
الفيديو مع المعلمين   محادثات كيفية المشاركة في    

 كيفية المشاركة في محادثات الفيديو مع المعلمين من أجل المشاركة في مؤتمرات الفيديو مع الفصل ، يجب أن 

Argo  يكون لديك الرابط الذي قدمه المعلم على لوحة اإلعالنات اإللكترونية 

http://www.sc15683.scuolanext.info :1)  نفتح متصفح الويب ونذهب إلى العنوان التالي 

ل أدخل اسمك وكلمة المرور وانقر فوق تسجيل الدخو  

“Documenti” 2) من الشاشة التالية ، انقر فوق عالمة 

 

  “Bacheca”  ت انقر فوق لوحة المالحظا  “Documenti”  ةبمجرد فتح عالم  (3 

 

“Bacheca Scuola”  4) في النافذة التي تفتح ، انقر فوق لوحة مالحظات المدرسة 

 



(LINK PER CONNETTERSI ALLA CONFERENZA)  5) سنرى رسالة نصها: رابط لالتصال بالمؤتمر 

كلمة المرور اكتب في الرسالة نجد كلمة المرور للوصول ،   ( 1234هذه الحالة  )في  

http://meet.jit.si/lezionediprova وانقر على رابط عنوان 

 

 

 6) بمجرد فتح الموقع ، سيُطلب منا منح أذونات الستخدام الميكروفون وكاميرا الويب   

 “Consenti”  السماحانقر فوق   

 

Google Calendar و Office 365 7) سيُطلب منا أيًضا تثبيت امتداد تقويم 

 “Do not show me this again” "عدم إظهار هذا مرة أخرى  ونقر فوق      

X  عالمة  وأغلق التحذير بالنقر فوق  

 

1 

2 



علينا لصق كلمة المرور  في هذه المرحلة ، في النافذة التي تظهر مع كلمة المرور المطلوبة ، يجب     (8 

< لصق ، ثم انقر فوق موافق في النهاية ( ، ثم انقر فوق زر الماوس األيمن5التي نسختها )كما في النقطة   

 

. قبل بدء المحادثة ، يجب علينا اإختيار اللغة اإليطالية وإدخال اسم المستخدم الخاص بنا )ببساطة  منطقة العمل 

 9) .اسمنا( ليجده المعلم 

 

ر أوالً على الجزء العلوي األيمن حيث يوجد المربع المتعلق بكاميرا الويب الخاصة بنا واكتب اسمناانق  (10 

ل ماريا( ، وبعد كتابته ، انقر فوقا)مث  (invio/enter) على لوحة مفاتيح الكمبيوتر  

 



 

،على الجزء السفلي األيمن حيث توجد ثالث نقاط لفتح القائمة  اآلن علينا ضبط اللغة. ثم انقر  (11 

“Settings” بمجرد فتحها ، انقر فوق اإلعدادات      

 

”More“ ثم في ”Language“ نختار اللغة اإليطالية  انقر فوقفي النافذة التي تفتح ،    (12 

 أخيرا انقر على موافق 

 

 في هذه المرحلة ، نحن مستعدون لحضور محادثة الفصل

. قبل التفاعل مع الزمالء والمعلمين ، من الضروري معرفة واجهة التطبيق والقواعد العامة من أجل  واجهة 

 متابعة الدرس فيما يتعلق باآلخرين كما يلي 

 

 

1 

2 

1 
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 13)  ء طرح سؤال المعلم أو سؤال نطرحه ، نتجنب مقاطعة التفسير. ما عليك. إذا كان لدينا شك أثناأداة يدوية  

سوى النقر على اليد في أسفل اليسار للحجز. سيرى المعلم اإلشعار ، وبمجرد اكتمال التفسير ، سيعطينا  

 .الفرصة للتحدث واحًدا تلو اآلخر لتجنب االرتباك

 

 14) الرسائل. خالل المؤتمر ، يمكنك إرسال واستقبال الرسائل المشتركة للفصل بأكمله. عندما نتلقى رسالة ،  

 سيظهر إشعار أزرق في أسفل اليسار كما في المثال 

 

ج ليه لفتح الدردشة الشائعة للفصل بأكمله. مفيد لطرح األسئلة دون إزعا ما عليك سوى النقر ع  

 

فصل بأكمله. من خالل النقر على المربعات من الممكن مشاهدة المعلم فقط أو حتى ال   (15 

 الصغيرة األربعة الموجودة على اليمين ، يمكنك فتح المربع المشترك للفصل بأكمله 



 

ون لدينا صورة واسعة لجميع زمالؤنا في الفصل بهذه الطريقة سيك 

 

 للعودة إلى رؤية المعلم فقط ، انقر فوق المربع الخاص بالمعلم 

خالل محادثة الفيديو ، يمكننا إلغاء تنشيط الميكروفون الصوت والفيديو واختتام المحادثة.   (16 

ى الزر األحمر المركزي والكاميرا بمجرد النقر على الرموز التي تمثلهما. إلنهاء المحادثة ، انقر عل  

 الذي هو صورة المكروفون االحمر 

 

 

Professore 



(Android)    تواصل مع الهاتف  
 

“Jitsi“ نبحث عن Play store 1) لالتصال بهاتفك الذكي ، يجب عليك أوالً تنزيل التطبيق من متجر 

 ونثبت التطبيق 

 

لغرفة في الرسالة التيمجرد تنزيل التطبيق ، يجب علينا فتحه وإدخال اسم الغرفة. نجد اسم اب  (2 

“Bacheca” تركها المعلم على لوحة اإلعالنات     

 

 على سبيل المثال ، إذا كان الرابط الذي قدمه المعلم على لوحة اإلعالنات هو التالي 

 meet.jit.si/lezionediprova  سيكون اسم الغرفة  Lezionediprova ثم نكتب اسم الغرفة ثم نضغط على  

“Unisciti” 

 

 



 ( 1234في هذه الحالة  )  “Bacheca” أدخل كلمة المرور التي أعطانا إياها المعلم على لوحة اإلعالنات    (3 

“Ok” وانقر فوق موافق. 

 

 4) بالنسبة للقواعد التي يجب اتباعها خالل محادثة الفيديو ، يرجى الرجوع إلى الصفحات األولى من 

 الدليل

                     


