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تكنوسوفت

تأهيل املعلمني للمشاركة يف جمتمع مايكروسوفت التعليمي (معلم مايكروسوفت املبدع اخلبري
 Microsoft Innovative Educator expert - MIEEوالتواصل مع اجملتمعات التعليمية حول العامل.اإلشراف العام على املشروع
أ .جنيبة دشيت املوجه العام للحاسوب باإلنابة
التخطيط والتنسيق واملتابعة الفنية

أ .اجلازي العتييب موجه فين حاسوب

أ .حممد اخلليجي موجه فين حاسوب
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Teams
▪ املقـدمة
Teamsمنصة تفاعلية إلنشاء و اختاذ القرارات كفريق واحد  ,فال يوجد حدود ملا ميكنك حتقيقة .
جتمع  Teamsكل شئء معآ يف مساحة عمل مشتركة حيث ميكنك التواصل و مشاركة امللفات و العمل مع باقي
تطبيقات  Office 365من مكان واحد بسهولة لتحقيق املزيد من التعاون و االجناز و حتقيق االهداف التعليمية املرجوه .

▪ مميزات : Microsoft Teams
 -1امكانية التحميل على اهلواتف الذكية و الكمبيوتر و االيباد .
 -2ميكن من خالله إنشاء فرق العمل و التواصل بشكل أكثر فعالية و تنفيذ االجتماعات و تبادل امللفات و مشاركتها .
 -3امكانية العمل بشكل أفضل معآ من خالل التعاون على امللفات مع تطبيقات  Office 365املنضمة مثل
) .) ClassNotebook- Sharepoint-Excel-Powerpoint -word OneNote
 -4امكانية استخدام تطبيقات اخرى غري تابعة لتطبيقات  Microsoftمثل (. )Quizlet-Nearpod- Mindmeister

▪ خطوات حتميل ال  Teamsعلى الكمبيوتر :
 -1الدخول للمتصفح ث كتابه الرابط https://teams.microsoft.com/downloads
 -2نضغط على الزر

أو الضغط على نوع اجلهاز من اسفل الشاشة.
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 -3تظهر رسالة حلفظ الربنامج و حتديد مكان احلفظ ث اضغط على زر.Save as
 -4بعد حتميل  Teamsعلى الكمبيوتر تظهر االيقونة على سطح املكتب.
.
 -5نضغط علي االيقونة تطلب ادخال اسم املستخدم (
 @ moe.edu.kwالرقم املدين ) T

ث اضغط على

تظهر رسالة إلدخال كلمة املرور .

 -6يفتح التطبيق و يتم العمل.

 @ moe.edu.kwالرقم املدين T

▪ خطوات حتميل ال  Teamsعلى اهلواتف و االجهزة الذكية :
 -1الدخول على املتجر .
 -2كتابة اسم التطبيق  Microsoft Teamsيف خانة البحث .
 -3بعد حتميل الربنامج على االجهزة الذكية تظهر ايقونة . Teams
 -4نضغط علي ايقونة الربنامج نكتب اسم املستخدم (@ moe.edu.kwالرقم املدين ) Tاضغط على زر تسجيل
الدخول ث اكتب كلمة املرور.

▪ خطوات الدخول على : Teams
 -1الدخول على موقع أوفيس  365من خالل الرابط https://office.com
 -2يتم تسجيل الدخول باستخدام اكونت الوزارة و أختيار  Teamsمن قائمة التطبيقات .

4

▪ واجهة Teams

5

2

1

3

4

الرقم

املسمى

1

الرمز التعريفي يل Teams

2

عالمات ( االنشطة – احملادثات -االجتماعات – الفرق – امللفات – املهام و الوجبات )
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 +إلضافة  Tabجديدة

4

لكتابة احملادثات

5

للبحث عن مستخدم أو فريق

6

شريط أدوات احملادثات

5

لتنسيق اخلط

إلرفاق ملف

إلعطاء praise

Quizlet

للطالب

لعمل اختبار الكتروين

اضافة فيديو من
اليوتيوب

إلضافة الصور

إلضافة تطبيقات جديدة

إلنشاء استقصاء جديد

▪ مالحظة :
 ميكنا اجراء احملادثات يف اجملموعة مع  250مشاركآ .▪ االنشطة Activity
لعرض اخر االنشطة اليت متت يف الربنامج ( حمادثات – ملفات – اجتماعات ) .
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▪

احملادثات Chat

 -نستعرض احملادثات االخرية اليت متت يف . Teams

إرسال إعالن إىل قناة
جيب ان تكون رسالتك يف بعض األحيان مميزه .باستخدام اخليارات اخلاصة بالعنوان والصورة ،

إنشاء إعالن
 -1يف القناة  ،حدد أداة تنسيق من شريط احملادثة اسفل الفريق.
 -2اضغط أداة حتديد نوع املنشور  /اختر إعالن
 -3اكتب عنوانا رئيسيا و غري لون اخللفية أو أضف صوره خلفيه ملنطقه العنوان الرئيسي .
 -4اكتب موضوع اإلعالن  ،و ميكنا نشر اإلعالن على قنوات متعددة ،بعد االنتهاء نضغط إرسال .

 الفرق : Teamsميكنا من إنشاء فرق عمل ( املعلم مع الطالب – املعلم مع جمموعة من املعلمنب – املعلم مع االدارة املدرسية )
أو االنضمام اىل فريق موجود من خالل الضغط على زر انضمام أو الكود .
 التقومي: Calendarيتم من خالهلا جدولة االجتماعات و إجراء اجتماعات فورية مع الفرق
او املستخدمني و نالحظ وجود رزنامه لإلجتماعات املسجلة .
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امللفات : Files
يتم من خالهلا عرض امللفات اليت مت مشاركتها يف الفرق و يسمح
بتحميل امللفات من جهازك او من  Onedriveاخلاص حبسابك .

 الواجبات : Assignmentsميكنا إنشاء الواجبات للطالب يف  Microsoft teamsو إدارة و جدولة الواجبات الزمنية و االرشادات و اضافة املوارد
املطلوب ارساهلا و ميكن من خالهلا انشاء واجب جديد أو اختيار واجب مت اعداده مسبقآ او اختبار معد مسبقآ من خالل
. Microsft Forms

 املكاملاتإلجراء مكاملات الصوت و الفيديو مع الزمالء .

 التطبيقات :تستخدم إلضافة تطبيقات جديدة اىل Teams

() 8
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 تغيري النسق يف : Teams▪ ميكن تغيري النسق يف  Teamsكالتايل.
 -1نضغط علي الرمز التعريفي يل  Teamsاعلي النافذة

 -2اختار االعدادات
 -3من عام  /النسق حندد النسق املطلوب
( أفتراضي – داكن – عايل التباين ) .

 تبديل طريقة التنقل بني الفرق :▪ ميكن تغيري طريقة التنقل بني الفرق يف ( Teamsشبكة  /قائمة ) كالتايل.
 -1اضغط على الفرق و اختار املزيد من االعدادات

-2خنتار تبديل طريقة العرض .

 -3من عام  /ختطيط حندد طريقة التنقل
بني الفرق ( شبكة  /قائمة ).

مالحظة :
 ميكنا تغيري طريقة التنقل بني الفرق بالضغط علي الرمز التعريفي يل  Teamsاعلي النافذة اختار االعداداتمث من عام اختار ختطيط و احدد طريقة التنقل بني الفرق ( شبكة  /قائمة ).
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 تغيري صورة امللف التعريفي ل :Teams -1نضغط علي الرمز التعريفي يل  Teamsاعلي النافذة .
 -2اضغط تغيري الصورة .
 -3اضغط على حتميل الصورة  /حدد موقع الصورة  /اضغط زر  openث اضغط حفظ .

 تغيري لغة الواجهه لتطبيق :Teams-1نضغط علي الصوره (الرمز التعريفي يل  )Teamsاعلي النافذة
-2اختار االعدادات
-3من عام  /اللغة  -أختار اللغة املطلوبة
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 خطوات إنشاء فريق جديد :Teams .1نضغط على تبويب الفرق و من أعلى النافذة نضغط على زر
 .2تظهر نافذة إلختيار ( انشاء فريق جديد -االنضمام للفريق بواسطة الكود )

 .3إلنشاء فريق جديد يتم الضغط على انشاء فريق .
 .4تظهر نافذة إلختيار نوع الفريق ( املعلم مع الطالب – املعلم مع جمموعة املعلمني – املعلم مع اإلدارة
املدرسية – املعلم مع فريق عمل ( مشروع – نشاط – اندية)
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.

 .5نضغط على االختيار االول الصف إلنشاء فريق مع الطالب .

إلنشاء فريق مع الطإلب

إلنشاء فريق مع املؤسسة

إلنشاء فريق مع جمموعة معلمني

انشاء فرق عمل للعمل مشروع أو
نشاط مشترك

 .6نكتب اسم الفريق ( اجباري) و وصف الفريق (اختياري) ث أضغط زر التايل.

 .7نضيف االعضاء للفريق بكتابة الرقم املدين للطالب و املتاح يف قوائم الصفوف مسبوقآ حبرف  . Sو املعلم
يكون مسبوقآ حبرف  Tأو يتم كتابة االسم و نضغط اضافة ث اضغط على اغالق .
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 .8يظهر الفريق اليت مت انشائة  ،و تظهر قناة عام بشكل تلقائي مع الفريق ميكنا االن التعامل مع الفريق من خالل
احملادثات و ارسال امللفات و الواجبات و اجراء االجتماعات و االنشطة املختلفة يف . Teams

() 11

 .9عند الضغط على املزيد من اخليارات

أمام أسم الفريق تظهر قائمة تتيح التعامل مع الفريق من

حيث( إخفاء فريق  -تنظيم الفريق – إضافة قناه للفريق– إضافة اعضاء للفريق – مغادرة الفريق  -تعديل الفريق –
احلصول على رابط الفريق– حذف الفريق ) .
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➢ بعد االنتهاء من إنشاء الفريق ميكنا االن أنشاء قناة  Channelتابعة للفريق وأن كل فريق ميكن أن يقسم على
عدد من القنوات حبسب التكليفات أو حبسب املهمة املكلف هبا عدد معني من طالب الصف .

▪ إلنشاء قناة للفريق :
-1نضغط على عالمة

امام اسم الفريق تظهر قائمة خمتصرة.

-2أختار األمر إضافة قناة . Add channel
 -3نكتب أسم و وصف القناة .
 -4حندد خصوصية القناة (قياسية  /ميكن ألي شخص يف الفريق الوصول اليها
 خاصة /ال ميكن الوصول اال جملموعة حمدد من االشخاص داخل الفريق) -5نضغط إضافة
 -6تظهر القناة ضمن الفريق .
فريق
قناة

Channel

14

▪
▪ للوصول ملعلومات القناه :
-1

اضغط أداة

اعلى نافذة القناه .

 -2يظهر أعضاء الفريق و التحديثات للقناه .

▪ حلذف قناة من الفريق
 -1نضغط على املزيد من اخليارات

امام اسم الفريق تظهر قائمة خمتصرة

أختار األمر حذف هذه القناه .
 -2تظهر رسالة لتأكيد حذف القناة ث نضغط حذف .

▪ إلستعادة القناه املحذوفة :
 -1نضغط على املزيد من اخليارات

امام اسم الفريق تظهر قائمة خمتصرة

 -2أختار األمر إدارة الفريق . Mange team
 -3نضغط قنوات و خنتار حمذوفة .
 -4يظهر اسم القناه احملذوفة نضغط استعادة ليتم استعادة القناة احملذوفة .
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إلعطاء  praiseللطالب
 -1من شريط احملادثة اضغط أداة . Praise
 -2تظهر نافذة احدد  Praiseاملطلوب .
 -3اكتب اسم الطالب و اضغط . preview
 -4نعاين  praiseو نضغط  Sendلتصل املكافأة للطالب و تظهر يف املنشورات .
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▪ لتعطيل تعليق طالب يف الفريق :
 -1نضغط على املزيد من اخليارات

امام اسم الفريق تظهر قائمة خمتصرة

 -2أختار األمر إدارة الفريق . Mange team
 -3اضغط على األعضاء و اختار األعضاء و الضيوف .
 -4افعل اخليار تعطيل تعليقات الطالب بالضغط علية امام اسم الطالب .

▪ إلضافة صورة للفريق
-1نضغط على عالمة

امام اسم الفريق تظهر قائمة خمتصرة

أختار األمر إدارة الفريق Mange team
 -2اضغط على عالمة تبويب االعدادات Setting
-3اختار نسق الصورة  /اضغط تغيري النسق Change picture
لتغيري رمز أو صورة الفريق .
 -4تظهر نافذة  /ميكنا اختيار جمموعة من الرموز اجلاهز
أو الضغط على حتميل لتحميل صورة من جهازك .
 -5احدد الصورة املطلوبة و اضغط

. open
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▪ للحصول على كود للفريق :
 -1أضغط على رمز املزيد من اخليارات
 -2أضغط على أداة االعدادات
 -3اضغط على زر

امام الفريق و اختار. Manage team

و اختار رمز الفريق .

انشاء إلنشاء الكود .

 -4ننسخ الكود و يرسل لالشخاص .

الكود
لتغيري الكود
إلظهار الكود مبلئ الشاشة

▪ االنضمام اىل فريق باستخدام الرمز (الكود):
 -1نضغط على تبويب الفرق و من أعلى النافذة نضغط على زر
 -2تظهر نافذة خنتار االنضمام للفريق بواسطة الكود
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حلذف الكود

لنسخ الكود

 -3نكتب كود الفريق و نضغط أالنضمام اىل فريق
 -4يتم االنضمام للفريق .

▪ لتحميل ملف اىل الفريق :
 -1نضغط على اسم الفريق ث خنتار عالمة التبويب امللفات.
 -2تضغط على

حتميل و خنتار (ملفات  /جملد )

 -3خنار امللف املطلوب حتميلة و نضغط . open

 -4بعد حتميل امللف يظهر امللف يف نافذة امللفات وعند حتديد امللف ميكن التعامل معة من حيث
(فتح – نسخ االرتباط – كعالمة تبويب – تزنيل – حذف– فتحة).
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▪ ادوات عالمة تبويب امللفات :
نسخ رابط امللف

لتزنيل ( حتميل )امللف اىل جهازك

و ارسالة للمستخدمني

▪

أداة جديد

 يظهر جمموعة خيارات :-1أنشاء جملد جديد .
-2امكانية إنشاء ملف جديد من

لتحديد موفر التخزين عرب السحابة إلضافة جملد إىل
هذه القناة ( ) .…Box– share point – dropbox

 قائمة -قائمة مضغوطة

()powerpoint-Word-Excel

▪

لتحديد طريقة عرض امللفات

 -صور مصغرة جانبية

إلضافة  Tabاىل الفريق :

 -1أضغط على اسم الفريق .
 -2اضغط على األداة

إلضافة التطبيقات .

 -3تظهر نافذة حتتوي علي الكثري من التطبيقات ميكنا اختيار التطبيق املطلوب و يوجد زر اسفل الشاشة
إلظهار املزيد من التطبيقات أو كتابة امسة يف خانة البحث .
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إلظهار و إخفاء الفرق :
 -1نضغط علي الفرق

يظهر مجيع الفرق اليت مت انشائها .

 -2حندد الفريق املطلوب اخفائة و من املزيد من اخليارات

نضغط إخفاء .

 -3يظهر الفريق ضمن الفرق املخفية اسفل النافذة

-

لإلظهار الفريق الذي مت اخفائة نتبع نفس اخلطوات السابقة و خنتار إظهار من القائمة يظهر الفريق ضمن
الفرق اخلاصة بك.
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مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

أوراق عمل مرحلة رياض األطفال
• التعامل مع تطبيق تيمز
• التعامل مع امللفات

كويت  -تكنوسوفت

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل موجهي و معلمي رياض األطفال على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل: 1االنضمام إىل فريق و إنشاء فريق يف Teams

 يتيح تطبيق Teamsإمكانية االنضمام إىل فريق موجود و إنشاء فرق عمل و صفوف وإضافة أعضاء جدد إىلفريقك والتحكم يف إعدادات الفريق وختصيص الصالحيات وإضافة قنوات فرعية وإضافة تبويبات لتطبيقات
وأدوات تستخدم للعمل عليها ،وباستخدام رابط الفريق والكود اخلاص بالفريق ميكن دعوة أعضاء لالنضمام لفريقك

مالحظات

املطلوب
• سجل دخول اىل حسابك بوزارة التربية على موقع.

https://www.office.com/

• من خالل تطبيق  Teamsإنضم إىل الفريق العام للمشروع بالكود .
• إنضم إىل الفريق ( كويت تكنوسوفت  -رياض األطفال ) بالكود
اكتب مشاركة تعريفية أو ترحيبية على القناة العامة للفريق

كويت تكنوسوفت -رياض االطفال
65ozrhj
( نوع الفريق  :صف )
اسم الفريق  :تكنوسوفت مث جمالك
الدراسي

• أنشئ فريق جديد ملتابعة طالبك
• ضع وصفا مناسبا للفريق الذي أنشأته

مثال  :تكنوسوفت -رياضيات

• ضع صورة مناسبة لتميز فريقك
• حتكم يف إعدادات الفريق ( عدم السماح لألعضاء حبذف رسائلهم )

إدارة الفريق – إعدادات – صالحية
األعضاء

• اضف إىل الفريق و اجعلهم مالك للفريق معك
(مدرب تكنوسوفت الرئيسي  ،املشرفة الفنية  ،املوجه الفين للمادة )

ملتابعة حل ورقة العمل

• أضف قناة جديدة إىل الفريق باسم مصادر التعلم
• انشر كود فريقك على قناة متابعة ورقة عمل ( )1يف فريق
(تكنوسوفت  -رياض األطفال )
 -اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ ورقة عمل ()1

قناة متابعة ورقة عمل ()1
(تكنوسوفت – رياض االطفال)

https://youtu.be/RatG_Qk2gxk

 االشتراك يف قنوات التواصل االجتماعي لتبقى مطلع على احدث املستجدات يف تكنوسوفت .https://www.youtube.com/channel/UCMFd34ltecRmxF_oXgnvKCQ

كويت  -تكنوسوفت

https://t.me/TechnoSoftkw

مشروع تكنوسوفت لتأهيل موجهي و معلمي رياض االطفال
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

https://instagram.com/kuwait_technosoft?igshid=5p27k1laseke

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

أوراق عمل املرحلة االبتدائية
و املرحلة املتوسطة
• التعامل مع تطبيق تيمز
• التعامل مع امللفات
• أكواد االنضمام لفرق تكنوسوفت

كويت  -تكنوسوفت

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل: 1االنضمام إىل فريق و إنشاء فريق يف Teams
 يتيح تطبيق  Teamsإمكانية االنضمام إىل فريق موجود و إنشاء فرق عمل و صفوف وإضافة أعضاء جدد إىل فريقكوالتحكم يف إعدادات الفريق وختصيص الصالحيات وإضافة قنوات فرعية وإضافة تبويبات لتطبيقات وأدوات
تستخدم للعمل عليها ،وباستخدام رابط الفريق والكود اخلاص بالفريق ميكن دعوة أعضاء لالنضمام لفريقك .

مالحظات

املطلوب
• سجل دخول اىل حسابك بوزارة التربية على موقع.

https://www.office.com/

• من خالل تطبيق  Teamsإنضم إىل الفريق العام للمشروع بالكود .
 اكتب مشاركة تعريفية أو ترحيبية على القناة العامة لفريق(كويت تكنوسوفت – ) Kuwait Technosoft

معلمي املرحلة املتوسطة
( كويت تكنوسوفت – املتوسط)
معلمي املرحلة األبتدائي
( كويت تكنوسوفت – االبتدائي)
الكود موجود يف ملحق ورقة عمل  1اخلاصة
بأكواد الفرق

• انضم للفريق اخلاص بتوجيه جمالك الدراسي

بواسطة الكود املوجود يف ملحق ورقة عمل 1

• أنشئ فريق جديد ملتابعة طالبك
 -ضع وصفا مناسبا للفريق الذي أنشأته

( نوع الفريق  :صف )
اسم الفريق :تكنوسوفت مث جمالك الدراسي
مثال  :تكنوسوفت  -رياضيات

• ضع صورة مناسبة لتميز فريقك
• حتكم يف إعدادات الفريق ( عدم السماح لالعضاء حبذف رسائلهم )
• اضف إىل الفريق و اجعلهم مالك للفريق معك
 -مدرب تكنوسوفت الرئيسي ،رئيس القسم ،املوجه الفين للمادة

إدارة الفريق – إعدادات – صالحية األعضاء
ملتابعة حل ورقة العمل

• أضف قناة جديدة إىل الفريق باسم مصادر التعلم
• انشر كود فريقك على قناة متابعة ورقة عمل ( )1اخلاصة بتوجيهك
الفين
 -اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ ورقة عمل ()1

قناة متابعة ورقة عمل ()1
(فريق توجيه جمالك الدراسي)

https://youtu.be/RatG_Qk2gxk

 االشتراك يف قنوات التواصل االجتماعي لتبقى مطلع على احدث املستجدات يف تكنوسوفت .https://www.youtube.com/channel/UCMFd34ltecRmxF_oXgnvKCQ

كويت  -تكنوسوفت

https://t.me/TechnoSoftkw

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

https://instagram.com/kuwait_technosoft?igshid=5p27k1laseke

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل  : 2التعامل مع امللفات  Filesيف تطبيق Teams
 يف تطبيق Teamsميكنك إنشاء ملفات جديدة أونالين ) ) PowerPoint- Excel – Wordهذا باإلضافة إىل حتميلامللفات بأنواعها املختلفة من جهازك أو من وسيط ختزين إىل الفريق ومشاركتها مع أعضاء الفريق والفرق األخرى،
كما يتيح لك إمكانية تنظيم امللفات يف جملدات وإدارهتا .

مالحظات

املطلوب

• انتقل إىل القناة العامة لفريقك الذي أنشأته سابقا يف ورقة عمل  ،1مث نفذ ما يلي:
 -أنشئ جملد جديد  -باسم الدرس األول

ميكن وضع اسم خمتلف

 إنشئ ملف جديد  Word -باسم حتضري الدرس األول أنشئ ملف باوربوينت باسم نشاط الدرس األول -أنشئ ملف اكسيل جديد باسم متابعة طالب الفصل

ميكن تسمية امللفات بأمساء أخرى تناسب
املوضوع ويسجل هبا حمتوى بسيط مناسب

 -ارفع من جهازك ملف واحد (صورة – فيديو – ) pdf

ملفات تناسب املوضوع

 انقل مجيع امللفات إىل داخل جملد الدرس األول اجعل ملف اإلكسيل (متابعة طالب الفصل) يظهر كتبويب يف القناة العامةقناة متابعة ورقة عمل ()2
مثال ( :تكنوسوفت – مدربو االجتماعيات)

 انسخ ملف حتضري الدرس األول إىل (قناة متابعة تطبيق ورقة عمل ) 2 انسخ رابط ملف الباوربوينت نشاط الدرس األول وانشره على (قناة متابعة تطبيق ورقة عمل ) 2-

قناة متابعة ورقة عمل ()2
مثال ( :تكنوسوفت – مدربو االجتماعيات)

من قناة (متابعة تطبيق ورقة عمل  )2محل ملف ورقة عمل  2إىل جهازك

• انتقل اىل حمادثات القناة العامة لفريقك ونفذ ما يلي:
بعد التنفيذ
تأكد من ظهور امللفات يف تبويب

 -ارفع ملف من جهازك ليظهر للمشاركني مع كتابة تعليق أعلى امللف

( امللفات لقناتك )
-

اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ و رقة العمل

https://www.youtube.com/watch?v=F8trJrezwnQ

 -االشتراك يف قنوات التواصل االجتماعي لتبقى مطلع على احدث املستجدات يف تكنوسوفت .

https://www.youtube.com/channel/UCMFd34ltecRmxF_oXgnvKCQ

كويت  -تكنوسوفت

https://t.me/TechnoSoftkw

https://instagram.com/kuwait_technosoft?igshid=5p27k1laseke

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

املعلم يشترك يف فريق واحد من هذه الفرق
املرحلة املتوسطة
املرحلة االبتدائية

تكنوسوفت املتوسط

kltu1c2

تكنوسوفت – املتوسط 2

jdt75od

تكنوسوفت – االبتدائي

k9o5911

تكنوسوفت – االبتدائي 2

gcorcr5

الكود

الفريق
تكنوسوفت – مدربو الرياضيات

xd622dl

تكنوسوفت – مدربو العلوم

4toh75q

تكنوسوفت – مدربو االجتماعيات

7l84ggn

تكنوسوفت – التربية االسالمية

1y7jnq2

تكنوسوفت – مدربو احلاسوب

o9smjnn

تكنوسوفت – مدربو اللغه العربية

vl6vxrk

تكنوسوفت – مدربو اللغة االجنليزية

v9l212z

تكنوسوفت – مدربو اللغه الفرنسية

qwbhgqo

تكنوسوفت – مدربو التربية الفنية

7gzazqu

تكنوسوفت – مدربو التربية املوسيقية

s16mwer

تكنوسوفت – مدربو التربية البدنية

ne9kxek

تكنوسوفت – مدربو االقتصاد املزنيل

20hlkaz

تكنوسوفت – مدربو الدراسات العملية

5g53dh5

تكنوسوفت – مدربو املكتبات

1594qu8

تكنوسوفت – مدربو التجاري

co93mlh

كويت  -تكنوسوفت

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

م

املوضوع

الصفحة

1

املقدمة

3

2

جدولة االجتماع

3

3

تعديل بيانات االجتماع

5

4

االنضمام لإلجتماع

5

5

اللوحة البيضاء

7

6

إجراء اجتماع عاجل

8

7

تسجيل االجتماع

12

8

تعديل أذونات الفيديو

13

2

2

االجـتمـاعـات (الفصول االفتراضية)
▪ املقـدمة
تضمن االجتماعات يف  Teamsالصوت والفيديو واملشاركة .وألهنا على اإلنترنت ،سيكون لديك دائما مساحة لالجتماعات
وال حتتاج إىل غرفة أو جهاز عرض  ،اجتماعات الفرق هي وسيلة رائعة لاللتقاء مع زمالئك والعمالء داخل وخارج املؤسسة
اخلاصة بك .ال حتتاج إىل أن تكون عضوًا يف منظمة  -أو حىت لديك حساب فرق!  -لالنضمام إىل اجتماع الفرق.

▪ جدولة االجتماعات :
 -1نفتح تطبيق . Teams
يتم من خالهلا جدولة االجتماعات و إجراء اجتماعات مع الفرق او املستخدمني

 -2نضغط التقوي

و نالحظ وجود رزنامه لإلجتماعات املسجلة .
 -3نضغط

.

3

 -4نسجل بيانات االجتماع (عنوان االجتماع – املوقع – تاريخ  /وقت بداية و هناية االجتماع – تفاصيل االجتماع –
قناة االجتماع – االشخاص املدعويني لالجتماع  -تكرار االجتماع) .
مالحظة :
 -حندّد قناة االجتماع حبيث يتمكن أي شخص يف الفريق من االنضمام إىل االجتماع .

املسمى
العنوان
حدد قناة االجتماع
دعوة االشخاص

الوظيفة
تسجيل عنوان االجتماع
يتم حتديد القناة املراد اجراء اجتماع هلا (يتم اجراء اجتماع لقناة ضمن الفريق)
لدعوة اشخاص من خارج الفريق

املنظم

يظهر اسم منظم االجتماع

تكرار

لتكرار االجتماع (يوميآ  /اسبوعيآ /شهريآ  /سنويآ) وحندد تاريخ بدء و هناية
تكرار االجتماع

بدء و إهناء االجتماع
تفاصيل االجتماع

حندد تاريخ و ساعة بداية و هناية االجتماع
تسجيل تفاصيل االجتماع (بنود االجتماع  /مضمون االجتماع )

 -5بعد تسجيل البيانات نضغط ارسال .
 -6يظهر االجتماع يف املنشورات للفريق و يف التقوي .

4

▪ لتعديل بيانات االجتماع:
 -1من منطقة املنشورات اخلاصة بالقناة جبوار اسم االجتماع نضغط املزيد من اخليارات
تفاصيل االجتماع أو من تبويب التقوي نضغط أسم االجتماع .
 -2نعدل بيانات االجتماع و نضغط ارسال رسالة حتديث مث إغالق .

▪ االنضمام لالجتماع:
-1من املنشورات اخلاصة بالقناة أو من التقوي نضغط أسم االجتماع .تظهر النافذة التالية .

5

و خنتارعرض

الوظيفة

املسمى
االنضمام

االنضمام اىل االجتماع

الدردشة

تفتح نافذة الدردشة و احملادثات اخلاصة بقناة االجتماع (كتابة حمادثة
للمشاركني يف االجتماع)
لإللغاء االجتماع

الغاء االجتماع

إلغالق نافذة االجتماع

اغالق

تفتح نافذة مستعرض االنترنت تعرض خيارات االجتماع (بيانات االجتماع –
من ميكنة جتاوز ساحة االنتظار – من ميكنة التقدي – االعالن عند انضمام
متصلني و مغادرهتم – السماح دومآ للمتصلني بتجاوز ساحة االنتظار)

خيارات االجتماع

 -2نضغط انضمام

.

 -3نضبط الصوت  /الكامريا .
 -4نضغط

لإلنضمام اىل االجتماع .

 -5تظهر نافذة االجتماع و ميكنا من خالهلا (مشاركة (سطح املكتب – عرض تقدميي – السبوره)– اجراء حمادثات –
تسجيل االجتماع – اظهار املشاركني – رفع اليد )..

6

زمن االجتماع

املشاركة

تشغيل  /إيقاف الكامريا

تشغيل  /إيقاف الصوت

املزيد من االجرأءات

إهناء االجتماع

إظهار املشاركني

رفع اليد

-

إظهار واجراء حمادثة مع
املشاركني باإلجتماع

مالحظة :
 ميكنك االنضمام إىل اجتماعات الفرق يف أي مكان ومن أي جهاز (االنضمام عن طريق الرابط /األنضمام عرباهلاتف /االنضمام من التقوي  /االنضمام من الدردشة ) .
 ميكن ل  300من األشخاص االنضمام اىل االجتماع و ارسال الرسائل يف دردشة االجتماع .املشاركة يف االجتماع (عروض تقدميية  /سطح املكتب  /سبورة بيضاء):
 -1من نافذة االجتماع نضغط اداة مشاركة
 -2من نافذة املشاركة خنتار املطلوب (سطح املكتب  /عروض تقدميية  /اللوحة البيضاء ) .

7

مشاركة اللوحة البيضاء : White board
 -1من شريط االدوات اضغط أداة مشاركة
 -2تظهر االدوات اليت ميكن مشاركتها يف االجتماع
من جزء لوح املعلومات اختار اللوحة البيضاء .
 -3تظهر اللوحة البيضاء للمشاركني ميكنا الكتابة عليها .
 -4لضبط اعدادات اللوحة البيضاء نضغط علي االعدادات

 -5ميكنا الكتابة علي السبورة باستخدام األقالم و إضافة املالحظات للطالب .
 -6بالضغط على أداة

تظهر رسالة لتحديد ( احلصول على التطبيق  /فتح التطبيق ) .

مشاركة عرض تقدميي :
 -1من شريط االدوات اضغط أداة مشاركة
 -2تظهر االدوات اليت ميكن مشاركتها يف االجتماع
 -3اضغط استعراض لتحميل العرض التقدميي
(  / OneDriveمن جهاز الكمبيوتر ) .
 -4حندد مكان العرض التقدميي مث نضغط فتح .
 -5يتم مشاركة العرض التقدميي يف االجتماع و ميكنا التحكم يف العرض من خالل شريط األدوات
اخلاص بالعرض ( التنقل لألمام /التنقل للخلف  /منح التحكم للمشاركني  /إيقاف التقدي ) .
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مشاركة سطح املكتب :
 -1من شريط االدوات اضغط أداة مشاركة
 -2تظهر االدوات اليت ميكن مشاركتها يف االجتماع .
 -3اضغط على سطح املكتب و ميكنا اختيار مشاركة ( سطح املكتب  /التطبيق  /نافذة الويب ) .

مالحظة :
-عند تشغيل ملف الفيديو يف االجتماع نفعل اخليار

لضمان تشغيل الصوت عند مشاركة

الشاشة .

املزيد من اإلجراءات :
( إظهار إعدادات اجلهاز  /اظهار مالحظات االجتماع /الدخول يف وضع ملء الشاشة / /بدء تسجيل االجتماع –
إيقاف تشغيل مقطع فيديو وارد) .
1
2
3

4

5
6
7
8
9

9

الرقم

املسمى

1

إظهار إعدادات اجلهاز (أجهزة الصوت -مكرب الصوت – امليكروفون – الكامريا – اعدادات االجتماع
(السماح للمشاركني التنقل خالل العروض التقدميية من تلقاء نفسة )

2

إظهار مالحظات االجتماع ( لتدوين مالحظات االجتماع و ميكنا االطالع عليها اثناء و بعد االجتماع)

3

إظهار تفاصيل االجتماع

4

لعرض نافذة االجتماع ( معرض – معرض كيب( تسمح بعرض  49شخص مرة واحده و تكون فعالة
يف وجود  10حضور او اكثر يقومون مبشاركة الفيديو )– الوضع التفاعلي – تركيز ( للتركيز علي
حمتوى معني ) – معآ ( تسمح بعرض األشخاص معآ يف مكان واحد مثل املدرج ) )

5

تطبيق تأثريات اخللفية ( تغيري خلفية الكامريا اخلاصة بك يف االجتماع )

6

تطبيق التعليقات املباشرة ( لكتابة النص باللغة اإلجنليزية يف شاشة االجتماع )

7

لتسجيل االجتماع (ميكنا العثور على التسجيل يف حمادثة القناه أو يف (Microsoft streem

8

إلهناء االجتماع جلميع املشاركني

9

إيقاف تشغيل مقطع فيديو وارد

إلجراء أجتماع (عاجل ) مع الفريق :
 -1حندد القناه املطلوب اجراء اجتماع فيها .
أسفل النافذة .

 -2من اعلى النافذة اضغط أداة االجتماع االن

ميكنا من خالل النافذة جدولة االجتماع (تسجيل بيانات االجتماع ).
 -3اضغط

لبدء االجتماع تظهر النافذة التالية .
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إلظهار جزء املحادثة يف االجتماع :
 -1من شريط االدوات اضغط أداة إظهار حمادثة
 -2من شاشة احملادثة ميكنا كتابة رسالة للمشاركني يف االجتماع

لتنسيق النص

Praise

إلرفاق ملف

لفتح فيديو من Stream

ارسال

ملحقات المراسلة

إلظهار املشاركي يف االجتماع :
 -1من شريط االدوات اضغط أداة إظهار املشاركني

.

 -2تظهر قائمة بامساء املشاركني يف االجتماع .
 -3نضغط اداة املزيد من اخليارات

لتزنيل قائمة احلضور يتم حتميل ملف اكسل يف  Downloadبأمساء

املشاركني يف االجتماع .
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لفتح نافذة أدارة االذونات (خيارات االجتماع ) .

 -4نضغط أداة املزيد من اخليارات

▪ للتحكم يف خيارات االجتماع (إدارة االذونات) :
 -1من شريط االدوات اضغط أداة إظهار املشاركني

.

 -2تظهر قائمة بامساء املشاركني يف االجتماع .
لفتح نافذة أدارة االذونات (خيارات االجتماع ) .

 -3نضغط أداة املزيد من اخليارات

 -4يتم تعديل خيارات االجتماع و نضغط حفظ .

1

2
3

4

5
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االوامر

الرقم
1

تفاصيل االجتماع (املنظم  /التاريخ  /الساعة)

2

من ميكنه جتاوز ساحة االنتظار (األشخاص يف مؤسسيت و املؤسسات املوثوق فيها /
يف مؤسسيت  /انا فقط)

3

السماح دومًا للمتصلني بتجاوز ساحة االنتظار (نعم  /ال)

4

اإلعالن عند انضمام متصلني أو مغادرهتم (نعم  /ال)

5

من ميكنة التقدي ( اجلميع  /اشخاص يف مؤسسيت  /أشخاص معينون  /انا فقط)
عند اختيار ( أنا فقط ) يكون لدى املنظم الصالحية دون غرية يف املشاركة و تسجيل االجتماع .

مالحظة :
 -من جزء املنشورات ميكنا تعديل خيارات االجتماع بالضغط علي املزيد من اخليار

امام اسم

االجتماع و اضغط عرض تفاصيل االجتماع تفتح نافذة االجتماع نضغط علي خيارات االجتماع تفتح نافذة
خيارات االجتماع يف مستعرض االنترنت يتم تعديل اخليارات مث الضغط علي حفظ .

▪ تسجيل االجتماع :
-1من شريط االدوات نضغط اداة املزيد من اخليارات
اختار تسجيل االجتماع
-2تظهر رسالة للمشاركني باالجتماع ( يتم تسجيل االجتماع للحفاظ
على اخلصوصية ) .
 -3بعد االنتهاء من االجتماع يتم الضغط على ايقاف تسجيل االجتماع
( يتم حفظ االجتماع يف القناه العامة للفريق و يرفع على . )Stream
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▪

احلصول على رابط الفيديو املسجل :

-1
-2

من اعلي الفيديو اضغط اداة املزيد من اخليارات
تظهر قائمة اختار احصل على ارتباط و اضغط

نسخ .

 -3يتم مشاركة الرابط مع الزمالء.

▪

تعديل اذونات الفيديو:
-1

من اعلي الفيديو اضغط اداة املزيد من اخليارات

-2

تظهر قائمة اختار مشاركة

-3

تظهر نافذة اضغط على اداة إدارة االذونات
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-4

تفتح نافذة  Streamنضع عالمة على االختيار السماح للجميع مبشاهدة الفيديو حىت يتمكن
اجلميع من مشاهدة الفيديو مث اضغط تطبيق.
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مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

أوراق عمل مرحلة رياض األطفال
• الفصول االفتراضية (االجتماعــات)

كويت  -تكنوسوفت

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل موجهي و معلمي رياض األطفال على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل  : 3االجتماعات (  (Meetingيف Teams
االجتماعات يف  Teamsتتيح انشاء فصول افتراضية تتضمن الصوت والفيديو واملشاركة .وألهنا على اإلنترنت ،سيكون لديك دائما مساحة
لالجتماعات وال حتتاج إىل غرفة أو جهاز عرض  ،اجتماعات الفرق هي وسيلة رائعة لاللتقاء املعلمني مع الطالب يف بيئة حتاكي الواقع احلقيقي
و توفر خاصية تسجيل احلصة االفتراضية للرجوع اليها عند احلاجة و ميكنك االنضمام مباشرة اىل االجتماع بتوجيه دعوة مباشرة لك على
Teamsأو من خالل رابط االجتماع .

مالحظات

املطلوب
• الدخول على  Teamsاخلاص بك .
أنشئ اجتماع جديد .
 من تبويب التقومي• ضع عنونآ مناسبآ لألجتماع .

مراعاة إضافة تواريخ مناسبة و حقيقية
قناة متابعة ورقة عمل 3
(كويت تكنوسوفت – رياض األطفال)

• حدد تاريخ بدء و إهناء االجتماع .
• حدد القناة املراد اجراء اجتماع فيها .
• ارسل االجتماع .
• انضم اىل االجتماع .
• اضبط االعدادت (الصوت  /الكامريا)

من إدارة االذونات
عند اختيارك أنا فقط يف جتاوز ساحة االنتظار فأنك تتحكم مبن
حيضر االجتماع

• اضبط إعدادات االجتماع (خيارات االجتماع)
 جتاوز ساحة االنتظار ( أنا فقط ) . من ميكنه التقدمي ( أنا فقط ) .• قم بتسجيل االجتماع .
• أظهر املشاركني يف االجتماع .
• شارك عرض تقدميي مع الطالب.
• أعطي الطالب املتفاعل يف احلصة Praise
• شارك  Whiteboardمع الطالب
 اكتب سؤال للطالب . أضف مالحظة للطالب . محل قائمة احلضور أوقف تسجيل االجتماع قم بإهناء االجتماع و اخلروج منه• بعد رفع الفيديو على  Streamعدل اذونات الفيديو ( السماح جلميع
من يف شركتك بعرض هذا الفيديو ).
• من تبويب املنشورات انسخ رابط تسجيل االجتماع و انشره على
( قناة متابعة ورقة عمل . ) 3
-

اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ و رقة العمل

كويت  -تكنوسوفت

قناة متابعة ورقة عمل ()3
مثال ( :تكنوسوفت – رياض االطفال)

https://youtu.be/o_jUaEGrzUg

مشروع تكنوسوفت لتأهيل موجهي و معلمي رياض االطفال
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

أوراق عمل املرحلة االبتدائية
و املرحلة املتوسطة
• الفصول االفتراضية (االجتماعات)

كويت  -تكنوسوفت

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل  : 3االجتماعات (  (Meetingيف Teams
االجتماعات يف  Teamsتتيح انشاء فصول افتراضية تتضمن الصوت والفيديو واملشاركة .وألهنا على اإلنترنت ،سيكون لديك دائما مساحة
لالجتماعات وال حتتاج إىل غرفة أو جهاز عرض  ،اجتماعات الفرق هي وسيلة رائعة لاللتقاء املعلمني مع الطالب يف بيئة حتاكي الواقع احلقيقي
و توفر خاصية تسجيل احلصة االفتراضية للرجوع اليها عند احلاجة و ميكنك االنضمام مباشرة اىل االجتماع بتوجيه دعوة مباشرة لك على
Teamsأو من خالل رابط االجتماع .

مالحظات

املطلوب
• الدخول على  Teamsاخلاص بك .
أنشئ اجتماع جديد .
 من تبويب التقومي• ضع عنونآ مناسبآ لألجتماع .

مراعاة إضافة تواريخ مناسبة و حقيقية

• حدد تاريخ بدء و إهناء االجتماع .
• حدد القناة املراد اجراء اجتماع فيها .

قناه فريقك

• ارسل االجتماع .
• انضم اىل االجتماع .
• اضبط االعدادت (الصوت  /الكامريا)

من إدارة االذونات
عند اختيارك أنا فقط يف جتاوز ساحة االنتظار فأنك تتحكم مبن
حيضر االجتماع

• اضبط إعدادات االجتماع (خيارات االجتماع)
 جتاوز ساحة االنتظار ( أنا فقط ) . من ميكنه التقدمي ( أنا فقط ) .• قم بتسجيل االجتماع .
• أظهر املشاركني يف االجتماع .
• شارك عرض تقدميي مع الطالب.
• أعطي الطالب املتفاعل يف احلصة Praise
• شارك  Whiteboardمع الطالب
 اكتب سؤال للطالب . أضف مالحظة للطالب . محل قائمة احلضور أوقف تسجيل االجتماع قم بإهناء االجتماع و اخلروج منه• بعد رفع الفيديو على  Streamعدل اذونات الفيديو ( السماح جلميع من يف
شركتك بعرض هذا الفيديو ).
• من تبويب املنشورات انسخ رابط تسجيل االجتماع و انشره على
( قناة ورقة عمل . ) 3
-

اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ و رقة العمل

كويت  -تكنوسوفت

قناة متابعة ورقة عمل ()3
مثال ( :تكنوسوفت – مدربو العلوم)

https://youtu.be/o_jUaEGrzUg

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

Kuwait TechnoSoft

مشروع تكنوسوفت لتأهيل موجهي و معلمي رياض االطفال على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل  : 2التعامل مع امللفات  Filesيف تطبيق Teams
 يف تطبيق Teamsميكنك إنشاء ملفات جديدة أونالين ) ) PowerPoint- Excel – Wordهذا باإلضافة إىل حتميلامللفات بأنواعها املختلفة من جهازك أو من وسيط ختزين إىل الفريق ومشاركتها مع الفريق والفرق األخرى ،كما يتيح
لك إمكانية تنظيم امللفات يف جملدات وإدارهتا .

مالحظات

املطلوب

• انتقل إىل القناة العامة لفريقك الذي أنشأته سابقا يف ورقة عمل  ،1مث نفذ ما يلي:
 -أنشئ جملد جديد  -باسم الدرس األول

ميكن وضع اسم خمتلف

 إنشئ ملف جديد  Word -باسم حتضري الدرس األول أنشئ ملف باوربوينت باسم نشاط الدرس األول -أنشئ ملف اكسيل جديد باسم متابعة طالب الفصل

ميكن تسمية امللفات بأمساء أخرى تناسب
املوضوع ويسجل هبا حمتوى بسيط مناسب

 -ارفع من جهازك ملف واحد (صورة – فيديو – ) pdf

ملفات تناسب املوضوع

 انقل مجيع امللفات إىل داخل جملد الدرس األول اجعل ملف اإلكسيل (متابعة طالب الفصل) يظهر كتبويب يف القناة العامةقناة متابعة ورقة عمل ()2
(تكنوسوفت – رياض االطفال)

 انسخ ملف حتضري الدرس األول إىل (قناة متابعة تطبيق ورقة عمل ) 2 انسخ رابط ملف الباوربوينت نشاط الدرس األول وانشره على( -قناة متابعة تطبيق ورقة عمل ) 2

قناة متابعة ورقة عمل ()2
(تكنوسوفت – رياض األطفال)

 من قناة (متابعة تطبيق ورقة عمل  )2محل ملف ورقة عمل  2إىل جهازك• انتقل اىل حمادثات القناة العامة لفريقك ونفذ ما يلي:

بعد التنفيذ
تأكد من ظهور امللفات يف تبويب

 -ارفع ملف من جهازك ليظهر للمشاركني مع كتابة تعليق أعلى امللف

( امللفات لقناتك )
-

اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ و رقة العمل

https://www.youtube.com/watch?v=F8trJrezwnQ

 -االشتراك يف قنوات التواصل االجتماعي لتبقى مطلع على احدث املستجدات يف تكنوسوفت .

https://www.youtube.com/channel/UCMFd34ltecRmxF_oXgnvKCQ

كويت  -تكنوسوفت

https://t.me/TechnoSoftkw

مشروع تكنوسوفت لتأهيل موجهي و معلمي رياض االطفال
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

https://instagram.com/kuwait_technosoft?igshid=5p27k1laseke

Kuwait TechnoSoft
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Forms
▪ املقـدمة
 Microsoft Formsهو تطبيق بسيط يسمح لك بسهوله إنشاء االستطالعات واالختبارات واالستقصاءات .يف
املؤسسات التعليمية  ،ميكن استخدامها إلنشاء اختبارات  ،ومجع املالحظات من املدرسني واالباء  ،أو ختطيط
الفئات والفرق بني األعضاء .يف مؤسسات الشركات  ،ميكن استخدامها جلمع مالحظات العمالء أو قياس رضا
املوظف أو حتسني املنتج أو الشركة أو تنظيم احداث الشركة.

▪ مميزات التطبيق:
•

•
•
•

إنشاء استطالعات واختبارات واستقصاءات ،فضالً عن االطالع على النتائج بسهولة عند
ظهورها.
دعوة اآلخرين للرد على النموذج باستخدام أي مستعرض ويب ،وحىت على األجهزة احملمولة.
استخدام حتليالت مضمنة لتقييم الردود عند إرساهلا.
تصدير بيانات النموذج ،مثل نتائج االختبار ،إىل  Excelللحصول على تصنيف أو حتليل
إضايف.

•

مكنك

استخدام  Microsoft Formsلتقييم الطالب ومجع مالحظات من أولياء األمور والتعاون يف العمل

مع املعلمني اآلخرين .
•

مشاركة االختبارات مع الطالب باستخدام أي مستعرض ويب ،حىت على األجهزة احملمولة.

3

▪ خطوات إنشاء : Forms
الدخول على موقع أوفيس  365من خالل الرابط . https://office.com-يتم تسجيل الدخول باستخدام اكونت الوزارة و أختيار Forms

من قائمة التطبيقات .

 نضغط منوذج جديدمالحظة :يالحظ وجود اختيارين ( منوذج جديد – اختبار جديد )
• يستخدم (منوذج جديد) لعمل استبانات  ،استطالعات رأي
وجتميع بيانات  ....اخل .
• بينما مت ختصيص (اختبار جديد) ألعمال التقييم واالختبارات ملا يتوفر فيه من أدوات خصصت
ألعمال االختبارات.

▪ خطوات إنشاء  Formsللفريق من خالل : Teams
 -1اذهب للفريق املطلوب إنشاء  Formsواختار عالمة تبويب

.+

 -2أختار تطبيق  Formsأو كتابة امسه يف خانة البحث.
forms

 -3حندد إنشاء منوذج جديد (يتم كتابة أسم النموذج ) أو إختيار منوذج موجود (معد مسبقآ).
 -4نضغط زر حفظ إلنشاء النموذج .

4

كتابة إسم النموذج
() 4
إلختيار منوذج معد مسبقآ
لنشر النموذج للفريق (احملادثات)

 -5مت إنشاء النموذج ميكنا االن إضافه عنوان النموذج و الوصف و إضافة االسئلة .

مالحظة:
 ميكن أن تتكون أمساء النماذج من  90حرفًا حبد أقصى والعنوان الفرعي ميكن أن يصل إىل  1000حرف. -يتم حفظ النموذج تلقائيآ أثناء انشائة .

خطوات إضافة سؤال للنموذج :
اختار نوع السؤال ( اختياري  -النص -التقييم -التاريخ -املزيد من اخليارات
 -1نضغط زر
( تصنيف – ليكرت-حتميل ملف  -املقطع ).
املزيد من اخليارات

 -إلختيارنوع السؤال اختياري نضغط االداه

( نكتب السؤال و اخليارات ) .
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نسخ السؤال
حذف السؤال

إلدراج وسائط (صوره  /فيديو)

إلضافة خيار جديد

إلضافة خيار غير ذلك

السؤال مطلوب

(السماح بإضافة إجابة غير الخيارات
المتاحة)

(ال يمكنك االنتقال الى السؤال التالي )
المزيد من االعدادات

السماح بأكثر من إختيار

 -من خالل الضغط على املزيد من اخليارت أسفل السؤال .

1
2
3
4

الرقم

الوظيفة

1

إلجراء تبديل عشوائي للخيارت

2

إلظهار اخليارات كقائمة منسدله

3

إلضافة عنوان فرعي للسؤال

4

إلضافة تفريع للسؤال

6

 -إلختيار نوع السؤال نص نضغط االداه

لتغيير ترتيب السؤال

.

(تحريك السؤال لألعلى)

لتغيير ترتيب السؤال
(تحريك السؤال لإلسفل )

نكتب السؤال

تحديد الخيار في حالة اجابة
السؤال طويله

 ميكنا التحكم يف اعدادات السؤال حيث ميكنا جعل اجابة السؤال مقيدة بقيمة عددية (رقم – أكرب من –اصغر من – أكرب من أو تساوي – أقل من أو تساوي)من خالل الضغط زر املزيد من اعدادت السؤال و خنتار قيود
حندد القيود و نكتب الرقم .

7

 -إلختيار نوع السؤال تقييم نضغط األداه

.

نكتب السؤال

إلختيار نوع التقييم
(أرقام  /نجمة )

لتحديد مستوى التقييم
(عدد النجوم في النموذج متاح
عدد  10نجوم)

يتم اإلجابة بإختيار التاريخ من الرزنامة .

 إلختيار نوع السؤال تاريخ نضغط األداهنكتب السؤال

يتم إجابة السؤال
بإختيار التاريخ من الرزنامة

• مالحظة :
 تظهر الرزنامة باألشهر اهلجرية اذا كانت لغة املتصفح العربية و باألشهر امليالدية اذا كانت لغة املتصفحاإلجنليزية.
 -السؤال من نوع تاريخ يستوجب علي املعلم تقييمة بنفسة بعد استالم اإلجابة .

8

.

 -إلختيار أنواع اخرى من األسئلة نضغط على زر املزيد من األسئلة

1
2
3

4
5

املسمى

الرقم
1

سؤال تصنيف (ترتيب  /لترتيب اإلجابات بالتسلسل الصحيح )

2

سؤال ليكرت ( من أسئلة التقييم )

3

سؤال يتطلب من الطالب حتميل ملف (- ppt-Excel-pdf-wordصور-فيديو  -صوت)

4

سؤال تقييم و احتمال

5

إلضافة مقطع جديد للنموذج

معاينة النموذج
اعلى النموذج لإلطالع على مظهر

 -ميكنا معاينة النموذج بالضغط على أداة معاينة

النموذج و اذا كنت تريد اختبار النموذج فأدخل إجابات األسئلة مث إضغط على زر ارسال .

9

االنتهاء من املعاينة و الرجوع اىل
تصميم النموذج

ملعاينة النموذج

ملعاينة النموذج

على الكمبيوتر

على اجلوال

إضافة صورة أو شعار اىل رأس النموذج :
-1

حندد مقطع رأس النموذج مث نضغط على أداة إدراج وسائط

 -2نضغط على صورة .
 -3ميكنا أن خنتار البحث عن صوره أو من  OneDriveأو حتميلها من الكمبيوتر .

تنسيق النموذج :
 لتنسيق النموذج و اضافة مظهر مجايل . -1نضغط على أداة تنسيق

أعلى النموذج .

 -2تظهر قائمة حتتوي على تنسيقات جاهزة حندد التنسيق املطلوب .
اسفل نافذة التنسيق .

 -3إلضافة صورة لتنسيق النموذج نضغط أداة

 -4ميكنا أن خنتار البحث عن صوره أو من  OneDriveأو حتميلها من الكمبيوتر .

10

مشاركـة النموذج لألشخاص .
 -1نضغط على مشاركة أعلى النموذج
 -2ننسخ رابط النموذج .
 -3ارسال الرابط لألشخاص و أعضاء الفريق .

1

2

3

4

5

1

الوظيفة

الرقم
1

حتديد األشخاص الذي لديهم حق الرد على النموذج (أي شخص لدية االرتباط  /األشخاص يف مؤسسيت فقط )

2

نسخ رابط النموذج و ارسالة لألشخاص و الفريق

3

ارسال شفرة للنموذج ( ) QR

4

تضمني النموذج

5

دعوة عرب الربيد االلكتروين

6

نسخ الرابط مع السماح لالشخاص بتكرار النموذج

7

نسخ الرابط مع السماح للمستخدمني باملؤسسة فقط بالعرض و التحرير

8

نسخ الرابط يسمح للمستخدمني بعرض و حترير النموذج ( إضافة األسئلة – عرض االستجابات – املشاركة مع
االخرين

11

ضبط اعدادات النموذج :

 -1نضغط على اعدادات أعلى النموذج .
 -2حندد من لدية احلق يف ملء النموذج
(أي شخص لدية االرتباط  /األشخاص يف مؤسسيت فقط )
-3

يف حالة اختيار األشخاص قي مؤسسيت فقط لديهم

حق الرد ميكنا حتديد ( تسجيل اسم الطالب  /حتديد
اذا مسموح باستجابة واحدة لكل طالب أو اكثر ) .
 -4من خيارات االستجابة يتم حتديد قبول االستجابة
و حتديد تاريخ بدء  /انتهاء ملء النموذج .
 -5حندد هل تريد تبديل األسئلة عشوائيآ للطالب
و ختصيص رسالة شكر عند ارسال النموذج
(شكرآ  /مع متنيايت لك بالتوفيق ) .
 -6من جزء االعالم حندد هل تريد ارسال إيصال
بالربيد للمستجبني و يصلك اعالم بالربيد لكل استجابة .

عرض النتائج يف :Forms
 بعد االنتهاء من إنشاء النموذج و ضبط االعدادات اخلاصة به و مشاركة النموذج مع االشخاص  ،حان الوقتلعرض النتائج  ،نفتح النموذج املراد عرض نتائجة  ،يف اجلزء العلوى للنموذج حندد عالمة تبويب الردود أو
االستجابة ،ميكنا رؤية معلومات تلخيصية و بيانات حول النموذج (عدد الردود – احلالة احلالية  -الوقت )
و ميكنا فتح ملف الردود يف ملف .Excel

12

 التحقق من صحة البيانات لكل سؤال :نضغط زر عرض النتائج لألطالع على تفاصيل فردية لكل مستجيب (أسم املستجيب  -الوقت املستغرق يف
اكمال النموذج ) يتم التنقل بني االمساء من خالل األسهم جبوار أسم املستجيب .

 التحكم يف األستجابات (الردود) :ميكنا التحكم يف االستجابات من حيث (حذف – طباعة –إنشاء ارتباط – مزامنة كل االستجابات مع مصنف جديد)
 -نضغط عالمة تبويب االستجابات مث نضغط مزيد من اخليارات

13
13

13

.

 كما ميكنا التحكم يف االستجابات بشكل فردي من حيث (حذف – طباعة ) و ذلك من خالل الضغط علىعالمة تبويب االستجابات (الردود ) و نضغط زر عرض النتائج مث الضغط على مزيد من اخليارات
.

 ميكنا االحتفاظ بنسخة من النتائج بالضغط على فتح يف  Excelيتم حتميل ملف اكسل لألستجاباتيف Dowenloads

▪ خطوات إنشاء أختبار جديد :
 .1الدخول على موقع أوفيس  365من خالل الرابط . https://office.com
- .2يتم تسجيل الدخول باستخدام اكونت الوزارة و أختيار Forms
 .3نضغط أختبار جديد .

 .4نكتب عنوان و وصف االختبار .

14

من قائمة التطبيقات .

مالحظة:
 .5ميكن أن تتكون أمساء االختبار من  90حرفًا حبد أقصى والعنوان الفرعي ميكن أن يصل إىل  1000حرف.
 .6يتم حفظ االختبار تلقائيآ أثناء انشائة .

خطوات إضافة سؤال لإلختبار :
 -1نضغط

اختار نوع السؤال ( اختياري  -النص -التقييم -التاريخ ).

املزيد من االسئلة

 .7إلختيار نوع السؤال اختياري نضغط االداه

( نكتب السؤال و اخليارات ) .

15

15

 oحلذف خيار نضغط

جبوار اخليار .

 oإلظهار رسالة للمستجبني اللذين خيتارون هذة االجابة نضغط
 oلتحديد اخليار هو االجابة الصحيحة نضغط
 oإلضافة خيار جديد نضغط

 oالسماح بإجابات متعددة نضغط

امام اخليار .
أمام اخليار .

أسفل السؤال .

.

.

 oلتحديد السؤال مطلوب اجابتة و الميكن االنتقال للسؤال التايل نضغط
 oلتحديد درجة للسؤال نكتب الدرجة
 oللمزيد من اخليارات نضغط

.

.
تظهر قائمة .

16

.

املسمى

الوظيفة

تبديل ترتيب اخليارات
عشوائي

إلجراء تبديل عشوائي للخيارت

القائمة املنسدلة

إلظهار اخليارات كقائمة منسدله

رياضيات

كتابة املعادالت الرياضية بسهولة و اظهار قائمة بالرموز
الرياضية

عنوان فرعي

إلضافة عنوان فرعي للسؤال

 .8يتم أختيار االسئلة و ضبط اعدادات االختبارو تنسيقة و معاينتة و مشاركتة كما سبق شرحة يف خطوات
انشاء منوذج (مع مالحظة ان االسئلة املقالية يتم مراجعتها وتصحبحها عن طريق املعلم ووضع النقاط اخلاصة هبا
وارجاع الدرجات للطالب .

مالحظة :
 .9لتحويل لغة تطبيق  Formsنقوم بتغيري لغة املتصفح او عن طريق الرابط اعلي النافذة ( نكتب  Arلتحويل
التطبيق للغة العربية  /نكتب  Enلتحويل التطبيق للغة اإلجنليزية ) .
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مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل  : 4إنشاء منوذج اختبار يف

Forms

 باستخدام النماذج  Formsميكن إنشاء أدوات تقييم واختبارات مع تفعيل التصحيح التلقائي واحتسابالدرجات ،واالطالع على حتليل إحصائي رقمي ورسومي لإلجابات ،ونشر وطباعة اإلجابات.

املطلوب ( لكل سؤال درجتان )

مالحظات

▪ باستخدام النماذج  Formsأنشئ اختبار جديد باسم ) اختبار قصري (
 .1سؤال اختيار من متعدد ،ويرفق مع السؤال صورة توضيحية
أضف أسفل اإلجابات اخلاطئة رسائل نصية تظهر للطالب عند اختيارها
.

الحظ  :ميكن وضع فيديو شرح مع السؤال
حدد إجابة واحدة صحيحة
اجعل الرسالة النصية لإلجابة اخلاطئه ( راجع اجابتك )

 .2سؤال نصي يتطلب إجابة نصية قصرية

مثال ( أكمل – مسمى علمي  -ناتج معادلة  ....اخل )

 .3سؤال حيتاج إجابة رقمية مع وضع قيود على األرقام املستخدمة

مثال :نزل الوحي على سيدنا حممد وهو يف عمر ...
األجابة الصحيحة  : 40القيود ( بني  1اىل ) 60

 .4سؤال مقايل حيتاج إجابة نصية طويلة

تذكر أنه سيتوجب عليك تقييم هذا السؤال بنفسك بعد استالم
اإلجابات

 .5سؤال يتطلب ادخال التاريخ

مثال:تاريخ انضمام الكويت جلامعة الدول العربية
 تظهر الرزنامة باألشهر اهلجرية اذا كانت لغة املتصفح العربية تظهر الرزنامة باألشهر امليالدية اذا كانت لغة املتصفحاإلجنليزية

( تذكر سيتوجب عليك تقييم هذا السؤال بنفسك بعد استالم اإلجابات )

 .6اضبط اعدادات النموذج – السماح لالشخاص فقط يف مؤسسيت باألجابة
على االختبار
 .7شارك رابط النموذج على (قناة متابعة تطبيق ورقة العمل ) 4

قناة متابعة ورقة عمل ()4
مثال  (:تكنوسوفت – مدربو اللغة العربية )

 .8عاين الردود واالستجابات اليت وصلت من الطالب يف االختبارات
 .9تعرف على متوسط درجات الطالب
 .10راجع إجابات بعض الطالب ،وتذكر تصحيح السؤال النصي ورصد درجته
-

اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ و رقة العمل

https://www.youtube.com/watch?v=ev6M27IcS4U&feature=youtu.be

 االشتراك يف قنوات التواصل االجتماعي لتبقى مطلع على احدث املستجدات يف تكنوسوفت .https://www.youtube.com/channel/UCMFd34ltecRmxF_oXgnvKCQ

كويت  -تكنوسوفت

https://t.me/TechnoSoftkw

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

https://instagram.com/kuwait_technosoft?igshid=5p27k1laseke
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إنشاء واجب ف Microsoft Teams
 قم بإنشاء واجبات للطالب يف  ، Microsoft Teamsحيث ميكنك أداره املخططات الزمنية للتعييناتوتوقيتات اتاحتها للطالب واإلرشادات وأضافه املوارد لتشغيلها.
▪ خطوات إنشاء واجب يف : Microsoft Teams
.1انتقل إىل القناة العامة يف فريق صفك  ،مث حدد الواجبات.

 .2حدد إنشاء واجب.
 .3نكتب بيانات الواجب ( عنوان الواجب – الفئة -ارشادات – إضافة املوارد – النقاط – تعيني اىل –
تاريخ االستحقاق ).
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املسمى

الوظيفة

العنوان

كتابة عنوان للواجب

إضافة الفئة

ألضافة فئة ايل الواجب (لصنيف الواجبات مثل واجب مزنل  /مراجعة  /ورقة عمل)

ارشادات

ارشادات للواجب (معلومات حول الواجب  /تعليمات لتنفيذ الواجب)

اضافة موارد

إرفاق املوارد بالواجب من خالل اضافة ملف من ( / Onedriveمن اجلهاز  /واضافة رابط
ملف  /دفتر مالحظات الصفوف  /انشاء ملف جديد ()Power point- word- excel

النقاط

حتديد درجات للواجب

إضافة دليل تقييم

اختيار دليل التقييم  /حتميل دليل تقييم  /دليل تقييم جديد

تعيني اىل

تعيني الواجب لصف واحد (حتديد هل يتم ارسال الواجب لكل طالب الصف او عدد
معني من الطالب)
)تعيني الواجب ألكثر من صف ( يتم ارسال الواجب لكل طالب الصف )
عدم التعيني للطالب املضافني للفصل يف املستقبل

حترير

التعيني للطالب املضافني للفصل يف املستقبل

تاريخ  /وقت االستحقاق

لتحديد تاريخ استحقاق الواجب  /وقت استحقاق الواجب

حترير

جلدولة الواجب يف املستقبل  /تاريخ االنتهاء (لتحديد السماح بتأخري الواجب أو التسليم
يف الوقت احملدد)

نشر إعالمات الواجبات
:يف هذه القناة

إلختيار القناه اليت تريد نشر إعالم الواجب فيها.

 -5يتم استكمال بيانات الواجب .
 -6اضعط تعيني إلرسال الواجبات للصف .
عدم حفظ الواجب

حلفظ الواجب كمسودة

إلرسال الواجبات للطالب

( عدم ارسالة للطالب أو احلفظ للعودة إىل

(سيتم اعالم الطالب بالواجب اجلديد يف اليوم الذي حدته)

الواجب وحتريره الحقآ أو تعيينه أو حذفه )
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إضافة موارد للواجب:
 -1من انشاء واجب جديد نضغط اضافة موارد .

 -2حندد أضف مستند من  OneDriveأو الكمبيوتر الشخصي أو قم بإنشاء مستند  Wordأو Excelأو PowerPoint
لتسليمه إىل الطالب  ،ميكنا إضافة  5موارد فقط كحد أقصى للموارد .
إلضافة ملف منOneDrive
إلضافة دفتر مالحظات
الصفوف

للصق رابط ملف

إلنشاء ملف جديد

Excel/ Word /PowerPoint
لتحميل ملف من اجلهاز
الكمبيوتر

 -3لضبط خيارات املوارد بعد اضافته نضغط

امام اسم املورد

عدل اخليار االفتراضي ليكون الطالب مسؤولون عن حترير
النسخ اخلاصة هبم لتوزيع مستند مماثل لكل طالب لتحريره وتشغيله
أو اختيار ال ميكن للطالب التحرير إذا كنت ترغب يف إرفاق مستند
للرجوع فقط مثل  PDFو ال ميكن التعديل عليه .
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إضافة دليل تقييم للواجبات :
استخدم دليل التقييم يف الواجبات إلنشاء دليل تقييم قابل ألعاده االستخدام للطالب ولتقييم عملهم.

خطوات إضافة دليل تقييم جديد:
 .1انتقل إىل القناة العامة يف أحدي الفئات وحدد عالمة التبويب الواجبات
 .2حدد إنشاء واجب
 .3حدد أضافه دليل تقييم
 .4اضغط  +دليل تقييم جديد .

إلختيار دليل تقييم موجود

حتميل ملفcsv

(سبق إنشائة )

حذف دليل التقييم

دليل تقييم سبق إنشائة
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إلضافة دليل تقييم جديد
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.5أضف عنوانا (مطلوبا)  ،ووصفا اختياريا  ،وقم بتشغيل النقاط إذا أردت تعيني قيم النقاط إىل معايري التصحيح.

كتابة عنوان دليل التقييم

وقم بتشغيل النقاط إذا أردت
كتابة وصف لدليل التقييم

تعيني قيم النقاط

لنسخ العمود
لنسخ العمود

كتابة معياردليل التقييم

إضافة أعمدة جديدة

إضافة صف جديد

 .5ادخل نسبه مئوية من  100إذا كنت تريد ان تكون هناك معايري أكثر بكثري من األشخاص اآلخرين .تأكد من
ان كل اإلمجاليات ستصل إىل  100إذا كنت حباجه إىل ذلك  ،حدد توزيع األوزان بالتساوي ألعاده تعيني كل النسب
املئوية.
 .6ختصيص معايري التصحيح مث اضغط ارفاق.
.7استكمل تعبئة التفاصيل اخلاصة بالواجب  ،مث حدد تعيني إلرساله إىل الطالب.

مالحظة :
-

ميكن حترير اإلعدادات االفتراضية (ممتاز وجيد ومقبول وضعيف) ملطابقه استراتيجية التصحيح اخلاصة بك.

 -قم مبعاينه طريقه عرض الواجب للتعيني عن طريق فتحه مث حدد طريقه عرض الطالب.
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استخدام دليل تقييم قمت بإنشائه :
يف كل مره تقوم فيها بإنشاء دليل تقييم وإرفاقه بواجب  ،سيتم حفظه يف قائمه دليل التقييم ألعاده استخدامة .
 .1انتقل إىل القناة العامة يف أحدي الفئات وحدد عالمة التبويب الواجبات.
 .2حدد إنشاء واجب .
 .3حدد أضافه دليل تقييم واختر دليل تقييم من القائمة  ،مث حدد التايل.

 .4قم بأجراء اي عمليات حترير حتتاجها إىل دليل التقييم.
 .5حدد إرفاق.

حذف دليل التقييم :
حذف دليل التقييم حبيث ال يظهر يف قائمه املعايري القياسية .لن يؤدي ذلك إىل أزاله املعيار غري القياسي
من الواجبات اليت مت إرفاقها بالفعل.
 .1حدد أضافه دليل التقييم يف الواجب.
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 .2حدد العالمة  xاملوجودة جبانب دليل التقييم الذي تريد حذفة .

حتديد تاريخ و وقت االستحقاق:
 -1ملزيد من خيارات املخطط الزمين لتعيني الواجب  ،حدد حترير اسفل نافذة الواجبات
ميكنك ختصيص الوقت الذي سيتم فيه نشر واجبك إىل الطالب و ميكن اختيار تاريخ يف املستقبل عندما ترغب
يف نشر هذا الواجب يف وقت الحق إىل الطالب .و حتديد تاريخ االستحقاق ،و حتديد السماح بإرسال الواجب متأخر
بعد تاريخ االستحقاق للواجب مث نضغط مت.

لتحديد وقت ارسال الواجبات

إلختيار تاريخ استحقاق

يف املستقبل (يف وقت الحق)

الواجبات

السماح  /عدم السماح للطالب
بإرسال الواجبات بعد تاريخ
االستحقاق
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تعيني الواجب إىل فئات متعددة مره واحده
ميكنك إنشاء واجب يف فرق  Microsoftلعدد من الصفوف مبجرد توزيع واجب  ،ميكن حتريره أو حذفه بشكل
منفصل من داخل صف.
مالحظة :
 -تتوفر أيضا الواجبات يف فرق  Microsoftعلي تطبيق األجهزة احملمولة لفرق Microsoft

إنشاء واجب جديد ألكثر من صف
 .1انتقل إىل القناة العامة يف فريق الصفوف نضغط عالمة تبويب الواجبات
.

.

.

.2
.3

نضغط الواجبات مث حندد إنشاء واجب
نكتب بيانات الواجب .

.4

يف منطقة تعيني اىل ،بشكل افتراضي  ،سيتم حتديد الصف الذي تستخدمه اآلن أوآل،مث حندد الصفوف
الختيارها أو اكتب امسا للبحث عنها و ذلك الختيار صفوف اضافيه تريد توزيع هذا الواجب عليه.

.5
.6
.7

ملزيد من خيارات تعيني ايل  ،حدد حترير اسفل تعيني ايل و حدد ( تعيني الواجب لكل الطالب املضافني هلذا
الفصل يف املستقبل  /عدم التعيني لكل الطالب املضافني هلذا الفصل يف املستقبل ) .
مبجرد اختيار الصفوف  ،أكمل تفاصيل الواجب( عنوان الواجب  /ارشادات  /تاريخ االستحقاق  /النقاط /
االعدادات) .

اضغط زر تعيني سيتلقى الطالب يف الفصول اليت حددهتا اعالمآ بالواجب اجلديد قد تستغرق الواجبات
وقتا إلهناء التوزيع يف كل الصفوف.
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.8

سيظهر الواجب اجملدول علي قائمه الواجبات القادمة.

 عند إنشاء واجب جديد  ،يظهر منشور يف القناة العامة اليت مت حتديدها ويتم اعالم الطالبيف قسم النشاط اخلاص به .ميكنهم اتباع هذه االعالمات لالنتقال إىل تفاصيل الواجب.

حترير واجب يف Microsoft Teams
 ميكنك حترير الواجب حىت بعد تعيينه إىل طالبك( أضافه موارد اضافيه /حتديث املخطط الزمين للتعيينات/تغيري النقاط املتوفرة /وغري ذلك) .
 .1انتقل إىل القناة العامة يف الفصل الدراسي املطلوب  ،مث حدد الواجبات .ميكنك أيضا استخدام شريط البحث
للبحث عن واجب حسب الكلمة األساسية.
 .2حدد الواجب الذي تريد حتريره  ،مث اضغط حترير الواجب اعلى النافذة .
 .3قم بأجراء التغيريات اليت حتتاجها مث اضغط حتديث حلفظ التغيريات.
للرجوع اىل كل الواجبات (املسودات  /التعيينات)

لعرض الواجب كما يظهر للطالب

لتحرير الواجب (اجراء تعديالت على الواجب)

حذف واجب يف Microsoft Teams
 يؤدي حذف واجب قمت بإنشائه يف  Microsoft Teamsإىل إزالة كل البيانات املرتبطة مبا يف ذلك أي مالحظاتأو درجات سجلتها.
 .1انتقل إىل القناة العامة يف الفصل الدراسي املطلوب وحدد الواجبات.
 .2افتح الواجب املطلوب حذفه .ميكنك أيضا استخدام شريط البحث للبحث عن واجب حسب الكلمة األساسية.
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 .3اضغط حترير الواجب.
.4حدد حذف ،مث حدد نعم عندما تتم مطالبتك بتأكيد احلذف.

إعادة ارسال الواجبات يف فرق Microsoft
تسمح لك فرق  Microsoftبأعاده استخدام الواجبات اليت انشاهتا يف اي فريق  ،سواء كانت من صف آخر
تقوم حاليا بالتعليم أو الفئة السابقة اليت أرشفتها ،ألعاده استخدام واجب:
 -1انتقل إىل القناة العامة يف فريق الصف و اضغط عالمة تبويب الواجبات

 -2نضغط الواجبات مث حندد من املوجود

.

- 3اختر الصف الذي إنشأت الواجب فيه يف األصل وحدد التايل.
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 -5بعد ذلك  ،اختر الواجب الذي تريد أعاده استخدامه واضغط التايل مره أخرى.
 -6سيقوم الواجب بأعاده إنشاء كل املعلومات اليت قمت بأدراجها من قبل،
قم بتحرير تفاصيل الواجبات اليت حتتاج إىل تغيريها  ،مث اختر الصفوف
أو الطالب الفرديني لتعيني العمل اليها.
 -7حدد تعيني .سيؤدي ذلك إىل اعالم الطالب بالواجب اجلديد اخلاص به.

إدراج واجبات من النماذج : Forms
 ميكنك إرسال أحد االختبارات اليت مت تصميمها مسبقا باستخدام تطبيق "النماذج  "Formsإىل الطالب باستخدامميزة "الواجبات" يف  Microsoft Teams.ميكن للطالب حل االختبارات— وميكنك وضع درجات—دون مغادرة
Teams.كالتايل :
 .1انتقل إىل القناة العامة يف فريق الفصل الدراسي املطلوب  ،مث حدد الواجبات

 .2اضغط زر إنشاء و اختار االختبار.

 .3حدّد اختبارًا موجودًا أو أنشئ واحدًا جديدًا  ،استخدم شريط
البحث إذا كنت ال ترى االختبار الذي تبحث عنه مباشرة
مث اضغط التايل .

إلختيار اختبار موجود ( معد مسبقآ )
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إلنشاء اختبار جديد
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مالحظة
 إذا قمتَ بتحديد  +منوذج جديد ،فسيتم فتح نافذة جديدة على مستعرض الويب على جهازك على http://forms.microsoft.com.أنشئ اختبارك يف "النماذج" ،مث ارجع إىل  Teamsسيكون اختبارك اجلديد
متوفرآ للتحديد و التوزيع .
 -5مبجرد حتديد االختبار الذي تريده  ،سيظهر يف الواجب ضمن املوارد ،أدخل بقية إعدادات الواجب
املطلوبة لديك ،مث حدّد تعيني .

 -6يظهر منشور يف القناة اليت مت حتديدها ويتم اعالم الطالب يف قسم النشاط اخلاص به.

عرض الواجبات والتنقل فيها (املعلم)

 ميكن للمعلم عرض الواجبات القادمة واليت متت حسب الصف  ،أو عرضها عرب كل الصفوف من خاللعالمة تبويب الواجبات  ،سيسمح لك حتديد الواجب  ،و اجراء عمليات حترير  ،أو عرض الواجب من
منظور الطالب .
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عرض الواجبات اليت مت تعيينها واملسودات
 -1نضغط عالمة تبويب الواجبات.
 -2حدد األسهم املنسدلة لعرض الواجبات املسودة والتعيينات اخلاصة بك.

 إذا قمت باضافه فئات إىل الواجبات ،مثل "الواجبات املزنلية" أو "مراجعه" ،ميكنك تصفيتها يف قائمه الواجباتاخلاصة بك .
 لعرض كل الواجبات حسب فئة واحده  ،حدد تصفيهواختر الفئة اليت تريد عرضها.

انشاء واجب من خارج الصف :
-1اضغط الواجبات

.

-2اختار الصف املطلوب إنشاء الواجب له و نضغط التايل .
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-3نضغط ن إنشاء و خنتارالواجب
-4نكتب بيانات الواجب .
-5يف منطقة تعيني اىل ،بشكل افتراضي  ،سيتم حتديد الصف الذي تستخدمه اآلن أوآل،مث حندد الصفوف الختيارها
أو اكتب امسا للبحث عنها و ذلك الختيار صفوف اضافيه تريد توزيع هذا الواجب عليه.

-6مبجرد اختيار الصفوف  ،أكمل تفاصيل الواجب( عنوان الواجب  /ارشادات  /تاريخ االستحقاق  /النقاط)

-7اضغط زر تعيني سيتلقى الطالب يف الفصول اليت حددهتا اعالمآ بالواجب اجلديد قد تستغرق الواجبات وقتا
إلهناء التوزيع يف كل الصفوف.
-8سيظهر الواجب اجملدول علي قائمه الواجبات القادمة.

لتصحيح الواجبات :
 -1انتقل إىل القناة العامة يف فريق الصف املطلوب  ،مث حدد الواجبات.
 -2اضغط على الواجب املطلوب ،تظهر نافذة تعرض ملخص
ملا مت اجنازة يف الواجب
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لعرض ملخص للواجب

إلرجاع الواجب للطالب

(الطالب الذين قاموا بعرض الواجب  /الطالب الذين قاموا

(بعد تصحيح الواجب و إعطاء

بإرسال الواجب للمعلم  /الواجبات املطلوب مراجعتها)

الدرجة و كتابة املالحظات)

كتابة مالحظات على إجابة الطالبب

 -3نضغط اسم الطالب املطلوب تصحيح الواجب له تظهر نافذة يتم التصحيح و تسجيل الدرجة و كتابة
مالحظات له مث الضغط زر ارجاع .

حتريك األسهم (ميني  /يسار )
ملراجعة الواجب السابق  /التايل

كتابة مالحظات على إجابة الواجب

تسجيل درجة للطالب

 -4بعد االنتهاء نضغط اغالق .

.
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تعقب تقدم الطالب ف عالمة التبويب "الدرجات"
 -1انتقل إىل القناة العامة يف فريق الصف املطلوب  ،مث حدد الدرجات.
-2يتم االطالع على درجات الطالب و ميكنا تعديل الدرجات .
-3الضغط على زر املزيد من اخليارات

جبوار درجات الطالب ( لفتح واجب الطالب  /ارجاع للطالب )

عرض الواجبات والتنقل فيها (الطالب)
هناك مكانان لعرض الواجبات القادمة واملشغلة .ميكنك عرضها حسب الصف  ،أو عرضها عرب كل الصفوف.
سيسمح لك حتديد واجب بتشغيله أو عرض املالحظات والنتائج.
بشكل افتراضي  ،سيتم عرض واجباتك القادمة حسب ترتيب تاريخ االستحقاق ميكنك استعراض الواجبات
القادمة اي منها مل تقم بتشغيلها بعد ،سيكون للتعيينات اليت قمت بفتحها بعد عنوانا غامقا ،ستتضمن الواجبات
املتأخرة حتذير استحقاق متجاوز .

افتح واجبا قادما للتحقق من حالته:
•

تاريخ االستحقاق ،قبل تاريخ االستحقاق .مل تقم بإرسال العمل بعد.

•

متأخر عن تاريخ االستحقاق مل يتم إرسال الواجب بعد ومت جتاوز تاريخ االستحقاق ،سيظهر هذا األمر
فقط إذا كان املعلم اخلاص بك يقبل الوظائف املتأخرة.

سيكون للتعيينات اليت قمت بتشغيلها عالمة اختيار .فتح واحد مل يتم اإلرسال  ،لقد فقدت تاريخ االستحقاق
هلذا الواجب ومل يعد بإمكانك تشغيله( .الحظ انه سيظهر يف أسفل الواجبات املكتملة).
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إرسال واجب ف Microsoft Teams
 إلرسال واجب ،حدد بطاقة الواجب اخلاصة به .استنادًا إىل حالة الواجب ،قد تقوم بإرسال عملك يفالوقت احملدد أو يف وقت متأخر أو تقوم بإرسال العمل الذي متت مراجعته.
 .1انتقل إىل القناة العامة يف الفصل الدراسي املطلوب  ،مث حدد الواجبات .ميكنك أيضا استخدام شريط
البحث للبحث عن واجب حسب الكلمة األساسية.
 .2ستظهر واجباتك القادمة وفقا لوقت استحقاقها .حدد أي بطاقة واجب لفتحها واعرض تفاصيل الواجب .

إدارة الواجبات على اهلاتف النقال :
تسمح فرق  Microsoftمن خالل التطبيق املتاح علي أجهزة التليفون احملمول للمستخدمني بنشر الرسائل  ،والتحقق من
االعالمات  ،وفتح امللفات  ،وأداره الواجبات  ،سواء كانت تعمل بنظام  iOSأو  ، Android.حيث ميكن للمدرسني إنشاء
الواجبات ومراجعتها  ،مع امكانيه تعيينها للطالب وتشغيلها.

حل الواجبات للطالب ف تيمز باستخدام اهلاتف النقال:
 -1قبل البدء حبل الواجب تأكد من حتميل برنامج  Wordعلى اهلاتف .
 -2من النشاط احددالواجب مث اضغط على عرض الواجب .
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 -3يف الواجبات سيظهر عنوان الواجب و كل بيانات الواجب ( تاريخ االستحقاق  /النقاط  /الفئة  /املوارد )
 -4اضغط على ملف الواجب لعرض حمتواه مث اضغط أداة حترير
 -5يفتح الواجب يف برنامج
على اهلاتف اخلاص بك

 Wordنضغط أداة خيارات

.
وخنتار حفظ النسخة و نضغط على احلفظ

.

 -6يتم اإلجابة على األسئلة و نضغط على حفظ النسخة على  OneDriveليتم حفظ الواجب على حسابك .
 -7يتم الرجوع اىل تطبيق  Teamsو نضغط اغالق .
 -8من خالل إضافة عمل يتم حتديد  OneDriveحندد الواجب مث نضغط ارسال ليتم تسليم الواجب للمعلم .
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مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

ورقة عمل  :5الواجبات يف Teams
تعترب أداة الواجبات ،من أكثر األدوات املهمة للطالب ،حيث توفر له فرصة مناسبة حلل واجباته واطالع
معلميه عليها واعطاءه  ،ردا وتقييما مباشرا هلا ،ويتيح تطبيق  Teamsهذه امليزة بأكثر من طريقة.

مالحظات

إرسال واجب مقايل للطالب واستالمه وتقييمه

الصف الذى انشأتة يف ورقة عمل 1

• الدخول على التيمز اخلاص بك
• من تبويب الواجبات يف صفك أنشئ واجب جديد جلميع طالب صفك
• ضع عنوانا مناسبا للواجب
• يف جزء اإلرشادات اكتب ما يلي لطالبك:
 افتح ملف الواجب من املوارد املرفقة أسفل اإلرشادات مث أجب عناملطلوب
• أرفق املوارد التالية لطالبك
 ملف  Wordحيتوي على أسئلة الواجب املطلوب .• إعدادات الواجب
 -حيدد تاريخ االستحقاق خالل  3أيام من تعيني الواجب الساعة  8مساءآ

ميكن توظيف جزء اإلرشادات
لكتابة أسئلة بشكل مباشر دون احلاجة لرفعها
يف ملف
ميكن إرفاق العديد من املرفقات (حبد أقصى  5موارد)
مناذج اختبارات – واجبات – إرشادات ......ال
الحظ أنه ميكن ختصيص الواجب ألكثر من صف،
ميكن تعيني الواجب لبعض الطالب فقط .

 ال يسمح بإرسال واجبات متأخرة -نقاط الواجب (  10نقاط )

بعد حفظ الواجب تأكد من اختيار
( تعيني ) ليصل إىل طالبك

• انسخ رابط الواجبات وانشره على (قناة متابعة تطبيق ورقة عمل )5
يف فريق جمالك الدراسي.

مثال  ( :تكنوسوفت -مدربو الرياضيات )

• متابعة ومراجعة الواجبات وتقييمها ( اضغط على مراجعة )
 تعرف على (عدد الذين اطلعوا على الواجب– عدد من سلم الواجب) راجع واجب طالب سلم الواجب وارسل له شكرا ودرجة تقييمه• من عالمة تبويب الدرجات
 استعرض درجات الطالب يف الواجبات . صدر ملف  Excelاخلاص بدرجات الطالب .• أضف تطبيق  Insightsداخل فريقك يف التيمز
 استعرض النشاط الرقمي و الواجبات و متوسط الدرجات للطالب .-

اضغط على الرابط ملشاهدة فيديو تنفيذ و رقة العمل

https://youtu.be/pbLycASHzqA

 االشتراك يف قنوات التواصل االجتماعي لتبقى مطلع على احدث املستجدات يف تكنوسوفت .https://www.youtube.com/channel/UCMFd34ltecRmxF_oXgnvKCQ

كويت  -تكنوسوفت

https://t.me/TechnoSoftkw

مشروع تكنوسوفت لتأهيل املوجهني و املعلمني
على استخدام و توظيف تطبيق تيمز و التطبيقات املساندة يف التعليم عن بعد

https://instagram.com/kuwait_technosoft?igshid=5p27k1laseke

Kuwait TechnoSoft
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Stream
▪ املقـدمة
تطبيق يستخدم ملشاركة مقاطع الفيديو اخلاصة باحلصص الدراسية االفتراضية و االجتماعات و العروض التقدميية
و جلسات التدريب .

مميزات : Microsoft Stream
✓ مشاركة مقاطع الفيديو املسجلة .
✓ حترير مقطع الفيديو .
✓ تزنيل مقاطع الفيديو املسجلة اىل جهازك الشخصي .
✓ رفع مقاطع فيديو من جهازي ملشاركتها مع األشخاص و اجملموعات و علي القنوات .
✓ مشاركة مقاطع الفيديو بأكثر من طريقة (نسخ رابط  /بريد الكتروين  /تضمني ) .
✓ إضافة  Formsللفيديو .
✓ العثور على مقاطع الفيديو و القنوات و اجملموعات .
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▪ التعامل مع الفيديو املسجل يف احلصة الدراسية يف :Teams
 -1بعد إيقاف تسجيل احلصة يف االجتماع يظهر الفيديو املسجل يف منشورات الفريق و يرفع يف . Stream
 -2ميكنك مشاهدة الفيديو بالضغط علية يف املنشورات .

لفتح الفيديو يف
Streamتطبيق

لفتح الفيديو
مبليء الشاشة

لضبط اعدادات
الفيديو

 -3او مشاهدة الفيديو يف . Stream
 -4من امام الفيديو املسجل يف جزء املنشورات اضغط على املزيد من اخليارات

4

لتظهر قائمة اخليارات .

الرقم
1

الوظيفة
لفتح الفيديو املسجل يف  Streamو مشاهدته و التحكم فيه
ملشاركة الفيديو مع األشخاص و الفرق و اجملموعات ( و ميكنا تعديل االذونات

2
للفيديو بالضغط على

)

و الضغط على

3

احلصول على رابط الفيديو و نسخة و أرساله لألشخاص و الفرق و اجملموعات

4

جلعل الفيديو يظهر كعالمة تبويب يف الفريق لسهولة الوصول اليه

 -5اضغط على فتح يف  Microsoft Streamيتم فتح الفيديو يف . Stream

5

إضافة

إضافة الفيديو
اىل قائمة
املشاهدات

الفيديو غري

متاح للجميع

Forms

عدد مشاهدات
الفيديو
املزيد من
االجراءات

ملشاركة الفيديو من خالل رابط
أو بريد الكتروين أو تضمني

مالحظة :
 يف حالة عدم رفع الفيديو يف  Streamميكنك الضغط علي الفيديو يف املنشورات ليتم حتمليه يف جهازكالشخصي  Downloadsميكنك رفع الفيديو على  Streamليكون متاح للطالب

▪ خطوات الدخول لتطبيق : Stream
 .1الدخول على موقع أوفيس  365من خالل الرابط . https://office.com
 .2يتم تسجيل الدخول باستخدام أكونت الوزارة و اختيار  Streamمن قائمة التطبيقات .
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▪ واجهة تطبيق : Stream

قائمة اكتشاف :

األمر
مقاطع الفيديو

الوظيفة
لعرض الفيديوهات املوجودة على Stream

القنوات

عرض كل القنوات علي  Streamاليت ميكنا االنضمام اليها

االشخاص

عرض الفيديوهات حسب األشخاص (البحث عن شخص و االطالع علي الفيديوهات
اخلاصة به املوجودة على ) Stream

اجملموعات

عرض كل اجملموعات علي  Streamاليت ميكنا االنضمام اليها
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▪ قائمة حمتواي:

األمر
مقاطع الفيديو

الوظيفة
لعرض مجيع الفيديوهات اخلاصة بك و املوجودة على Stream
قم بإنشاء جمموعة  Microsoft Streamمتصلة مبجموعة Microsoft 365

اجملموعات

كطريقة سهلة لتنظيم من لديه اإلذن مبشاهدة وحترير مقاطع الفيديو والقنوات
أو االنضمام جملموعات موجودة .

القنوات

إنشاء قناة لتنظيم ملفات الفيديو او االنضمام لقنوات موجودة

اجتماعات

الفيديوهات اليت مت تسجيلها يف االجتماعات

قائمة املشاهدات

الفيديوهات اليت مت مشاهدهتا علي Stream

القنوات اليت تتم متابعتها تظهر القنوات اليت تقوم مبتابعتها
سلة احملذوفات

الفيديوهات اليت مت حذفها من  )Streamسيتم حذف مقاطع الفيديو املوجودة يف
سلة احملذوفات بشكل هنائي بعد  30من األيام )

▪ مقاطع الفيديو :
لعرض مجيع الفيديوهات احملفوظة علي  Streamجلميع املعلمني يف مجيع املواد من مجيع املدارس .
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لعرض قائمة املزيد
من االجراءات
مرئي للجميع األشخاص

يف املؤسسة

غري متاح جلميع
األشخاص يف املؤسسة

إضافة الفيديو اىل
جمموعة أو قناه

إضافة الفيديو اىل
قائمة املشاهدة

لتحديث تفاصيل
الفيديو

قائمة انشاء:

األمر
حتميل مقاطع الفيديو
حدث مباشر
جمموعة

الوظيفة
لعرض مجيع الفيديوهات اخلاصة بك و املوجودة على Stream
إلنشاء حدث مباشر
قم بإنشاء جمموعة  Microsoft Streamمتصلة مبجموعة  Microsoft 365كطريقة
سهلة لتنظيم من لديه اإلذن مبشاهدة وحترير مقاطع الفيديو والقنوات.

القناه
شاشة التسجيل

إنشاء قناة لتنظيم ملفات الفيديو
ملشاركة شاشة جهازك ( شاشة بكاملها  /نافذة التطبيق  /عالمات التبويب) مدة
التسجيل للشاشة املسموح هبا  15دقيقة .
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البحث :
تستخدم للبحث عن فيديوهات و اجملموعات و القنوات و األشخاص .

التحكم يف الفيديو :
 بعد تسجيل الفيديو ورفعة على  Streamميكن التحكم يف الفيديو ( قص الفيديو  /تزنيل الفيديو /تفاصيل الفيديو  /االذونات  /استبدال الفيديو /حذف الفيديو ) .

▪ تعديل تفاصيل الفيديو :
 -1افتح تطبيق  Streamو اضغط على قائمة حمتواي و اختر امر مقاطع الفيديو .
 -2من امام الفيديو املطلوب حتديث تفاصيله اضغط أداة

حتديث تفاصيل الفيديو

9

 -3من جزء تفاصيل يتم تعديل االسم و الوصف
و اللغة و الصورة املصغرة .
 -4بعد االنتهاء من التعديل نضغط تطبيق .

10

▪ تعديل أذونات الفيديو :
 حتتاج لتعديل اذونات الفيديو ليكون متاح جلميع األشخاص يف املؤسسة لرؤية الفيديو . -1افتح تطبيق  Streamو اضغط على قائمة حمتواي.
 -2اضغط على مقاطع الفيديو و من امام الفيديو املطلوب تعديل أذوناته اضغط أداة

 -3نفعل اخليار السماح جلميع من يف شركتك بعرض هذا الفيديو
 -4و ميكن مشاركة الفيديو مع اشخاص او جمموعات أو قنوات .
 جزء العارضون هم اجملموعة او القناه أو األشخاص الذين لديهم الصالحية مبشاهدة الفيديو و ميكن تعيينهممالك أو عرض .
 عند اختيارهم املالك سيؤدي ايل جعل املشاهد املقابل ما لكآ و ميكن للمالك عرض الفيديو و تعديل املعلوماتحولة و تغيري األشخاص الذي ميكنهم الوصول الية و اذا جعلت إحدى جمموعات  Microsoft streamما
لكآ للفريق بذلك تسمح للمسامهني يف اجملموعة بتعديل املعلومات حول الفيديو و تغيري األشخاص الذين
ميكنهم الوصول اليه .
 عند اختيارهم عرض يؤدي اىل عرض الفيديو على صفحة جمموعة  Microsoft streamاملقابلة و ال ميكنتعيني هذا االعداد اال جملموعات  Microsoft streamاليت لديك اذونات للمسامهة مبقاطع فيديو فيها .

 -5بعد االنتهاء نضغط تطبيق .
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▪ التحكم يف خيارات الفيديو (التعليقات – التسمية التوضحية – أشرطة الترمجة ) :
 -1افتح تطبيق  Streamو اضغط على قائمة حمتواي.
 -2اختر مقاطع الفيديو و من امام الفيديو املطلوب تعديل خياراتة اضغط أداة
 -3عند تفعيل اخليار تشغيل التعليقات

ميكن ألي شخص يشاهد الفيديو التعليق علية .

-4عند تفعيل اخليار تسميات توضحية فأهنا تعرض النسخة النصية للغة املنطوقة على مقطع الفيديو و يكون
مسموح مبلف تسمية واحد لكل مقطع فيديو .
-5عند تفعيل اخليار أشرطة الترمجة تعرض ملفات الترمجة ترمجة ما هو منطوق يف مقطع الفيديو و يكون
مسموح بتحميل ملف ترمجة واحد لكل لغة .
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▪ استبدال فيديو :
 -5يؤدي استبدال مقطع الفيديو بشكل دائم إىل حذف مقطع الفيديو األصلي وامللفات ذات الصلة ( صوره
املصغرة  /ملف التسمية التوضيحية  /ملفات الترمجة  /عرض األعداد واإلعجاب بالفيديوهات والتعليقات
 /التفاصيل واخليارات واألذونات) قبل استبدال مقطع الفيديو ،قم بتزنيل مقطع الفيديو األصلي قبل
استبداله .

▪ خطوات استبدال الفيديو :
 -1نفتح تطبيق  Streamنفتح قائمة حمتواي و خنتار فيديوهات .
 -2نضغط علي املزيد من االجراءات

من امام الفيديو املطلوب استبداله

و خنتار أمر استبدال .
 -3نضغط استبدال الفيديو .

 -4نضغط على تزنيل مقطع الفيديو األصلي ليتم حتميلة علي جهازك الشخصي يف . Downloads

 -5اسحب الفيديو اجلديد ايل سحب امللف أو حتميلة .

 -6اضغط استبدال ليتم حتميل امللف يف . Stream
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▪ حذف الفيديو :
 -1نفتح تطبيق  Streamنضغط قائمة حمتواي و خنتار مقاطع الفيديو .
 -2من امام الفيديو املطلوب حذفة نضغط علي املزيد من اإلجراءات
و خنتار أمر حذف .
 -3تظهر رسالة لتأكيد احلذف اضغط حذف ليتم حذف مقطع الفيديو من مكان نشرة .

▪

تزنيل الفيديو (لتحميل الفيديو على جهازك الشخصي):

 -1نفتح تطبيق  Streamنفتح قائمة حمتواي و خنتار فيديوهات.
 -2نضغط علي املزيد من االجراءات

من امام الفيديو املطلوب تزنيله

مث خنتار أمر تزنيل الفيديو .
 -3يتم حتميل الفيديو جلهازك الشخصي يف . Downloads
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▪

حتميل مقطع فيديو اىل : Stream

 -ميكنا حتميل فيديو من جهازك الشخصي و رفعة على  Streamبإتباع اخلطوات التالية :

 -1نفتح تطبيق  Streamو من على نافذة الصفحة الرئيسية اضغط أداة حتميل مقطع الفيديو .

 -2من نافذة التحميل اضغط على تصفح ليتم حتديد مكان مقطع الفيديو
من جهازك مث الضغط على .Open

 -3يتم كتابة تفاصيل الفيديو و حتديد الصورة و االذونات و اخليارات
مث نضغط نشر ليتم رفعة على .Stream
 -4للحصول على رابط الفيديو لنشرة اضغط مشاركة مث نسخ الرابط .

▪

ملشاركة مقطع الفيديو :
 -1نفتح تطبيق  Streamنضغط قائمة حمتواي و خنتار فيديوهات.
 -2نضغط علي املزيد من االجراءات

من امام الفيديو

املطلوب مشاركته و خنتار أمر مشاركة .
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 -3من نافذة املشاركة حندد طريقة املشاركة ( نسخ رابط  /أرساله بالربيد االلكتروين  /تضمني ) .
 - 4نضغط اغالق .

▪

قص جزء غري مطلوب من الفيديو :
 -1نفتح تطبيق  Streamنفتح قائمة حمتواي و خنتار فيديوهات.
 -2نضغط علي املزيد من االجراءات

من امام الفيديو املطلوب

و خنتار أمر قطع الفيديو لتظهر نافذة حترير الفيديو.
(مع مالحظة أن عملية القص متاحة للقص من بداية الفيديو أو هنايته فقط)
1

2

3

4
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الرقم

الوظيفة

1

نضغط تطبيق حلفظ العمل  /او الغاء االمر

2

لتعيني نقطة البداية و النهاية ملقطع للفيديو

3

مقطع البداية وباستخدام السحب و اإلفالت يتم قطع الفيديو من املقدمة

4

مقطع النهاية وباستخدام السحب و اإلفالت يتم قطع الفيديو من النهاية

إضافة  Formsللفيديو :
 -1من تطبيق  streamنفتح الفيديو املطلوب اضافة  Formsله .
 -2من جزء التفاعل اضغط إضافة . Forms
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 -3نلصق رابط  Formsاملطلوب أضافته والذي نكون قمنا
بإعداده مسبقا يف تطبيق  Formsسواء كان (منوذج أو اختبار)
 -4نكتب تسمية لـ . Forms
 -5نشغل الفيديو و يف املكان احملدد إلضافة الفورم نضغط على
إضافة اىل اخلط الزمين ليتم إضافة  Formsللفيديو .

▪

تطبيق  Streamعلى اهلاتف النقال :

▪ حنمل تطبيق  Streamعلى اهلاتف النقال ( ) google play / App store
▪ ندخل حبساب وزارة التربية و نضغط تسجيل الدخول و ادخل كلمة املرور .
▪ ميكنك مشاهدة الفيديوهات و التنقل بني قوائم ( اكتشاف – حمتواي ) .
▪ بالضغط على حمتواي تظهر قائمة املشاهدة و غري متصل و مقاطع الفيديو لديك .

▪ مشاهدة تسجيل احلصة دون انترنت على اهلاتف النقال :
 -1فتح تطبيق  Streamعلي اهلاتف النقال .
 -2تظهر مجيع مقاطع الفيديو لديك .
 -3حندد الفيديو املطلوب مشاهدة بدون اتصال انترنت و من أداة املزيد من اخليارات

اختار امر توفري

يف وضع عدم االتصال .
 -4نفتح تبويب حمتواي مث غري متصل للتأكد من حتميل الفيديو و بذلك ميكنك مشاهدة الفيديو
يف أي وقت بدون اتصال انترنت .
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املوضوع

الصفحة

1

املقدمة (نبذة عن الربنامج – مميزات الربنامج)

2

2

خطوات إضافة  Insightsللفريق

3

3

متابعة نشاط الطالب

5

4

حضور و غياب الطالب

7

5

متابعة الواجبات للطالب

8

6

متوسط الدرجات

9

7

تصدير ملف Excel

10

2

Insights
▪ املقـدمة
هو تطبيق يستخدم لعرض النشاط و االحصائيات للفريق ( املشاركة الرقمية (الرسائل يف الشات ) – الواجبات – متوسط
الدرجات ) و لتحليل أداء الطلبة بالصفوف يف تيمز .

مميزات : Microsoft Teams
✓ متابعة أداء الطالب .
✓ ملخص حلضور و غياب الطالب .
✓ ملخص ملتوسط درجات الطالب .
✓ ملخص لتفاعل الطالب يف الفريق .
✓ ملخص لتعقب تسليم الواجبات .

خطوات اضافة  Insightsللفصل يف : Teams
 -1افتح الفريق املطلوب اضافة  Insightsفيه واختار عالمة تبويب

.

 -2أختار تطبيق  Insightsأو كتابة امسه يف خانة البحث
Insights

3

.+

 -3نضغط إضافة مث حفظ ليتم إضافة  Insightsللفصل كعالمة تبويب .

مالحظة :
 يتم إضافة تطبيق  Insightsللفريق من نوع صف فقط (،ميكن اضافته يف القناة العامة أو القنواتالفرعية اليت ميكن أنشاؤها سواء عامة أو خاصة)
 عدم تفعيل النشر كعالمة تبويب حىت ال يتمكن الطالب من رؤية نتائج التحليالت حيث انه خاصباملعلم فقط ملتابعة نشاط طالبه .
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▪ متابعة نشاط الطالب يف : Insights
 -1اضغط عالمة تبويب  Insightsاعلى نافذة الفريق .
 -2تظهر نافذة ميكنا من خالهلا متابعة (املشاركة الرقمية للطالب /الواجبات للطالب  /متوسط الدرجات للطالب)

 -3اضغط على تعقب نشاط الطالب .

 -4من خالل نافذة النشاط الرقمي ميكنا تعقب نشاط كل الطالب
او طالب حمدد يظهر خمطط لنشاط الطالب.
اختر اسم
الطالب

5

-5

يتم حتديد نوع النشاط املطلوب تعقب الطالب من خالله .

الوظيفة

الرقم
1

لعرض كل األنشطة اليت قام هبا الطالب خالل فترة حمددة
(اجتماعات  /اتصاالت  /ملفات  /الوجبات )

2

االجتماعات اليت حضرها الطالب (كشف حضور الطالب للحصص )
االتصال :
نشر الرسائل يف الفريق

الرد على الرسائل

التفاعل مع الرسائل

3

تعامل الطالب مع امللفات :
4

( حتميل ملفات

رفع ملفات

عرض ملفات

تعامل الطالب مع الواجبات:
5

عرض واجب

ارسال الواجب

6

الغاء ارسال واجب

 -6يتم حتديد التاريخ املطلوب للنشاط الرقمي (يوم /أمس  /أسبوع ) .....و يف حاله
الرغبة يف حتديد تاريخ حمدد خنتار خمصص و حندد بداية تاريخ النشاط و هنايته .

▪

متابعة حضور و غياب الطالب :

 -1اضغط عالمة تبويب  Insightsاعلى نافذة الفريق .
 -2نضغط املشاركة الرقمية ( تعقب نشاط طالب) .
 -3خنتار االجتماعات و حندد (كل الطالب  /طالب حمدد)
 -4حندد الفترة الزمنية .
 -5يظهر خمطط حبضور الطالب االجتماعات (كشف حضور الطالب للحصص) .
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▪ متابعة الواجبات للطالب :
 -1اضغط عالمة تبويب  Insightsاعلى نافذة الفريق .
 -2تظهر نافذة متكنا من متابعة الواجبات للطالب
و ذلك بالضغط على التحقق من حالة التعيني .
 -3يظهر تقرير حالة الواجبات (تاريخ االستحقاق  /عنوان الواجب  /تقدم الطالب  /احصائيات تسليم الواجب )
 -4يتم حتديد حالة الواجب لكل الطالب او طالب حمدد .

▪ متابعة متوسط الدرجات :
 عرض توزيع الدرجات و االجتاه : -1حندد طريقة عرض متوسط الدرجات للطالب ( عرض توزيع  /االجتاه ).
 -2حدد (كل الطالب  /طالب حمدد) .
 -3حدد التاريخ (الشهر احلايل  /اخر  60يوم . ).....
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 -4حندد الواجب املطلوب متوسط الدرجات له (كل الواجبات  /حتديد واجب ) .
 -5يظهر ملخص ملتوسط الدرجات .

 ميكنا احلصول علي نسخة من ملخص نشاط الطالب و حتميلها علي جهازك الشخصي و ذلك بالضغطعلي املزيد من اخليارات اعلى النافذة مث اختار تصدير اىل  Excelيتم حتميل امللف يف Downloads
حتت اسم . Class Data
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 -من جملد التزنيالت نفتح ملف األكسل ل  Insightsو نطلع علي نشاط الطالب .

املسمى
Digital Activity
Summary
Assignments

الوظيفة
النشاط الرقمي ألخر  30يوم (تفاعل الطالب يف كل يوم)
ملخص للواجبات(متوسط درجات الطالب و عدد الواجب الذي سلم
يف موعدة و الواجب املتأخر ).......
تقرير للواجبات ( الدرجة  /عنوان الواجب  /حالة الواجب متأخر
يف املوعد احملدد ).......

 Communicationالتفاعالت يف املنشورات ( نشر  /رد  /تفاعل الطالب )......
-

بذلك مت احلصول علي ملخص كامل لنشاط الطالب يف الفريق .
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