المعلم استخدام هذه األداة داخل فصوله..ا تربوي

نقاش

.ليس الهدف من استخدام هذه األداة تقييم الطالب 
.فهي تساعد المعلم  لجمع معلومات عن طالبه حول معرفتهم بموضوع معين قبل شرح الهدف أو بعده 



:يمكن انشاء واجبات للطالب على البرنامج بطريقتين
(  إنشاء واجب جديد) الواجب-1
(إنشاء واجب من واجب موجود مسبقا  )الموجودمن-2

.وفي كلتا الحالتين يستطيع المعلم من التحكم في خيارات إنشاء الواجب

إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

.اختر تبويب الواجبات من القائمة الرئيسية1.

أنقر على زر إنشاء ثم اختر بند الواجب2.

اختر من القائمة بند الواجب3.

واجب جديد من البداية: الواجب
عمل اختبار: االختبار

اد سابق  وعمل واجب من واجب موج: من الموجود

إنشاء واجب 
جديد



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

.اختيار الفصل المراد إنشاء الواجب لهبقم 1.

.انقر على زر التالي2.

إنشاء واجب 
جديد



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

.اكتب عنوان المواجب الجديد: العنوان1.

.باتتساعد في تصنيف الواجبات في شاشة الواج: إضافة فئة2.

كتابة ارشادات توضيحية للطالب بخصوص حل : إرشادات3.
.الواجب

.إلضافة ملف من الجهاز للواجب: إرفاق4.

.عمل ملف جديد وإرفاقه في الواجب: جديد5.

إنشاء واجب 
جديد



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

.اكتب عنوان المواجب الجديد: العنوان1.

.باتتساعد في تصنيف الواجبات في شاشة الواج: إضافة فئة2.

كتابة ارشادات توضيحية للطالب بخصوص حل : إرشادات3.
.الواجب

.إلضافة ملف من الجهاز للواجب: إرفاق4.

.عمل ملف جديد وإرفاقه في الواجب: جديد5.

إنشاء واجب 
جديد

م حدد الملف المراد إرفاقه ث

(Open)انقر 

أكتب اسم الملف ثم أنقر 

(تم)



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

كتابة درجة الواجب إذا أراد المعلم إعطاء الواجب : النقاط6.
.درجة

(الطالب-الفصول : )تعيين إلى7.
.تحديد الفصول المراد عرض الواجب عليها❑
.تحديد الطالب المراد عرض الواجب لهم❑

إنشاء واجب 
جديد

حدد الفصول المراد عرض 

الواجب لها

بعد 5أصبح عدد الصفوف 
صفوف إضافية4تحديد 

الواجب لجميع الطالب

اختيار طالب محددين

تقسيم الطالب لمجموعات



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

.تحديد الطالب المراد عرض الواجب لهم❑

يتم تحديد الواجب لجميع الطالب دون : كل الطالب1.
.استثناء

يتم تحديد الواجب لمجموعة من : الطالب الفرديون2.
.تكون لفصل واحد فقط, الطالب

يتم تقسيم الطالب إلى : مجموعات من الطالب3.
.مجموعات ويمكن اختيار أي مجموعة منها

إنشاء واجب 
جديد

تظهر هذه الرسالة عند اختيار 

أكثر من فصل للواجب الواحد

اختر األسماء المراد 

أرسال الواجب لها

ثم انقر تم

بعد الضغط على إنشاء يقوم 

ا المعلم بإنشاء المجموعات يدوي

كل وبقوم المعلم باختيار الطالب ل

ي مجموعة ويقوم بتسميتها كما ف

الصورة التالية

م عند انشاء المجموعات عشوائيا يت

تحديد عدد المجموعات ويقوم 

االبرنامج بتقسيم الطالب عشوائي



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

:مالحظات عند تحديد الطالب❑

عند اختيار جميع الطالب يمكن نشر الواجب في أكثر من 1.
.فصل

مجموعات ل/لطالب لعدد محدد من اعند تخصيص الواجب 2.
.محددة فال يمكن نشر الواجب في أكثر من صف

ا ويمكن يمكن انشاء المجموعات يدويا  أو عشوائي  3.
.التعديل عليها

إنشاء واجب 
جديد



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

كمن خالل تاريخ االستحقاق يمكن: تاريخ االستحقاق8.
من استالم الحلالتحكم في وقت نشر الواجب واالنتهاء

.من

.يمكن نشر الواجب مباشرة❑

.يمكن جدولة النشر❑

تحديد إمكانية إضافة الواجب على التقويم : االعدادات9.
.وتحديد القناة التي سيتم نشر الواجب عليها

إنشاء واجب 
جديد

يد قم باختيار التاريخ وتحد

وقت االنتهاء التسليم

ب اختيار وقت وتاريخ نشر الواج

في وقت الحق

أخرا  تحديد آخر موعد للتسليم مع استالم الحلول مت

هائياانتهاء التسليم وعدم استالم الردود ن

ال تظهر في التقويم

تظهر في تقويم الطالب

لمتظهر في تقويم الطالب والمع

لم تظهر في تقويم الطالب والمع

والمشرفين

يها يمكن اختيار القناة التي سيتم عرض الواجب عل
من هنا ثم انقر تم



إعطاء واجبات ومهمات للمتدربين

خيارات حفظ الواجب10.
حيث يتم تجاهل جميع االعدادات التي قام بها : تجاهل❑

.المعلم ويتم حذف الواجب
ها يتم حفظ الواجب على شكل مسودة يتم تعديل: حفظ❑

.الحقا  
.يتم نشر الواجب داخل الفصل: تعيين❑
يظهر زر جدولة عند تحديد نشر الواجب في وقت : جدولة❑

.الحق

إنشاء واجب 
جديد

ة بعد التعيين يظهر الواجب في منطق
الواجبات



.استالم الواجبات وعمل تغذية راجعة عليها

.جباتبالنقر المزدوج على الواجب يتم عرض خياراته لمتابعة تسليم الوا❑
-:لواجب وهياحاالت ❑

.أي أن الطالب لم يستلم الواجب: لم يتم ارسال الواجب1.

.أي أن الطالب استلم الواجب وشاهده: تم العرض2.

.أي أن الطالب حل الواجب وقام بتسليمه:تم ارسال الواجب3.

متابعة الواجب في 
صفحة المعلم



عليهااستالم الواجبات وعمل تغذية راجعة 

ج في صفحة الطالب للواجبات يقوم الطالب بالنقر المزدو❑
.تظهر الشاشة التاليةلعلى الواجب 

.يقوم الطالب بالضغط على الملف المرفق لحل الواجب❑
.يتم عرض الواجب من خالل برنامج الوورد❑
.يقوم الطالب بحل األسئلة ثم النقر على زر إغالق❑
.رسالإإلرسال الواجب يقوم الطالب الضغط على زر ❑

مشاهدة الواجب من 
صفحة الطالب



.استالم الواجبات وعمل تغذية راجعة عليها
تظهر كما فيلبالنقر المزدوج على الحالة يتم عرض واجب الطالب ❑

.الشكل التالي
.يمكن التعديل على المستند فهو ملف وورد❑
.يمكن كتابة المالحظات في خانة المالحظات❑
.يمكن رصد درجة الطالب في خانة النقاط❑

متابعة حل 
الطالب



.استالم الواجبات وعمل تغذية راجعة عليها
بعد االنتهاء من مراجعة حل الطالب فيمكن للمعلم القيام بأحد الخيارات ❑

:التالية
في هذه الحالة يتم إغالق واجب الطالب وال يرى الطالب التغذية: إغالق1.

(المالحظات)الراجعة 
.يتم إرجاع الواجب للطالب مرة أخرى ليشاهد المالحظات: إرجاع2.
رجعم  يتم عرض الواجب تحت بند 3.

متابعة حل 
الطالب



.استالم الواجبات وعمل تغذية راجعة عليها

.رجع عند الطالب كما هو موضح في الشكل التالييظهر الواجب الم  ❑

الواجب المرجع 
عند الطالب

هنا تظهر درجة الواجب

هالملف يتم النقر عليلعرض التعديل على

يمكن للطالب
إعادةإرسال 
الواجب بعد
التعديل إذا 
طلب المعلم

.ذلك

هنا مالحظات المعلم



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

اسم الفريق

فالص–المادة التعليمية 

والشعبة

االطالع على النشاطات الحاصلة في حساب المعلم أو التلميذ

(الشعب)الفرق إلى قسمادخل

:حيث يتاح الواجبات إلى قسم الدخول 
ومتابعة األعمال الواجبات اليومية إضافة للمعلم . 1

المتممة من قبل الطالب
المطلوب منهالواجبات اليومية متابعة وإتمام للطالب . ٢

المعلمينمن قبل 
للمدير اإلشراف على السعي المنزلي المرسل من قبل. ٢

األساتذة في كل صف وشعبة 

ةإلى قسم التقويم حيث يمكن رؤيالدخول 
التفاعلية المجدولة األنشطة جميع 

رمز المستخدم

(الطالب)



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

اسم الصف الذي اختاره الطالب للقيام باألنشطة المطلوبة

:القنوات داخل الصف حيث يحتوي على
وهي قناة افتراضية تنشأ تلقائيا  ( عامة)القناة -1

(.الصف)مع الفريق 
القنوات التي يتم إنشاؤها من قبل المعلم -2

ويمكن تقسيمها إلى موضوعات أو وحدات



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

:نشاط
ا عرض النشاطات اليومية التي ينشئه

–منشورات -واجبات )المعلم مثل 
...(-اختبارات 

صفحة
نشاط



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

:الواجبات
عرض الواجبات اليومية واالختبارات التي 

:ينشئها المعلم ويظهر فيها
من حددةواالختبارات المالواجبات: معين-1

.المعلم و يمكن للطالب الرد عليها
تظهر فيها الواجبات واالختبارات : مكتمل-2

التي انتهى تاريخ التي رد عليها الطالب أو 
.استحقاقها

صفحة
1-الواجبات



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

بعد قيام الطالب باختيار الواجب المراد الرد 
ويمكن ( الشاشة)عليه تظهر هذه الصفحة 

:  للطالب أن
 Teams–Word–Word)فتح الملف في -1

Online)

.تنزيل الملف على جهاز الحاسوب-2

صفحة
2-الواجبات

1

2

34



تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 
(الطالب)

.إرفاق ملف يحتوي الحل بعد حل الواجب-3

إنشاء ملف جديد للرد على الواجب في -4
Teams.

من خالل ثم يقوم الطالب بإرسال الرد 
الضغط على  ارسال متأخر

صفحة
3-الواجبات

1

2

34

ال يوجد على 
الشاشة خيار 

ارسال



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

إذا كان المطلوب عبارة عن اختبار 
ي يقوم الطالب بتحديد االختبار كما ف

...الصورة 

صفحة
4-الواجبات

1-االختبارات 



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

قل بعد قيام الطالب بتحديد االختبار ينت•
...إلى صفحة االختبار كما في الصورة 

يقوم الطالب في هذه الصفحة بالضغط•
.العلى االختبار ليبدأ عملية الحل واإلرس

صفحة
5-الواجبات

2-االختبارات 



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

:يقوم الطالب في هذه الصفحة بالتالي
.إجابة أسئلة االختبار-1
.إرسال االختبار بالضغط على زر اإلرسال-2

صفحة
5-الواجبات

3-االختبارات 



(الطالب)تيمزواجهة منصة مايكروسوفت 

بعد قيام الطالب بإرسال االختبار 
تظهر له هذه الصفحة حيث 

:يستطيع الطالب أن
.عرض النتائج-1

إغالق االختبار والعودة إلى -2
.صفحة االختبار

صفحة
5-الواجبات

4-االختبارات 


