
 

 متطلبات التشغٌل للمعلم والطالب:

 جهاز كمبٌوتر )مزود بمٌكروفون وكامٌرا(او تلٌفون ذكً او تابلت.-1 

 انترنت سرٌع .-2 

 النسبة للمعلم *ب 

 تنزٌل التطبٌك ،وامتالن حساب على البرنامج ،وانشاء دعوة تسجٌل

 *بالنسبة للطالب  

)لللد ٌللتم اسللتالمها عبللر الللوات  تنزٌللل التطبٌللك ،وتلبٌللة دعللوة الحلللور مللن المعلللم 

 اب او االٌمٌل  او اي طرٌمة تواصل (

 كٌفٌة استعمال التطبٌق من قبل الطالب :

 store    عـللـى جهـللـازن مـللـن( meetings cloud zoom( برنامـللـجبعـللـد تحمٌـللـل  

App)أو play Google.          ) 

كلللللا مللللـا كللللـو علٌللللـن اتبللللـا    تسللللـجٌل د،للللـول، فمللللـطالللللى تحتللللـا   ال إذا كنللللـت مشللللـارك ا

 :التالٌه ال،طـوات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ،(Join a meeting) فتح التطبٌك ، ثم اللغط على -1

 وبعدكا ستظهر لن كذه الشاشه على جهاز الهاتف او جهاز الحاسوب. 

 

تسلعة ( كذا الرلم مؤلف ملن Meeting IDالذي حصلت علٌه من المعلم فً ) (IDاكتب ال )-2

ارلام وكو عباره عن تسلسلل ارللام فملط، لكلل جلسلة رللم ،لان ، او نسلل رابلط الجلسلة اللذي 
 . (Join with personal  link name)حصلت علٌه من المعلم ولعه فً ال،انه التً لونها ازرق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الىالــذي ســوف تمــوم الد،ــول بــه  االسمتغٌــر  ٌمكنن –  3

 الجلســة، وذلــن عــن
 Screen)،انــة فً طرٌــك كتابــة االســم 

Name ــدل اســم الجهــاز(ب. 

 

الى بــدون وصــول صوتــن   الجلســة الىالد،ــول  ٌمكنن – 4

 عــن طرٌــك اللغــط المشاركٌن
 To Connect t’Don)عــى زر

Audio )إعــادة تفعٌلهــا دا،ــل الجلســة ٌمكنن. 

 
عنـد الد،ـول  المشاركٌن الى منـع وصـول صورتـن  ٌمكنن – 5

 الى 

إعادة  ٌمكنن  (Video My Off Turn)الجلسـة، عـن طرٌـك زر 

 .ا،ـل الجلسـةتفعٌلهـا د
 
 .(Meeting Joinعلى)الغط - 6

 الى االنلمام ٌمكنن الواتســاب  عبرحــال ارســال الرابــط  فً
 الجلســة عــن طرٌــك اللغــط عــى كــذا الرابــط، ثــم ٌد،ــل

 اســمه. المشارن 



 

 :ٌمكنالجلسة  ،الل

 علىالتطبٌـك  عبر ٌمكننو (chatالمراسلة): عـن طرٌـك واجهـة االش،ان مراسـلة - 1

 ، والصـور أو أي صٌغـة ملـف أ،ـرى .و الملصمات، ةالكمبٌوتـر ارسـال الرسـائل الصوتٌ

مشـاركة شاشــة كاتفـن ومــا ٌحــدث بهــا مــع  ٌمكنن مشـاركة شاشــة كاتفــن: - 2

 (Screen Share،الل اللغط على) مــن المشاركٌن

  :لمعلم كٌفٌة استعمال التطبٌق من قبل ا

 

 

 

  

 : المٌام بهذه العملٌات وكًٌتولى  المعلم أو المدٌر 

 (:Sign upتسجٌل حساب جدٌد )

 فً  البداٌـة، وبحسـب المنصة التـً ٌـود المعلم االعتماد  علٌهـا،

 لمن الحاسوب  ٌجـب تحمٌـل الربنامـج وتثبٌتـه لمنهـا، سـواء

 امأنظمــة التشــغٌل، كــ ا،تالفعــى  المحمول أو الهاتــف 

 المكالمات فًاب لٌتمكـن مـن الد،ـول حسـ امتالن ٌجـب علٌـه 

 :التالٌه باســت،دام زوم، متبعــا ال،طــوات 

 (عــى جهــاز  sign up)افتــح واجهــة الد،ــول، ســتجد زر - 1

 مــن-اندروٌــد، وعــى أجهــزة أ،ــرى لــد تجدكــا ب،ــط صغــر 

 .(or  sign up  (لوســن بٌن بلــون أزرق  -اال،رىالعبــارات 

 .(up sign)زر  علىالغط - 2

( address Email)،انــة  فً  االلكترونً أدر  برٌــدن - 3

 .(Gmailأو  Hotmail) ٌمكنن  استعمال برٌد 

 .(name First)،انة فً االولأدر  اسمن -4

 .(name Last)،انة فً اال،ٌرأدر  اسمن - 5

 I agree to the terms of)ـى عبــارةلعـ الموافمه لــع - 6

service )كــو عــن موافمتــن عــى رشوط ال،دمــة. و 

 االعلىالٌمــن مــن  السى  الموجود(   sign up) الغــط زر- 7

 .المعلوماتحالــة تعبئــة جمٌــع  فً والــذي ســٌتم تفعلٌــه 

 على السر ٌتــم إرســال كلمــة  ا (Next)بعــد ذلــن الغــط - 8

 .االلكترونًبرٌــدن 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Activate)وفعــل الحســاب منــه  االلكترونًافتــح برٌــدن - 9

account.) 

،( ا  Paswword)ال،اصــة بــن  السر كلمــة  اا،تربعدكــا - 10

 الرنامج ، وٌ،تـار لـن البرنامجفً معلم ثــم ٌصبــح لدٌــن حســاب 

 (IDتعرٌفٌا ،ان بن ) ام  رلـ

 :(Sign in)تسجٌل الدخول 

 Address Email)،انــة  فً االلكترونًلــع عنــوان برٌــدن  -

) 

 (Password)،انــة  فً السروكلمــة 

 Keep me logged( المربعٌظهــر ،ٌــار  االجهزةبعــض  فً -

 in  ه فً حالة إغالق د،ــول)، أي أنّا ٌعنــً اجعلنــً مســجل

الكمبٌوتر او اعادة تشغٌله بامكانن الد،ول بسهوله  بدون الحاجه 

 للمرور بهذه الشاشة مجددا

 .(in sign)زر علىاللغط  -

 وسائل التواصل: ،الل: التسجٌل من اال،رىال،ٌارات 

(SSO  م،صن):الشركات الصحاب. 

(Google  من):بال متصفح غوغل  ،الل. 

Facebook)  حساب الفٌ  بون. ،الل:(من 

 االسم ســٌكون كــو  الموالع كــذه  فً أن اســم حســابن  ه وننــو

 الظاكــر عنــد د،ــول الماعــة.

 

 ـر الهاتـف بعـد فتـح الحسـاببالجلسـة ع الىالد،ـول  ٌمكنن

 مـن ،ـال ال،طـوات اآلتٌـة:

 .( Sign Inبر)ع افتح التطبٌك، وسجل الد،ول  ا- 1

 (وبها مجموعة ،ٌارات. Chat & Meet)تظهر نافذة بعنوان- 2

 (Join a meeting)،(تظهر نافذة بعنوان  Join) ا،رى- 3

 الماده بمعلم( ا ال،اصة  ID Meeting)أد،ل - 4

 .Join Meetingالغط - 5 



 

 :التالٌهال،طوات  ،اللالكمبٌوتر بعد فتح الحساب من  عبر الجلسة  الى الد،ول  ٌمكنن 

 ، وستظهر لن كذه الشاشة:البرنامج الى سجل د،ولن  ا- 1

 

 للجلسة، ستظهر لن كذه الشاشة: االنلمام ،(وٌعنً  Join)زر على الغط - 2

 

  

 :االنلماماملئ بٌانات - 3

 name link personal or ID)ى ل(أو الرابــط عــ ID)أد،ــل الرلــم التعرٌفــً - 1

Meeting الــذي) 

 .المعلمحصلـت علٌـه مـن لبـل 

 الذي تود أن تظهر فٌه دا،ل الجلسة. االسم  أدر   ا- 2

 تتصل بالصوت. ال،(وٌعنً  audio  to connect not Do )ا،تٌار  ٌمكنن- 3



 

حالــة  فً ،(وٌعنــً اغلــك الفٌدٌــو لــدي.  video  my  off Turn)ا،تٌــار  ٌمكنن – 4

 تلمائً بالكامٌرا لهـذا ال،ٌـار سٌشـبن  عــدم تفعٌلــن

 

 .انلمام،(وٌعنً  join )الغط عىل زر- 5

 مراحل التحضري للجلسة وخطواتها:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 جدولة الجلسة: -أ

مــن  الحكتمدمٌـه لولـت ٍ  المراد  المحتوىجدولـة الجلسـة أو  ٌمكنن

 بملئ ،(وذلــن Meeting Schedule)ى جدولــة لالنمــر عــ ،الل 

التارٌــل،  المراد تمدٌمه ، المحتوىمنـن: عنـوان  المطلوبهالبٌانــات 

إعــادة  ة،امكانٌ (الســاعة الىــن الســاعة، )مولــت الجلســة 

الجلســة مــن  الىللد،ــول  سر أن تجعــل كلمــة  ٌمكنن  الجلســة.

 ا،ترتها.(وإن   Meeting Password)اللغــط عــى زر ،الل

(أو  ID)ن مــع الرلــم التعرٌفــً إرســالها للمدعوٌــ ٌنبغــً

 الرابــط.

(Host Video on ا إذا لغطـت علٌهـا، ٌعنـً أن ):ٌمكنه المعلم 

 الجلسـة فًـر الفٌدٌو بالتواصـل ع

 (on  Video Participantا إذا لغطــت علٌهــا، ٌعنــً أن ): 

 ـر الفٌدٌــو ٌف الجلســة.بالتواصــل عـ ٌمكنهالطالب 

:( ا ٌظهر عندن  Options  Advanced) ىلععند اللغط 

 ،ٌارات متعددة:

(option Audio  ):ا،تر (Both  لتلمن توفار الصوت مب،تلف)

 االلكترونٌه االجهزة 

Enable Waiting  room)):  لبل  للمشاركٌن إنشاء غرفة انتظار

 بدء الجلسة.

(Allow join before host  إذا)ن، ٌعنً أنا،ترتها 

 .كمعلم  لبلن  المشاركٌن تسمح بد،ول 

 (Record meeting     Automatically  ا تسـمح لـن ):

 الحما  اذا زودته بها  منالشـتها للطالب بتسـجٌل الجلسـة لٌتسـنى 

    Mute participants upon  entry ) ٌعنـً ا،تتركا :(إذا ،

 ش،ن .12عدد ٌفوق   بالحدٌـث عنـد للمتدربٌن  ح السماعـدم 

  



 

 على الهاتفاالعدادات خارج الجلسة 

 

 

 



 

 

 الكمبٌوتر او الالبتوب:االعدادات خارج الجلسة على 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :(Host) المعلمتنفٌذ الجلسة من قبل  كٌفٌه 

 الجلسة: بدء 

عــن  مباشربــدء الجلســة بشــكل  ٌمكنن ٍّ 

 (New Meeting)طرٌــك اللغــط عــى

أمــا إذا كنــت لــد لمــت بجدولــة الجلســة،  ّا

وتبــدأ  (( Schedule صفحــة الىفتد،ــل 

 لمــن الجلســة Start بالجلســة باللغــط عــى

 المحدده

 

 

 

 

 

 (meeting علىاللغط  عبربدء الجلسة  ٌمكنن 

Start  a). 

 



 

 

 : التحّكم باألدوات ٌف واجهة الجلسة عرب الهاتف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التالٌه ، ستجد الشاشة  للجلسة   بعد د،ولن

 :لالسفل  االعلىمن 

(باللــون األحمــر،  End)ى الٌمــن ،ٌــار صألــ فً  -

 وٌعنــً إنهــاء الجلســة، وعندمــا تلغــط علٌهــا لدٌــن

 المشاركٌن  (أي مغـادرة الجلسـة وتـرن Leave)،ٌــاران: 

ء وإنهـا،(  End)ى زرل، أو اللغـط عـاالجتما  ٌكملـون 

 واجهـة فً  ، أمـاالمعلم واجهـة  فً كـذا )و االجتما 

 فً  - (.فمـط المغادرة فٌظهـر لدٌـه ،ٌـار الطالب

  هلٌـ  علٌـن حفظـالماعه ) المعرفسـتجد رلـم  المنتصف 

 (أو مـا شـابه

 الصــوت وكلمــة عالمة ـى الٌســار ســتجد صألـ فً -

(on) ،) ٌكـون  اال،ر وكــذا ٌعنـً أن   صـوت الطـرف

  مسـموعا. 

عـن  عـن طرٌـك كـذا الـزر المشاركٌنمنـع صـوت  ٌمكنن

االمامٌة   راٌلكامـبستعمال ا التحكـم ..... ٌمكنن طرٌـك زر

 او ال،لفٌه  عن طرٌك زر تغٌر الكامٌرا فً اعلى الواجهه

الماعـة  فً  الطالب منتصـف الشاشـة سـتجد صـور  فً  -

حالـة تشـغٌلهم  فً حالـة ولعهـم لصـور،  فً معـن 

 .ـرى فٌدٌـو لهـمتللفٌدٌـو س

 االدوات ٌوجد به العدٌد من  شرٌط أسفل الواجهة  فً 

وتجد فٌه  (more ،ٌار الٌمٌن  الصى  فً  :، وكًالمفٌده 

 ٌعنـً رفـع الٌـد،  ٌ(Hand Raise) ،ٌـار - :عدة ،ٌارات

 االش،انحالـة أن كنـان العدٌـد مـن  فً وكـو مناسـب ا 

الجلسـة، وٌرغـب أحدكـم بالسـؤال عـن أمـر، أو  فً 

نتٌجـة  لمعرفة طلـب رفـع الٌـد  طلب إلافـة نمطـة، أو 

عـن  المشاركه التصوٌـت،... وكـذا ٌعـوض بالتفاعـل 

 التركٌز ات صـوت الجمٌـع للمحافظـة عـى ماصـ

 .والوصـول للمراد
. 



 

 

االطال  على اسماء المشاركٌن اللغـط علٌـه  ٌمكنن ، الطالب :(ٌعنـً  participants)،ٌـار 

الى  إرســال الدعــواتعبر ،اصٌة الشات، ٌمكنن  معهــم، وبإمكانــن أٌلــا الحدٌــث واعدادكم 

 إلٌهـم. االجتما  فٌـه عـن طرٌـك ارسـال رابـط  لالنلمام،ـار  الجلسـة  االش،ان

 .الطالب بالً  الى منع وصول الصورة  ،الله من  ٌمكنن :(Stop  Video)زر  -

 الى الصــادرة منــن  االصوات اللغــط علٌــه منــع وصــول  ،اللمــن  ٌمكنن :( Mute)زر  -

 الطالب  بالــً

. 
 

 

 

 :الكمبٌوتر عبر ف واجهة الجلسة فً  باالدوات لتحّكم ا

  

 

 



 

عند الد،ول من الكمبٌوتر: التالٌهتظهر الشاشة 

 

 

(أو  chat)تلغـط حتى  ـر متـاحٌمـن النافـذة غ االٌمن الجانـب  االساسٌهالحالـة  فً  

(participants )االسود  الشرٌط فً  الموجودٌن 

 :االسفل  فً  االسود  الشرٌط  على 

 وٌعنً مغادرة الجلسة. االحمر(باللون   Meeting  Leave)،ٌار  الٌمٌن الصى فً  -

                               ،(وكــذا ٌتٌــح لــن  Record)البٌلــاء وتحتهــا كلمــة  الدائرة  عالمة ـن ٌـى الٌمـصألـ فً  -

   تســجٌل الجلســة بــكلا ســهولة.

 ، والــذي ٌتواجــد فٌــهاالٌمن( أي الحدٌــث، ٌظهــر لــن المســم  chat ) ـى رمــزلإذا لعط عـ -

 (مــن الٌمــن للٌســار)ث ،ٌــارات الثــ االسفل وفً ، االعلىمــن  واسمائهم ، الطالب 

-(Host  claim  ):  الم،تنكذا ال،ٌار إذا كنت  ا،تر ، فمط المحالرأنا. 

- (Hand  Raise  ،ٌعنـً رفـع الٌـد، إذا رغـب أحدكـم بالسـؤال عـن أمـر أو إلافـة نمطـة): 

 او المعلم  طلب رفع الٌد لمعرفة نتٌجه التصوٌت ، وكذا ٌعوض بالتفاعل او المشاركه عن 

 والوصـول للمراد التركٌز عـى اصمات صوت الجمٌع للمحافظـة 

- (Me  mute  اٌماف):  التً لدٌن. لالصوات  اال،رٌن  سما 

 



 

(وٌعنــً مشــاركة محتــوى مــن الصــور أو  content  share)،ٌــار   :( Share) المشاركه  -

 ااعتبارن عند فعل ذلن التطبٌك غالب فً  لعو غٌركم GOOGLE  DRIVE    الــدروب بوكــ  أو

 بفعل ذلن. بالسماح  االذن  سٌطلب منن

 

 



 

 

 

 


