
معا نحو مجتمع تعليمي رقمي تنافسي

دليل استخدام منصة
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 zoom التسجيل في برنامج
مجاني، تستطيع عمل فيديو 
جماعي مع مشاركين يصل 

عددهم إلى 100 شخص ومدة 
الجلسة الواحدة 40 دقيقة.

 تسجيل الدخول أول مرة يكون 
من الموقع: 

 https://zoom.us
عن طريق حساب جوجل أو 

بريدك اإللكتروني . 
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يجب تحميل البرنامج على جهاز الحاسب اآللي.

واجهة البرنامج تحتوي على أربع أيقونات رئيسة : 
١- بدء اجتماع جديد.

٢- االنضمام إلى اجتماع.
٣- جدولة اجتماع.

٤-  مشاركة ملف في االجتماع.
٢١

٣ ٤



3

عمل محاضرات ودروس للمشاركين عن بعد من خالل برنامج زوم:
     إن كنت محاضرا فهذه الفقرة لك . 

     يبدأ االجتماع بالضغط على New meeting وسيبدأ بث المحاضرة مباشرة وتستطيع   
.Invite إضافة المشاركين من خالل الضغط على     

 إضافة اشخاص
إلى االجتماع
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كما يمكن للمشاركين االلتحاق بالمحاضرة من خالل إدخال رمز االجتماع وكلمة السر.

رمز اإلجتماع

كلمة سر اإلجتماع
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 Share screen يمكنك مشاركة  الملفات مع المشاركين من خالل
ويمكنك استخدام سبورة بيضاء والكتابة عليها. 

 مشاركة  الملفات مع
المشاركين
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بإمكانك إيقاف الفيديو ألي مشارك.
أو إرسال رسالة خاصة له. 

وتعيينه مسؤوال.

 إرسال رسالة
إيقاف الفيديو
تثبيت الفيديو

تعيينه مستضيفا
إعادة تسمية

           إزالة من االجتماع
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جدولة المحاضرات في زوم:

    يمكن المحاضر من جدولة المحاضرات للتسهيل
     على المشاركين.

    يمكن جدولة المحاضرة ليوم واحد أو عدة أيام.
    يختار المعلم كلمة سر يعطيها للمشاركين

     لاللتحاق بالمحاضرة.
   من ميزات زوم ، أنه يمكن المحاضر من التحكم

     في إغالق الفيديو والصوت على المشارك.

اسم المحاضر

تكرار اإلجتماع

كلمة سر اإلجتماع

إيقاف الفيديو أو تشغيله
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: zoom كيفية استخدام المشارك  برنامج
- ال يلزم تسجيل الدخول للمشارك  باستخدام البريد اإللكتروني.
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   يمكن االلتحاق بالمحاضرة إذا قام 
المحاضر بدعوة المشارك عن طريق البريد 

اإللكتروني.
   يمكن االلتحاق بالمحاضرة من خالل إدخال 
رمز االجتماع ( يعطي المحاضر المشارك رمز 

رمز اإلجتماعاالجتماع وكلمة السر).

اسم المشارك

 إيقاف تشغيل الفيديو

 إيقاف تشغيل الصوت
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إدخال كلمة السر لالجتماع.

إدخال كلمة السر لالجتماع



جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية والتعليم


