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ن فرق   Microsoftالتنقل بي 
 استخدم هذه األزرار للتبديل بي   

 تغذية النشاط، الدردشة، فرقالعمل الخاص بك،
 التعيينات والتقويم والملفات. 

 إضافة تطبيقات
ي تستخدمها أو 

تشغيل التطبيقات لتصفح التطبيقات الت 

 يمكن أن تضيف إىل فرق.  البحث عنها

 االنضمام إىل فريق أو إنشائه
 ، انضم إليهترغب باالنضمام له ابحث عن الفريق الذي

 واحدة من الخاصة بك.  إنشاء  أو خدام رمزباست

 بدء دردشة جديدة
 - - و ا خاّصة واحدة إطالق

 محادثة جماعية. 

 استخدام مرب  ع األوامر
، خذ  البحث عن عنارص أو أشخاص معيني  

 إجراءات رسيعة، وإطالق تطبيقات. 

 إدارة إعدادات ملف التعريف
تغيي  إعدادات التطبيق، أو تغيي  الموافقة المسبقة عن علم، 

 الهاتف المحمول التطبيق عىل  تحميل أو

 ما هو الفريق؟
 يمكنك إنشاء فريق أو االنضمام إليه

 التعاون مع مجموعة معينة من الناس. 
 إجراء محادثات ومشاركة الملفات واستخدامها

كة مع المجموعة  – األدوات المشي 
 مكان. يمكن أن تتكون هذه المجموعة من فئة
، مجموعة من الموظفي     من الطالب والمعلمي  
ي موضوع ما، أو

 واختصاصيو التوعية المتعاونون ف 
ها  حت  مجموعة لنادي الطالب أو غي 
 الالمنهجية. 

 عرض الفرق وتنظيمها
 لرؤية الفرق الخاصة بك. انقر 

 البحث عن التطبيقات الشخصية
 الشخصية وإدارتهاالتطبيقات  انقر للعثور عىل 

 إدارة فريقك
 إضافة أعضاء أو إزالتهم، إنشاء

 قناة ، أو الحصول عىل وصلة للفريق. 

 عرض فريقك
 .  انقر لفتح الصف أو فريق الموظفي  
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 كل فريق لديه قنوات
 انقر فوق واحد لمشاهدة الملفات و

 الموضوع  محادثات حول ذلك

 

 إضافة قنوات وإدارة فريقك
 يمكنك تغيي  إعدادات الفريق وإضافة أعضاء إىل
 . فئة الفريق وإضافة قنوات

إضافة عالمات 

 استكشاف ودبوس التطبيقات واألدوات، تبويب
 وثائق وأكير من ذلك إلثراء الصف الخاص بك. 

 التعليم ادوات  نحن نضيف باستمرار المزيد من

 

 مشاركة الملفات
 السماح ألعضاء الفئة بعرض ملف أو

 . لملفاعىل التعاون معا 

 بدء مناقشة مع الفئة

عالنات هنا. إضافة ملف، و تنسيق إيمكنك اضافة رسالة ا

ية،   الرموز التعبي 

 إضافة المزيد من خيارات المراسلة
 انقر هنا إلضافة رسائل جديدة

 قدرات مثل استطالعات الرأي ، والثناء وأكير من ذلك
 إثراء مناقشة الفصول الدراسية. 

 فتح الواجبات والدرجات
 تتيح الواجبات للمعلمي   إنشاء الواجبات وتوزيعها. يمكن للطالب إكمال و

 تحويل مهامهم دون مغادرة التطبيق. 
ا. 
ً
 مالحظات حول الواجبات وتتبع تقدم الطالب. يمكن للطالب رؤية تقدمهم أيض
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 جدولة اجتماع مع فريقك أو صفك 

نت   عقد فصول دراسية أو اجتماعات للموظفينأو دورات تدريبية خالل االجتماعات عير اإلني 

 
ي وقت الحق.   جدولة اجتماع    أو  لبدء االجتماع عىل الفور  االجتماع اآلن  حدد  

ي التقويم إذا قررت جدولتها ف 
ى أعضاء القناة دعوة لالجتماع ف  ي المستقبل.  سي 

 لجدولة االجتماع ف 

عند الضغط  عىل اشارة الفيديو يمكن لجميع 

ي الفريق حضور اللقاء. و يمكن تسجيل 
ن
ن ف المشاركي 

ي المحااالجتماع و سيحفظ 
ن
 دثاتتلقائيا ف
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 جدولة اجتماع مع فريقك أو صفك

نت  عقد فصول دراسية أو اجتماعات تعاون الموظفي   أوهطول األمطار عىل االجتماعات عير اإلني 

 بدء اجتماع عىل الفور

 يبدأ عىل الفور.  

 إضافة اجتماع جديد
ة  جدولة اجتماع جديد للمناقشة المبارسر

 شخًصا أو جدولة بث مبارسر  250مع ما يصل إىل 
 حدث لحدث بث مع أوسع

 الجمهور. 
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 الانضمام إلى اجتماع 

نت   عقد فصول دراسية أو اجتماعات تعاون الموظفي   أو التدريبات عير االجتماعات عير اإلني 

 

    

 الانضمام إلى اجتماع 

نت   عقد فصول دراسية أو اجتماعات تعاون الموظفي   أو التدريبات عير االجتماعات عير اإلني 
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ي تقويم الفرق.  انقر لفتح عنرص االجتماع وحدد 
ي قناة فريقك أو ف 

 االنضمام. ابحث عن دعوة االجتماع ف 
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ا، وفك كتم صوت الميكروفون ليتم سماعه. حدد  منتحقق  ل الكامي 
ّ
ي   االنضمام اآلن  إدخال الصوت والفيديو، وشغ

للدخول ف 
 االجتماع. 

 المشاركة في اجتماع 

نت.   شارك الفيديو أو الصوت أو الشاشة أثناء المكالمة عير اإلني 
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 تشغيل خالصة الفيديو
 مغادرة االجتماع

 مغادرتك سيستمر االجتماع حت  بعد

 الوصول إىل عنارص تحكم استدعاء إضافية
 بدء تسجيل االجتماع 

 . وإلغاء كتمه صوتك كتم 

نت استخدام البوربيو مشاركة الشاشة

   للعرض الدرس

 إرسال رسائل الدردشة
 إرسال رسائل الدردشة، مشاركة الروابط، إضافة ملف،

ن إىل الحصول عىل االجتماع و  إضافة مشاركي 

 طراب
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 تعيينات

 متكاملة Officeتطبيقات  باستخدام  إنشاء أنشطة تعليمية للطالب

 القادمجبات الوا عرض 

 الب بحل جميع الواجبات يمكن للط

 الجوال باستخدام 

 إضافة موارد
 تخصيص التعيي   
 ،OneDriveمع محتوى من 

 جهازك والروابط والمزيد. 

ن إىل الفئات أو  التعيي 
 االفراد

 يمكن أن تكون التعيينات
 تم توزيعها عىل فئات متعددة

 أو شخصية إىل
 طالب فردي. 

 تحرير تواري    خ االستحقاق، تاري    خ اإلغالق،
ن  ي لتعيي 

 والجدول الزمنن
 تخصيص جميع التواري    خ واألوقات
ي تعتير مهمة ل 

 تعيي   لالت 

 إضافة قاعدة تقدير
 استخدام أداة القواعد إلنشاء

 قواعد قابلة للتخصيص وقابلة إلعادة استخدام
 الطالب للرجوع إليها وبالنسبة لك
 لتقييم عملهم. 
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 درجات 

 االطالع عىل التقديرات عبر جميع الواجبات والطالب
 يحتوي كل فريق من فرق الفصل الدراسي عىل عالمة تبويب التقديرات حيث يمكنك عرض

ي لمحة تعيينات
 فضال عن تتبع كيفية الفردية ف 

ي صفك يتقدمون. 
 الطالب ف 

 إرجاع التعيينات ومراجعتها باستخدام
 دةحلقة التغذية المرت

،  ترك التعليقات، وإجراء المراجعة، والدرجة مع المعايي  / المعايي 
ي طريقة عرض التقدير. 

 تحقق من التشابه وأكير ف 
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