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

   .دون موافقتھا األشكال

  

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

  2021 مارس 31، األربعاء تاریخ اإلصدار: 

  

  11. النسخة

 ماھي آخر التحدیثات؟

 تم تطبیق تغیرات لغویة بسیطة. 

 



2 
 

 الفھرس
 

 Zoom ...................................................................3مالحظات مھمة حول برنامج  .1
 3................................................................. قبل االختبار االلكتروني Zoomإعداد  .2

 3 ..........................................................في المساق Zoomالوصول إلى برنامج  1.2
 Zoom ................................................................................. 4إنشاء جلسة  2.2

 6...................................... لالختبار االلكتروني LockDownقم بإعداد إعدادات متصفح  .3
 7 ...............................................................التحكم في رؤیة االختبار االلكتروني 1.3

 8........................................................................... أثناء االمتحان Zoomاستخدم  .4
 10...................................................................... الوصول إلى التسجیالت السحابیة .5
 10.............................................................................. لتعامل مع المشاكل التقنیةا .6
 11................................. للمساقات ذات أرقام تعریفیة المتعددة Zoomحالة خاصة: إعداد  .7

 

  



3 
 

 Zoomبرنامج  مالحظات مھمة حول .1

 قبل االختبار االلكتروني Zoom إعداد .2

 في المساق Zoomالوصول إلى برنامج  1.2
 التالیة: الخطواتباع بات Moodleفي مساق  Zoom إلىلوصول یمكنك ا

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

 ، فیرجى مالحظة ما یلي:االكترونيلمراقبة امتحانك  Zoomإذا اخترت استخدام 

 طالبًا أو أقل. 25للمراقبة لـ  Zoomیوصى باستخدام •
ساعة  48 قبل  LockDownومتصفح Zoomیجب علیك إنشاء اختبارات تجریبیة باستخدام •

 على األقل من تاریخ ووقت االختبار الفعلي.
تلقائیًا وحفظھا على السحابة. تعرف على المزید حول  Zoomسیتم تسجیل جمیع اجتماعات •

 .5الباب ھذا في 
 .7الباب إذا كنت تقوم بتدریس مساق برموز مختلفة، یرجى الرجوع إلى •
 Respondus Monitorللمراقبة المباشرة، یرجى عدم تمكین  Zoomلتتمكن من استخدام •

 .Respondusفي لوحة 
 الدلیل. ھذامن خالل  Zoomتعرف على المزید حول التحمیل وتسجیل الدخول لبرنامج •

 

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/oit/Zoom_Installation_-_Manual_-_V1_-_Ar.pdf
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 قم باختیار المساق من الصفحة الرئیسیة، كما موضح أدناه: -2

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

  Zoom إنشاء جلسة 2.2
 باتباع الخطوات التالیة: Zoomجلسة یمكنك إنشاء 

، كما موضح Schedule a New Meeting، اضغط على Zoomزر الضغط على  بمجرد -1
  أدناه:
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إذا  (Description) الوصف، وأدخل Online Examالكتروني أو كاختبار  الموضوعأدخل  -2
 لزم األمر، كما موضح أدناه:

 

 

 

 

 

 

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

  كما موضح أدناه:،(Passcode) رمز المرورقم بتعطیل  -4

 .حفظاضغط على زر  -5

 

 

 

 

 والتفاصیل المفیدة األخرى في الوصف. المحاضرواسم  الشعبةننصحك بتضمین  مالحظة:
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 االلكترونيلالختبار  LockDownقم بإعداد إعدادات متصفح  .3
على مجموعة من الطالب؛ لمزید من التفاصیل حول ھذه المیزة،  االلكترونيیجب أن یقتصر االختبار 

 الدلیل. ھذایرجى الرجوع إلى 

للمراقبة المباشرة، فال یجب علیك استخدام  Zoomام باإلضافة إلى ذلك، إذا اخترت استخد
Respondus Webcam Monitoring یجب أن تبدو االلكتروني. لذلك، بعد إنشاء االختبار ،

 كما یلي: Respondusاإلعدادات في لوحة معلومات 

 
 .الخاص بھ لمزید من التفاصیل حول ھذا الموضوع، یرجى الرجوع إلى الدلیل

  

https://www.ajman.ac.ae/upload/files/oit/Moodle_-_Student_Restrict_Access_V1.0_-_Ar_1.pdf
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 رؤیة االختبار االلكتروني التحكم في 1.3
، یُنصح بإخفاء االختبار عن الطالب، وفي الوقت Moodleعلى  االلكترونيبمجرد إنشاء االختبار 

، یمكنك إظھاره. للقیام بذلك، یرجى Zoomالمحدد لالختبار، بمجرد انضمام جمیع الطالب إلى اجتماع 
 اتباع الخطوات التالیة:

 ، قم بتشغیل التحریر.االلكترونيختبار ، بعد إنشاء االالمساقداخل  -1

(إلخفاء االمتحان قبل موعد االمتحان)  إخفاء، ثم اضغط على االختباربجانب  تحریراضغط على  -2
 (لجعلھ مرئیًا للطالب) كما ھو موضح أدناه: عرضأو 

 

  



8 
 

 أثناء االمتحان Zoomاستخدم  .4
 باتباع الخطوات التالیة: Zoomفي یوم االمتحان، یمكنك الوصول إلى 

 .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

 الطالب من خالل ما یلي: یمكنك التفاعل مع -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

، سیتم حفظ التسجیل على السحابة. تعرف على المزید حول ھذه المیزة في الجلسةبمجرد إنھاء  -7
 .5الباب 

 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، 

 الطالب یمكنھم فقط عرض التسجیالت.وعرض وتنزیل التسجیالت، مع مالحظة أن 

 التقنیة المشاكلالتعامل مع  .6
على  خدمة الدعم الفنيفي أي مرحلة، یرجى التواصل مع  تقنیةفي حالة مواجھة أي مشاكل 
helpdesk@ajman.ac.ae  067056500أو. 
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: إعداد  .7  للمساقات ذات أرقام تعریفیة المتعددة Zoomحالة خاصة
 المتعددة، یرجى اتباع الخطوات التالیة: للمساقات ذات أرقام تعریفیة Zoom جلسةإلعداد 

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

 اه:كما موضح أدن، Copy the invitation اضغط على -2

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

 .الجلسةاذھب إلى الدورة حیث ترید لصق رابط  -4

 .1.2الباب  اتبع الخطوتین الثالثة والرابعة في -5
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 كما موضح أدناه:، أضفزر  واضغط على، رابط الكترونياختر  -6

 .االلكترونياالختبار مراقبة رابط ، أدخل االسمفي حقل  -7

 الصق التفاصیل المنسوخة في الوصف. -8

 كما موضح أدناه:، رابط إلكتروني خارجيانسخ الرابط المتاح في الوصف إلى حقل  -9
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 كما موضح أدناه: ،المساقوصف في صفحة اعرض اضغط على  -10

 .المساقحفظ والعودة إلى  اضغط على -11
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