كيفية االنضمام إىل اجتماع فرق مايكروسوفت
Microsoft Teams
هذا الدليل سيساعدك ف معرفة المزيد حول استخدام فرق مايكروسوفت
وكيفية االنضمام إىل اجتماع.
ُ
تظهر الصورة أدناه الرموز أو الوظائف الرئيسية لـفرق مايكروسوفت .بمجرد أن
تكون ف مكالمة فيديو  ،يمكنك استخدام هذه الوظائف للتواصل مع اآلخرين
ف المكالمة (عىل سبيل المثال  ،ستسمح لك دردشة االجتماع بكتابة سؤال
للمجموعة  ،أو رفع يدك لجذب انتباه الشخص المتحدث).
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تعليمات

كيفية االنضمام إىل اجتماع فرق مايكروسوفت Microsoft Teams -
باستخدام مستعرض ويب
ً
بكامييا
الذك أو جهازك اللوحي مزوديا
ي
 .1افتح جهازك .يجب أن يكون هاتفك
ر
ً
ً
م في مكالمة
أو ميكروفونا مثبتا حتي تتمكن من رؤية اآلخرين وسماعه ي
.الفيديو
م تسجيل عنوان بريدك اإللكيوني
 .2افتح حساب بريدك اإللكيوني الذي ت ي
 Outlook).أو  Gmailمثل( به
م
الييد اإللكيوني التي أرسلها المنظ ي
. .3افتح دعوة ر
الييد
 .4انقر فوق رمز "االنضمام إىل اجتماع فرق مايكروسوفت في ر
اإللكيوني

 .5اتبع التعليمات التي تظهر عىل الشاشة لالنضمام إىل المتصفح أو عن
.طريق تييل التطبيق عىل جهازك
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كيفية االنضمام إىل اجتماع فرق مايكروسوفت - MicrosoftTeams
باستخدام التطبيق
ً
م
م يكن مثبتا بالفعل  ،فانتقل إىل متجر تطبيقات جوجل بالي وق ي
 .1إذيا ل ي
بتييل تطبيق فرق مايكروسوفت

م
الييد اإللكيوني التي أرسلها المنظ ي
. .2افتح دعوة ر
 .3عندما يوشك االجتماع عىل البدء  ،انقر عىل أيقونة  /رابط "االنضمام
".إىل اجتماع الفرق

م حدد االنضمام كضيف ،
 .4حدد للفتح فيفرق .ث ي

. .5اكتب اسمك وانقر عىل االنضمام إىل االجتماع

ا
م حضور االجتماع ً
قريبا
متصل اآلن باالجتماع وسيتيح لكي المنظ ي
ي
 .6ستكون
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مزيد من الدعم
دعم عب الهاتف من Manchester Digital Champions
ر
باإلنتنت؟ هل تحتاج إىل مساعدة ف استخدامه؟
هل حصلت عىل جهاز يتصل
لدينا فريق من األبطال الرقميي الذين يقدمون الدعم عت الهاتف لسكان
ر
مانشست .يمكن إجراء المكالمات بـ  15لغة.
ً
بريدا ر
إلكت ً
ونيا إىل
أرسل 07860 064128أو أرسل
 ،digitalinclusion@manchester.gov.ukاترك اسمك وسنعاود االتصال
بك وسنساعدك!
ابق عىل اتصال من خالل COVID-19
ر
باإلنتنت  ،فاتصل بالمجتمع
إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ودعم لالتصال
خط مساعدة دعم COVID-19عىل  ،08002346123أو مراسلتنا عت التيد
ر
اإللكتون عىل
digitalinclusion@manchester.gov.uk
اكتشف المزيد عىل:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:
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All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice.
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Version 7 Android _Arabic_ January 2021]
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