Yammer
هو أحد تطبيقات  Office 365والتى تمكن العاملين داخل مؤسسة معينة من إنشاء شبكات اجتماعية
خاصة بهم فقط للتواصل والنشر والتعاون فيما بينهم و تمتاز هذه الشبكات بأنها أمنه وأكثر خصوصية.
ويدعم جميع اللغات بما فى ذلك اللغة العربية .
وسنتعرف االن على كيفية التعامل مع تطبيق Yammer

كيفية الدخول إلى التطبيق
 - 1يتم الدخول إلى العنوان التالى https://portal.office.com
 - 2بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية فيتم كتابة إسم املستخدم كامال  @nub.edu.egويتم
كتابة كلمة املرور ثم نضغط على Sign In

 - 3بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية فيتم الضغط على أيكونة املربع الوجودة أقص ى اليسار
بجوار كلمة  Office 365فتظهر مجموعة التطبيقات املتاحة من خالل  Office 365فيتم
الضغط على  Yammerبعدها سوف تتمكن من الدخول إلى الشبكة الخاصة بجامعة النهضة

ً
ثانيا :اإلعدادات العامة للحساب
 - 1إلظهار قائمة اإلعدادات يتم الضغط على عالمة الضبط املوجودة أقص ى يسارالصفحة من
أسفل كما هو موضح بالشكل

 - 2بعد الضغط عليها سوف تظهر القائمة التالية

 - 3لضبط اإلعدادت العامة للحساب يتم الضغط بزر املاوس األيسر على  SETTINGSمن القائمة
الظاهرة.

-4بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية وبها قائمة اختيارات لضبط بعض اإلعدادات

 - 4لضبط اإلعدادات الخاصة بامللف الشخص ى كاإلسم والصورة الشخصية يتم ذلك من خالل
الضغط على كلمة  Profileمن القائمة املوجوده بالناحية اليسرى كما هو موضح بالصورة
التالية

 - 5لضبط اإلعدادات الخاصة باالشعارات (االميالت ) التى يتم إرسالها يتم إختيار Notifications
من القائمة املوجودة بالناحية اليسرى ويتم تحديد متى يتم إرسال إشعار (إميل) ثم يتم الضغط
على  Saveكما هو موضح بالصورة التالية

 - 6يفضل إختيار هذه اإلعدادات من الخيارات الظاهرة فى صفحة  Notificationsثم نضغط على
 Saveاملوجودة أسفل الصفحة

ً
ثانيا :البحث عن أشخاص أو مجموعة
ً
 - 1نقوم بكتابة إسم املجموعة أو إسم الشخص املراد البحث عنه كامال أو جزء منه كما هو موضح
بالشكل وسوف تظهر نتائج البحث كما هو موضح بالصورة

ً
ثالثا :املجموعات
ً
أوال :أنواع املجموعات
 -1املجموعات العامة( -: )Publicهى املجموعات التى ال تشترط موافقة أدمن (مدير ) املجموعة
للدخول إليها.
 -2املجموعات الخاصة( -:)Privateهى املجموعات التى تشترط موافقة أدمن (مدير ) املجموعة
للدخول إليها
ً
ثانيا :الدخول إلى املجموعات
 - 1نضغط على كلمة  Browse Groupsاملوجودة ناحية اليسار كما هوموضح بالصورة التالية

 - 2بعد الضغط على  Browse Groupsسوف تظهرصفحة بها كل املجموعات املقترحة لالنضمام
إليها يتم الضغط على  View more groupsلرؤوية كل املجموعات املوجودة على شبكة Nub

 - 3بعد ذلك سوف تظهر قائمة بها كل املجموعات املوجودة على شبكة  Nubولالشتراك فى اى
مجموعة يتم الضغط على كلمة  Joinاملوجودة ناحجية اليسار بزر املاوس األيسر

 - 4بعد الضغط على كلمة  Joinسوف تتمكن من الدخول إلى املجموعة مباشرة إذا كانت املجموعة
ً
عامة مثال مجموعة تواصل كما هو موضح بالصورة

 - 5أما إذا كانت مجموعة خا صة فإنك تحتاج إلى موافقة األدمن وسوف تظهر الرسالة التالية وبعد
موافقة االدمن سوف تتمكن من املشاركة فى املجموعة.

ً
رابعا :التعامل مع املنشورات ( ) Postsاملوجودة على الشبكة االساسية أوعلى مجموعة
معينة
ً
أوال :االرقام املوجودة على اليمين بجوار املجموعات تعبر عن االحداث التى حدثت على املجموعة ولم تراها
وحتى تتمكن من رؤيتها يتم الدخول إلى املجموعة

ً
ثانيا :عمل إعجاب ملنشور معين
 - 1يتم الدخول إلى الشبكة أو إلى املجموعة ونضغط على كلمة  Likeاملوجودة أسفل املنشور كما
هو موضح فى الصورة التالية

ً
ثالثا :الرد على منشور معين
 - 1يتم الدخول إلى الشبكة أو إلى املجموعة ونضغط على كلمة  Replyاملوجودة أسفل املنشور كما
هو موضح فى الصورة التالية.

 - 2بعد ذلك نقوم بكتابة الرد ثم نضغط على كلمة  Postكما هوموضح بالصورة التالية

ً
رابعا :كتابة منشور معين
 - 1يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية ونقوم بكتابة املنشور كما هو موضح بالصورة التالية

 - 2لتحديد املكان الذى يتم نشر املنشور عليه يتم الضغط على عالمة  Xاملوجوده من أسفل
وأختيار املكان املراد النشر عليه كما هو موضح فى الصورة التالية

 - 3بعد اختيار املكان املراد النشر عليه نضغط على كلمة  Postكما هو موضح بالصورة التالية

 - 4بعد ذلك سوف يظهر املنشور الذى قمت بنشره على املكان الذى تم إختياره.

ً
خامسا:عمل املجموعات
 - 1لعمل مجموعة معينة يتم الضغط على  Create Groupاملوجوده يسار الصفحة كما هو
موضح بالصورة التالية

 - 2بعد ذلك سوف تظهر الص فحة التالية فيتم كتابة البيانات املطلوبة والضغط على كلمة
 Create Groupبعدها سوف يتم إنشاء املجموعة

ً
سادسا :عمل متابعة لشخص معين
تتم املتابعة لشخص ما موجود معك على نفس الشبكة بطريقتين
الطريقة األولى:
 يتم الضغط على كلمة  Followاملوجودة بجوار اسم الحساب الخاص به كما هوموضحبالصورة التالية

الطريقة الثانية:
 يتم ذلك عن طريق الوقوف باملاوس على الشخص املراد عمل متابعة له والضغط على كلمة Followاملوجودة كما هو موضح بالصورة التالية

بعد عمل متابعة لألشخاص سوف تكون قادر على رؤية ما يقومون بنشره على الشبكة والتعليق عليه
وعمل إعجاب وستظهر قائمة أقص ى اليمين من أسفل بها كل األشخاص الذين تقوم بمتابعتهم حيث
يمكنك إرسال رسائل نصية لهم

ً
سابعا :إرسال رسالة نصية لشخص
 - 1يتم ذلك عن طريق الوقوف باملاوس على الشخص املراد عمل متابعة له والضغط على
 Send Messageالظاهرة كما فى الصورة فوق الحساب كما هو موضح بالصورة التالية

 - 2بعد ذلك سوف تظهر الصفحة التالية فنقوم بكتابة الرسالة املراد إرسالها ثم نضغط على
Enter

