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 Kom i gang med (  تعلم سکایب ابدأ  المسمی التقدیمي PowerPoint بوربوینت  مع عرض سویة سیناریویجب استخدام ھذا ال
Skype ( الصفحة   1  العرض إلى شریحة 1 النقطة نتمي ت . بوربوینت. ترقیم النقاط یتوافق مع)إلى   2النقطة  و، بوربوینت) في 1

 .  عرض . یمكن العثور على نفس النص كمالحظات تحت كل شریحةوھکذا، 2الصفحة  
 

یمكن ھي عناوین.  كبیرةبأحرف  ات المکتوبةالدورة التدریبیة. الكتاب  المشرف علی تعلیقات  يھ  عریضالالخط ات المکتوبة ب الكتاب 
 یناریو. کسالدورة التدریبیة  علی استخدام بقیة النص من قبل المشرف 

 
 سیناریو ال

 

 .  علیمأھداف التعلم مع المشاركین في الدورة قبل بدء الت استعرض. 1
 أھم المعلومات وتذكرھا.   ھذا علیھم تعلمسیسھل     

 

 ؟  SKYPE السکایب  ما ھي خدمة  . 2

الشخص  لدی طالما أن لدیك أنت ومكالمات الفیدیو والدردشة عبر الویب.  الھاتفیة و ھي خدمة تتیح لك إجراء المكالمات السکایب .3

القیام بذلك  ما، یمكنكعندما تتحدثان ومتصلین باإلنترنت  سکایب  ) علی brukerkonto(حساب مستخدم  معھ  الذي ترید التحدث 

مكالمات  و عادیة على وجھ التحدید ألنھ مجاني إلجراء مكالمات یستخدمونھ  سکایب مجانًا. العدید من األشخاص الذین یستخدمون 

اإلنترنت والشخص الذي تتحدث معھ  ب  مربوط . طالما أنك ناس ال تواجد فیھای دیو بصرف النظر عن طول المحادثة والبلدان التي فی 

تتمكن من االتصال بھاتف    لکي، سکایبمن الممكن الدفع عند استخدام  کما . شيء  استخدام السکایب أي ال یكلفك فھو أیضا،   مربوط

ھذه الدورة. ال یوجد خطر من إنفاق أموال بطریق الخطأ على  بذلك في یقوم المرء  نتعلم كیفغیر متصل باإلنترنت، لكننا لن 

المال وإضافة   استخدامسیتعین علیك تأكید رغبتك في   اممكن  الدفع لجعل و  بھذا األمر،  سیتم إعالمك بوضوحإذ ، Skypeسکایب 

   معلومات الدفع.

. یمكنك أیًضا االتصال من  العادي  أو الھاتف الذكي أو الكمبیوتر الکمبیوتر اللوحيباستخدام  سکایب  بواسطة یمكنك االتصال 

سوف تکون  . األمثلة الموضحة في ھذا العرض التقدیمي )TV-spill-konsoll(  تلفزیون ذكي أو وحدة تحكم حدیثة أللعاب الفیدیو

واسطة سکایب  األجھزة تختار استخدامھا لالتصال بـ  أي نوع منتر. من األجھزة اللوحیة والھواتف الذكیة وأجھزة الكمبیومأخوذة 

  المنصة ولدیھ جھاز یقبل المكالمات، یمكنك االتصال من  سکایبمتروك لك. طالما أن الشخص الذي تتصل بھ ھو مستخدم ھو أمر 

  کافة یمکنك استخدام  أي  –تف ذكي  من جھاز كمبیوتر إلى ھاو. یمكنك االتصال من جھاز لوحي إلى جھاز تلفزیون ذكي  ھاي تریدت ال

 علی خدمة السکایب.   لدى كال الطرفین حسابیکون یمكنك تخیلھا. كل ما ھو مطلوب ھو أن التي  افیقالتو

 . المعدات 4

  نص الذی اشخیمكنك رؤیة وسماع األفعندھا ھي استخدام مكالمة الفیدیو.  Skype سکایب عبر. الطریقة األكثر شیوًعا لالتصال  5

 . ، ویمكنھم رؤیتك وسماع صوتك أیًضاھمتتحدث إلی 
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والھواتف الذكیة على كل من الشاشة والكامیرا والمیكروفون ومكبر الصوت مما یجعل    الکمبیوترات اللوحیةتحتوي كل من . 6

 . ھذە اإلمکانیات/اللواحق  معظم أجھزة الكمبیوتر المحمولة الحدیثة  یممكًنا. كما أن لد  االتصال

كل  حافة لمثل ھذا على طول  خلامفیًدا للبعض، ولكنھ اختیاري. ھناك مد ) høretelefoner( األذن استخدام سماعات  . قد یكون7

   من األجھزة اللوحیة والھواتف الذكیة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة. 

ه  كن لدیك ھذت ال تشتمل أجھزة الكمبیوتر الثابتة (غیر المحمولة) عادة على كامیرا أو میكروفون أو مكبرات صوت. إذا لم  . 8

 أحد المتاجر. معقول إلى حد ما من ھا بسعر ، فیمكنك شرائ الملحقات

إذا اشتریت كامیرا  وام كامیرا ویب.  مكتب، تحتاج إلى استخدالباستخدام كمبیوتر سطح  Skype سکایب إلجراء مكالمة فیدیو عبر. 9

ذات     ذن. ال تحتاج إلى مكبرات صوت خارجیة عند استخدام سماعات األعلی األغلب ملحقا بھالمیكروفون  کونویب، فسی 

 . ھالدیك مكبرات صوت خارجیة متصلة بجھاز الكمبیوتر الخاص بك، یمكنك بالطبع استخدام تإذا كان ولکن میكروفون. ال

 للحصول على صوت أفضل.  المیكروفون أذن ذات  سماعاتالناس . سیفضل العدید من 10

إرسال   تتمکن منشراء مكبرات صوت ومیكروفون لجھاز الكمبیوتر الخاص بك، ولكن بدون كامیرا لن یمكنك أیًضا  .11

 ستكون المحادثة أشبھ بمكالمة ھاتفیة عادیة بدون صورة / فیدیو.  وحینئذ ، تكصور

أیضا  یجب أن یتوفر لك ، ھاتقتنی التي  یةاإلضافوالمعدات  األجھزةبغض النظر عن فلدى الجمیع،  توافریجب أن ی ھناك شيء . 12

 .  )profil(  حساب/ملف تعریف ھذا البرنامج علیلدیك  ، وأن یکون Skypeبرنامج  واإلنترنت 

   . Skypeقم بتنزیل برنامج .  13

 أو تطبیق على أي جھاز لوحي أو ھاتف ذكي أو كمبیوتر. برنامج ك سکایب  یمكن تنزیل. 14

   في متصفحك.  سکایب برنامج ستخدم الكمبیوتر، یمكنك أیًضا فتحإذا کنت ت . 15

  حتی إذا لم تکن قد دخلت إلی ومع ذلك، من الجید تنزیل البرنامج على جھاز الكمبیوتر الخاص بك ألن اآلخرین یمكنھم االتصال بك 

   وتثبیتھ على أجھزتھم.  Skype برنامج بتنزیل قد قاموا. في ھذه الدورة التدریبیة، نفترض أن جمیع المشاركین لسکایب موقع الویب

جب على من یستخدمون األجھزة اللوحیة والھواتف الدخول إلى متجر التطبیقات الخاص بھم، والبحث عن  ، ی Skype. لتنزیل 16

Skype  وتنزیل التطبیق. تأكد من أنك متصل باإلنترنت . 

"تنزیل   اسمھ في المتصفح، حیث سترى على الفور زًرا كبیًرا  skype.noویجب على من یستخدمون الكمبیوتر االنتقال إلى صفحة 

Skype "  )"Last ned Skype".( واضغط على "موافق"  الزر . اضغط على ھذا )ok (  "أو "قبول)godta ( جھاز  تساءل  إذا

 عما إذا كنت ترید تنزیل البرنامج.   الكمبیوتر الخاص بك

 على الجھاز الذي یستخدمھ.   Skype برنامج  أصبح بإمكان أي شخص ھنا تنزیل

 قبل المتابعة.  Skype  برنامج من تثبیت واتأكد من أن الجمیع تمكن 
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 قم بإنشاء حساب مستخدم. .  17

 .  سکایب لفتح  یقونةاألفقاعة زرقاء. انقر على داخل  في  ' S'  حرف سكایب على سطح المكتب الخاص بك. انھ   أیقونةأعثر علی . 18

قد تبدو الصورة التي تظھر مختلفة بعض الشيء تبعًا لنوع الجھاز الذي تستخدمھ، ولكن الحقول التي یتعین علیك ملؤھا إلنشاء  .  19

 ملف تعریف مستخدم/حساب مستخدم ھي نفسھا.  

، لذلك لیس من المھم للغایة  فقطھو شيء تحتاج إلى القیام بھ مرة واحدة  Skypeإنشاء ملف تعریف مستخدم/حساب مستخدم على 

 حفظ ھذا القسم. ما علیك سوى اتباع التعلیمات التي تظھر على الشاشة وطلب المساعدة إذا كان ھناك أي شيء تتساءل عنھ. 

ھذە  ، ولكن قبل أن نصل إلى االحقً  سکایب الصورة على الشاشة ھي نفس الصورة التي ستظھر عند تسجیل الدخول إلى . 20

 نحتاج إلى إنشاء حساب مستخدم/ملف تعریف المستخدم.   المرحلة 

، انقر ھنا لبدء  )Lag konto( "إنشاء حساب"   فقط أو  ) Lag en konto(  "إنشاء حساب" عبارةفي مكان ما على الشاشة، سترى 

 العملیة. 

ھذە  الذكیة سیحصلون على معلومات حول "شروط الخدمة". اقرأ  اللوحیة والھواتف کمبیوترات. أولئك الذین یستخدمون ال21

 .  )Fortsett(  ثم اضغط على "متابعة" المعلومات

طلب منك خطوة  ت على الویب. ھنا یمكنك ملء المعلومات التي  Skypeیتم إرسال أولئك الذین یستخدمون الكمبیوتر إلى موقع 

 تتساءل عنھ. بخطوة. اطلب المساعدة إذا كان ھناك أي شيء 

)  سکایب(االسم المستعار أو اسم المستخدم على   سکایب  االسم الكامل واسم إعطاء ، یجب علیك سکایب لتصبح أحد مستخدمي. 22

 . وكلمة المرور وعنوان البرید اإللكتروني

 .لکي تتابعكل ھذا وانقر  قم بتعبئة.  23

 لك. اآخر  سکایب اسم  Skypeالذي تریده، فسیقترح  سکایب شخص ما یستخدم بالفعل اسم ھناك . إذا كان 24

جدید وحاول  اسم  ، فحاول كتابة ھذا ھو الحالھذا، فاضغط على الزر للمتابعة. إذا لم یكن  سکایبإذا كنت ترید استخدام اسم و.  25

 مرة أخرى. 

   من حسابك.  سکایبجمیع المعلومات األخرى، فسوف یتحقق  ل وقمت بإدخا فرید  سکایب اسم تکون قد حصلت علی عندما . 26

 لمتابعة حتى یصل الجمیع إلى ھذه النقطة. تریث في ا 

 إضافة جھات اتصال تلقائیًا من جھازك، ولكن یمكنك أیًضا القیام بذلك الحقًا.   Skypeذا أردت، یمكن لـ . إ27

 اضغط على الزر للمتابعة. 

 اتبع التعلیمات التي تظھر على الشاشة قبل المتابعة. . 28

 إدخالھ لتأكید رقم ھاتفك.علیك یجب  SMS نصیة  رسالة عبرسوف تتلقى رمًزا . 29
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 سکایب.   حساب مستخدم / ملف تعریف مستخدم على  تتکون قد أنشأ عند االنتھاء، . 30

  سکایبما إذا كان بإمكان  یسألك و ،ات إلیكشعارإرسال إ لك ما إذا كان من المقبول  سکایببرنامج اآلن، قد یطلب منك . 31

شخص ما وأن  عندما یتصل بك  أنك سوف تسمعتأكد من فت الوصول إلى المیكروفون والكامیرا لدیك. أجب بنعم على ھذه األسئلة، 

 محادثة.  انرؤیتك وسماعك عندما تجری  المتصل بإمكان

تتضمن بعض المعلومات العملیة حول   سکایب. إذا قمت بفحص بریدك اإللكتروني، فسترى أنك قد تلقیت رسالة ترحیب من 32

 الخدمة. 

 سکایب وسجل الدخول إلیھ  ابدأ تشغیل  .33

 . والبرامج التي لدیھم على أجھزتھم والعودة إلى سطح المكتب الخاص بھمالجمیع إغالق المتصفحات  أطلب من  

  یقونةا األ. یعد النقر فوق ھذعلی أجھزة الجمیع في مكان ما على سطح المكتب  Skypeسکایب  ت أیقونة کون قد ظھر ت واآلن . 34 

 سکایب. برنامج أسرع طریقة لفتح 

 ھم. على أجھزت سکایب برنامج أطلب من الجمیع أن یفتحوا 

اللوحي أو الھاتف   الکمبیوترقلیالً اعتماًدا على ما إذا كنت تستخدم   ةمختلف ەبدو ھذت دخول. قد الظھر اآلن صفحة تسجیل ت س. 35

 كمبیوتر. المعلومات التي یطلب منك تقدیمھا ھي نفسھا على أي حال. از الذكي أو جھ

 ). Logg på(  امأل المعلومات واضغط على "تسجیل الدخول". 36

على بعض التعلیمات والمعلومات من البرنامج. ما   اآلن  حصلربما ت ، سکایبھذه ھي المرة األولى التي تستخدم فیھا  ألن . 37

 .  وتركمبی از اللوحي أو الھاتف الذكي أو جھ الکمبیوتركنت تستخدم على الشاشة یعتمد على ما إذا  یظھر سوف 

 . للمتابعةاللوحي. یرجى أخذ الوقت الكافي لقراءة المعلومات والنقر  ك للکمبیوترعند استخدام یمكنك رؤیتھ بعض ماھذا 

صوت. اتبع اإلرشادات التي تظھر على  ال و ة صورال . قد یُطلب من مستخدمي الكمبیوتر التحقق من إعدادات أجھزتھم وضبط 38

 لدیك أي أسئلة.   ت . اسألني إذا كان للمتابعة كل خطوة علی الزر بعدالشاشة وانقر 

. ھذا ھو ما سوف یقابلك عند استخدام الخدمة في  سکایبھذه ھي الصورة التي یجب أن تظھر عند تسجیل الدخول إلى  . 39

 المستقبل.  

  اآلن حسب الجھاز الذي تستخدمھ. لكن المیزات التي یمكنك استخدامھا ھي نفسھا. لقد سجلت  ، تختلف الصورة قلیالً ونكما تر

 .  سکایب الدخول إلى 

 . المتابعة تأكد من أن الجمیع قد وصلوا إلى ھذه الصورة قبل 

 .البحث عن جھات االتصال. 40
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. لالتصال بشخص ما،  سکایبأیًضا ملف تعریف  ھ، یجب أن یكون لدی سکایبلتتمكن من التحدث إلى شخص آخر مجانًا على  . 41

یجب علیك العثور على ملفھ الشخصي وإرسال طلب اتصال إلیھ. یمكنك أیًضا تلقي طلبات جھات االتصال من اآلخرین الذین  

 یرغبون في االتصال بك. 

 علیھا.   نقرالعدسة المكبرة التي تمثل حقل البحث وا أن تعثر علیأوالً یجب علیك ال، للعثور على جھة اتص. 42

 أن یفعل الجمیع ھذا. الخطوة التالیة إلی ال تنتقل إلى علی أجھزتھم. العدسة المكبرة  وا علی نقرأطلب من الجمیع أن ی

اللوحیة والھواتف الذكیة، ولكن الخطوات والرسائل التي   الکمبیوتراتالمثال الذي أستخدمھ اآلن سیكون من التطبیق كما یظھر على 

 الجھاز الذي تستخدمھ.  /المنصة تحتاج إلى أخذھا في االعتبار ستكون ھي نفسھا بغض النظر عن 

 رقم الھاتف أو عنوان البرید اإللكتروني للشخص الذي ترید العثور علیھ.  . سجل اسم سکایب واالسم و43

 مع ھؤالء األشخاص.  سکایبحتى یتمكنوا من التدرب على استخدام   صف البحث عن اآلخرین في ال اطلب من الجمیع 

بالبحث عن الشخص. یجب على من   سکایبعلى لوحة المفاتیح لمطالبة   ) Søk( أو "بحث"  ) Enter( ل" ا دخإ. اضغط على "44

 Trykk for å finne nye(  ال جدیدة"یستخدمون الھاتف الذكي أن یضغطوا على العنوان "اضغط للعثور على جھات اتص

kontakter( . 

 أنك تبحث عنھم.  سکایب عتقد ی اآلن قائمة باألشخاص الذین  سکایبعرض لك  ی س. 45

 . اسمھا/على اسمھ نقر ابحث عن الشخص وا

 Legg til i(  أو "إضافة إلى جھات االتصال") Send kontaktforespørsel(اضغط على "إرسال طلب اتصال" . 46

kontakter( . 

على   موافقتھا/بمجرد موافقتھ  سکایب ھا عبر ب سیظھر الشخص اآلن في قائمة جھات االتصال الخاصة بك ویمكنك االتصال بھ/ . 47

 طلب االتصال الذي أرسلتھ.  

إذا وافقت علی الطلب،  . یمكنك قبول أو رفض الطلب. سکایب بذلك خطرك ی عندما یرسل إلیك شخص ما طلب اتصال، سوف 

 سکایب.  ما عبرکوالشخص الذي أرسل الطلب االتصال ببعض نکما أنتیمک

 منھ/منھا مكالمة یجھة اتصال أو تلقّ  ھاِتف . 48

. لالتصال بجھة اتصال، تحتاج إلى البحث عنھ في قائمة جھات االتصال. یمكنك التمریر ألسفل القائمة یدویًا، أو استخدام حقل  49

 التي ترید االتصال بھا. البحث للبحث عن جھة االتصال 

 كامیرا الفیدیو أو أیقونة الھاتف على الشاشة إلجراء مكالمة.  اضغط إما علی ثم جھة االتصال على  أوالً اضغط . 50

 . بالھاتف كما لو كانت مكالمة عادیة  عادیةمكالمة ك إجراء دون صورة ویمكن فإن ذلك یعني اتصال ب على الھاتف   ت ضغطإذا . 51
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