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(Teams)خيارات الدخول عبر برنامج تيمس

، (للمدرسة) Teams Enterprise: وهي(. Teams)من برنامج تيمسثالثة إصدارات هناك •

Teams personal(لألصدقاء والعائلة ) ،Teams free (للعمل.)

، (للمدرسة) Teams Enterpriseمع ( لألصدقاء والعائلة) Teams personalبرنامجلن يعمل•

(Different Versions of Teams) هذه اصدارات مختلفة من برنامج تيمس 

بتسجيليقومأنTeamsتيمسبرنامجعبراجتماعإلىاالنضماميريدشخصأيعلىيجب•

Teamsإلىالدخول EnterpriseأوTeams free

https://support.microsoft.com/en-us/office/learn-more-about-how-different-versions-of-teams-work-together-f7c6246c-7485-405a-83db-5035d90c8656




Teamsفي برنامج تيمس التسجيل 

بمايكروسوفتمتعلقةحساباتأيمنخروجكتسجيلمنتتأكدأنالمهممن،تبدأأنقبل

Microsoft.

غيرأوPrivateخاصربماأو)(Incognito)المتخفيالتصفحنافذةاستخدامهيطريقةفضلأ

inخاص Private،أيلىإالدخولتسجيلعدممنالتأكدإلىذلكسيؤدي.(متصفحكعلىاعتمادًا

.العمليةهذهبدءعندحسابات



Teamsالتسجيل في برنامج تيمس 

زر واضغط على   Get Teams for freeإلى إنتقل •

Sign up for free فقم زر، ذلك ترى كنت ال إذا

ل الى    للوصو( تقريبًا إلى أسفل الصفحة)ألسفل بالتمرير ل

GetMicrosoft Teams for your 
organization today،

أدخل عنوان البريد . Sign up for freeاختر ثم •

 Microsoft Teamsاإللكتروني الذي تريد استخدامه مع 
free.

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams


التسجيل في برنامج تيمس 

Teams

فية في الشاشة التالية ، أجب عن السؤال حول الكي•

.Teamsالتي تريد بها استخدام 



Sign-up for Teams

ي ، فستتم مطالبتك بإدخال عنوان البريد اإللكترونFor schoolإذا اخترت للمدرسة •
إذا . من خالل مدرستك Teamsللمدرسة لمعرفة ما إذا كان لديك حق الوصول إلى 

في، فسيتم توجيهك للتسجيل ,For friends and familyوالعائلة اخترت لألصدقاء 
Skypeتطبيق سكايب 

...، يمكنك المتابعة إلى الخطوة التالية For workالعمل إذا اخترت •

-multiتم تمكينإذا . منك التحقق من معلوماتك مرة أخرى في هذه الخطوةسيُطلب •
factor authentication, ، إلى تقديم وإال ستحتاج. هاتفكربالتخويل عبفقد تتم مطالبتك

.كلمة المرور الخاصة بك هنا



التسجيل في برنامج تيمس 

Teams

ذلك ، قم بملء اسمك والمعلومات األخرى بعد •

Set up Teamsعلى المطلوبة ، ثم انقر 



التسجيل في برنامج تيمس 

Teams

بإنشاء حساب  Microsoftانتظر بصبر بينما تقوم ثم 

Teams  يمكن. )لتستخدمهاالعداد  الخاص بك ثم

هرستظ. أن تستغرق هذه العملية ما يصل إلى دقيقة

(.شاشتين  للتحميلعندك



التسجيل في برنامج تيمس 

Teams

 Teams، سيُطلب منك تنزيل تطبيق أخيًرا •
desktop app استخدامعلى الكومبيوتر أو

.على الويبTeams web appتطبيق 



التسجيل في برنامج تيمس 

Teams

ستتم مطالبتك، Teamsعند بدء استخدام •
بدعوة اآلخرين لالنضمام إلى 

لن يحتاج . الخاص بك Teamsمجموعة
األشخاص الذين تدعوهم إلى الخضوع لهذه 

يمكنهم ببساطة االنضمام إلى . العملية
.الخاصة بك Teamsالمجموعة 

 Teamsهل تتساءل عن كيفية العودة إلى •
free  ؟ انتقل إلى هناhere لبدء استخدام

Teams free بعد إكمال عملية التسجيل
ي سيعيدك ، ستتلقى أيًضا رابط  بريد إلكترون

.وقتما تشاء Teamsإلى 

https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/


Teamsالتسجيل في برنامج تيمس 

ة يوضح للمستحدمين كيفية تسجل الدخول وكيفيMicrosoftتمايكروسوفمنالدليلهذا•

Teams freeالحصول على 

https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1
https://support.microsoft.com/en-us/office/sign-up-for-teams-free-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1

