
.. Zoom جؽتٕق صحدذامال املحذرب دهٕن

ٔفٓنألا ه هاهكًتٕٓجز ذهرٔ هالٍذ جرًٕن زههم.. ىلع غزفة هاٍشاء االصحدذام ؼزٔلة

 يف حذاى يزجفػة ةطٓرة اٍحشز اهخًاغٕة هوًكاملاة Zoom هةزٍايج جؽتٕق
 اهحؽتٕق دغى هةضتب ، املَسل يٌ هاهػًن  اهزاَّة اهظزهف ةضتب االخٕزة اهفحزة
 االححًاغاة هػًن حذاى يَاصتة فاملَطة ، يًحازة ةطٓرة حًاغٕة يرادثِ هػًن

 ..اهحؽٓراة آخز هيحاةػِ ةاهػًن اهداضة
 حذٔذ ذضاب اٍشاء ،  Zoom ةزٍايج اه جؽتٕق اصحدذام يف حذٔذ كَث اذا -

 .. اهٍالٌٔ اححًاع هاٍشاء اهغزف غًن هؼزٔلة اصحدذايِ يف هاهتذء زههم ىلع
اهكاين. Zoom   جؽتٕق اصحدذام دهٕن يف شزذِ صٕحى هاكثز ّرا كن

االٔفٓن. ه االٍذهرٔذ اه اهكًتٕٓجز ىلع زههم جَسٔن ؼزٔلة -
 اه كًتٕٓجز ءصٓا حضحدذيِص رواه اهخْاز ىلع اهتزٍايج جثتٕث ّي خؽٓة اهل 

 اعغػ  Zoom يَطة ىلع ذضاب حضخنص جػًن  هذحى ، أفٓن اه اٍذهرٔذ
 اهػًوٕة جحدؽي يًكٌ اه ةحضخٕوم اهداضة اهتٕاٍاة جػتئة ثى .. هوحضخٕن َّا

 . حٓحن اه ةٓك اهفٕش ةٓاصؽة هحضخٕنا ؼزٔق غٌ  ّرُ
 اهكًتٕٓجز صٓاء يَطة او ىلع اهحؽتٕق جَسل جلذر يخاٍي ذضاب غًن ةػذ 

 جضحدذم جلذر   هأغاى ، االٔفٓن ه االٍذهرٔذ يٓةأوم اه ةم اهداص اهشدطي
.. ةزايج او جَسٔن ةذهن االححًاغاة هجذخن املحطفد ىلع يٌ اهرضاب

هوكًتٕٓجز. زههم جرًٕن
هالٍذهرٔذ. زههم جرًٕن

هالٔفٓن. زههم جرًٕن
 املػوٓياة ةػظ جػذل يَم بٕؽوص يَطِ او ىلع اهحؽتٕق جَسٔن ةػذ 

 اهطٓرة جغٕز هيًكٌ ،  ةرضاةم اهداضة اهشدطٕة اهطٓرة يثن ، ةم ةاهداض
 او ةذهن املَطة اصحدذام ةحفغن هٓ املحطفد ىلع يٌ ةم اهداضة اهشدطٕة

.  Zoom ىلع اهشدطٕة اهطٓرة جغٕٕز َّا يٌ ةزايج

https://zoom.us/
https://zoom.us/signup
https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=en
https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://www.blogger.com/null


.. اهحؽتٕق ىلع هاهكايٕزة كزفٓنٕامل ذاهة   0 يًْة يالذظة
 ه أغاى هاهكايٕزا ٔػًن ال املٕكزفٓن ان االفحزاعٕة اهراهة حكٓنص االححًاع دخٓل غَذ 

 االغذاداة زٕجغٕ جزٔذ هٓ ههكٌ ، ةضْٓهة االححًاع اثَاء دو االغذاداة جغٕز جلذر
شغاهٌٕ هاهكايٕزا املأم ان يثال االفحزاعي ٔكٓن اححًاع جتذأ ملا ةًػَي االفحزاعٕة

0اهحاهٕة اهدؽٓاة اجتع
. اهتزٍايج اه ةاهحؽتٕق اهداضة ةاإلغذادا اهي ادخن .1
اهفٕذٔٓ. اغذاداة ىلع اعغػ .2
.meetings joining when video my off Turn خٕار ةحغٕٕز كى .3

اخحٕارك. ذضب ىلع اهشيء ٍفش هكزر اهطٓة اغذاداة هاخحار .4

Zoom0  أدهاة اصحدذام ؼزٔلة
 يف املٓحٓدة اهكثٕز املسأا ىلع هجحػزف  Zoomيَطة جػزف اٍم ؼزٔلة اذضٌ

 اه املَطة جفحد اٍم ةًػَي  ،اححًاغاة او ةذهن اصحدذايِ يف اهتذء ّٓ اهحؽتٕق
 يف  رواه اهٓذٕذ اٍث ٕكٓنصه .. Meeting New Start ىلع هجغغػ اهحؽتٕق
 اححًاع يف جتذأ يا كتن املسأا كن جخزب اٍم اهرزٔة  صٕػؽٕم هّرا االححًاع
 . ذلٕلي

 هاهكايٕزا0 املأم جشغٕن/ألاف 
 ذلٕلي اححًاع يف  ّكرا جػًن جزٔذ اٍم ذاالة يف هجلفوِ املأم جشغن حزب
 هجشغوْا.. اهكايٕزة جلفن حزب هكرهم ، جدحارّا هكٕف ّرُ املٕسة غارف جتلي فالزم

 اهدوفٕة يف أذذ جكوى أن جزٔذ ملا  ، هاهطٓرة اهطٓة يف جحركى ٕضاغذكص ذهم كن
ذذ. او جسغج يا ةذهن هجزحع شيء أو جػًن عاالححًا يٌ جلٓم اه يثال

https://1.bp.blogspot.com/-5HE6WsilHvk/XodB_-HW8hI/AAAAAAAADrw/tamIbsxzmccWwH8aQo6RgWtMixK8HfWmACLcBGAsYHQ/s1600/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D9%88%D9%85.png
https://1.bp.blogspot.com/-5HE6WsilHvk/XodB_-HW8hI/AAAAAAAADrw/tamIbsxzmccWwH8aQo6RgWtMixK8HfWmACLcBGAsYHQ/s1600/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D9%88%D9%85.png


 شدص اصكاة Mute0 
 فلػ االححًاع ملضحغٕف  صححاح خاضِٕ االححًاع يف املشاركٌٕ الذذ Mute غًن

 يف شدص ألو املأم ضٓة ٔلفن ٔلذر ، االححًاع غًن  اهرو اهشدص ةًػَي
آخز. صتب او اه اهدوفٕة يف يسغج ضٓة هحٓد يثالى ذاهة يف االححًاع
 رفع اهٕذ: 

ذر جدحارّا يف يٕسة يٓحٓدة يف املَطة يف ذاهة أٍم جزٔذ جشارك ضٓجٕاى  جل
االححًاع ، هّرُ األداة يٓحٓدة يف اهشزٔػ اصفن اهشاشة ملا جغغػ غوْٕا جػؽي 

إشارة اٍم جزٔذ املشاركة اهطٓجٕة ، هّرا ٔضاغذ يف جَظٕى االححًاع اكثز . 
  0 جضخٕن االححًاع 

كن اححًاع جضحؽٕع جضخٕن ةضْٓهة غٌ ؼزٔق املضحغٕف هالححًاع أه اهشدص 
 اهػاين هالححًاع ، هّرُ األداة يٓحٓد يف شزٔػ اهحضخٕن اغال اهشاشة . 

  شاة املرادثة يع األضذكاءchat   0 
هّرُ املٕسة جضْن غوٕم اهحٓاضن يع اضذكاءك يف االححًاع كن يا غوٕم ّٓ اهغغػ 

اهزصاهة اهحي جزٔذّا .هجكحب   chatىلع 
  ؼزٔلة اٍْاء االححًاع ىلعzoom  :

هةرهم جَْي االححًاع .  End Meetingةػذ االٍحْاء يٌ االححًاع جلذر جغغػ ىلع  

اٍحْى ..


