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اضتدداّ غسٜط ايتطبٝكات يًتٓكٌ بني ايٓػاط  -   Microsoftايتٓكٌ يف فسم  .1

 ايتعٝٝٓات . ٚايتكِٜٛ أٚ املًفات  –فسقو  –.ايدزدغ١ 

 ابدأ ٖٓا دزدغ١ ددٜد٠ فسد١ٜ أٚ مجاع١ٝ  –بد٤ دزدغ١ ددٜد٠  .2

ايبحح عٔ عٓاصس ذلدد٠ أٚ أغداص خر إدسا٤ات  –اضتدداّ َسبع األٚاَس  .3

 ضسٜع١ ٚإطالم ايتطبٝكات 

تػري إعداد ايتطبٝل إضاف١ صٛزتو أٚ حتٌُٝ  –إداز٠ إعدادات املًف ايػدصٞ  .4

 تطبٝل اجلٛاٍ 

إضاف١ أعطا٤ أٚ أٚ إشايتِٗ ٚإْػا٤ قٓا٠ أٚ احلصٍٛ ع٢ً زابط  -إداز٠ فسٜكو   .5

 ايفسٜل 

 اْكس يفتح فسٜل يصفو أٚ يفسٜل املٛظفني  –عسض فسٜكو  .6

عسض ايفسم ٚتٓعُٝٗا  : اْكس ٖٓا يسؤ١ٜ فسقو ميهٓو ضحب أٜكْٛات ٖرا  .7

 ٚإعاد٠ تستٝبٗا  ايػسٜط

 اْكس ٖٓا يًعجٛز ع٢ً ايتطبٝكات ايػدص١ٝ –ايبحح عٔ ايتطبٝكات  .8

 إضاف١ تطبٝكات : تػػٌٝ ايتطبٝكات أٚ ايتصفح يًبحح ٚإضافتٗا يًتطبٝل  .9

ميهٔ إْػا٤ فسٜل أٚ االْطُاّ إيٝ٘ ٚايتعإٚ َع دلُٛع١ َع١ٓٝ  -َا ٖٛ ايفسٜل  

ٚاضتدداَٗا نٌ ذيو َٔ َطاح١ ٚاحد٠ َٔ ايٓاع ٚإدسا٤ات ذلادثات املًفات 

( ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖرٙ َٔ ف١٦ ايطالب ٚاملعًُني . دلُٛع١   teamsَاٜهسٚضٛفت )

َٔ اختصاصٝٛ ايتٛع١ٝ املتعاْٚني يف َٛضٛع َا أٚ حت٢ يٓادٟ ايطالب أٚ غريٖا 

 َٔ ايٓػاطات 



 فسم ايصف 

تٛفس فسم ايصف قدزات خاص١ َص١ُُ يًتعًِٝ ٚايتعًِ

 ٚإضاف١ ايفسٜل، إعدادات تػٝري ٖٓا َٔ ميهٓو فسٜكو ٚإداز٠ قٓٛات إضاف١ .1

 .أٜطا ايفسٜل داخٌ قٓٛات ايصف ٚإضاف١ أعطا٤

 ايٛادب بإْػا٤ يًُعًِ ايٛادبات بٛاب١ تطُح ٚايدزدات احلاي١ٝ ايٛادبات .2

يًُعًِ  ٚميهٔ ايتطبٝل َػادز٠ دٕٚ ٚإزضاي٘ انُاي٘ يًطايب ٚميهٔ ٚإزضاي٘

 ايطايب تكدّ ٚتتبع ايٛادب حٍٛ َالحعات إلضاف١ ايدزدات بٛاب١ اضتدداّ

تكدَ٘ زؤ١ٜ يًطايب ٚميهٔ

َٔ ٚأنجس ٚٚثا٥ل تطبٝكات ٚأدٚات إضاف١ ٚ اضتهػاف تبٜٛب عالَات إضاف١ .3

 عالَات َٔ املصٜد ْطٝف  باضتُساز حنٔ .بو اخلاص إلثسا٤ ايصف ذيو

 .املصٜد النتػاف ٖٓا باضتُساز إىل عد .يًتعًِٝ احملدد٠ايتبٜٛب 

 املًف ذيو ع٢ً أٚ ايعٌُ بعسض يف ايصف ألعطا٤ ايطُاح املًفات َػازن١ .4

.َعا

أٚ  ددٜد٠، زضا٥ٌ إلضاف١ ٖٓا اْكس املساض١ً خٝازات َٔ املصٜد إضاف١ .5

.ايفصٍٛ ايدزاض١ٝ َٓاقػ١ إلثسا٤ ذيو َٔ ٚأنجس ٚايجٓا٤ ايسأٟ اضتطالعات
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 إعالّ إىل زضاي١ حتٌٜٛ ايٓص، تٓطٝل َٛضٛع، إضاف١ زضا٥ًو تٓطٝل .6

 .َتعدد٠ فسم إىل ازضاٍ ايسد أٚ ميهٓ٘ يف َٔ ايتحهِ

 أٚ تٓطٝل زضاي١ أٚ نتاب١ ميهٓو ٖٓا َٔ ايصف أعطا٤ َع َٓاقػ١ بد٤ .7

 احملادث١ صٛز٠ إلثسا٤ أٚ تعبريٟ ( زَصgifًَصل) ًَف، أٚ إضاف١ أٚ إعالٕ،

 حٍٛ املًفات ٚاحملادثات يسؤ١ٜ ايكٓٛات أحد فٛم اْكس  قٓٛات يدٜ٘ فسٜل نٌ .8

 ٚميهٓو .َٛاضٝع االضبٛع حٍٛ أٚ ايصف يف أٚ ايٛحدات املٛاضٝع، أحد

 اإلغعازات إداز٠ َٔ حٝح ميهٓو ايكٓا٠، إعدادات َٔ قٓا٠ ددٜد٠ إضاف١

 . ٚغريٖا

 ددٚي١ ادتُاع َع فسٜكو أٚ صفو 

خالٍ َٔ ايطالب َع ايتدزٜبات َٚٓاقػ١ املعًُني، ٚادتُاعات الفرتاض١ٝ، ا ايفصٍٛ عكد

 .االْرتْت عرب الدتُاعات ا ددٚي١

 اْكس ايسضاي١، فٝٗا تهتب اييت املٓطك١ حتت ايكٓا٠ داخٌ َٔ ادتُاع عكد ميهٓو

 .َس٥ٞ /صٛتٞ ادتُاع إلضاف١ )اآلٕ االدتُاع( أٜك١ْٛ



 ٖرا فطٝطتٓد االدتُاع، أٜك١ْٛ ع٢ً ْكست ثِ يًُحادث١، زد بهتاب١ قُت إذا

 ثِ يالدتُاع،امسًا  إدخاٍ ذيو بعد ميهٓو .فكط تًو احملادث١ إىل االدتُاع

 .آخسٜٔ أعطا٤ بإضاف١ ايكٝاّ

 الحل، ٚقت يف ادتُاع جلدٚي١ أٚ ايفٛز ع٢ً االدتُاع يبد٤ "اآلٕ الدتُاع ا"اخرت

 . الحل ددٚيتٗا قسزت إذا تكٛميِٗ يف يالدتُاع دع٠ٛ ايكٓا٠ أعطا٤ ٚضري٣

ددٚي١ ادتُاع َع فسٜكو أٚ صفو 

  ايفٛز ع٢ً ٜبدأ ادتُاع إىل َباغس٠ املػازنني إضاف١ ايفٛز ع٢ً ادتُاع بد٤

غدصا 250 إىل ٜصٌ َا َع املباغس٠ يًُٓاقػ١ ددٜد ادتُاع ددٚي١ ددٜد ادتُاع إضاف١

 .اجلُٗٛز َٔ أٚضع عدد َع حلدخ املباغس ايبح ددٚي١ أٚ

االْطُاّ إىل ادتُاع 

 االدتُاعات خالٍ ايطالب َع ايتدزٜبات َٚٓاقػ١ املعًُني، ادتُاعات أٚ افرتاض١ٝ فصٍٛ عكد

.االْرتْت عرب



اْكس ع٢ً " اْطُاّ " يالْطُاّ إىل ادتُاع 

( اخلاص بو   teams)  تكِٜٛ يف أٚ فسٜكو قٓا٠ يف الدتُاع ا دع٠ٛ عٔ اعح



 االْطُاّ إىل ادتُاع : 

خالٍ ايطالب َع ايتدزٜبات َٚٓاقػ١ املعًُني ادتُاعات أٚ افرتاض١ٝ فصٍٛ عكد

 اإلْرتْت عرب االدتُاعات

يٝتِ املٝهسٚفٕٛ ٚصٛت ايهاَريا، ٚابدأ ٚايفٝدٜٛ، ايصٛت إعدادات َٔ حتكل

 االدتُاع  يدخٍٛ "اآلٕ االْطُاّ"اخرت مساع٘،ثِ

 ٚحدد االدتُاع عٓصس يفتح اْكس ثِ ايفسم أٚ فسٜكو تكِٜٛ يف االدتُاع دع٠ٛ عٔ اعح

 .االْطُاّ



 املػازن١ يف ادتُاع 

االْرتْت عرب الدتُاع ا أثٓا٤ احملت٣ٛ أٚ ايصٛت أٚ ايفٝدٜٛ غازى

إزضاٍ زضا٥ٌ ايدزدغ١ َٚػازن١ ايسٚابط ٚإضاف١  –ازضاٍ زضا٥ٌ ايدزدغ١  .1

املًفات ٚأنجس َٔ ذيو مجٝع املٛاد املتاح١ خالٍ االدتُاع ضتهٕٛ َتٛفس٠ 

 أٜطًا بعد االْتٗا٤ َٔ االدتُاع

بعد َػادزتو َػادز٠ االدتُاع ضٝطتُس االدتُاع حت٢ .2

إضاف١ َػازنني يالدتُاع  .3

بد٤ تطذٌٝ االدتُاع  –ايٛصٍٛ إىل عٓاصس حتهِ إضاف١ٝ يف املهاملات  .4

 ٚتػٝري إعدادات دٗاشى ٚأنجس 

َػازن١ ايػاغ١ / احملت٣ٛ ٚاألصٛات َٔ دٗاش ايهُبٝٛتس اخلاص بو .5

نتِ ايصٛت أٚ إعاد٠ تفعًٝ٘ .6

تػػٌٝ ايفٝدٜٛ أٚ إغالق٘ .7
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 ايٛادبات ٚايتعٝٝٓات 

( إلجناش ايعٌُ  officeتطبٝكات ) إْػا٤ أْػط١ تع١ًُٝٝ ٚاضتدداّ 

إضاف١ َٛازد  : تطًِٝ ٚتعدٌٜ ًَفات ايٛادبات َع أٟ ذلت٣ٛ َتٛفس يف  .1

oneDrive    أٚ ع٢ً دٗاشى أٚ َٔ زٚابط أخس٣ 

ايتعٝني إىل ايصفٛف أٚ األفساد : ميهٓو تعٝني املًفات / ايٛادبات إىل  .2

 ايفصٍٛ أٚ األفساد 

حتسٜس تٛازٜذ االضتحكام ، تازٜذ اإلغالم ٚاجلدٍٚ ايصَين يًتعني  .3

اضاف١ ديٌٝ تكِٝٝ ، اضتدداّ أدا٠ ايتكِٝٝ يف ايٛادبات نُسدع يًطايب  .4

ٚيتكِٝٝ عًُِٗ

عسض ايتعٝٝٓات ايكاد١َ ، عسض ايتعٝٝٓات ايكا١َ أٚ اييت مت تطًُٝٗا َٔ  .5

ٍٛ املدتًف١ ، قبٌ ٚعسضٗا حطب ايصف نُا ميهٔ عسض ايتعٝٝٓات يًفص

اختٝازى يًتعٝٓات ضٝطُح يو بتطًُٝٗا أٚ عسض املالحعات املطاف١ أٚ 

 ايدزدات 
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 دزدات 

."دزدات" تبٜٛب يف ايطايب تكدّ ٚتتبع أٚايدزدات يًطايب، َالحعات تسى

 ايٛادبات ز عب ايدزدات ع٢ً االطالع

 عسض ميهٓو حٝح يًدزدات تبٜٛب ع٢ً ايفصٍٛ فسم َٔ فسٜل نٌ حيتٟٛ

 .خسٜٔاال ايصف شَال٤ تكدّ َتابع١ إىل باالضاف١ ، باختصاز ايتعٝٝٓات

 بد٤ ذلادث١ 

( ثِ اخرت فسٜل ٚقٓا٠   Teamsيًُحادث١ َع ايفسٜل بأنًُ٘ ، اْكس  فٛم ايفسم ) 

 ٚانتب زضايتو ، ٚاْكس ) إزضاٍ ( 

(  انتب اضِ Chat New)  جديدة دردشة فوق انقر ...مجموعة أو شخص مع وللمحادثة

 ( ٚانتب زضايتو ثِ اْكس ) ازضاٍ (  Toايػدص أٚ اجملُٛع١ يف احلكٌ إىل ) 



ايسد ع٢ً ذلادث١ 

ٜتِ تٓعِٝ احملادث١ داخٌ ايكٓا٠ حطب ايتازٜذ ٚايرتابط ، اعجس ع٢ً َؤغس ايرتابط 

( ثِ قِ بإضاف١ زدى ٚاْكس  Replayايرٟ تسٜد ايسد عًٝ٘ ثِ اْكس فٛم ) زد( أٚ ) 

 ازضاٍ" "

mention@   غدص 

ثِ امس٘ ) أٚ اخرتٙ َٔ ايكا١ُ٥ اييت   @يًحصٍٛ ع٢ً اْتباٙ غدص َا ، انتب 

  channel@إلزضاٍ احملادث١ يهٌ غدص يف ايفسٜل أٚ   team@تعٗس ( انتب 

إلعالّ نٌ أعطا٤ ايكٓا٠ 

 (  GIFاضاف١ زَص تعبريٟ أٚ ًَصل أٚ صٛز٠ )

تهتب فٝ٘ زضايتو ٚاخرت ًَصكًا َٔ أحد ايف٦ات ،  اْكس فٛم ًَصل أضفٌ املسبع ايرٟ

( MicrosoftEDU( اعح عٔ ) GIFٖٓاى أٜطًا أشزاز إلضاف١ زَص تعب ٜس٣ أٚ صٛز٠ )

 ٚأضف املصٜد َٔ املتعب١ يسدٚدى GIFيف خا١ْ ايبحح 



 إدسا٤ َهاملات ايفٝدٜٛ ٚايصٛت 

 ٚيطًب ايدزدغ١ داخٌ َٔ بػدص يالتصاٍ صٛت١ٝ َهامل١ أٚ فٝدٜٛ َهامل١ ع٢ً اْكس

ضذٌ عسض ٚميهٓو .اهلاتف زقِ( ٚادخٌ   calls)  املهاملات أٜك١ْٛ فٛم اْكس زقِ،

 .املٓطك١ ْفظ يف ايصٛتٞ ٚايربٜد املهاملات

 إْػا٤ َٓػٛزات قٓاتو 

 طالبو، اْتباٙ جلرب َػازنتو اضبط .ٚاملػازنات الفرتاض١ٝ ا ايفصٍٛ إعالْات إْػا٤
 َتعدد٠ قٓٛات عرب ايٓػس ٜسد َٔ يف ايتحهِ
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تػٝري ْٛع ايسضاي١ : حدد إذا َا نٓت تسٜد بد٤ ذلادث١ ددٜد٠ أٚ ْػس إعالٕ .1

ايتحهِ يف َٔ ميهٓ٘ ايسد : ايطُاح يًذُٝع إلعاد٠ ايسد ٚاملػازن١ أٚ يًحد َٔ  .2

ايسدٚد ٚاقتصازِٖ ع٢ً املػسفني فكط 

فسٜل : ْػس  زضايتو يف أٟ َٔ فسقو ٚايكٓٛات قد ٜتٓاضب ايٓػس يف أٟ قٓا٠ أٚ  .3

ذيو يبح إعالٕ َِٗ.

تٓطٝل ايٓص : تػٝري يٕٛ ايٓص ٚتٓطٝك٘ ٚمنط٘  .4

إضاف١ َٛضٛع : حافغ ع٢ً ايٛضٛح بإضاف١ عٓٛإ املٛضٛع ملػازنتو اجلدٜد٠  .5

منط ٚثسا٤ : َٔ ٖٓا ميهٓو إثسا٤ زضايتو بٛضع تٓطٝكات غ١ٝٓ إضاف١  .6

 َػازن١ ًَف 

 اضتٓاد .تسٜدٙ ايرٟ املًف ثِ املًف َٛقع ٚحدد ايسضا٥ٌ، تهتب حٝح املسبع حتت إزفام فٛم اْكس
.َػازن١ أٚ ْطد١ يتحٌُٝ خٝازات ع٢ً ضتحصٌ ، املًف َٛقع إىل

 ايعٌُ َع املًفات 

يف غسٜط   Filesأٚ املًفات تبٜٛب ع٢ً اْكس

 مت املًفات ناف١ ملػاٖد٠ ايتطبٝكات،

 .ٚايكٓٛات ايفسم مجٝع عرب َعو َػازنتٗا

 .قٓا٠ أٟ أع٢ً املٛدٛد٠ املًفات فٛم اْكس

ظاْب  ... املػرتن١ املًفات ملػاٖد٠ناف١

 ايكٓا٠، يف ايكٝاّ ميهٓو َا ملعسف١ ًَف

 إىل عال١َ ًَف أٟ حتٌٜٛ ايفٛز ع٢ً ميهٓو

 . ايعًٟٛ اجلص٤ يف تبٜٛب



 ايبكا٤ ع٢ً زأع األَٛز 

غسٜط" يف   Activityاْكس ع٢ً أٜك١ْٛ " ْػاط" 

 املٛدص يو ضٝعسض.ايتطبٝكات

 ايكٓٛات يف َؤخسا حدخ َا ٚنٌ إغعازاتو مجٝع

 أٜطا ضرت٣ ٖٚٓا تتابعٗا اييت

 .َٗاَو حٍٛ اإلغعازات

 إضاف١ عال١َ تبٜٛب ع٢ً قٓا٠ 

 اْكس ع٢ً زَص "+" أع٢ً ايكٓا٠ إلضاف١ عالَات

 ايتطبٝل ٚاخرت ددٜد٠، تبٜٛب

 إذا ايبحح اضتدداّ ٚميهٓو إضافت٘، تسٜد ايرٟ

 ايرٟ ايتطبٝل تس٣ ال نٓت

  .تسٜدٙ

 إضاف١ تطبٝكات 

 تسٜد اييت ايتطبٝكات حتدٜد ميهٓو ٖٓا .ايُٝني ع٢ً ايتطبٝكات ع٢ً اْكس

ٚاختٝاز اإلعدادات املٓاضب١ هلرٙ ايتطبٝكات   Teamsتطبٝل  يف إضافتٗا

(   Microsoftاخلطٛات ايتاي١ٝ َع فسٜل ) 

بايٓكس فٛم زَص ايتعًُٝات   Teamsاحصٌ ع٢ً ازغادات يًتعًِٝ ٚايتعًِ َع 

يًٛصٍٛ إىل َٛضٛعات ايتعًُٝات ٚايتدزٜب ٖٚٓا ميهٓو قسا٠٤ املصٜد َٔ املكاالت 

( تدزٜبات ذات١ٝ عرب االْرتْت ملد٣  Teams Microsoftاإلزغاد١ٜ يًتدزٜظ يف ) 

( بايًػ١ اإلجنًٝص١ٜ center Educate Microsoftيف ) ضاع١ 



  ًُٕٛنٝف ٜطتددّ املعTeams   (  يًتعًِٝ حتٌٜٛ ايتعًِ  َعMicrosoft 
teams  ) 

  صٝاغ١ ب١٦ٝ تعًِ تعا١ْٝٚ َع فسم ايصف  –ايتدزٜظ يف فسم ايصف

 احلصٍٛ ع٢ً ايفٝدٜٖٛات ايتع١ًُٝٝ بايًػ١ ايعسب١ٝ 

يًتعًِٝ قِ  Teams Microsoftيعسض ٚتٓصٌٜ فٝدٜٖٛات تع١ًُٝٝ دلا١ْٝ يتطبٝل 

 بصٜاز٠ ايسابط 

 ايبحح عٔ األغٝا٤ 

انتب عباز٠ يف َسبع الأٚاَس أعاىل ايتطبٝل ٚاضػط ع٢ً ادخاٍ ثِ حدد ايسضا٥ٌ أٚ 

 األغداص أٚ املًفات حدد عٓصسًا أٚ اْكس فٛم عاٌَ تصف١ٝ يتحطني ْتا٥ر ايبحح 

 ايبحح عٔ تطبٝكاتو ايػدص١ٝ 

َٔ تطبٝكاتو اْكس ع٢ً ايجالخ  ْكاط يف غسٜط ايتطبٝكات ملػاٖد٠ املصٜد  

 ايػدص١ٝ 

ميهٓو فتحٗا أٚ ايػا٤ تجبٝتٗا ٖٓا ٚميهٓو اٜطًا إضاف١ املصٜد َٔ ايتطبٝكات عٓد 

 اختٝاز أٜك١ْٛ ايتطبٝكات 


