في تاريخ  , 07.07.2020من الساعة  11:00وحتى الساعة  12:30ستقام النهائيات االفتراضية للمسابقة
الشخصية برمجة بايتون – פייתון  (-ايكود  -איקוד)
الحدث سيكون ببث مباشر من االستوديو و سيتم بثه بقناة اليوتيوب  ,بقناة الفيسبوك و موقع سكيلز .Skillz
االعالن عن بدأ المسابقة واالعالن عن الفائزين سيكون خالل البث المباشر لذالك يجب مشاهدة المسابقة على طول البث الذي سيُبث
ابتداء من الساعة .11:00
االنضمام للمسابقة سيكون عن طريق ملعب االلعاب سكيلز -מגרש המשחקים وستكون متاحة فقط للطالب الذين تأهلوا وتسجلوا
لحدث النهائيات !
الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر ال ُمعرفة بوزارة التربية والتعليم.
ال يسمح لطالب استخدام هوية طالب آخر! نحن نحتفظ بالحق للتحقق من هوية الطالب باألدوات المختلفة المتاحة لنا.
يجب على كل منافس العمل بمفرده .ال يوجد منافسون يساعدون!
** نظرا ألنه بث مباشر  ،لن يكون من الممكن إضافة وقت بسبب أعطال ومشاكل مختلفة ويجب أن يتم اإلعداد مسبقا والتحقق من
الوسائل (أجهزة الكمبيوتر و االنترنت ومتصفح  Chromeللكمبيوتر وما إلى ذلك)
رابط غرفة  ZOOMفي يوم المسابقة متاح هنا ويجب الدخول اليه ابتداء من الساعة 09:00
سيكون هذا الرابط متاحا للفحص يوم األحد  05.07.2020من الساعة .14:00- 18:00
انتبهوا ! الرابط صالح لكال اليومين ونطلب عدم تمريره  ،للمتسابقين فقط!
كما وأيضا  ،يوم األحد الموافق  ، 05.07.2020سيتم فتح موقع المسابقة بمرحلة واحدة بحيث سيتمكن كل متسابق من الدخول خالل
الساعة  9صباحا حتى  6مساء والتأكد من تمكنه من الدخول واللعب .يعد تسجيل النقاط في مرحلة اللعب المنفرد شرطا للمشاركة في
المسابقة نفسها.

إذن ماذا يجب أن تفعل في الصباح النهائيات؟
•
•
•
•
•

كن مستعدا باستخدام جهاز كمبيوتر متصل بالشبكة والكهرباء مزود
بتطبيق zoomبكاميرا وصورة خلفية للمنافسة بعد التحقق من االتصال بالزوم
وتحديد صورة الخلفية قبل يوم من المنافسة( .تعليمات التنفيذ أدناه)
الدخول الى رابط الزوم من الساعة  09:00إلى غرفة المسابقة
وانتظر افتتاح المسابقة في تمام الساعة 11:00
اذكر بالزوم اسمك الشخصي ,اسم العائلة ,اسم المدرسة ,الصف
كتم صوت الميكروفون

يمكنك االتصال بمركز الدعم التقني ألية مشكلة6225395-03 :

بالنجاح !!!

عند فتح غرفة الزوم ،
يجب النقر على الخيار
ابدأ التصوير – ”"start video
ثم حدد الجزء الذي يفتح وحدد صورة
خلفية – " "choose virtual
background

ثم انقر فوق عالمة  +وحدد "إضافة
صورة" "."Add Image
يرجى تحديد الصورة المرفقة بالبريد
اإللكتروني المرسل إليك.

بمجرد تحديد الصورة  ،تتم إضافتها
إلى خيارات الخلفية ويمكن عرضها
كصورة مركزية محددة.

ارجع إلى الشاشة الرئيسية ويمكنك
رؤية الصورة المحددة في مربع الزوم
الشخصي الذي تلتقطه.

باإلضافة إلى ذلك  ،تأكد من كتم
صوت الميكروفون الموجود.

بالنجاح !

