
 من قبل المحاضر ،   Zoomالـ في هذا الملف تجد طريقة استعمال

 

  /https://zoom.usندخل إلى الموقع من خالل الرابط التالي:  -1

 

 

 

 

 !SIGN UPوتضغط على الزر في أعلى يمين الشاشة:  -2

 ، إما إنشاء حساب جديد من خالل إيميل الجامعة أو أي إيميل آخر تستعمله. إلنشاء حسابالخيارات الثالث لتظهر لك 

 بك الجيميل أو الفيسبوك، من دون الحاجة إلنشاء حساب خاص.أو تضغط باإلسفل على الدخول من خالل حسا

 

https://zoom.us/


 ، وذلكالتي تفيد بضرورة التفعيل للحساب الشاشة األولى في األسفلي حال قمت بإنشاء الحساب من خالل إيميل لك، ستظهر ف -3

 . Activate Accountعلى زر من خالل دخولك على اإليميل والضغط 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اإليميل:

 

 

 



 بعد التفعيل من اإليميل تظهر لك الخطوات التالية:  -4

 الموقع، ومن ثم تضغط استمرار.بالبداية يطلب منك إدخال اسمك، وإنشاء كلمة سر لحسابك على 

 

 

 

 صفر.بالضغط في المكان المحدد باأل الشاشة الثانية بإمكانك تجاوزها/ إهمالها 

 

 

 

 ثالثاً، تظهر لك الشاشة لتجريب فتح لقاء زووم. 

 

 



 Openفاضغط . لتنزيل التطبيق على جهازكأو الرابط، سينقلك إلى هذه الصفحة  Start Meeting Nowسواء ضغطت الزر   -5

Zoom Meetings.  

. كما هو موضح في  Save Fileإذا كنت تستخدم متصفح موزيال، فربما تظهر لك الصفحة بشكل مختلف قليالً، فاضغط ** 

 الشكلين التاليين حسب متصفحك. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 موزيال فايرفكس:

 

  



 : التاليتين فتظهر لك بعد التنزيل الشاشتين

 

 

 بإمكانك من هنا نسخ الرابط الذي تستطيع مشاركته مع طالبك قبل موعد المحاضرة، من خالل صفحة المساق على موودل. -6

الخاص   ID إدخال الـ من الطالب الموقع  كن الطالب من الدخول للمحاضرة بمجرد الضغط على الرابط، وعندما يطلبفيتم

 فالطالب ال يحتاج إلنشاء حساب.بالمحاضرة، فهو نفسه الذي يظهر بآخر الرابط بإمكانه نسخه ولصقه. 

 

 

 



 :السابقة الصورةفي  من خالل األيقونات الرئسية أسفل الشاشة اضرةوتسجيل المحكيفية التحكم  -7

 

  األيقونات من اليسار هي كالتالي:

 ، ويحبذ التأكد من تفعيلها من البداية.المايك/الصوت لديك أو إيقاف لتفعيل ،Join audio األولى

بشكلين: إما على جميع الشاشة، الفيديو لديك، ويظهر  الصورة عبر الكاميرا/الفيديوأو إيقاف لتفعيل  ،Start video الثانية

 الشاشة إذا كنت تشارك شاشتك مع الطالب.معينة من أو بزاوية 

 

 . nviteI الثالثة،

وإدراتهم من ناحية تفعيل الصوت لديهم مثالً أو  على جانب الشاشة لعرض الطالب، Manage Participants الرابعة

 للمشاركة.  ومتابعة من يقوم برفع يدهعدمه. 

 



، لمشاركة الشاشة، ويظهر لك عدة خيارات لمشاركة الشاشة، مثالً: مشاركة سطح المكتب كامل، Share Screen الخامسة

 مشاركة ملف معين، أو فتح لوح أبيض للكتابة والرسم والشرح عليه، وغيره. 

 ،المتعددة لمشاركة الشاشة كاملة أو جزء منها أو لوح أبيض للخيارات ، الصورة األولى

 ،8ات المحاضرة، مشروحة في النقطة لخيار ، لخيارت اللوح، والصف بأعلى الشاشة والصورة الثانية

 و رسم أشكال هندسية أو خطوط حرة.لمثال تم رسمه ببث مباشر أمام الطالب سواء بكتابة نصوص أ، والصورة الثالثة 

 

 

 



 

 

 

وتستطيع هنا مشاركة/رفع ملفات للطالب بالضغط على  طالب معين أو جميع الطالب. ، لفتح محادثة معChat السادسة

 زر المزيد، وكتابة أي رسالة في مربع النص المحدد.

 

 

، لتسجيل المحاضرة، فإذا أردت تسجيل كامل المحاضرة لالحتفاظ بها أو لمشاركتها مع الطالب الذين لم Record السابعة

 . اي تريد التسجيل بهالت ةالمعين الفترةفي  المحاضرة، فيجب ضغط زر التسجيل من بداية المحاضرة، أويحضروا في وقت 

 ، إلنهاء المحاضرة. End Meetingالخيار األخير 

 



 Pause share/New shareأو إضافة مشاركة جديدة  ، نستطيع منها إيقاف المشاركة للشاشةأعلى الشاشة  خيارات المحاضرة -8

إيقاف التسجيل للمحاضرة بشكل مؤقت أو نهائي، وإنهاء المحاضرة  من المزيد كما يظهر في الصورة في األسفل نستطيع أو ،

 .بالقائمة آخر خيار

 

 

 


