ن
للمعلمي وتحديث معلوماتهم بأحدث مستجدات تطبيقات أوفيس  365من
لتفعيل الحساب الموحد
عب برنامج : Microsoft Teams
خالل بعض قاءات األونالين ر
• إستخدام تيمز كمنصة تعليمية
• إستخدام تيمز لتحسين مهارة القراءة
• إستخدام تيمز للتواصل مع الطالب عن طريق الفيديو
• إستخدام تيمز للتواصل مع المعلمين بطريقة آمنة
• كيفية استخدام  swayلتحويل الكتب بصورة اإللكترونية
• إستخدام الدفتر اإللكتروني OneNote
ّ
ن
ساعتي )
األحد  ١٠ابريل :تفعيل الحساب الموحد ( المدة الزمنية
لينك اللقاء-:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Njk2N2EzZWUtZWQ3ZC00Yjg5LWFmYjEtN2IwOGJkOTYxODBi%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

االهداف:
• كيفية الحصول عىل اسم المستخدم وكلمة المرور.
• كفية استخدام الحساب لكافة المنصات التعليمية.
• كيفية التحكم بإعدادات االوفيس وتحويل اللغة.
نن
ن
الفن"
• كيفية تبيل تطبيق تيمز و االنضمام لفريق " تواصل معنا – الدعم ي
المخرجات :
ن
الفن.
تفيعل الحساب و االنضمام اىل فريق الدعم ي
ن
ساعتي )
الثالثاء  ١٢ابريل :إستخدام تيمز كمنصة تعليمية( المدة الزمنية
لينك اللقاء-:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzY2NDI1ZjktZjhlNS00NzIyLWJmNjAtNDNlZWUwOGQyYzhh%40thread.v2/0?conte
xt=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

االهداف:
• كيفية إنشاء فريق من نوع class
• كيفية اضافة االعضاء عن طريق الرابط ،ال ،codeلbulk
• كيفية التحكم باعدادات الفريق.
المخرجات  :إنشاء فريق واضافة الطالب .

ن
ساعتي )
الخميس  ١٤ابريل :إستخدام تيمز لتحسين مهارة القراءة ( المدة الزمنية
لينك اللقاء-:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjJiOGI5MGYtYzU3MC00OWVlLTk3OTgtZTg1MGUxYTNhZTRi%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

االهداف:
• كيفية استخدام تحضير الواجب من نوع reading progress
• كيفية ارسال الواجب للطالب
• طريقة استخدام االداة من قبل الطالب
• طريقة متابعة الطالب و التحقق من دقة القراءة.
المخرجات :
إرسال واجب من نوع  reading progressو متابعة مهارة الطالب بالقراءة .
ن
ساعتي )
السبت  ١٦ابريل :إستخدام تيمز للتواصل مع الطالب عن طريق الفيديو ( المدة الزمنية
لينك اللقاء-:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmFiZmUxZjYtMjVmOC00NjRkLTkyMWYtOWIxZDAxM2YzNGE3%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

االهداف:
• كيفية إنشاء اجتماع مع الطالب .
• كيفية التحكم باالعدادات .
• كيفية مشاركة الشاشة و ارسال اسئلة مراجعة خالل البث.
• كيفية تسجيل الورشة و الحصول على التسجيل.
المخرجات :
إتمام شرح درس متكامل مع الطالب والحصول على التسجيل .

ن
ن
ساعتي )
االثني  ١٨ابريل :إستخدام الدفتر اإللكتروني  (OneNoteالمدة الزمنية
لينك اللقاء-:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjYzMWQ4ZGQtODk0Yi00NGQ5LWJjYzktYWY5ZTBkZWMxOTc1%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

االهداف:
ن
ر
ر
ون.
كيفية استخدام تطبيق  Class Notebookالنشاء دفب إلكب ي
كيفية ادارج قصص و اشتخدام القارئ الشامل.
كيفية ٍإستخداك أداة الMath Tool
كيفية إرسال واجب عىل class Notebook
المخرجات :
تفعيل  class Notebookمع الطالب و ادارج مصارد داعمة كراجعات .
ن
ساعتي )
االربعاء  ٢٠ابريل :كيفية استخدام  swayلتحويل الكتب بصورة الكترونية ( المدة الزمنية
لينك اللقاء-:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWNhZWUxMDAtZjc1OS00YWU2LWFkNjMtMDJlNzVmMjVlYzQ4%40thread.v2/0?c
ontext=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

االهداف:
كيفية إنشاء sway
كيفية إضافة الصور ,الفيديو virtual lab ,
كيفية مشاركة ال  swayكرابط
التعرف على تطبيق insight
المخرجات :
استخدام تطبيق  swayلجمع ادلة عن تفعيل االدوات بالورش السابقة .

 ابريل٢١ الخميس
كيفية التقديم لبرنامج المعلم الخبير
-:لينك اللقاء
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NGEyYzU0ZDAtYmRhYy00ZjEwLTg3MTEtODgyZjM5MTJkYWIz%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 ابريل٢٢ السبت
كيفية رفع المطلوب من األنشطة للمتدربين
-:لينك اللقاء
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjYxNjdkMTUtZWUxNy00ZjZkLTkzNzEtNmMxODc2OGU4YTMw%40
thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7b1ed14-60d4-4af9-a9643d78faf5ea51%22%2c%22Oid%22%3a%22b8f7a19a-f041-4410-b68c3228975000e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 سيتمكن المعلمون منtenant  " تواصل معنا – الدعم الفني " في كل: سيتم إنشاء فرق تحت مسمى
 و سيتم رفع جميع االدلة في هذه الفريق عبارة.االنضمام اليها و التواصل في حال كان هناك اي مشاكل
insight من تطبيق الــexcel sheet  وsway عن

