
Microsoft Teams تطبيق

تمتلك  والتي   ،Microsoft Office 365 منظومة 
التطبيقات،  هذه  جميع  استخدام  رخص  الجامعة 
المستخدم  حساب  خالل  من  جميعها  تعمل  حيث 
تطبيق  ويتيح  به.  الخاصة  المرور  وكلمة  الجامعي 
Microsoft Teams التواصل الفوري مع أعضاء فرق 
العمل بالصوت والصورة وعقد المحادثات الكتابية، مع 
بناء قاعة اجتماع افتراضية للعمل ومشاركة الملفات 
أعضاء  بين  لحظيًا  وتحديثها  والمالحظات  والمشاريع 
الفريق وتسجيل االجتماعات، مع إمكانية متابعة سير 
العمل عن بعد وتبادل البيانات والملفات مع التطبيقات 

.Office 365 األخرى الموجودة في منظومة

Microsoft Teams

هو أحد تطبيقات



خاصية إنشاء
فرق عمل

التطبيق هو أداة 
للتعاون والمشاركة

خاصية عقد
المحادثات

Microsoft Teams

مميزات تطبيق
Microsoft Teams

يمّكن التطبيق كل 
جهة بالجامعة من إنشاء 
فرق العمل التابعة لها 
وفق هيكلها اإلداري 

مع إمكانية توزيع 
المهام على المنسوبين 

ومتابعتها

يتيح التطبيق إمكانية 
عمل أكثر من مستخدم 
 Microsoft على ملفات

Office واستعراضها 
وتعديلها بشكل لحظي

يمكن من خالل التطبيق 
عقد محادثات صوتية أو 
مرئية وإرسال الرسائل 
والمحادثات النصية إلى 
جهة اتصال أو أكثر من 

جهات االتصال الموجودة 
على الحساب الجامعي
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خطوات تشــغيل المحادثات الصوتية والمرئية على تطبيق
Microsoft Teams
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تحميل التطبيق حسب نظام التشغيل

ــب  ــى الوي ــق عل ــخة التطبي ــح نس ــك أو تصف ــاص ب الخ
https://www.office. الرابــط:  تصفــح  خــال  مــن 

ــي الجامعــي الخــاص  ــد اإللكترون ــة البري ــم كتاب com ث
ــة  ــة مصادق ــى منص ــك عل ــيتم تحويل ــا س ــك، وبعده ب
الحســاب الجامعــي ويمكــن الدخــول بالحســاب الجامعي 
ــك. )userID@kfu.edu.sa( وكلمــة المــرور الخاصــة ب

بعد ذلك سيتم الدخول

 ، Microsoft Office 365  علــى تطبيقــات منظومــة
 Teams ثــم نختــار منهــا تطبيــق

بعد ذلك تظهر شاشة التطبيق الرئيسية

ــك مــن خــال  ــق عمــل يمكــن عمــل ذل وإلنشــاء فري
اختيــار )الفــرق( مــن القائمــة الجانبيــة – واختيــار زر 

)إنشــاء فريــق( . 
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من الشاشة التالية يمكن اختيار

ــم  ــد اس ــائه وتحدي ــوب إنش ــل المطل ــق العم ــوع فري ن
ــد درجــة الخصوصيــة  ــه وتحدي الفريــق ووضــع وصفــاً ل

ــة. المطلوب

بعد ذلك تظهر شاشة

إضافــة جهــات اتصــال أو جهــات توزيــع إلــى الفريــق الذي 
نشــئ مــع تحديــد نوعيــة العضويــة )عضــو – مالك(.

ُ
أ

يلي ذلك شاشة الفريق مشتملة

ــة مثــل:  علــى األعضــاء وعناصــر التحكــم فــي المحادث
الكاميــرا  اســتخدام   – ملفــات  إرفــاق   – )التنســيق 

لاجتمــاع مــع أعضــاء الفريــق، وخافــه( . 



قسم تقنيات التعليم والدعم الفني
9888

DIT.ETTSD@KFU.EDU.SA

وسائل االتصال بالدعم الفني:

يمكن لكافة منسوبي الجامعة التواصل مع فرق الدعم الفني من خال وسائل التواصل التالية:

وحدة عاقات المستفيدين
5211

DIT.CSO@KFU.EDU.SA

جميع احلقوق محفوظة جلامعة امللك فيصل 2020 © | تصميم وتطوير عمادة تقنية املعلومات
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مع مالحظة في حال تشغيل زر الكاميرا

ســتظهر شاشــة االجتمــاع اآلن مــع إمكانيــة وضــع 
 . لاجتمــاع  موضــوع 

ويمكن تشغيل أو تعطيل الكاميرا

وتشــغيل أو كتــم الصــوت ومشــاركة ســطح المكتــب 
أو قطــع  المشــاركين  إخفــاء  او  المحادثــة  أو إظهــار 

المكالمــة . 

كما أنه عن الضغط على زر المزيد

الخصائــص  مــن  العديــد  ســتظهر  اإلجــراءات  مــن 
المحادثــة  تســجيل  أهمهــا  مــن  والتــي  اإلضافيــة 
بالصــوت والصــورة وإرســالها إلــى جميــع المشــاركين.

 ،Microsoft Teams للمزيد من المواد التعريفية بتطبيق
يمكن تصفح الروابط التالية:

https://bit.ly/33oemAx
https://bit.ly/38UbLiX

