
 UCS 2020‐2021 Student)2021-2020للسنة الدراسية ب التقنية للط مقدمة مرحبًا بكم في
Technology Introduction) .

سجيل في هذا الفيديو، سنشارك نظرة عامة على الحاسوب المحمول والموارد التي يمكنك استخدامها أثناء ت
.الدخول
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مكن أن تأتي تذكر أنه على الرغم من أن مقاطع الفيديو التعليمية  قد تكون رائعة، إال أن التحوالت والمعلومات ي
.بسرعة في بعض األحيان

:لتلقي أقصى استفادة من هذا الفيديو ، تذكر أن

توقف كثيرا •
ع عند الضرورةيرجالت•
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 جميع الدورات التي ستحتاجها Schoology، سنفتح ClassLinkأثناء وجودك في 

.حاسوبكونساعدك في العثور على البرامج الموجودة على  Windows 10بعد ذلك، سنلقي نظرة حول

  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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بمأخذ شاحن لم يتم استخدام بعض األجهزة منذ فترة فلذا قد تحتاج إلى توصيل ال. جهازكل يخذ لحظة لتشغ
.الطافة

.بحاجة إلى توصيله بمأخذ الطاقة فافعل ذلك اآلن ألننا سنستخدمه خالل هذه الجلسةجهازك إذا كان 
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 Utica لمديريةجاهًزا لالستخدام، يرجى قراءة قواعد االستخدام المقبول للتكنولوجيا جهازك  عندما يكون 
Community Schools . على كلمةانقر "OK "عندما تكون جاهًزا.

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

، يرجى االتصال باإلدارة أو المدرس (password)مرور كلمة ال وا(username)اسم المستخدم إذا نسيت 
.الخاص بك فوراً 
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تأكد من أنك نحن جاهزون تقريبًا للبدء، ولكن علينا أوالً ال. في هذه المرحلة، يجب تسجيل الدخول إلى الجهاز
.متصل باإلنترنت

تبدو إذا لم تكن متصالً، فس. للقيام بذلك، انظر إلى أسفل جهاز على الجانب األيمن سزوف ترى ايقونة اإلنترنت
.على شكل كرة أرضية

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

من . الرجاء النقر عليها إذا لم تكن متصالً .  Reach Higherفي المدرسة، يجب أن تكون دائًما متصالً بـ
لالتصال ولكن في  (password)المحتمل أن تضطر إلى إدخال بريدك اإللكتروني للمدرسة وكلمة المرور 

.معظم الحاالت، لن تحتاج إلى القيام بذلك

. ة مرة أخرىإذا تلقيت رسالة مفادها أنه ال يمكن االتصال، فيرجى  االنتظار  لحظات ثم إعادة التشغيل والمحاول
.يجب أن هذا لحل لهذه المشكلة

الخاصة   WIFIأخيًرا، عندما تكون في المنزل، ستحتاج إلى تكرار لهذه العملية ولكن قم باالتصال عن طريق 
.بمنزلك
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في المنزل،   WIFIإذا لم يكن لديك . الخاصة بمنزلك، يرجى مراجعة والديك  WIFIفي حالة عدم معرفتك بإشارة 
.يرجى مراجعة اإلدارة
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ClassLink، الخاص بك  الجديدوخدمة تسجيل الدخول  Edgeاآلن، سوف نعرض لك متصفح 
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Edge يوصى باستخدام . هو المتصفح الجديد المدعوم من المديريةEdge عندما تقوم بفتح . للوصول إلى اإلنترنت
Edge  جديدة في متصفح أو عالمةEdge،   فإنها ستظهر لك برنامجClassLink.

ومات معلو تذكر الدراسية التي تأخذها بالصفوف ستظهر لك خدمة تسجيل الدخول األحادي جميع الموارد الخاصة 
.تسجيل الدخول الخاصة بك حتى ال تضطر إلى ذلك

.يتعين عليك تسجيل الدخول مرة واحدة فقط، وليس مراًرا وتكراًراأنه  يعني ClassLinkبرنامجاستخدام 
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.ClassLinkدعنا نسجل الدخول إلى  

للمرة األولى باستخدام سيُطلب منك تسجيل الدخول". Click Here to Log in“ابدأ بالنقر فوق الزر 
و بعد ذلك سيتم تسجيل  (password)وكلمة المرور  (school email)البريد اإللكتروني المدرسي 

.  دخولك تلقائيًا في كل مرة تصل إليها

 ClassLinkاجها في سيعرض لك البرامج المخصصة لك بمعنى أنك لن ترى سوى البرامج التي تحت
.دائًما لبدء تشغيل البرامج لدروسك ClassLinkاستخدم . هذا العام

ClassLink  سيتذكر اسم المستخدم(username) وكلمة المرور(password)  الخاصين بك لجميع
طلب منك ستقوم بعض البرامج بتسجيل الدخول إليك على الفور ، ولكن سي. البرامج على شاشتك

.البعض اآلخر تسجيل الدخول في المرة األولى فقط

يعمل بشكل صحيح وتسجيل دخولك إلى ClassLinkيرجى قضاء بعض الوقت والتأكد من أن برنامج
 PowerSchoolسوف تتطلب منك بعض البرامج مثل . كل من التطبيقات الموجودة على هذه الشاشة

.تسجيل الدخول في المرة األولى College Boardو  

كلمة إذا اكتشفت برنامًجا ال يمكنك تسجيل الدخول إليه على الرغم من أن لديك اسم المستخدم و
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.يرجى إبالغ اإلدارةالمرور الصحيحين 
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.للتأكد من صحة دروسك Schoologyاآلن سوف نلقي نظرة على

Schoology.فوقه لفتح وانقر ClassLinkمعلومات لبرنامجفي لوحة Schoologyابحث أوالً عن برنامج 

 my)الدورات الخاصة بيك النقر فوق كلمةثم  و من (courses)على كلمة الدوراتيرجى النقر  ،Schoologyفي 
courses)  . جميع الدورات الخاصة بيكتشاهد  سوفهنا  .

.PowerSchoolلحظة اآلن للتحقق من أنها نفس الجدول الزمني الخاص بك في توقف 
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.وهو نظام التشغيل على الحاسوب المحمول Windows 10اآلن، سنتحدث عن 
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هوأسهل طريقة  )(taskbarفإن شريط المهام . Windows 10في حين أن هناك العديد من الطرق للتجول في 
.إنه الشريط الداكن الذي يغطي الطول السفلي للشاشة بالكامل. للعثور على ما تحتاجه

.بحثالهنا يمكنك العثورعلى اإلعدادات والبرامج والملفات والمجلدات واإلشعارات وحتى إجراء 

 لكل منها وظائف مهمة. سنستكشفه من خالل النظر إلى ثالثة اجزاء، الجانب األيسر واالوسط واأليمن
.سنستكشفها اآلن
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وشريط البحث  Windowsايقونات لبرنامجعلى الجانب األيسر، سترى ثالثة . سنبدأ في استكشاف الجانب األيسر أوالً 
.الفيلم شريطيشبه الذي 

قائمة البدء، يمكنك العثور على كل وفي .  (start menu)إلى إظهار قائمة البدء Windowsايقونة قم بالنقر على 
ية أو إعادة السريع مثل وضع البطاراالعدادات للوصول ستجد أيًضا بعض . البرامج على الحاسوب بترتيب أبجدي

.الموقعالتشغيل أو إيقاف التشغيل أو 

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

ج سريعة لمشاهدة جميع البرامطريقة تالحظ انها  سوف النقر عليها  و  (task view icon)المهامعرض أيقونة أخيًرا، سترى 
.ايام عدةقبل  بفتحها قمتقيد التشغيل حاليًا باإلضافة إلى البرامج التي 
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 .)من المحتمل أن تكون قليلة(، سترى جميع البرامج قيد التشغيل حاليًا )(task barشريط المهام في منتصف 
:إليك نصيحة مفيدة لتوفير بعض الوقت

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

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

.لسهولة الوصول إليه)  (taskbarعند إغالق البرنامج ستحفظ االيقونة على شريط المهام
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وهو مجلد  (file explorer)الملفات ، يمكننا العثور على مستكشف )(taskbarمنتصف شريط المهام أيًضا في 
.أصفر

الحاسوب هاز 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
OneDrive فقدانهالضمان عدم.

.المزيد حول هذا الحقًاسنتحدث عن 

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
.بكالخاص لحاسوب ا

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

:ستجد في أعلى اليسار
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مل ومجلدات الوصول السريع أو المجلدات التي ستستخدمها طوال الوقت مثل مجلدات سطح المكتب 

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)ايقونة التنبيهات و) (task barشريط المهام نظرة على أقصى يمين نلقي ان  يمكن

مثل االتصال بأجهزة مكانًا رائعًا للعثور على اإلعدادات التي تستخدمها كثيًرا  (Notification)تعد قائمة التنبيهات
أو سماعات األذن، أو /ايضاً يمكنك االتصال باجهزة جديدة مثل الماوس و. Bluetoothالسلكية أو أجهزة 
screenshots ، أو االتصال بشبكةWIFI.

يجب أن .  (notification canter)هذه ليست سوى عدد قليل من اإلعدادات التي يمكن العثور عليها في مركز التنبيهات
من هنا  Windows 10تستغرق دقيقة واحدة للتعرف على بقية اإلعدادات ويمكنك حتى الوصول إلى جميع إعدادات 

.أيًضا

.منهالفيديو مؤقتًا وتحقق قم بتوقيف 

16



.المفاتيح المهمة والشائعة االستخداماألوامر للوحة هذه بعض 

.وكل برنامج على أوامر لوحة مفاتيح مشتركة ومحددة يمكن أن تكون مفيدة للغايةWindows 10يحتوي 

وقطع روني استخدم أوامر لوحة المفاتيح لنسخ أي شيء تختاره من النصوص والصور والملفات ورسائل البريد اإللكت
.والتراجع عنهولصق 

Snap to half  سيؤدي استخدام مفتاح. بشكل خاص عند العمل في برنامجين في نفس الوقتمفيدًا يعد+ Windows 
.مفتاح السهم األيمن إلى التقاط البرنامج بشكل مثالي إلى نصف الشاشة

.قم بإيقاف الفيديو مؤقتًا والتقاط لقطة شاشة لوقت الحق
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OneDriveوالنسخ االحتياطي، الجديدة اآلن سنتحدث عن تخزين الملفات 
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OneDrive  ة من المقدمه إدارة الملفات برنامج هو ل المدي اطق سخ ملفاتك احت   عمل ع  والذي س ا ح
 .تتمكن دائما من الوصول إليها

 
 ذلك ن اإلضافة إ ان الحفظقائم ، التخ  م تمكن )(cloud‐based ع  ملفاتك من أي ، س من الوصول إ

 .اي متصفحأو حاسوب 
 

 أي  ، OneDriveاستخدام  عد اآلن إ  Thumb Drive.أو  USBلن تحتاج 

اسم ، )server folder(مجلد الخادم أن مالحظة  ضا  عد موجوداH Driveالمعروف أ سخ . لم  مكن ضمان  ال 
  فقد 

ُ
ا وقد ت اط  الحاسوب احت ن او اوقات حاالت الملفات المحفوظة ع  معينة إذا لم يتم تخ .OneDriveها 
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 والوصول إليها على أياالحتياطية حتى تتمكن من نسخ ملفاتك  OneDriveدعنا نلقي نظرة على كيفية الوصول إلى
.أي مكانمن جهاز متصل باإلنترنت 

ClassLink.حتى نتمكن من الوصول إلى   Edgeأوالً، افتح

 Officeمنتجات جميع و OneDriveحتى نتمكن من الوصول إلى   Office 365بعد ذلك، انقر فوق ايقونة
.المزيدو  PowerPointو Excelو   Wordمثل365

.OneDriveأخيًرا، انقر فوق 

.تنزيل المستنداتويمكنك تحميلو OneDriveالوصول إلى اآلن تستطيع 

OneDrive  ان الحفظموجود في صول الوويمكن  االحتياطيةلذا يتم دائًما نسخ جميع مستنداتك  ، )(cloud‐based م
.OneDriveإليها على أي جهاز متصل باإلنترنت عن طريق تسجيل الدخول إلى 
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بحيث يتم OneDriveمن حاسوبك إلى المستند نظرة على كيفية تحميل فلنلِقي مفتوًحا،  OneDriveاآلن بعد أن أصبح
.احتياطيةنسخه 

-يمكن وضعها في أي مكان مثل في ال. OneDriveابحث عن الملف الذي تريد تحميله إلى  ، OneDriveمع فتح 
desktop كما هو موضح في الصورة.

.File Explorerيمكنك الوصول إلى الملفات باستخدام 

ثم . فوق المستنداأليسر باالستمرار انقر بزر الماوس ذلك ب و ، OneDriveيمكنك النقر فوق المستندات وسحبها إلى
.المستند عن طريق تحرير النقر األيسربترك ، قم أخيًرا وOneDrive.اسحبه إلى 

ل المستند في هذا المجلد أو النقر فوق هذا المجلد قبترك فيمكنك  ، OneDriveمجلدالملف في بتخزين إذا كنت ترغب 
.هترك وسحب الملف 

OneDrive.بنجاح إلى احتياطية في كلتا الحالتين، يمكنك اآلن تحميل مستند ونسخه 
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.OneDriveسوف نستكشف كيفية تعديل مستندات في 

.تعديلهأوالً ، ابحث عن المستند الذي تريد 

د جاهًزا حيث سيكون المستنجديدة  صفحةالمناسب في البرنامج بتشغيل  OneDriveبعد ذلك، انقر فوق المستند وسيقوم
.للتعديل

ً سيتم حفظ جميع التعديالت التي تم إجراؤها بهذه الطريقة  .تلقائيا
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 سطح المكتب  اي برنامج موجود ع سخة    ندات ع ل المس ة تعد ف  ك  نظرة ع  .لنل
 

ستحسن ، مالحظة  فضل او  امج desktopسخة العمل   إصدار  Officeل ك المتصفح ع كون لد عندما 
ة اض استخدام الجداول أو المعادالت ال جب إجراؤها أو العمل    ات ال  من التغي ث .ال

 منتجات مكنك رائعة المتصفح   Office 365تعت ن هناك ألنك   أي جهاز، ول اتالوصول إليها ع أقل  مم
.منها

 لذلك،   كب ك واجب م كون لد ماله، عندما  نامج منإل ل ال شغ دء  ة ل .desktop ‐ال اتخذ الخطوة اإلضاف

ند ل مس لتعد

  ند  حث عن المس ، ا
ً
OneDrive.أو

ل ما رأينا من ق  إصدار المتصفح  ند لفتحه   المس عد ذلك ع .انقر 

ل   من التعد
ً
د . منتصف الجزء العلوي من الشاشة" Run in desktop app"المتصفح، انقر فوق الزر  اآلن 
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ظهر    This site is trying to open Word“."، قولطالب لك س  .الطلب األخرثم أغلق " open“اخ
 

ستخدم  فتح ،Microsoft Word هذا المثال،  ند اآلن Wordبرنامجلذا س  . desktop‐العالمس مع
ك  حاس ند موجود اآلن ع .آخر، المس
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.  جميع المستندات المعقدة لتعديل ،desktopإصدار  من  Microsoft Wordباستخدام قم

ي أنه هذا يعن. قيد التشغيلستكون في الزاوية اليسرى العليا،  ،Autosave”“ستالحظ أنالطريقة، إذا فتحت المستند بهذه 
OneDrive.سيتم تلقائيًا حفظ جميع التعديالت التي تجريها في 

وكرر العملية مرة أخرى ربما تكون قد Wordأغلق . ، فلن تتم مزامنة التعديالت"Autosave On“إذا كنت ال ترى 
.فاتتك خطوة

.فعلنهامماثالً لبدء تشغيل المستند كما Wordتحذير، ال يعد تنزيل مستند من 

بمعنى آخر نسخة و أ المخزنةالمستندات التي تم تنزيلها هي نسخ من المستندات . لن تتم مزامنة المستندات التي تم تنزيلها
.ال يتم نسخها احتياطيًا ويمكن فقدها. من الملف األصلي

.إرجع الفيديوأو واستكشف اوقف 
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لتلتقي مع المدرس الخاص بك Microsoft TEAMS Meetingsسنتحدث اآلن عن كيفية استخدام البرنلمج 
.عن بعد/بطريقة افتراضية
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Meetings .Teamsستستخدم بالنسبة لجميع االتصاالت المباشرة، 

من المهم أن تفهم أنك لست بحاجة إلى أن تكون في فريق ، الستخدام  ،Teams Meetingsقبل أن نبدأ الحديث عن 
.Teams Meetings

ألنه يوفر تجربة أفضل والمزيد من desktop-الباستخدام إصدار Teams Meetingsنفضل أن تنضم إلى أي
.الميزات
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Meetings .Teamsدعونا نلقي نظرة على كيفية االنضمام إلى 

على  مثبت Teamsالبرنامجألن المدرسة /، يوصى بحضور االجتماعات باستخدام جهازك المزود من المديريةاوالً 
desktop  في جهازك.

Meetingsأي ارتباطات على قبل النقر  Teams قم بتسجيل الدخول إلى ،Teams على .desktop  عليك القيام بتسخيل
.لمرة واحدة بذلك

.و انقر عليهالذي قدمه المدرس الخاص بك  الرابطعن ، ابحث Teamsبعد أن قمت بتسجيل الدخول إلى 

ة معظم الروابط ستتم مشاركشكلها، بغض النظر عن . يمكن مشاركة الروابط بطرق مختلفة ولهذا السبب قد تبدو مختلفة
.Schoologyمن خالل 

Teams Meetings.هذه الروابط ل مثاالن قد تبدو هناك 
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.وسيقدم لك خياًرا حول كيفية االنضمام إلى االجتماعالمتصفح عند النقر فوق الرابط، سيتم تشغيل 

 Continue on this“بينما سيعمل . للحصول على أفضل تجربةOpen your Teams App”“انقر فوق 
browser"فإنها ليست أفضل تجربة وستفقد بعض الوظائف الرئيسية ،.

.دعونا نناقش هذا بعد ذلك. في غرفة انتظار اجتماعك Teamsسيتم تشغيل برنامج 
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، قد يتم نقلك إلى غرفة االنتظار التي  Teams Meetingsجتماع في برنامج االقبل أن تتمكن من الدخول إلى 
.لها غرضان

.أوالً، توفر الفرصة للمدرس الخاص بك إلنشاء بيئة آمنة لك عن طريق اختيار من يمكنه المشاركة

م بذلك، فإنك تخاطر وإذا لم تق. إذا حدث أنه تمت مطالبتك بخيار إلدخال اسمك، فيرجى استخدام االسم الكامل
.بعدم قبولك في االجتماع

ان  من معرفتك فهناك احتمال إذا لم يتمكن ويتم السماح للطالب بالدخول لالجتماع استناداً على موافقة المدرس، 
.ال يسمحوا لك بالدخول

يديو يرجى تشغيل إعدادات الف. غرفة االنتظار لتعديل إعدادات االجتماع قبل الدخول فرصة فيثانيًا، توفر لك 
.والصوت قبل مغادرة غرفة االنتظار

إذا كانت . ، ولكن هذا نادر على الحاسوب المحمول من المدرسةTeams يحذركفي حالة وجود مشكلة، س
.هناك مشكلة، فالرجاء النقر فوق إعدادات الضبط 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

.الكاميرا والميكروفونالتشغيل قم بتشغيل أو إيقاف 

.يمكن لمعلمك تعطيل هذا الخيار. محتوىشاشتك او أي شارك 

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

مغادرة االجتماع

.الحضور في نهاية االجتماعمشاهدة لديه القدرة على  الخاص بك المدرسالحظ أن 
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New meeting experience“." سنقوم بتمكين . تعديل إعداد واحدب رغباآلن ن

.عن طريق تشغيل هذا سيتم تمكين بعض الميزات الهامة

:الميزات هي

.راسيطالبًا على الشاشة في نفس الوقت معًا حيث سيكون الجميع في نفس الفصل الد 49مشاهدة  •

.سيكون لديك القدرة على استخدام الخلفيات االفتراضية•

.سيتم تغطية هذه الميزات وغيرها من قبل مدرسك أو خالل مقطع فيديو آخر•
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.بالمدرس الخاص بكاآلن سنتحدث عن كيفية االتصال 
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.بالمدرس الخاص بكللتواصل أوالً، يجب أن نقول إنه ال توجد طريقة واحدة 

.طريقة مفضلة للتواصل سيحددها لك المدرس الخاص بكباإلضافة إلى ذلك، سيكون لدى 

:فيما يلي بعض الطرق التي قد تراها أو تستخدمها

.ىاالعلباستخدام ايقونة رسالة البريد في الشريط األحمر  Schoologyخالل أوالً، يمكنك التواصل مع مدرسك من 

.، ثم أرسل”message“اتصالك في مربع و To”“اكتب اسم مدرسك في المربع أخيًرا، 
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.عبر البريد اإللكترونيللتواصل هي طريقة أخرى 

.Edgeعبر متصفح ClassLinkقم أوالً بالوصول إلى

.Office 365بعد ذلك، انقر على أيقونة 

.Outlookمن هناك حدد موقع وانقر على أيقونة 

.سيؤدي النقر فوق االيقونة إلى فتح بريدك اإللكتروني

Outlook.في الزاوية اليسرى العليا من " New Message“انقر فوق الزر 

وق انقر ف. و سيبحث تلقائيًا عن بريدهم اإللكتروني، اكتب اسم معلميك"To“في المربع . سيتم فتح بريد إلكتروني جديد
.الخيار الصحيح المقدم

.رونيموضوًعا، ثم انقر فوق إرسال الموجود بالقرب من أسفل البريد اإللكتوضف أخيًرا، قم بإنشاء اتصالك 
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.Teamsآخر شكل من أشكال االتصال سنعرضه لك هو عبر   

Teams Desktop.ابدأ بفتح 

.على اليسار" chat“بعد ذلك، انتقل إلى أيقونة 

.من هناك اختر اليقونة مع مربع صغير وقلم رصاص

 Teamsوم وسيقأسمه ابدأ في كتابة . إلى الدردشة المدرس الخاص بكاآلن تحتاج إلى إضافة . جديدةبمحادثة سيبدأ هذا 
.اضغط على االسم الصحيح. تلقائيًاعليه بالتعرف 

ي يحتوي على يمكنك القيام بذلك عن طريق كتابة اتصالك في الشريط الذ. لبدء محادثة، تحتاج إلى إرسال رسالة أولية
..Teamsبالقرب من أسفل" Type a new message"النص 

اشتك مع يمكنك حتى مشاركة ش. بمجرد إرسال رسالة، يمكنك اآلن إنشاء اجتماع فيديو أو صوت باستخدام االيقونات
.المدرس

اعات ال تتوقع الرد خارج س. يجب أن يتم فقط خالل وقت الفصل المحدد المدرس الخاص بكأن التواصل مع مالحظة 
.الدراسة المحددة
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ساعات الفصل  الرد خارجال تتوقع يمكن إرسال االتصاالت أو الرسائل المكتوبة مثل البريد اإللكتروني في أي وقت ولكن 
.المحددة
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  UCS techأو االطالع على صفحة  الخاص بك المدرسإذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى طرحها على . شكرا لمشاهدتك
و  حيث سيتم تحديد موقع هذا الفيديو باإلضافة إلى الموارد الهامة https://www.uticak12.org/UCS_Techعلى 

.يرجى التحقق مرة أخرى في كثير من األحيان لمعرفة ما هو جديد. األخرى
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فحة إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى طرحها على المدرس الخاص بك أو االطالع على ص. شكرا لمشاهدتك
UCS tech   علىhttps://www.uticak12.org/UCS_Tech  حيث سيتم تحديد موقع هذا الفيديو

.ديديرجى التحقق مرة أخرى في كثير من األحيان لمعرفة ما هو ج. باإلضافة إلى الموارد الهامة و األخرى
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