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ي منصة التعليم
 
 ارشادات ف

 

 :الصفحه الرئيسية 

 

 قم بفتح منصة التعليم عن بعد من خالل الرابط التالي 

 https://egypt-hub.edu.eg 

 

 

 

   الخاص ب  
ون  يد االلكبر  سيتم دخولك المنصه بنجاح office 365قم بالضغط عىل تسجيل دخول وادخل البر

 تحتوي عىل :  ويظهر  
 امامك الصفحه الرئيسيه التر

https://egypt-hub.edu.eg/


ات الخاص بالحساب وادوات التعلم و ه  صفحة ارسال االشعارات  القائمه الرئيسيه وب  ها كيفية االستخدام و جدول المحاض 

 يئه التدريس  وايضا متابعة كل اوراق العمل الخاصه بالمواد المكلفه لهذا الحساب. من جهة ه

  



 

 :الجدول 

 

 . "لمتابعة جدولك قم بالضغط عىل عنرص القائمه "الجدول 

 

 

 



 

 

 يقوم بها و حقول فرز  
تنقسم صفحة الجدول بالنسبة لهيئة التدريس ال  المناصب التر

منصب  بالتقويم االسبوع  كما هو موضح المناصب لعرض  الجدول الخاص بكل 

 بالصوره السابقه. 

 ه   يمكن عقدها مع الطلبه من " محاض 
حيث يعرض الجدول كل انواع االجتماعات التر

ا اختبار" و تعرض كل منها بلون ممبر  كما هو موضح بالصوره اعىل  وسكشن ومعمل واخبر

 الجدول. 

ه او الخانه المطلوبه لعرض تفاصيلها  ويمكن العضاء هيئة التدريس الضغط عىل المحاض 

ة عىل االجتماع المحدد   Teamsوالرابط الذي يقوم بالتوجيه ال  برنامج  والدخول مباشر

 بالجدول. 



 



 تم حجزها العضاء هيئة التدريس االخرين باللون االحمر مع مالحظه ظهور خانه  
لكل المواعيد التر

 الذين هم عىل نفس السنه الدراسيه والقسم. 

  ات او الجداول الخاصه به بكل المناصب المعير ويمكن لعضو هيئة التدريس ايضا عرض كل المحاض 

ات" حيث ان المنصه    جدول مجمع عن طريق الضغط عىل زر "جدول جميع المحاض 
عليها ف 

 تعرض كل منصب بلون مختلف كما هو موضح بالصوره التاليه. 

 



  



 

 :ادوات التعلم 

  :االشعارات 

  " يقوم عضو هيئة التدريس بالضغط عىل قائمة "ادوات التعلم" تظهر امامة عنرصي القائمة المنسدله

 االشعارات و اوراق العمل"

  قم بالضغط عىل عنرص القائمة "اشعارات" لفتح شاشة االشعارات حيث تقوم المنصه بدعم هيئة التدريس

ة من خاللها بدال من الدخول عىل برنامج   ثم ارسال االشعارات   Teamsبارسال كل االشعارات الالزمه مباشر

 للطلبه وتكون الشاشه كما ه  موضحه بالصوره التاليه. 

            

 اختيار الكليه والقسم والسنه التر تريد ارسال اشعارا اليها كما هو موضح بالصوره السابقه ثم قم بكتابه قم ب

االشعار الذي تريد ابالغه للطالب وقم بالضغط عىل "ارسال" , الحظ ظهور رساله تاكيد بان تم ارسال االشعار 

 . Teamsج بنجاح وب  هذا سيصل لكل الطالب بهذه المرحله االشعار عىل برنام



   الحظ انه يمكن الوصول لشاشة ارسال اشعارات ايضا من خالل ايكونة االشعارات 

 

  :اوراق العمل 

 

 

 

 قم بالضغط عىل عنرص القائمة "اوراق العمل" لفتح شاشة اوراق العمل حيث تقوم المنصه بدعم هيئة التدريس

ة من خاللها بدال من الدخول عىل برنامج    Teamsوالطالب بمتابعة كل اوراق العمل الخاصة بكل مقرر دراس  مباشر

نامج للمتابعه ثم تقوم بالتوجيه المباشر لورقة العمل المطلوبه د الجراء كل ما هو   Teamsاخل المقرر الدراس  ببر

 وتكون الشاشه كما ه  موضحه بالصوره السابقه.  teamsمطلوب دون البحث عنه داخل 

 تم اختيارها بحقول الفرز كما هو موضح بالصوره  
الحظ ان المنصه تعرض اوراق العمل الخاصه بااللمرحله التر

 السابقه. 



المواد يتم الضغط عىل زر "كل المواد".  ولعرض كل اوراق العمل لكل 

 :  و اذا اردت كعضو هيئه تدريس رفع ورقة عمل جديده هناك طريقتير 

 الضغط عىل زر "رفع اوراق العمل" الموضح بالصوره السابقه لتوجيهك لصفحة اوراق العمل عىل برنامجTeams  . 

 رقه العمل لهذا المقرر كما هو موضح بالصوره واذا اردت الدخول لرفع ورقه عمل بمقرر دراس  محدد تقوم بفتح و

كورقة عمل للمحاسبه الماليه ثم الضغط عىل زر "رفع اوراق العمل " الموجود بداخل المرب  ع الخاص بهذا المقرر 

نامج  ة ببر  .  Teamsللوصول له مباشر

قدم وايضا متابعة كم عدد ويمكن لعضو هيئة التدريس رؤية كل اوراق العمل الذي قام برفعها مرتبه باالحدث ثم اال

نامج  ومراجعتها او   Teamsالطالب الذين قاموا بتسليم ورقة العمل ليقوم عضو هيئة التدريس بالدخول اليها ببر

 تصحيحها. 

 نامج  .  Teamsقم بالضغط عىل زر "رؤية المزيد" اذا اردت الوصول لهذه الورقه ببر



 

 

 


