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ي 
 
ي و البدء ف

 
ون يد اإللكبر  مايكروسفت تيمز استخدامطريقة الدخول إىل البر

 

  O365الدخول إىل  األوىل: الخطوة 

   https://www.office.com/ اضغط عىل الرابط التال    -1

  إضغط " تسجيل دخول" -2

 

 

  ثم  -3
ون  يد اإللكبر   Nextاضغط عىل  ادخل البر

 

 

 

 

https://www.office.com/
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  Sign inعىل ضغط ادخل كلمة المرور ثم إ -4

 

 

 Yesثم اضغط  … ”Don't show this again“اضغط عىل  -5
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مايكروسوفت تيمز استخدام  بدءالخطوة الثانية :   

  . الجانب االيمن من الصفحة عىل تيمز  أيقونة اضغط تيمز،لفتح مايكروسوفت  -1

 

 

  تيمز من خالل صفحة الويب ،  -2
 ضغط عىل إللبدء ف 
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 صبحت صفحة مايكروسوفت تيمز جاهزة أ -3

 

   اإلعدادات إلاذهب  -تعريب التطبيق  -4
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  ”Save and restart“ تحديد اللغة العربية  ثم اضغط عىل -5

     

 

 صفحة مايكروسوفت تيمز جاهزةصبحت أ -6
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 تحميل التيمز عىل جهاز الحاسب اآلىلي 

  

يل تطبيق تيمز  -1 ،جهاز الحاسب  ىلع لتب   يل تطبيق سطح المكتب" اآلل   اضغط عىل "تب  

 

 

يل التطبيق   Show in folderاضغط عىل  -2  وقم بتب  
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   ا التطبيق أصبح جاهز   -3
ون  يد اإللكبر وبدأ   ”Sign in“ اضغط عىل عمل ثم  الخاص بال قم بإدخال البر

 التمب   باستخدام 
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ي مايكروسوفت تيمز
 
 عقد  اجتماع ف

 اجتماع األن  عىلالضغط  يمكنك جدولة اجتماع عن طريق -1

  الزاوية  انتقل إل التقويم عىل الجانب األيرس من تيمز ثم حدد  
 
اجتماع األن الموجود ف

 اليمن  

  يوإذا كنت تريد استخدام الفيد عنوان وتحديد قبل بدأ االجتماع يمكنك أن تقوم باختيار 

  اآلنانقر فوق " االنضمام" 

  أصبح اجتماعك قيد التشغيل اآلن 

  

 جدولة اجتماع عن طريق -2
 
 عىل  االجتماع جديد. الضغط  يمكنك أيضا
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  لوك أوت مايكروسوفتطريق عن  وخارجية داخلية جهات مع اجتماعات لعقد

ة من  Teamsيمكنك إنشاء اجتماعات  -1   Outlookجديدة مباشر

 "   Teams meeting" بعدها  "  "New Itemثم إخبر     Homeإضغط عىل  -2
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  للمدعوين أ -3
ون  يد اإللكبر  اإلنتهاءو  ت البدءوالموقع ووق وموضوع االجتماعضف البر

 فوق إرسال. قم بإنشاء رسالتك ثم انقر  -4

 

 

 

اجعالمر   

https://support.microsoft.com/ar-sa/teams?ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa 

 

 

 اضافة البريد االلكتروني لالشخاص المدعوين لالجتماع

 عنوان االجتماع 

 مواعد و تاريخ االجتماع

 رابط االجتماع

 ارسال

https://support.microsoft.com/ar-sa/teams?ui=ar-sa&rs=ar-sa&ad=sa

