
 UCS)2021-2020اللسنة الدراسية تقنية للطالب  مقدمة مرحبًا بكم في
2020‐2021 Student Technology Introduction) .

لتي في هذا الفيديو، سنشارك نظرة عامة على الحاسوب المحمول والموارد ا
.يمكنك استخدامها أثناء تسجيل الدخول

عثور نحن نعلم أن هذا قد يحدث لك بسرعة، ولكن ال تقلق، ستتمكن من ال
UCS Techعلى هذا الفيديو على صفحة 

.لمشاهدتها مرة أخرى الحقًا
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ة، إال أن تذكر أنه على الرغم من أن مقاطع الفيديو التعليمية  قد تكون رائع
.التحوالت والمعلومات يمكن أن تأتي بسرعة في بعض األحيان

:لتلقي أقصى استفادة من هذا الفيديو ، تذكر أن

توقف كثيرا •
رجع عند الضرورة•
وشاهد مرة أخرى•
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:في هذه الجلسة سوف نغطي ما يلي

الساسيات استعمال الحاسوب المحمول مقدمة

Microsoft Edge and ClassLinkالخدمات الجديدة 

ونتأكد من حصولك على  Schoology، سنفتح ClassLinkأثناء وجودك في 
جميع الدورات التي ستحتاجها

ونساعدك في العثور على  Windows 10بعد ذلك، سنلقي نظرة حول
.حاسوبكالبرامج الموجودة على 
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  OneDrive و Office 365سنوضح لك أيًضا كيفية الوصول إل

 Meetings TEAMSحول البرنامج ثم سنقدم لك جولة سريعة 

المدرسينوأخيًرا سنوضح لك كيفية التواصل مع 
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فلذا قد  لم يتم استخدام بعض األجهزة منذ فترة. جهازكل يخذ لحظة لتشغ
.الطافةبمأخذ تحتاج إلى توصيل الشاحن 

 بحاجة إلى توصيله بمأخذ الطاقة فافعل ذلك اآلن ألنناجهازك إذا كان 
.سنستخدمه خالل هذه الجلسة
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جاهًزا لالستخدام، يرجى قراءة قواعد االستخدام جهازك  عندما يكون 
  علىانقر . Utica Community Schoolsلمديرية المقبول للتكنولوجيا 

"OK "عندما تكون جاهًزا.

بعد ذلك، سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم 
(username)مرور وكلمة ال(password) المقدمين من المديرية.

ك إذا لم يكن لدي. يجب أن تكون قد تلقيت هذا عندما حصلت على جهازك
.فالرجاء إخبار المدرس
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أنك متصل  نحن جاهزون تقريبًا للبدء ، ولكن علينا أوالً التأكد من. في هذه المرحلة، يجب تسجيل الدخول إلى الجهاز
.باإلنترنت

ية إذا لم تكن متصالً، فستبدو ككرة أرض. للقيام بذلك، انظر إلى أسفل جهاز على الجانب األيمن سترى ايقونة اإلنترنت
.سلكية

.المتاحة التي يمكنك االتصال بها WIFIسيتم فتح موجه يعرض لك إشارات. يقونةفي كلتا الحالتين، يرجى النقر فوق اال

من المحتمل أن . الرجاء النقر فوقه إذا لم تكن متصالً به.  Reach Higherفي المدرسة، يجب أن تكون دائًما متصالً بـ
للربط، ولكن في معظم الحاالت، لن تحتاج إلى  (password)تضطر إلى إدخال بريدك اإللكتروني للمدرسة وكلمة السر 

.القيام بذلك

يجب أن  .إذا تلقيت رسالة مفادها أنه ال يمكن الربط، فيرجى إعطاء الجهاز لحظة ثم إعادة التشغيل والمحاولة مرة أخرى
.هذا حل لهذه القضية

.الخاصة بمنزلك  WIFIأخيًرا، عندما تكون في المنزل، ستحتاج إلى تكرار هذه العملية ولكن قم باالتصال بإشارة 

في المنزل، يرجى   WIFIإذا لم يكن لديك . الخاصة بمنزلك، يرجى مراجعة والديك  WIFIفي حالة عدم معرفتك بإشارة 
.مراجعة اإلدارة
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.في الزاوية اليسرى السفلية Windowsأيقونة فانقر على إذا كنت بحاجة إلى إعادة تشغيل جهازك، 
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ClassLinkوخدمة تسجيل الدخول الفردي الجديدة،  Edgeاآلن، سوف نعرض لك متصفح 
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يوجد هذا في الجزء السفلي من شاشتك وهو . Microsoft Edgeالمتصفح المدعوم من المديرية لهذا العام هو متصفح 
.تلقائيًا Class Linkسيتم تحميل  ،Edgeعلى متصفح عند النقر . عبارة عن موجة زرقاء تمثل تصفح الويب
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.ClassLinkدعنا نسجل الدخول إلى  

للمرة األولى باستخدام البريد سيُطلب منك تسجيل الدخول". Click Here to Log in“ابدأ بالنقر على الزر 
ي و بعد ذلك سيتم تسجيل دخولك تلقائيًا ف (password)وكلمة السر  (school email)اإللكتروني المدرسي 

االبتدائي، ال يعد البريد حتى الصف الخامس kindergartenالحظ أنه من الصف . كل مرة تصل إليها
.اإللكتروني بريدًا إلكترونيًا صالًحا ، بل يتم استخدامه فقط لتتمكن من تسجيل الدخول

.  امالبرامج المخصصة لك بمعنى أنك لن ترى سوى البرامج التي تحتاجها هذا الع  ClassLinkسيعرض لك 
.دائًما لبدء تشغيل البرامج لدروسك ClassLinkاستخدم 

الخاصين بك لجميع البرامج  (password)وكلمة المرور (username)اسم المستخدم  ClassLinkسيتذكر 
الدخول في  ستسجل دخولك بعض البرامج على الفور، لكن قد يطلب منك البعض اآلخر تسجيل. على شاشتك

 على لوحة القيادة الخاصة بك ، فستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى eSparkإذا كان لديك . المرة األولى فقط
eSpark  مرة أخرى لتوصيله بـClasslink .بمجرد القيام بذلك مرة واحدة ، سوف يتذكرك اآلن.

يعمل بشكل صحيح وتسجيل دخولك إلى كل من  ClassLinkيرجى قضاء بعض الوقت والتأكد من أن
.التطبيقات الموجودة على هذه الشاشة

م المستخدم يرجى إبالغ مدرسك إذا اكتشفت برنامًجا ال يمكنك تسجيل الدخول إليه على الرغم من أن لديك اس
.وكلمة السر الصحيحين
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.للتأكد من صحة دروسك Schoologyاآلن سوف نلقي نظرة على

Schoology.وانقر فوقه لفتح  ClassLinkفي لوحة معلوماتSchoologyابحث أوالً عن برنامج 

.يجب أن ترى بعض الدروس المخصصة لك. (courses)انقر فوق الدروس ،Schoologyعند الدخولك إلى برنامج 
 للتأكد من أن الجزء العلوي يحتوي على" reorder courses"على ثم انقر " my courses"على بعد ذلك، انقر 

.األهم الدروس

.اطلب من المدرس لمساعدتك في ترتيب دروسك بالطريقة التي يريدها

التي يجب عليك media centerال تنس أنه سيكون لديك دورات متخصصة مثل الفنون والموسيقى والتربية البدنية و 
.الذهاب إليها أيًضا

.يرجى إيقاف الفيديو مؤقتًا حتى تقوم بإعادة ترتيب دروسك
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.وهو نظام التشغيل على الحاسوب المحمول Windows 10اآلن، سنتحدث عن 
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هو أسهل طريقة للعثور )(task barفإن مشغل المهمة  .Windows 10في حين أن هناك العديد من الطرق للتجول في 
.إنه الشريط الداكن الذي يغطي الطول السفلي للشاشة بالكامل. على ما تحتاجه

.هنا يمكنك العثور على اإلعدادات والبرامج والملفات والمجلدات واإلشعارات وحتى إجراء بحث

.كشفها اآلنلكل منها وظائف مهمة سنست. سنستكشفه من خالل النظر إلى ثالثة اجزاء، الجانب األيسر والوسطى واأليمن
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وشريط البحث  Windowsو أيقونة على الجانب األيسر، سترى ثالثة رموز. سنبدأ في استكشاف الجانب األيسر أوالً 
.وما يشبه رمز الفيلم

في قائمة البدء، يمكنك العثور على كل .  (start menu)إلى إظهار قائمة البدء Windowsايقونة على سيؤدي النقر 
أو إعادة التشغيل  ستجد أيًضا بعض إعدادات الوصول السريع مثل وضع البطارية. البرامج على الحلسوب بترتيب أبجدي

.أو إيقاف التشغيل أو وضع السكون

فات أو تعد الكتابة في شريط البحث طريقة رائعة للعثور على المل. سترى شريط البحثWindowsبجوار أيقونة 
.التطبيقات أو المجلدات أو اإلعدادات أو البرامج عندما ال تكون متأكدًا من مكانها

يل النقر عليها طريقة سريعة لمشاهدة جميع البرامج قيد التشغ و  (task view icon)أخيًرا، سترى أيقونة عرض المهام
.حاليًا باإلضافة إلى البرامج التي فتحتها قبل أيام قليلة
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إليك  .)من المحتمل أن تكون قليلة(، سوف ترى جميع البرامج قيد التشغيل حاليًا )(taskbarفي منتصف شريط المهام 
:نصيحة مفيدة لتوفير بعض الوقت

.للوصول السريع  (taskbar)بالنسبة للبرامج التي تستخدمها كل يوم ، يمكنك تثبيتها في منتصف شريط المهام

و سيتم فتح ، انقر بزر الماوس األيمن فوقه (taskbar)أثناء تشغيل البرنامج، يمكنك رؤية أيقونته على شريط المهام
.“Pin to Taskbar“اختر  .قائمة

.لسهولة الوصول إليه)  (taskbarاآلن عند إغالق البرنامج ستبقى االيقونة على شريط المهام
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.وهو مجلد أصفر (file explorer)، يمكننا العثور على مستكشف الملفات)(taskbarأيًضا في منتصف شريط المهام 

هاز الكمبيوتر يمكنك استخدام مستكشف الملفات أو المجلد األصفر للوصول إلى كافة الملفات والمجلدات الموجودة على ج
.الخاص بك

يرجى التأكد من نسخها احتياطيًا إلى  ، File Explorerبينما يمكنك الحفظ في معظم الملفات والمجلدات في: تحذير
OneDriveلضمان عدم فقدها.

.سنناقش المزيد حول هذا الحقًا

ات أكثر فائدة إذا كنت بينما يمكنك البحث عن الملفات باستخدام شريط البحث الذي اكتشفناه سابقًا، يكون مستكشف الملف
.تعرف مكان الملف

هو نافذة التنقل حيث يمكنك رؤية جميع المجلدات وهيكلها الموجود على جهاز   File Explorerالجانب األيسر من
.الكمبيوتر الخاص بك

.هو نافذة العرض حيث يمكنك رؤية المحتويات في المجلدات  File Explorerالجانب األيمن من

:ستجد في أعلى اليسار

مجلدات الوصول السريع أو المجلدات التي ستستخدمها طوال الوقت مثل مجلدات سطح المكتب والتنزيالت
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ذا بناًء على سيتغير ه. يمكنك أيًضا العثور على المجلدات أو المجلدات المستخدمة مؤخًرا والتي كنت تعمل معها مؤخًرا
.المجلدات التي تصل إليها أكثر من غيرها

كشف يمكن العثور على جميع المجلدات الموجودة على الحاسوب من خالل التمرير ألسفل على الجانب األيسر من مست
.الملفات
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. (Notification)و ايقونة التنبيهات) (task barأخيًرا، دعنا نلقي نظرة على أقصى يمين مشغل المهمة 

االيقونات،  إذا كنت ال ترى. مكانًا رائعًا للعثور على اإلعدادات التي تستخدمها كثيًرا  (Notification)تعد قائمة التنبيهات
.فتأكد من النقر فوق توسيع للعثور عليها

أو سماعات األذن /إذا كنت ترغب في االتصال بأجهزة مثل الماوس و Bluetoothيمكنك العثورعلى إعدادات مثل 
.  (WIFI)الالسلكية، فسترى أيًضا إعدادات الشبكة ونقطة اتصال الجوال لمساعدتك على االتصال باإلنترنت

قة للتحقق يجب أن تستغرق دقي. هذه ليست سوى عدد قليل من اإلعدادات التي يمكن العثور عليها في مركز اإلشعارات
.من بقية اإلعدادات

.أوقف الفيديو مؤقتًا وتحقق منه
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Office 365 and OneDriveاآلن سنتحدث عن 
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وقم بتسجيل الدخول إلى  Microsoft Edge متصفحارجع إلى 
ClassLink .هناك. قد تحتاج إلى فتح عالمة تبويب جديدة في األعلى  ،

.، يرجى النقرعليها للبدءOffice 365ستجد أيقونة 
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 Powerpointو  Wordمثل  Microsoftهو المكان الذي يمكنك العثور فيه على جميع برامج  Office 365البرنامج 
.من أجل استخدام هذه البرامج، انقر فوق ما تحتاجه، وابدأ العمل. وغير ذلك الكثير Streamو  Excelو 
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عندما . و هو المكان المناسب للعثور على جميع األعمال المحفوظة OneDriveستجد أيًضا برنامج  ،Office 365داخل 
.لتجده الحقًاOneDriveيتم حفظ عملك تلقائيًا في  ،Office 365تعمل في 

حساب ول إلى فستتمكن من الوصول إلى ملفاتك من أي جهاز كمبيوتر عند تسجيل الدخالسحابة، ألنه تخزين قائم على 
Microsoft for Education  بكالخاص.
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أو  Wordوسيكون لديك حق الوصول إلى برامجOneDriveعلى انقر عليها، للعثور على الملفات التي عملت 
PowerPoint أو المشاريع األخرى التي كنت تعمل عليها.
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عن /لتلتقي مع مدرسك بطريقة افتراضيةMicrosoft TEAMS Meetingsسنتحدث اآلن عن كيفية استخدام البرنلمج 
.بعد
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للصف بأكمله أو المجموعات Teams Meetingsالبرنامج  درسكبالنسبة لجميع االجتماعات المباشرة، سيستخدم م
.الصغيرة أو اجتماعات الطالب الفردية

من  desktop-باستخدام الحاسوب المحمول و بإصدار الMeetings  Teamsنفضل أن تنضم إلى أي اجتماع في
.يوفر تجربة أفضل والمزيد من الميزات ألنه Teamsبرنامج
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Meetingsقبل النقر فوق أي ارتباطات  Teams قم بتسجيل الدخول إلى ،Teams على ال-desktop . ،للقيام بذلك
ما عليك . أو  على الشاشة الرئيسية الحاسوب desktopعلى  Teamsاخرج من أي برامج أنت فيه، وابحث عن أيقونة 

.لتسجيل الدخول(password)وكلمة السر (username)استخدم اسم المستخدم . سوى القيام بذلك في المرة األولى
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سيبدو مثل . Schoologyعندما يكون مدرسك جاهًزا ليجتمع مع الطالب، سينشر رابًطا لهذا االجتماع في برنامج 
.عندما يحين موعد االجتماع، انقر على الرابط للوصول إلى اجتماعك. الصور أعاله
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رك دائًما عند النقر على االرتباط، قد يسألك عن الطريقة التي تريد بها الوصول إلى اجتماعك، فلذا تأكد من اختيا

  .“Open your Teams App”

27



، قد يتم نقلك إلى غرفة االنتظار التي لها  Teams Meetingsقبل أن تتمكن من الدخول إلى اجتماعك في برنامج
.غرضان

.أوالً، توفر الفرصة لمدرسك إلنشاء بيئة اجتماعات آمنة لك عن طريق اختيار من يمكنه المشاركة

إذا لم تقم بذلك، فإنك . إذا حدث أنه تمت مطالبتك بخيار إلدخال اسمك ، فيرجى استخدام االسم األول واألخير بالكامل
.تخاطر بعدم قبولك في االجتماع

.دخولوإذا لم يتمكنوا من معرفتك أنت فهناك احتمال أال يسمحوا لك باليُعد السماح للناس باالجتماع وفقًا لتقدير المدرس، 

ت قبل يرجى تشغيل إعدادات الفيديو والصو. ثانيًا، توفر لك غرفة االنتظار الفرصة لتعديل إعدادات االجتماع قبل الدخول
.مغادرة غرفة االنتظار

إذا كانت هناك مشكلة، . بتحذير، ولكن هذا نادر على الحاسوب المحمول Teamsفي حالة وجود مشكلة، سيطالبك 
.فالرجاء النقر فوق عجلة إعدادات الجهاز واختيار اإلعدادات المناسبة

.“Join Now” أخيًرا، انقر فوق  
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:فيما يلي بعض اإلعدادات التي يمكنك ضبطها. أثناء االجتماع يمكنك ضبط اإلعدادات الخاصة بك

.قم بتشغيل أو إيقاف التشغيل الكاميرا والميكروفون

.يمكن لمعلمك تعطيل هذا الخيار. شارك شاشتك او أي محتوى

.قم برفع و خفض يدك إلخبار معلمك بأن لديك سؤاالً أو ترغب في المشاركة

مغادرة االجتماع

.الحظ أن المدرس الخاص بك لديه القدرة على مشاهدة الحضور في نهاية االجتماع
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New meeting experience“." سنقوم بتمكين . اآلن نود تعديل إعداد واحد

.عن طريق تشغيل هذا سيتم تمكين بعض الميزات الهامة

 شخًصا في وقت واحد ، ووضع معًا حيث سيكون الجميع في نفس 49ميزات مثل عرض المعرض حيث يمكنك رؤية 
.الفصل الدراسي

.باإلضافة إلى ذلك، سيكون لديك القدرة على استخدام الخلفيات االفتراضية

.سيتم تغطية هذه الميزات وغيرها من قبل مدرسك أو خالل مقطع فيديو آخر
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.اآلن سنتحدث عن كيفية االتصال بدرسك
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إلرسال رسالة إليه، فيرجى استخدام أيقونة رسالة البريد في  Schoologyإذا كان مدرسك يريد منك استخدام برنام 
.Schoologyالشريط األحمر العلوي في 

 Please help"المدرس وموضوع الرسالة مثل حيث سيُطلب منك كتابة أسم ”new message“بعد ذلك، انقر فوق 
me with my math "اضغط على . ورسالة حيث يمكنك تقديم مزيد من التفاصيل“”Send عندما تكون جاهًزا.

.فسيخبرك بما يفضله ،Schoologyإذا كان مدرسك ال يستخدم 
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على   UCS techإذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى طرحها على مدرسك أو االطالع على صفحة . شكرا لمشاهدتك
https://www.uticak12.org/UCS_Tech رىحيث سيتم تحديد موقع هذا الفيديو باإلضافة إلى الموارد الهامة األخ  .

.يرجى التحقق مرة أخرى في كثير من األحيان لمعرفة ما هو جديد
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