




                                                                                       

 

  

  

  

  

  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

  ( قالوا سبحانك ال علم لنآ إال ما علمتنآ إنك أنت العلیم الحكیم )
  

  صدق هللا العظیم

  "  ٣٢" البقرة                                                        
  

  



 

 

ً فیھ، والصالة والسالم على رسول هللا سیدنا محمد وعلى آلھ  ً مباركا ً كثیرا الحمد والشكر  حمدا

  وصحبھ أجمعین ...

مھما عبرت الكلمات واأللفاظ فقد عجزت عن إبتكار وصیاغة كلمات أستطیع بھا أن أقدم الشكر 

  أساتذتى :الذى یفى بحق 

  ون التطبیقیة )،أ.د/ میسون محمد قطب ( عمید كلیة الفن

  أ.د/ شریف حسن عبد السالم ( وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب )،

  أ.د/ سید عبد أحمد ( رئیس قسم التصمیم الصناعى )،

  أ.د/ غالیة الشناوى إبراھیم ( رئیس قسم الغزل والنسیج ).

لما قدموه لى من دعم وتشجیع ومساعدة على  الزائد فى معاونتى موتكرمھ ،على موأعلن فضلھ

  ألعضاء ھیئة التدریس، وللطالب. Microsoft Teamsإتمام وإنھاء كتیبات لتعلیم برنامج 

  وفقھم هللا وسدد خطاھم لرفعة الوطن ...

   

 

 

) ٢٠٢٠( أكتوبر   



  
  الفھرس

  

  الصفحة  الموضوع  مسلسل

  ١ Microsoft Teamsنبذة عن   ١

  ١  Microsoft teams  من ھم المستھدفین من إستخدام  ٢

  ١  Microsoft teamsشرط إستخدام   ٣

٤  
 Microsoftالجامعى والباسورد على كیفیة دخول الطالب بإیمیلھ 

Teams  ٢  

  ٨  Microsoft teamsشرح األیقونات األساسیة لواجھة تطبیق   ٥

  ١١  كیف یدخل الطالب على الفریق عندما یضیفھ األستاذ  ٦

  ١٢  من ملفات كیف یرى الطالب ما أرسلھ األستاذ للفریق  ٧

  ١٤  Generalكیف یكتب الطالب أو یرسل ملفات لألستاذ فى قناة   ٨

  ١٦  كیف یدخل الطالب إجتماع أو محاضرة من قبل األستاذ  ٩

  ١٨  كیفیة رجوع الطالب إلى المحاضرة المسجلة مرة أخرى  ١٠

١١  
وحلھ وإرسالھ  Assignmentأو  Quizكیفیة دخول الطالب إلى 

  ١٩  لألستاذ

  



  أ.م.د/ ھیثم محمد جالل                                               Microsoft Teamsدلیل الطالب الجامعى لتعلم 
 

1  

 

  :Microsoft Teamsنبذة عن  -١

المشھورة            Officeمن ضمن حزمة برامج  Microsoftھى منصة أو تطبیق أو برنامج تقدمھ شركة 

 )Word ،Powerpoint ،Excel :إلخ ) فأنتجت الشركة ھذا البرنامج لكى تتیح إمكانیة إستخدامھ من....  

  موقع إلكترونى (منصة). ●

  والالبتوب. PCعلى أجھزة الكمبیوتر  Applicationمن خالل تطبیق  ●

  على الموبایل والتابلت. Applicationمن خالل تطبیق  ●

  ؟Microsoft teamsمن ھم المستھدفین من إستخدام  -٢

تعنى فریق عمل  Teamیستھدف ھذا التطبیق مجموعة من الناس فى مجتمع واحد، أو مھنة واحدة، فكلمة  ●

   واحد، أى من مجال واحد.

ویستھدف المؤسسات التعلیمیة باألخص بحكم ما یتم تداولھ  ،یستھدف أصحاب مھنھ محددة أو مؤسسة معینة ●

  اآلن من تعلیم إلكترونى على مستوى العالم. 

شرط أن یكون جمیع مستخدمیھ لھم إیمیل خاص بالمؤسسة التعلیمیة أو الجامعة ویكونوا تابعین لھ ألنھم  ●

  مل واحد.یعتبروا مجمتع وفریق ع

  ؟ Microsoft teamsشرط إستخدام  -٣

یجب أن یكون كل األشخاص المضافین أو المشتركین لھم نفس اإلیمیل المؤسسى أو األكادیمى فاإلیمیالت  ●

كلھا إیمیالت شخصیة ال تحدد ھویة الشخص وال تدل على  Gmailأو  Hotmailأو  Yahooالشخصیة مثل 

  مؤسستھ التى ینتمى إلیھا.

یعتبر إیمیل رسمى ال أحد یستطیع إمتالكھ إال إذا كان تابع للمؤسسة أو فاإلیمیل الجامعى أو المؤسسى أما  ●

.ً   الجامعة أو وزارة معینة مثال

أى إیمیل تابع لمؤسسة  educationalوتعنى  eduفیجب أن یكون آخر جزء من اإلیمیل یحتوى على كلمة  ●

  تعلیمیة. 
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  :Microsoft Teamsالجامعى والباسورد على كیفیة دخول الطالب بإیمیلھ  -٤
  لتشترك فى التطبیق وتبدأ فى إستخدامھ: إتبع الخطوات التالیة بالترتیب

  یجب أن یكون لدیك إیمیل مؤسسى جامعى خاص بالطالب ولیكن ھذا اإلیمیل ... ◄

Abdelrahman5360@a-arts.helwan.edu.eg  
ستظھر لك نتائج كما ھى  Microsoft teamsكلمة وإكتب فى البحث  Googleإدخل على محرك بحث  ◄

  ).١موضحة  (شكل

 
  googleسم البرنامج فى محرك بحق إ) كتابة ١(شكل

  

  ).٢فى البحث كما ھى موضحة (شكل تظھرإضغط على أول نتیجة  ◄

  
  الدخول على أول نتیجة تظھر فى البحث) ٢(شكل
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ترید اإلستمرار باللغة اإلنجلیزیة أم ستستخدم سیظھر ضبط اللغة ھل  شىءموقع أول الضغط على العند  ◄
  ).٣رید كما فى (شكلتاللغة اإلنجلیزیة أو كما  حدداللغة العربیة. 

  إضغط على أحد اإلختیارین. -

  
  اإلنجلیزیة اللغة إختیار ) ٣(شكل

  

 

  ).٤نضغط اآلن على اللغة اإلنجلیزیة ستظھر لك النافذة التالیة (شكل  ◄

  
   sign inول نافذة الدخ) ٤(شكل
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للدخول ... ستظھر لك الصفحة التالیة ... یمكنك من خاللھا تحمیل التطبیق على  Sign inإضغط على  ◄
  ).٥جھاز الحاسب الخاص بك ... بالضغط على زر ( الحصول على تطبیق نظام التشغیل) (شكل

  
  نافذة تحمیل التطبیق على الحاسب) ٥(شكل

  
میجا أو أقل  ١٠٠تم تحمیل البرنامج على جھازك ومساحتھ فى حدود بعد الضغط على الزر السابق سی ◄

... أثناء التحمیل ستظھر لك شاشة بھا خیارات لتحمیل البرنامج على الموبایل كما بالشكل التالى  exeوإمتداده 
  ).٦(شكل

  

  
  تحمیل البرنامج على الموبایلخیارات ) ٦(شكل
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ً لتثبیتھ على جھاز بعد تحمیل البرنامج على جھاز الحاسب الخ ◄ اص بك ستظھر لك أیقونة البرنامج بدءا
  ).٧(شكلالكمبیوتر كما بالشكل التالى 

  
  شكل أیقونة البرنامج قبل تثبیتھ) ٧(شكل

  

ً حتى ینتھى التثبیت على الجھاز وستالحظ  Setup قم بعمل  ◄ للبرنامج من تلك األیقونة السابقة وإنتظر قلیال
  ).٨لجھازك (شكل Desktopمج على ظھور أیقونة جدیدة للبرنا

  
 شكل أیقونة البرنامج بعد تثبیتھ) ٨(شكل

قم بكتابة إیمیلك  )٩(شكلإضغط على تلك األیقونة الجدیدة السابقة لفتح البرنامج سیظھر لك الشكل التالى  ◄
  .الجامعى ( إیمیل الطالب ) بالخانة األولى المخصصة لإلیمیل

 
 للطالبلجامعى مكان كتابة اإلیمیل ا) ٩(شكل
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لتسجیل الدخول ... ستظھر لك نافذة تطلب منك كتابة الباسوورد الخاص بذلك اإلیمیل   Sign inثم إضغط  ◄
  ).١٠كما ھو موضح فى (شكل

  
  مكان كتابة الرقم السرى لإلیمیل الجامعى) ١٠(شكل

قام بتحدید المؤسسة ستالحظ أن البرنامج  بعد كتابة الباسورد. مرة أخرى  Sign inقم بالضغط على  ◄
  ).١١(شكل Continueالتعلیمیة وھى جامعة حلوان ثم إضغط 

  
  تحدید البرنامج التلقائى للمؤسسة التعلیمیة) ١١(شكل

  



  أ.م.د/ ھیثم محمد جالل                                               Microsoft Teamsدلیل الطالب الجامعى لتعلم 
 

7  

 

  ).١٢اآلن ستفتح لك واجھة البرنامج وأصبحت جاھزة لإلستخدام  كما بالشكل التالى (شكل

  
  للطالب الشكل العام لواجھة البرنامج) ١٢(شكل
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   ؟ Microsoft teamsشرح األیقونات األساسیة لواجھة تطبیق  -٥

  ).١٣(شكل من الممكن وجود نفس العدد من األیقونات أو أقل -

  
  أیقونات البرنامج األساسیة) ١٣(شكل

  

  فلنبدأ ... ... منفصلةسوف نتناول بالشرح كل أیقونة و

وسیظھر بجوارھا عالمة  ،من األستاذ ى ستصل الطالبالت واألنشطة خاصة باإلشعارات Activityأیقونة  ◄
لخ إحمراء اللون عندما یكون ھناك إشعار مثل موعد إجتماع أو موعد محاضرة أو رسائل أو تعلیقات .... 

  ).١٤(شكل

   
  Activityأیقونة ) ١٤(شكل
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  ). ١٥(شكل Chatلتواصل مع أى شخص عن طریق الكتابة ل  Chatأیقونة  ◄

   
  Chatونة أیق) ١٥(شكل

  ).١٦(شكل Chatوإلدخال شخص جدید للتواصل معھ تابع الصورة التالیة من داخل قائمة  -

  
  Chatمكان البحث عن أشخاص وإضافتھم من داخل قائمة ) ١٦(شكل

یجب أن یكون مسجل فى البرنامج وإشترك فى تلك المنصة بنفس اإلیمیل معھ  ستتواصلأى شخص  ◄
  ).١٧ھ سیظھر لك كل األسماء الشبیھھ لھ كما فى (شكلالجامعى وبمجرد أن تكتب إسم

  
  Chatمكان البحث عن أشخاص باإلسم وإضافتھم ... قائمة ) ١٧(شكل
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 ).١٨(شكل Chatالصورة التالیة شرح بعض أیقونات قائمة ◄ 

  
  Chatشرح بعض أیقونات قائمة ) ١٨(شكل

  ).١٩(شكل Teamsأیقونة وقائمة  ھم األیقونات فى البرنامجأمن  ◄

   
  Teamsأیقونة وقائمة ) ١٩(شكل

  
بداخلھا إختیارین أساسیین باإلضافة إلى بعض المجموعات الجاھزة التى تم عملھا من قبل أشخاص فى نفس  -

ً للطالبھناك إختیار ، والجامعة من قبل   : وھو Teamsداخل أیقونة  ھام جدا
وھو خیار ھام جدا للطالب للدخول   Join a team with a codeاإلنضمام لفریق جاھز عن طریق رمز  █ 

  .)٢٠(شكل األستاذ اسینشأھ تىال الخاص بالمادة واإلنضمام إلى الفریق
  

  
  نضمام لھطالب أیقونة إدخال كود الفریق لإلوأھمھم لل Teamsقائمة القائمتان األساسیتان داخل ) ٢٠(شكل
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   ؟ كیف یدخل الطالب على الفریق عندما یضیفھ األستاذ -٦

ولیكن إسم الفریق ( أسس التصمیم ) یفتح الطالب البرنامج أو المنصة من  Teamینشأ األستاذ الفریق أن  بعد
  ).٢١(شكل Activityالموقع ثم یالحظ الطالب ظھور عالمة أو دائرة حمراء عند أیقونة 

  
  ظھور عالمة حمراء للطالب عندما یضیف األستاذ إیمیل الطالب للفریق ) ٢١(شكل

  

وبعد الضغط ستفتح الواجھة التالیة للطالب وھى لیقبل دعوة األستاذ لھ  Activityالطالب بالضغط على یقوم  -
  ).٢٢، وسیظھر لھ إسم الدكتور فى األعلى على الیسار (شكلActivityتابعة لـ 

  
  ألستاذ أعلى الیسار ا ظھور، Activityمن  للفریق قبول الطالب للدعوةواجھة البرنامج بالنسبة للطالب وقد تم ) ٢٢(شكل
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  ).٢٣لفریق مباشرة (شكللعلى الیسار لكى یدخل  Teams یقوم الطالب بعد ذلك بالضغط على أیقونة -

  
   Teamsواجھة البرنامج بالنسبة للطالب وقد تم دخول الطالب مباشرة للفریق من ) ٢٣(شكل

   

   ؟من ملفات كیف یرى الطالب ما أرسلھ األستاذ للفریق -٧

ً وبعض الصور Wordاألستاذ أضاف ملف أن نفترض    فكیف یرى الطالب ذلك: أو أى ملفات مثال

ً (شكل Generalیقوم الطالب بالضغط على  -   ).٢٤على الیسار أوال

  
  أوالً   Generalالضغط على ) ٢٤(شكل
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ى  فى األسفل لیرى ملفات المحاضرة كما بالشكل التال New conversationبعد ذلك یضغط الطالب على  -
  ).٢٥(شكل

  
  New conversationظھور ملفات المحاضرة بعد الضغط على ) ٢٥(شكل

  

األفقیة بجوار أى  نقاط: األولى وھى الضغط على الثالث یمكن للطالب تحمیل ملفات المحاضرة بطریقتین -
    ). ٢٦(شكل Downloadوإختیار   More optionsملف ومعناھا 

  
  Downloadمن ن الثالث نقاط متحمیل ملفات المحاضرة ) ٢٦(شكل

  

  



  أ.م.د/ ھیثم محمد جالل                                               Microsoft Teamsدلیل الطالب الجامعى لتعلم 
 

14  

 

  ).٢٧(شكل Downloadالضغط على أى ملف ویختار من البار العلوى وھناك طریقة أخرى للتحمیل وھى  -

  
  فى البار العلوى Downloadطریقة أخرى لتحمیل ملفات المحاضرة من ) ٢٧(شكل

   ؟Generalكیف یكتب الطالب أو یرسل ملفات لألستاذ فى قناة  -٨

ً. ثم یضغط على   Generalل الطالب إلى الفریق یضغط على قناة عندما یدخ  Newكما تعلمنا سابقا
conversation  لیفتح لھ مجال الكتابة وإرسال أى ملفات لألستاذ فقناةGeneral  ھى قناة عامة لألستاذ

  ).٢٨والطالب یرسل كل منھم أى ملفات ویراھا الكل (شكل

  
  لیكتب الطالب أو یرسل أى ملفات لألستاذ New conversationى خانة ستظھر بعد الضغط عل) ٢٨(شكل
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، ویمكن كتابة تعلیق لألستاذ فى الخانة سیفتح لك الشكل التالى New conversationبعد الضغط على  -
  ).٢٩(شكل  start a new conversationالفارغة المكتوب فیھا  

 
  خانة الكتابة ) ٢٩(شكل

  
  

  ).٣٠من شكل أیقونة الفیدیو (شكلفیدیو من الیوتیوب  لبأن یضیف الطامن الممكن  -

  
  ) إمكانیة إضافة فیدیو من الیوتیوب٣٠(شكل

  

 Upload from myإضغط علیھا ثم إختار   Attachفمن أیقونة أما  لو كان الفیدیو على جھاز الكمبیوتر  -
computer  ٣١(شكل.(  

  
  ) مكان تحمیل فیدیو من جھاز الكمبیوتر٣١(شكل

  

  

أى ملف سواء  ثم قم بتحمیل  Upload from my computerإضغط علیھا ثم إختار   Attachمن أیقونة و -
  ...... إلخ pdfأو باوربوینت أو  Jpegكان صورة 
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   ؟كیف یدخل الطالب إجتماع أو محاضرة من قبل األستاذ -٩

الن أو تنبیھ تلك المحاضرة فى أو محاضرة سیجد الطالب إع Meetingعندما یرسل األستاذ إلى الطالب موعد 
ومكتوب  ).٣٢(شكل Generalاألستاذ فى قناة  قبل أرسل من Postداخل الفریق، سیجد الطالب  Generalقناة 

  .مثالً  فى اإلعالن تاریخ وموعد المحاضرة بالساعة وھى السابعة ونصف مساءاً 

 
  طالب من قبل األستاذمع ال Meetingالمحاضرة أو  موعد ظھور اإلعالن عن) مكان ٣٢(شكل

  
المحاضرة بالبث  لیدخل إلىإعالن المحاضرة على جملة ( محاضرة أسس تصمیم ھامة ) یضغط الطالب على  -

  ).٣٣لینضم إلى المحاضرة (شكل Join nowثم بعدھا یضغط  فى موعدھا، المباشر
  

  
 Join nowعلى  بالضغط دخول الطالب على البث المباشر للمحاضرة عندما یحین وقتھا) ٣٣(شكل
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ً من اللون  Join nowبعد الضغط على  - سیكون ھناك عرض لألستاذ سواء  الرمادىستظھر تلك الواجھة وبدال

  ).٣٤فیدیو أو باوربوینت أو غیره (شكل

  
  شرح واجھة البث الحى للمحاضرة ( مایظھر للطالب أثناء دخولھ البث الحى للمحاضرة)) ٣٤(شكل

  
ھ قائمة حضور وغیاب، حیث أنھ یسجل زمن حضورك بدقة حتى وإن دخلت دقیقة البرنامج ب :تنبیھ ھام ●

  واحدة ثم خرجت مرة أخرى.
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   ؟كیفیة رجوع الطالب إلى المحاضرة المسجلة مرة أخرى -١٠

المحاضرة مسجلة ویستطیع  Postsوسیجد فى الـ  مرة أخرى Generalیتم ذلك بأن یدخل الطالب على قناة 
  ).٣٥تھا وسماعھا مرة أخرى (شكلرؤی

  
  مكان رؤیة المحاضرة المسجلة من قبل الطالب بعد أن سجلھا األستاذ فى البث الحى) ٣٥(شكل  
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   ؟وحلھ وإرسالھ لألستاذ Assignmentأو  Quizكیفیة دخول الطالب إلى  -١١

 Assignmentعالن للكویز أو الـ إ Postsوسیجد فى الـ  Generalیتم ذلك بأن یدخل الطالب على قناة 
  ).٣٦(شكل

  
  Generalفى قناة  Postsمكان اإلعالن عن اإلمتحان للطالب فى ) ٣٦(شكل  

  
 Microsoftستفتح لھ واجھة موقع  View assignmentأو  View Quizبعد أن یضغط الطالب على  -

form   وبھا اإلمتحان،  یجیب الطالب على األسئلة ثم یضغط إرسال أوSent ٣٧(شكل.(  

 
  للطالب Google formفتح الـ على ) ٣٧(شكل  
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