
-للمستخدممرشد

ZOOM
هيلا-التخنوبداجوجيامقدم من فريق 



?على ماذا يحتوي المرشد

 فتح حساب فيZOOM

دعوة المشاركين للدرس

انشاء درس

خيارات مفيدة

 انضمام الطالب بواسطه

الحاسوب او الهاتف



ZOOMفتح حساب في . 1



ابحث في جوجل

ZOOM



امكانيهاختارو

Zoom: Video 

conferencing



اضغطوا على

Sign in



هناايميلكسجل 

Signاضغط على  up



ليهالتاالشاشهيظهر على 

تم ارسال رساله الى : 

ى عل. بريدك الالكتروني 

يلالايمفي الرسالهفتح 

وتاكيدالخاص بك 

بواسطه الرابط داخل 

الرسالة



ايميلكالى ادخلى

الخاص 

لتك التو وصالرسالهاقتح

من الزووم 

zoom



اضغط على 

Activate Account



:التاليهالأمور سجلو

الاسم الشخصي-

العائلهاسم -

كلمه السر -
على كلمة السر يجب ان تكون تحتوي)

(الأقل حرف واحد



سجل كلمة السر مره 

Continueأخرى 



Vضع صح في المربع

Skipوبعدها اضغط على 

اتركه فارغا



?وصلت الى هذا الشباك

لديك الان , مبروك

Zoomحساب 

سنقوم بتعديل بعض

Zoomالاعدادات في 



اضغطوا على

My account



اضغط هنا 

Settings



اضغط على الزر وشغله

(الازرق)

هكذا سيكون الرابط ثابت

(مفضل)
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Zoomندخل موقع 

نضغط على

My account



هذا الرابط الخاص في 

,  خاصتكمZoomغرفه ال 

انسخوا هذا الرابط 

. الى طلابكم وارسلوهه

ارساله عبر بامكانكم

اب الواتساو الاايميل

ا يتغيرل, ثابتالغرفهكما اخبرناكم مسبقا رابط , انتبهوا 



انشاء لقاء. 3



Zoomندخل الى هنا 

نضغط هنا

Host a meeting



نختار الامكانية

With video on

كل بشاللحظهفي نفس 

تلقائي بعد عده ثواني

ف سيتم فتح غرفه الص

الافتراضيه



حالبرنامفي لحظه فتح 

ستظهر لك الرسالة 

عليك اختيار , التاليه

الامكانية الأولى 

Join with computer 

audio



.ستم فتح الدر اللحظهفي هذه 



في التطبيقمتعددهخيارات . 4



سنتعلم , اللحضاتفي هذه 

فيالموجودهجميع الإمكانيات 

اذا لم تشاهد , الشاشههذه 

ك عليك تحري, شريط المهام هذا

الفأره

ف إيقا\تشغيل 

الكاميرا 

والمايكروفون

دعوة 

المشتركين

إدارة 

المستخدمين مشاركة 

الشاشة

تشاتانهاء الدرس تسجيل 

الدرس



تحة في الشباك الي تم ف

Copy urlنضغط على 

رس بهذا تم نسخ رابط الد

الان ارساله بامكانك, 

لهاالتي تفضبالطريقه

ارسال دعوه خلال 

الحصة

Inviteنضغط على 



بالضغط على

Manage participants سيفتح

نالمستخدمسلادارهلك شباك 

على احدالفأرهبواسطه علامه 

,  Moreالمشتركين يوجد امكانيه 

يفتح  Moreعند الضغط على 

را إيقاف الكامي: لك عده خيارات

,  للمستخدمالمايكروفوناو 

.اخراج المستخدم من اللقاء

اداره المستخدمين



يظهر شباك مع الإمكانيات Shareبالضغط على 

ستشاركون Screenبالضغط على . التالية

.شباككم لجميع المستخدمين والمشاركين

اذا كنت ترغب في مشاركة فيديو :مثال 

ضغط فتحه وبعدها البدايهفعليكم , للمشاركين

. الصورهكما في المشاركهعلى 

 Shareبالمربع Vانتبهوا عليكم ضغط 

computer sound اذا اردتم مشاركه الصوت

للطلاب

مشاركة الشاشة



.اشهالشهكذا سيظهر في الوقت الذي تشارك به 

.سيظهر للمستخدمين وكل شيء تشاهده

انهبامك, هذا الشباك سيظهر في ناحيه اليمين

.مكان في الشاشةلاينقله او تحريكه 

مشاركة لايقاف

الشاشة اضغط هنا 

Stop share



تشات\الدردشة

م سيفتح لكChatبالضغط على كلمه 

شباك التشات
للارسالEnterهنا واضغط على شيئاكتبوا أي 



انضمام الطالب للدرس بواسطة . 5

ZOOM

بواسطه الهاتف



عليك تحميل تطبيق 

Zoom.

بعد تحميلها افتحوا 

اخرجوا منه , التطبيق

واضغط على الرابط الذي

تلقيته من المعلم 

اب او الواتسبواسطه 

الايميل



اسمكم واضغطوا سجلو

Okعلى 



قة للانضمام عليك المواف



اضغط على

Call via dvice audio

مع لكي تستطيع ان تس

الدرس ويسمعوك



و هنا ان تشغل ابامكانك

تغلق الكاميرا او 

المايكروفون

او , مشاركه شاشتك

في التشاتالكتابه

للخروج من الدرس عليك

Leaveالضغط على 



ZOOMالانضمام الى الدرس . 6

الحاسوببواسطه



خلال هذه اللحظات 

Zoomسيتم تحميل 

سيطلب النهايهوعند 

.  منكم تسجيل اسمكم

افقهوالموعليكم تسجيله 

بعدها ستنقلون الى . 

الدرس

بالضغط على الرابط 

ل ستنتق, الذي وصلكم

الى هذا الشباك



في اللحظات الي يقوم 

زوم بها الحاسوب بفتح ال

الشبالكسيظهر لك 

عليك اختيار, التالي 

Join with computer 

audio

في هذه الاثناء انت 

انضممت الى الدرس



مشروع هيلا–بداجوجيا-التخنوفريق 

.الطاقم لخدمتكم في أي استفسار

לחצו כאןالموقع اضغط هنا لدخزل

https://edtecinhila.wixsite.com/mysite

