
 

 
 
 
 
 
 

 المحاضرات اإللكترونیة – Zoomبرنامج 
 أعضاء ھیئة التدریس دلیل االستخدام

 

 

نظام أساسي لعقد مؤتمرات الفیدیو یمكن استخدامھ لعقد االجتماعات والفصول ومراقبة ھو عبارة عن  Zoomبرنامج 
والمزید. تتیح ھذه المنصة للمستخدم التواصل مع اآلخرین باستخدام رسائل الفیدیو والصوت  المباشرةاالختبارات 

، وكذلك التفاعل مع المشاركین من خالل میزات مختلفة مثل شاشة المشاركة واستخدام استطالعات الرأي. والمحادثة
 باإلضافة إلى أنھ یسمح بتسجیل المكالمات على السحابة.
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تكنولوجیا المعلوماتمكتب   
helpdesk@ajman.ac.ae   

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

   .دون موافقتھا األشكال

  

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

  2020 دیسمبر 31، الثالثاء تاریخ اإلصدار: 
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 مقدمة .1

ً مع نظام التعلیم االلكتروني ستخداماال لوسھ ةموثوقی ھو برنامج ذات Zoom برنامج  ومدمج تماما

Moodle.  نظام  والوصول إلیھا من خالل محاضرات الكترونیةیشرح ھذا الدلیل إجراءات إنشاء

 .Moodle التعلیم االلكتروني

 في المساق Zoomالوصول إلى برنامج  .2

 التالیة: الخطواتباع بات Moodleفي مساق  Zoom لوصول إلىیمكنك ا

ً اسم المستخدم (مثال: أدخل  Moodleقم بتسجیل الدخول لنظام  -1 ولیس x.lastnameمستخدما
x.lastname@ajman.ac.aeوكلمة المرور (. 

  



4 
 

  باختیار المساق من الصفحة الرئیسیة، كما موضح أدناه:قم  -2

  كما موضح أدناه: ،Zoomالموجودة أسفل قسم  Zoomعلى أیقونة  قم بالضغط -3

 محاضرة الكترونیةإنشاء  .3

 باتباع الخطوات التالیة:محاضرة الكترونیة یمكنك إنشاء 

، كما موضح Schedule a New Meeting، اضغط على Zoomزر الضغط على  بمجرد -1
  أدناه:
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 ، كما موضح أدناه:الكترونيكاختبار  الموضوعأدخل  -2

 كما موضح أدناه:، (Duration) والمدة) Whenحدد التاریخ والوقت ( -3

للفصل الدراسي  المحاضرات االلكترونیةإلنشاء جمیع  Recurring meetingتمكین قم ب -4
  وتحدید ما یلي:

 . Weeklyإلى أسبوعي  Recurrence. قم بتغییر التكرار1

 .المحاضرات. حدد أیام 2

وتوقیت  المحاضریرجى اتباع نفس المثال في لقطة الشاشة أعاله والتأكد من تضمین اسم  مالحظة:
 . یمكنك تضمین تفاصیل أخرى مفیدة في الوصف.الشعبةالفصل و
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 من أنھ مطابق لتاریخ انتھاء الفصل الدراسي. وتأكد  End date. أدخل تاریخ االنتھاء3

  ، كما موضح أدناه:(Participants)وبالطالب  (Host)قم بتعدیل إعدادات الفیدیو الخاصة بك  -5

 .حفظاضغط على زر  -6

 الوصول إلى المحاضرات االلكترونیة .4

 باتباع الخطوات التالیة: Zoomیمكنك الوصول إلى في الیوم والوقت المحددین للمحاضرة االلكترونیة، 

 .Zoomواضغط على  المساقادخل إلى صفحة  -1

 ، كما موضح أدناه:Startاضغط على زر ، Upcoming Meetingsفي قسم  -2

 
 كما موضح أدناه: ،Open Zoom Meetings اضغط على -3
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 ، كما موضح أدناه:Join with Computer Audio اضغط على -4

  مع الطالب من خالل ما یلي:یمكنك التفاعل  -5

 كتم صوت / إلغاء كتم صوت المیكروفون. •
 بدء / إیقاف الفیدیو الخاص بك. •
 عرض المشاركین / الطالب. •
 الدردشة معھم. •
 مشاركة شاشتك. •
 وقف / استئناف أو إیقاف التسجیل. •
 إنھاء االجتماع. •

 End meeting على(في المربع األحمر)، ثم  End اضغط علىعند انتھاء االختبار،  مالحظة:
for all .لالجتماع للطالب أیًضا  
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 كما موضح أدناه: ،Gallery Viewیمكنك مراقبة الطالب من خالل عرض  -6

 الوصول إلى التسجیالت السحابیة .5

كما  ،Cloud Recordings على، ثم Zoom واضغط على المساقتسجیالت، انتقل إلى اللعرض 
 موضح أدناه:

في عالمة التبویب ھذه، ستتمكن من تصفیة التسجیالت حسب نطاق التاریخ، والبحث حسب المعرف، 
 وعرض وتنزیل التسجیالت، مع مالحظة أن الطالب یمكنھم فقط عرض التسجیالت.

  الدلیل ھذاداخل المحاضرة االلكترونیة من خالل  Zoomتعلم المزید حول میزات یمكنك  مالحظة:

  یتم تسجیل المحاضرات االلكترونیة تلقائیاً بمجرد أن تبدأ المحاضرة. مالحظة:

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/oit/Zoom_features_-_Manual_-_V1_-_AR.pdf
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 الوصول إلى تقریر الحضور .6

 الوصول إلى تقریر الحضور باتباع الخطوات التالیة:یمكنك 

 .Zoomعلى  المساق واضغطادخل إلى  -1

 المحاضرات، سیكون لدیك قائمة بجمیع  Previous meetingsضمن قسم االجتماعات السابقة -2
 ، كما موضح أدناه:Reportعلى  الضغطالسابقة حیث ستتمكن من الوصول إلى التقاریر من خالل 

  

 

 

 

 

 

 

 للمساقات ذات أرقام تعریفیة المتعددة Zoomحالة خاصة: إعداد  .7

 للمساقات ذات أرقام تعریفیة المتعددة، یرجى اتباع الخطوات التالیة: Zoomإلعداد جلسة 

 Zoom اضغط علىكما موضح في القسم السابق،  Zoomالتي قمت فیھا بالفعل بإعداد  المساقفي  -1
 المحدد، كما موضح أدناه: االلكترونياجتماع االختبار  علىثم 

 كما موضح أدناه:، Copy the invitation اضغط على -2
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  كما موضح أدناه:، Copy meeting invitation اضغط على -3

 .الجلسةاذھب إلى الدورة حیث ترید لصق رابط  -4

ً قم بتشغیل التحریر والضغط على  -5  .أضف نشاطاً أو موردا

 كما موضح أدناه:، أضفزر  واضغط على، الكترونيرابط اختر  -6

 .3باب ذات االسم المذكور في الخطوة الثانیة من ، أدخل االسمفي حقل  -7

 الصق التفاصیل المنسوخة في الوصف. -8
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 موضح أدناه:كما ، رابط إلكتروني خارجيانسخ الرابط المتاح في الوصف إلى حقل  -9

 كما موضح أدناه: ،اعرض وصف في صفحة المساقاضغط على  -10

 .حفظ والعودة إلى المساق اضغط على -11
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