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  المیزات الرئیسیة .1
لسطح المكتب، والتي تظھر بعد تسجیل  Zoomالمیزات الرئیسیة المتوفرة في تطبیق  البابیوضح ھذا 

 Zoomوتسجیل الدخول لبرنامج  تحمیل. یمكنك معرفة المزید حول إجراءات Zoomالدخول إلى 

 .ھنا

 Homeالصفحة الرئیسیة  1.1
  ویسمح لك بما یلي: Zoomیظھر قسم الصفحة الرئیسیة بمجرد فتح تطبیق 

 عرض اجتماعاتك القادمة لھذا الیوم. -1

االجتماع. ستتمكن من دعوة اآلخرین بمجرد أن تكون في غرفة االجتماعات االفتراضیة؛ لمزید  ءبد -2

 2.2.1الباب من التفاصیل حول ھذه المیزة، یرجى الرجوع إلى 

 االنضمام إلى اجتماع عن طریق إدخال معرف االجتماع ورمز المرور، إن أمكن. -3

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/oit/Zoom_Installation_-_Manual_-_V1_-_Ar.pdf
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ا لالجتماع، مع مالحظة أنھ بالنسبة یحدت -4 لجدولة المحاضرات االلكترونیة، ننصح أعضاء د موعدً

. باإلضافة إلى ذلك، یرجى مالحظة أنھ یمكنك الخاص بھ الدلیل إلى ھیئة التدریس بالجامعة بالرجوع

 الدلیل. ھذا، لمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلى Outlookجدولة اجتماع باستخدام تقویم 

 Chatالمحادثات  2.1
 :كما موضح أدناه ،في المتصفح Chatیمكنك الوصول إلى قسم الدردشة بالضغط على 

  Starredأو (الرسائل المھمة الممیزة بنجمة الرسائلوالذي یتضمن  Starredالقسم الممیز بنجمة -1

Messages) المشتركة من خالل  والملفات وطلبات االتصالZoom لصیاغة  ومساحة شخصیة

 أفكارك ومالحظاتك.

 الذي یتضمن أحدث محادثاتك. Recentالقسم  -2

 .9إلى  4بمجرد فتح أي من محادثة جھات االتصال، ستتمكن من تنفیذ الخطوات من  -3

إلضافتھا إلى الرسائل الممیزة بنجمة المذكورة في النقطة  معینةدردشة ل الضغط على عالمة النجمة -4

 األولى.

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/oit/Zoom_scheduling_meetings_-_Manual_-_V1_-_AR.pdf
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 الفیدیو. بدونلقاء افتراضي مع /  -5

 .وإرسالھالقطة شاشة  أخذ -6

 مشاركة الملفات. -7

 إرسال رسالة صوتیة. -8

 إرسال رسالة نصیة. -9

 Personal Meeting Roomغرفة اجتماعات شخصیة  3.1

 ، كما موضح أدناه. بالنسبة لھذه المیزة، یمكنك:Meetings یتوفر ھذا ضمن أقسام االجتماعات

 ابدأ االجتماع. -1

 انسخ الدعوة، حتى یمكنك لصقھا في مكان آخر. -2

 
 Recordingsالتسجیالت  4.1

الجتماعات، كما موضح یمكنك الوصول إلى جمیع تسجیالت االجتماعات التي قمت بجدولتھا من قسم ا

 أدناه:
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 Zoomاالفتراضیة في برنامج میزات الغرف  .2
 حتوي على المیزات التالیة:ت التي، الغرف االفتراضیة في االجتماعاتتتم جمیع 

 میكروفون وفیدیو 1.2

یمكنك التحكم في المیكروفون والفیدیو عن طریق كتم / إلغاء كتم صوت المیكروفون وبدء / إیقاف 

 من خالل األزرار الموضحة:الفیدیو 

 المشاركون 2.2

الضغط المتاح في أسفل الشاشة. بمجرد وعلى الزر أدناه  الضغطالمشاركین من خالل  عرضیمكنك 

 وبناًء على اإلعدادات، ستتمكن من التحكم في المشاركین على النحو التالي: علیھ

 طلب إلغاء كتم الصوت / كتم صوت أنفسھم -1

 اف الفیدیو الخاص بھمطلب بدء / إیق -2

 .مضیفین أو مضیفین مشاركین. یُنصح باستخدام ھذا الخیار لمساعدي التدریس فقط جعلھم -3

 

 

 

 

 

 

 

 . باستخدام ھذا الخیار لمساعدي التدریس فقطبالنسبة للمحاضرات االلكترونیة، ننصحكم  مالحظة:
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 فیما یلي لقطة شاشة أثناء عرض المشاركین:
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 دعوة المشاركین 2.2.1

، ثم على Participantsعلى السھم بجوار زر  الضغطیمكنك دعوة المشاركین لالنضمام من خالل 

Invite:كما موضح أدناه ، 

، كما موضح أدناه، أو Inviteاضغط على زر ثم اكتب / حدد األشخاص الذین ترغب في دعوتھم و

 مشاركة رابط الدعوة مع المدعوین.والصقھ حیثما ترید  Copy Invite Link اضغط على زر
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 استطالع الرأي 3.2

یمكن للمضیف بدء استطالعات الرأي مع المشاركین كطریقة لتحسین التفاعل بین المتحدث والمشاركین. 

 للقیام بذلك، یمكنك إما إنشاء األسئلة واألجوبة مسبقًا أو أثناء االجتماع.

 قبل االجتماعإنشاء استطالعات الرأي  1.2.3

 إلنشاء أسئلة وأجوبة الستطالعات الرأي قبل االجتماع، یرجى اتباع الخطوات التالیة:

. یمكنك التعلم )SSOالخاص بك باستخدام الدخول الموحد ( Zoomقم بتسجیل الدخول إلى حساب  -1

 .ھذا الرابطمن خالل  المزید عن ھذه الخاصیة

 كما موضح أدناه: Meetings اضغط على زر -2

 كما موضح أدناه: Pollانتقل إلى غرفتك الشخصیة ثم اضغط على  -3

 .Add Poll اضغط على -4

 

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/oit/Zoom_Installation_-_Manual_-_V1_-_Ar.pdf
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األمر، كما موضح ، إذا لزم الھویةیجب إخفاء  بأي من األسئلةأضف جمیع األسئلة واألجوبة وحدد  -5

 أدناه:

 تكوین استطالعات الرأي أثناء االجتماع 2.2.3

 إلنشاء استطالع أثناء االجتماع، یرجى اتباع الخطوات التالیة:

 الموجود أسفل الشاشة كما موضح أدناه: Pollsقم بالضغط على زر  -1

 كما موضح أدناه: Add a Question اضغط على -2

 السابق الباباتبع الخطوتین الثالثة والرابعة في  -3
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 مشاركة استطالعات الرأي مع المشاركین 3.2.3

بمجرد إضافة استطالعات الرأي الخاصة بك، یمكنك مشاركتھا مع المشاركین في أي وقت أثناء 

 االجتماع. للقیام بذلك، یرجى اتباع الخطوات التالیة:

  موجود أسفل الشاشة كما موضح أدناه:ال Pollsقم بالضغط على زر  -1

 اختر السؤال الذي تود مشاركتھ كما موضح أدناه: -2

  لمشاركتھ مع المشاركین كما موضح أدناه: Launch Pollingاضغط على  -3

 بمجرد مشاركة االستطالع، یمكنك تتبع التصویت وإنھاء االستطالع ومشاركة النتائج وإعادة إطالقھ. -4
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 Chatsالمحادثات  4.2
المتاح في أسفل الشاشة كما موضح  Chatsیمكنك الدردشة مع المشاركین من خالل الضغط على زر 

  أدناه:

في االجتماع أو مع شخص معین. یمكنك التحكم في ھذا  األشخاصالحظ أنھ یمكنك الدردشة مع كل 

 كما موضح أدناه:

 Share Screenالشاشة  مشاركة 5.2

المتوفر أسفل الشاشة كما  Share Screenیمكنك مشاركة الشاشة مع اآلخرین بالضغط على زر 

 موضح أدناه:
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 ق، على النحو التالي:یتیح لك ھذا مشاركة الشاشة بعدة طر

 تك الكاملةمشاركة شاش 1.5.2

تتیح لك ھذه المیزة مشاركة شاشتك الكاملة مع جمیع التطبیقات واإلشعارات المرئیة على الشاشة. إذا 

قررت مشاركة شاشتك الكاملة، فعلیك أن تضع في اعتبارك خصوصیتك، مثل رسائل البرید اإللكتروني؛ 

 .قبل مشاركة الشاشة كاملةً  التطبیقات الخاصةلذلك ننصحك بإغالق 

 مشاركة السبورة 2.5.2

یمكنك مشاركة السبورة مع المشاركین، والتي یمكن استخدامھا بنفس طریقة السبورة البیضاء الفعلیة؛ 

 یمكنك الكتابة والرسم والكتابة والمسح باستخدام ھذه المیزة.

 مشاركة تطبیق معین 3.5.2

، 1.5.2الباب اركة تطبیق معین دون مشاركة الشاشة الكاملة، كما ھو موضح في إذا كنت ترغب في مش

 فیمكنك تحدید ھذا الخیار.

  

من الضروري إذا كنت تخطط لمشاركة أي فیدیو مع المشاركین لتمكین خیار مشاركة  مالحظة:

، باإلضافة إلى خیار تحسین شاشة مشاركة (Share computer sound) صوت الكمبیوتر

، والذي یتوفر في الجزء (Optimize sharing screen for video clip)مقطع الفیدیو 

السفلي من إعدادات مشاركة الشاشة؛ یضمن ذلك حصول المشاركین على أفضل جودة مع مقاطع 

 الفیدیو التي تشاركھا.
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الفعل 6.2  Reactions ردود 
رد فعلك مع الجمیع خالل  لمشاركة  Reactionsیمكنك أنت والمشاركین استخدام خیار ردود الفعل

 االجتماع ، كما موضح أدناه:

 Breakout Roomsالفرعیة االفتراضیة  غرف 7.2

میزة بتقسیم المشاركین إلى غرف افتراضیة متعددة حیث سیكونون قادرین على مشاركة  تسمح لك

فرعیة الغرفة الالصوت والفیدیو والملفات والشاشة واللوحة البیضاء مع المشاركین داخل نفس 

 على غرار أي غرف افتراضیة أخرى. االفتراضیة

 ھذه المیزة، یرجى اتباع الخطوات التالیة: لتفعیل

  المتوفر في أسفل الشاشة كما موضح أدناه: Breakout Roomاضغط على زر  -1

اضغط على حدد عدد الغرف المراد إنشاؤھا واختر الخیارات المناسبة كما موضح أدناه، ثم  -2

Create.  
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  لتعیین تفضیالتك كما موضح أدناه: optionsاضغط على زر  -3

، یمكنك بث رسالة مكتوبة إلى جمیع الغرف، كما موضح االفتراضیة أثناء تشغیل الغرف الفرعیة -4

 أدناه:

وإعادة جمیع المشاركین  الغرف االفتراضیة الفرعیةإلنھاء  Close All Roomsاضغط على  -5 

 اضیة الرئیسیة.إلى الغرفة االفتر
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  Security Settings إعدادات األمان 8.2

من خالل إعدادات األمان، یمكنك قفل االجتماع والتحكم في المیزات المسموح بھا للمشاركین، كما 

  موضح أدناه:

 إنھاء / مغادرة االجتماعات 9.2

 End Meeting for All اضغط على(في المربع األحمر) ثم  End اضغط علىعند انتھاء الجلسة، 

 إلنھاء الجلسة للمشاركین أیًضا، كما موضح أدناه:
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ل10.2   View Typesمشاھدة أنواع ا

ویمكنك عرض  Gallery Viewمشاركًا في نفس الوقت باستخدام  25یمكنك عرض ما یصل إلى 

الموجود أعلى  Viewاضغط على زر . للتحكم في ذلك، Speaker Viewفقط باستخدام  المتكلم

  الجانب األیمن من الشاشة، كما موضح أدناه:
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ا باتباع الخطوات التالیة: 49لعرض ما یصل إلى  Gallery Viewیمكنك تكبیر  مالحظة:  مشاركً

 رمز الترس الموجود في أعلى یمین قسم الصفحة الرئیسیة اضغط على، Zoomفي تطبیق  -1

Home:كما موضح أدناه ، 

 

 

 Maximized participants displayed per screen، ثم ضمن Video علىاضغط  -2

in Gallery View ،49 اضغط على participantsكما موضح أدناه ،: 

 

 

 

 

 


	1. الميزات الرئيسية
	1.1 الصفحة الرئيسية Home
	2.1 المحادثات Chat
	3.1 غرفة اجتماعات شخصية Personal Meeting Room
	4.1 التسجيلات Recordings

	2. ميزات الغرف الافتراضية في برنامج Zoom
	1.2 ميكروفون وفيديو
	2.2 المشاركون
	2.2.1 دعوة المشاركين

	3.2 استطلاع الرأي
	1.2.3 إنشاء استطلاعات الرأي قبل الاجتماع
	2.2.3 تكوين استطلاعات الرأي أثناء الاجتماع
	3.2.3 مشاركة استطلاعات الرأي مع المشاركين

	4.2 المحادثات Chats
	5.2 مشاركة الشاشة Share Screen
	1.5.2 مشاركة شاشتك الكاملة
	2.5.2 مشاركة السبورة
	3.5.2 مشاركة تطبيق معين

	6.2 ردود الفعل Reactions
	7.2 غرف الفرعية الافتراضية Breakout Rooms
	8.2 إعدادات الأمان Security Settings
	9.2 إنهاء / مغادرة الاجتماعات
	10.2أنواع المشاهدة View Types


