
 

الفیدیو والصوت عبر اإلنترنت مؤتمرات  
والتسجیل والدردشة، المكتب، سطح مشاركةتتضمن   

  متطلبات اإلعداد:
 FIREFOXأو  CHROMEالمتصفحات الموصى باستخدامھا:  -

كامیرا ویب ومیكروفون متصالن باإلنترنت -   

     ؟Zoomكیف یمكنني إنشاء حساب على برنامج 
حتى یمكنك استضافة االجتماعات أو االنضمام إلیھا في وجود أكثر من شخَصین ولمدة  Zoomعلى برنامج   Proیتطلب األمر إنشاء حساب 

. أو یمكنك التسجیل للحصول على حساب مجاني عبر الرابط Proدقیقة. اتِصل بقسم خدمات تكنولوجیا المعلومات إلعداد حساب  40تزید عن 
" Sign Up" (تسجیل مجاني)، واكتب بریدك اإللكتروني الخاص بالعمل، وانقر فوق "SIGN UP FREEانقر فوق " https://zoom.usالتالي: 

 (تسجیل). 

    ؟Zoomكیف یمكنني استضافة اجتماع عبر برنامج 
. بدء  Zoom(كافة البرامج/ All Programs)/Zoom .Start Zoom .Sign-inكتب أو قائمة البدء/(على سطح الم Zoomانقر فوق أیقونة  

" (االنضمام  Join with Computer Audio" (اجتماع جدید). انقر فوق "New Meeting. تسجیل الدخول). ثم انقر فوق " Zoomتشغیل 
  بواسطة اتصال صوتي عبر جھاز الكمبیوتر).

    حضور؟كیف یمكنني دعوة ال 
. في النافذة  أدناه) ZOOM(انظر صورة شریط أدوات   " (دعوة) أسفل نافذة االجتماعInviteبعد التحضیر الستضافة اجتماع، انقر فوق زر "

. أضف  Outlook" (البرید اإللكتروني االفتراضي). سیؤدي ھذا إلى فتح رسالة برید إلكتروني عبر Default emailالتالیة، انقر فوق "
  عناوین البرید اإللكتروني للحضور، وأرِسل دعوة البرید اإللكتروني.

 ؟ Zoomكیف یمكنني االنضمام إلى اجتماع عبر برنامج 
). بالنسبة إلى متصفح Zoom(االنضمام إلى اجتماع  " Join Zoom Meeting"بعد تلقي الدعوة بالبرید اإللكتروني، انقر فوق الرابط 

CHROME: " اخترopen Zoom meeting فتح اجتماع) "Zoom" أو (Download & Run Zoom تنزیل) "Zoom " وتشغیلھ)، ثمJoin 
Meeting.(االنضمام الجتماع) "   بالنسبة إلى متصفحFIREFOX :" انقر فوقSave File الملف)، ثم "" (حفظopen the Zoom.exe file 

& Run فتح ملف) "Zoom.exe  .(یتم فتح تطبیق  وتشغیلھZoom    .الصوت. و اختر االنضمام لالجتماع بالفیدیوفي اجتماع عبر اإلنترنت 
 ZOOMشریط أدوات 

 
 . Zoom: واجھة المستخدم، وتقع في الجزء السفلي من نافذة برنامج ZOOMشریط أدوات 
" (إیقاف الفیدیو) كتم الصوت وإیقاف بث الفیدیو الخاص بك. یتیح لك الزر Stop Video" (كتم الصوت) وزر "Muteیتیح لك الزر " 

"Share " (مشاركة) مشاركة سطح المكتب أو لوحة المعلومات. یتیح لك الزر "Chatدشة) المراسلة. یتیح لك الزر "" (الدرRecord  "
 " (إنھاء االجتماع) إمكانیة إنھاء االجتماع. End Meeting(تسجیل) تسجیل االجتماع. یتیح لك الزر "

 
 للحصول على مزید من المساعدة، یُرجى االتصال بقسم خدمات تكنولوجیا المعلومات التابع لكلیات سیاتل  

 حرم الجامعي الخاص بك. أو مركز التعلم اإللكتروني في ال

    

https://zoom.us/

