
 ) الطالب( Microsoft Teams اجتماع في والمشاركة االنضمام
 
 

  الویب مؤتمرات توقعات  تتبع  أن المتوقع  ومن .مدرسك مع  والتعاون الویب عبر  المؤتمرات عقد  Microsoft Teams تطبیق یتیح
  والمنشورات االتصاالت جمیع  مراقبة ستتم الدخول، تسجیل وبمجرد . Meeting Teams a in do to What في ھنا الموجودة
 .الفیدیو  ومقاطع

 
 

 Microsoft Teams تطبیق عبر اجتماع إلى االنضمام
 
 

  عبر LaunchPad إلى الدخول  بتسجیل قم .1
 https://launch.ocps.net. الرابط 

 

 . Canvas على  انقر  .2

 

  عبر االجتماع إلى لالنضمام متعددة طرق ھناك .3
 .Microsoft Teams تطبیق 

  كان إذا ما لمعرفة  بك الخاص Canvas تقویم افتح ●
 .بك لالجتماع موعًدا حدد قد معلمك

 Canvas Announcements على انقر ●
  Discussionsأو Assignments أو
 .الممكنة االجتماعات لعرض To-Do Listأو

 
 
 
 
 
 
 

 

 .معك معلمك شاركھ الذي  الرابط على  انقر  .4
 

or 

 
 

  لالنضمام  Open your Teams app حدد .5
 .Teams اجتماع  إلى

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1msU9xBEgyrW4hbdI1-k5_9_6nfAP-_s8FStCfBnYFa8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1msU9xBEgyrW4hbdI1-k5_9_6nfAP-_s8FStCfBnYFa8/edit?usp=sharing
https://launch.ocps.net/


 

  البرید  باستخدام الدخول  بتسجیل قم ذلك، منك طُلب  إذا .6
 .كطالب بك  الخاصین المرور وكلمة اإللكتروني 

 البرید اإللكتروني:
studentnumber@students.ocps.net 

 
 

 .الدخول  تسجیل قید للبقاء) نعم( Yes حدد .7

 
 

 Microsoft Teams Meeting الرابط  إلى ارجع .8
 .االجتماع إلى لالنضمام علیھ وانقر

 

 
 فانتقل  ،كضیف  Teams اجتماع  في  دخلت  قد  كنت  إذا  :ملحوظة

 Microsoft أیقونة  على   وانقر Launch.ocps.net إلى 
Teams  وكلمة  اإللكتروني  البرید  باستخدام  الدخول  لتسجیل 

 أورانج  بمقاطعة  العامة  المدارس   بمنظومة  الخاصین  المرور
(OCPS). 

 

or 

 
 
 
 
 

  ویمكن .بك الخاصة والفیدیو الصوت إعدادات  اختر .9
 .الصوت ومكبرات الكمبیوتر میكروفون ضبط

 
 

mailto:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A:%20studentnumber@students.ocps.net
mailto:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A:%20studentnumber@students.ocps.net
mailto:%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A:%20studentnumber@students.ocps.net


10. انقر على   Join now)االنضمام 
اآلن

 ( 

وسیقبلك   الردھة  في   تنتظر   بأنك   إشعاًرا   معلمك  سیتلقى  .11
 .االجتماع بدء عند

 في بالمشاركة االجتماعات أدوات  شریط  لك سیسمح .12
 .االجتماع

 ) المشاركین اعرض ( View participants .أ
في رسالة نشر(  Post in the meeting chat .ب

 ) االجتماع دردشة
أیقونة( Raise/lower your hand icon .ج

 ) الید خفض/رفع
 ) الخیارات من المزید( More options .د
إیقاف/تشغیل( Turn on/off your webcam .ه

 ) بك صةالخا  الویب كامیرا تشغیل
/تشغیل( Turn on/off your microphone .و

 ) بك  الخاص المیكروفون تشغیل  یقاف
 Share your screen (only if teacher .ز

allows) )فقط بذلك  المعلم سمح إذا ( شاشتك مشاركة ( 
 (مغادرة االجتماع) Leave the meeting .ح

عن الخیارات  من المزید إلى الوصول یمكن .13
 .الثالث النقاط تحدید طریق



 

 جدیدة رسالة اكتب االجتماع، محادثة في للمشاركة .14
 ).إرسال( send وحدد

 
  

 

 .االجتماع من للخروج) مغادرة(  Leave حدد .15

 
 
 

 


