
 

 
 
 
 
 
 

 وتسجیل الدخول Zoom تحمیل برنامج
 دلیل االستخدام

 

 

 

ومراقبة  والمحاضراتمؤتمرات الفیدیو یمكن استخدامھ لعقد االجتماعات عبارة عن نظام أساسي لعقد  Zoomبرنامج 
والصوت والمزید. تتیح ھذه المنصة للمستخدم التواصل مع اآلخرین باستخدام رسائل الفیدیو مباشرة االختبارات 

، وكذلك التفاعل مع المشاركین من خالل میزات مختلفة مثل شاشة المشاركة واستخدام استطالعات لمحادثة الكتابیةوا
 .السحابةالرأي. باإلضافة إلى أنھ یسمح بتسجیل المكالمات على 
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 مكتب تكنولوجیا المعلومات
helpdesk@ajman.ac.ae   

لة أو 6500 تحوی  06-7056500  
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محفوظة بحقوق الطبع وموزعة تحت إشراف مكتب تكنولوجیا  المعلومات والمواد الواردة في ھذا الكتیب
ولھذا یمنع منعاً كلیاً نشر أو توزیع أو نسخ ھذه الوثیقة بأي شكل من  المعلومات في جامعة عجمان،

   .دون موافقتھا األشكال

  

  2011-2010یا المعلومات، جامعة عجمان. محفوظة لمكتب تكنولوج حقوق الطبع

  2020 دیسمبر 8، الثالثاء تاریخ اإلصدار: 

  

  1 النسخة
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 الفھرس
 

 LockDown ......... Error! Bookmark notانشاء اختبار باستخدام إعدادات متصفح  .1
defined. 

 Error! Bookmark not ....... ومراقبة الویب LockDownتحكم في إعدادات متصفح  .2
defined. 

 .LockDown .................... Error! Bookmark not definedإعدادات متصفح  .21
 .Error! Bookmark not defined ... (Webcam Settings)إعدادات كامیرا الویب  .22

 .Error! Bookmark not defined ................. (Class Results) عرض النتائج .3
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 Zoomتحمیل برنامج  .1
 على جھازك باتباع الخطوات التالیة: Zoom تحمیل برنامجیمكنك 

 .) Zoom )https://zoom.usوانتقل إلى موقع  Chrome Google متصفح افتح -1

 ، كما موضح أدناه:Downloadواضغط على زر قم بالتمریر ألسفل إلى أسفل الصفحة  -2

 Zoomضمن قسم  Downloadاضغط على زر "، Download Centerفي صفحة " -3
Client for Meetings أدناه:، كما موضح 

 

https://zoom.us/
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، كما ت. لبدء عملیة التثبیexeملف  الضغط على. یجب علیك بعد ذلك Zoom برنامجسیبدأ تنزیل  -4

  موضح أدناه:

 

  

 App Storeعلى ھاتفك الذكي أو جھازك اللوحي من خالل  Zoomیمكنك أیًضا تنزیل  مالحظة:
 .Play Storeو 
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 Zoomتسجیل الدخول لبرنامج  .2

). لذلك، یرجى اتباع التعلیمات SSO، یلزمك استخدام الدخول الموحد (Zoomلتسجیل الدخول إلى 

 التالیة:

 .Zoom قم بفتح برنامج -1

 ، كما موضح أدناه:)SSO )Sign In with SSOتسجیل الدخول باستخدام  اضغط على -2

كما  Continueزر على  واضغط ajman-ac-aeباسم  Company Domainأدخل  -3

 موضح أدناه:

 

إال إذا قمت بتسجیل الدخول باستخدام  Zoomلن تتمكن من االنضمام إلى اجتماعات  مالحظة:
 ).SSOالدخول الموحد (
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 قم بتسجیل الدخول باستخدام عنوان البرید اإللكتروني الخاص بالجامعة وكلمة المرور. -4

، كما موضح أدناه؛ أو إذا Open Zoom Meetings اضغط على، Zoomلالنضمام إلى جلسة  -5

 ، كما موضح أدناه:Launch Zoom فاضغط على زرلم تتمكن من رؤیة المربع، 
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