
تعلم عن بعد



: التالي الرابطإدخل على 

https://zoom.us/

قعالواجهة الرئيسية  للمو

https://zoom.us/


DOWNLOAD ZOOM CLIENTاضغط على ثم RESOURCESبجانب كلمة ( الماوس ) مرر الفأرة 



: ZOOM CLIENT FOR MEETINGتحت عنوان 

DOWNLOADاضغط على 



:سيتم تحميل البرنامج DOWNLOADبعد الضغط على 



بعد تحميل البرنامج و تثبيته ستظهر لك هذه الصفحة

JOIN A MEETINGللدخول للدورة أو اإلجتماع قم بالضغط على 



:  األن قم بإدخال رقم الدورة 

المدربالرقم من ستلم ا

والقبيلةاسمك بكتابة وبعد ذلك قم 



:الدورةاألن قم بإدخال رمز 

بالمدرالرمز من الحصول على يمكنك 



ستظهر لك هذه الرسالة في حالة أن الدورة لم تبدأ



الدورةستظهر لك هذه القائمة في حالة بدأت 

!!هنيئاً لك لقد انضممت الى الدورة 



كيف يمكنك المشاركة ؟ 

ةالمحادثيمكنك المشاركة من خالل الكتابة في . 1

الصوتيةو يمكن كذلك المشارك بالمحادثة . 2



:المحادثةيمكنك المشاركة من خالل الكتابة في 

CHATإضغط على كلمة 



ستظهر لك مثل هذه القائمة على جهة 

يمكن البدء في المحادثة من, اليمين

خالل الكتابة على مربع النص



:الصوتيةللمشاركة بالمحادثة 

PARTICIPANTSإضغط على كلمة 



لترفع اليدRAISE HANDإضغط على 

ا ويعرف من خالله, لتظهر لدى المدرب

أنك تريد التحدث 



في حالة سمح لك المدرب بالمحادثة 

الة، الرسالصوتية فستظهر لك مثل هذه 
UNMUTE NOWاضغ على 

وستتمكن بعدها من المحادثة



:ةالصوتيللمشاركة بالمحادثة 

فعيلهتاذا لم يتفعل المايكروفون تأكد من 

بالضغط عليه 



: في حالة تم إخبارك بوجود استراحة

قم بالمغادرة من خالل 

LEAVE MEETING أوEND MEETING



عد لبدء الدرس انتهاء االستراحة، بعد 

علىبالضغط مجددا 

JOIN A MEETING 

ة باستخدام نفس البيانات السابقوقم 

(الرمز السري + رقم الكورس ) 



:الدورةواألن قد دخلت مجددا الى 

انتظر المدرب للبدء  



اع إتبإذا كنت ال ترغب بتحميل البرنامج يمكنك 

الخطوات التالية 



:   JOIN A MEETINGإضغط على 

غرفة اإلجتماعلإلنضمام الى 



قم بإدخال رقم الغرفة
يمكنك إستالم الرقم من المدرب



JOINستظهر لك هذه الرسالة بعد الضغط على 

CANCELعلى إن كنت تريد المتابعة باستخدام المتصفح إضغط



:اضغط على 

CLICK HERE



مرة أخرىستظهر لك هذه الرسالة

CANCELعلى إضغط



:اضغط على 

JOIN FROM YOUR 
BROWSER

:آلية الدخول الى غرفة اإلجتماعات



ة تجربة رائعلكمنتمنى
...ممتع وقتقضاءو


