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Microsoft Teams



قواعد اللقاء



قرار إدارة األونروا توظيف/ اعتماد                                    كنظام رئيسي إلدارة التعلم ليخدم الطالب والمعلمين

ومديري المدارس على حد سواء 

لماذا مايكروسوفت تيمز؟

تسجيل الدخول (ألول مرة) من خالل المصادقة متعددة الطرق وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة في برنامج

 

مقدمة عامة عن واجهة المستخدم، وآلية استخدام البرنامج

نظرة عامة عن فرق عمل االونروا، وآلية عملها بشكل متكامل مع إدارة نظم المعلومات التعليمية الخاصة باألونروا

إنشاء وحذف فرق مخصصة داخل التطبيق

Microsoft Teams 

Office 365

مواضيع اللقاء



 أوًال

 لماذا تطبيق مايكروسوفت تيمز
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Microsoft Teams 



Microsoft Teams

Microsoft Teams

قد تم وضع هذا الدليل لضمان االنتقال

السلس إلى عالم التدريب عن بعد 

1

قررت األونروا توظيف/ اعتماد2

 كنظام رئيسي إلدارة التعلم ليخدم 

 الطالب والمعلمين ومديري المدارس

.على حد سواء



Microsoft Teams لماذا تطبيق مايكروسفت تيمز
وما الهدف من استخدامه؟�



)الهدف من استخدام منصات التعلم (مثل مايكروسوفت تيمز 

المنصة                     : تعمل كـ          لجمع وضم مجموعة من التطبيقات في مكان واحد ليتمكن المعلم

من التواصل مع الطالب 

المنصات هي الوسيلة التي يمكن من خاللها الوصول للطالب

(بشرط أن تكون سهله في التعامل من قبل ( المعلم / الطالب / األهل )

ليس الهدف هو الوصول للطالب فقط ولكن توصيل التعلم للطالب

ما التحديات التي تواجهنا في عملية التعلم عن بعد( التعلم االلكتروني

وما هو المطلوب منا عمله لمواجهة هذه التحديات ؟  

(Platform)  hup

(



ما التحديات التي تواجهنا في عملية التعلم عن بعد(التعلم االلكتروني)؟
�وما هو المطلوب منا عمله لمواجهة هذه التحديات ؟ 
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كيف يمكن للطالب

أن يتواصل مع 

أقرانه؟ 

كيف أوصل

المعلومة للطالب؟ 

كيف أسجل

درجات الطالب؟ 

إدارة

الصـــف؟ 

كيف أقيم

الطالب؟ 

كيف أنقل

التعلم للطالب؟ 

التحديات



    Microsoft Teams
كل شيء في مكان واحد

التطبيقات

هي منصة
رقمية 
تجمع 

 المحادثات

المحتوىالواجبات



القسم األول

تسجيل الدخول ألول مرة

أو من خالل تطبيقمن خالل موقع

 Teams.Microsoft.com Microsoft Teams

الطريقة الثانيــة الطريقة األولى 12



تسجيل الدخول ألول مرة
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عند تسجيل الدخول ألول مرة سيتم المحافظة على أمان حسابك (من السرقة والهاكر) من خالل

للمصادقة على فتح التطبيق Microsoft  Authenticator ربط الحساب بتطبيق

(سيطلب المصادقة في كل مرة تقوم بعملية تسجيل دخول للحساب)

تغيير كلمة المرور االفتراضية

Microsoft teamsربط حساب                                 برقم هاتفك الذكي



الدخول لموقع                                                        أو من خالل التطبيق

الحظ سيتحول إلى الموقع الخاص باألونروا

ادخل كلمة المرور

http://teams.microsoft.com/ 

تسجيل الدخول ألول مرة
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تسجيل الدخول ألول مرة

1

2

                                  هنا يطلب منك تنزيل تطبيق

وهو تطبيق للمصادقة  على تسجيل الدخول لحسابي 

Microsoft Authenticator

عندها انتقل للهاتف الذكي وقم بتحميل البرنامج وفتحه



Microsoft Authenticator�ربط الحساب بتطبيق
 على هاتفك المحمول   



تسجيل الدخول ألول مرة



تسجيل الدخول ألول مرة

انقر على خيارات النقاط الثالث
"حدد "+ إضافة حساب



حدد
"مسح رمز االستجابة السريعة" 

تسجيل الدخول ألول مرة



من جهاز الحاسوب
انقر على التالي

تسجيل الدخول ألول مرة



تسجيل الدخول ألول مرة

التبديل إلى هاتفك الذكي

باستخدام "تطبيق مصادقة

 

 

 Microsoft Authenticator “

تفحص رمز االستجابة السريعة

سيتم ربط الحساب مع التطبيق

انقر التالي



مواضيع اللقاء

Microsoft Teams 

Office 365

إنشاء قنوات : عامة/خاصة

 إدارة الملفات والمجلدات كالتالي: نسخ، نقل، رفع ملفات

 إنشاء ملفات متصلة باالنترنت باستخدام تطبيق

تعديل المستندات في برنامج



تسجيل الدخول ألول مرة

انقر التالي



الحظ/ في المرة القادمة عند محاولة الدخول لحسابك من أي جهاز ستصلك رسالة على تطبيق

 Microsoft Authenticator 

تسجيل الدخول ألول مرة

 بالمصادقة على الدخول أو يمكنك الرفض

 انقر على الموافقة

 Approve



تسجيل الدخول ألول مرة

الخطوة التالية هي  ربط الحساب مع رقم الهاتف

 انقر على التالي

Next



تسجيل الدخول ألول مرة

ربط الحساب

مع رقم الهاتف الذكي �



تسجيل الدخول ألول مرة

اختر بلدك

اكتب رقم هاتفك الذكي

Nextانقر على التالي



تسجيل الدخول ألول مرة

 التحقق من الرسائل الهاتفية السترداد التعليمات البرمجية المرسلة من

اكتب الرمز هنا

Nextانقر على التالي

Microsoft



تسجيل الدخول ألول مرة

Nextانقر على التالي



تسجيل الدخول ألول مرة

 انقر على تم

الخطوة التالية تغيير كلمة المرور التلقائية

Done 



تسجيل الدخول ألول مرة

 التحقق من الرسائل الهاتفية السترداد التعليمات البرمجية المرسلة من

اكتب الرمز هنا

Nextانقر على التالي

Microsoft

الخطوة التالية تغيير كلمة المرور التلقائية



تأمين الحساب من خالل
تغيير كلمة المرور االفتراضية �

مالحظة

يبدأ دور الطالب هنا حيث ستصلهم كلمة مرور

افتراضية وعند الدخول ألول مرة سيطلب منهم 

تغييرها 

اكتب كلمة المرور التي تلقيتها من اإلدارة

اكتب كلمة المرور الجديدة التي تحتوي على

(أحرف دقيقة (تضمين األرقام واألحرف الكبيرة  والرموز 12 

إعادة كتابة كلمة المرور الجديدة

انقر على تسجيل الدخول



القسم الثاني

مقدمة عامة عن واجهة المستخدم، وآلية استخدام البرنامج



واجهة المستخدم

Microsoft Teams الواجهة الرئيسية لبرنامج

 تم التوصية من الوكالة وحسب مؤسسات التربية حول العالٍم بأن

تكون تسمية الِفَرق (الصفوف) تبدأ باسم المادة – الصف – الشعبة

كل معلم يظهر له الصفوف التي يقوم بتدريسها فقط

يمكنك العودة لهذه الصفحة عن طريق

 Teamsالنقر المزدوج على الِفَرق 



واجهة المستخدم

نشاط

 االطالع على النشاطات الحاصلة في

حساب المعلم أو التلميذ

يمكنك العودة لهذه الصفحة عن طريق

 يعطيك ملخصَا بما يحدث على المنصة

.داخل الِفَرق الخاصة بك كمعلم

 ملخص سريع للِفَرق             ( لقاء –

تحميل ملف – واجب – اجتماع
Teams 

(



واجهة المستخدم

دردشة

الدخول إلى
قسم الدردشة والمحادثات

 الدردشة التي تتم بين المعلم والطالب
(بشكل فردي / جماعة محددة

 يمكنك إضافة مجموعة معينة من
الطالب والعمل معهم

(



واجهة المستخدم

الدخول إلى قسم الشعب (الفرق

 ستظهر المواد التعليمية الخاصة بك
فقط كمعلم

تعتبر نقطة االنطالق األساسية (البداية

 اختار الفريق الذي أريد التعامل
معه/المادة التي أريد التعامل معها

(

(

Teams الفرق


