
كيف تستخدمون
Zoom إلجراء ماكملات فيديو

ِ

ما هو Zoom؟
Zoomهو أحد أكرث منصات مؤمترات الفيديو شيوعا يف العامل. إنه ميكن األخشاص من رؤية أي خشص والتحدث معه، يف أي 

ماكن يف العامل، ويف الوقت الفعيل.

ّ ّ ً ّ

ميكن لملستخدمني إجراء ماكملة فيديو مع خشص واحد أو املشاركة يف ماكملة فيديو مجاعية مع اآلخرين. يستخدم ماليني

األخشاص Zoom لك يوم ألسباب عديدة، مثل عقد اجمتاعات العمل وحضور الدروس عرب اإلنرتنت واالنضامم إىل املواعيد

الصحية والتواصل مع األصدقاء والعائلة.

ِ ِ

مكا هو احلال مع أي تطبيق عرب اإلنرتنت، من املهم معرفة كيفية استخدام Zoom بأمان.

Zoom ما الذي حتتاجون إليه الستخدام
اتصال باإلنرتنت• 

جهاز "ذيك"• 

خطة بيانات املزنل أو املوبايل• 

االتصال باإلنرتنت

يستخدم Zoom وظائف الفيديو والصوت عىل جهازمك يف

نفس الوقت. يتطلب ذلك اتصال إنرتنت مستقر وعايل

الرسعة لضامن نوعية جيدة. إذا اكن االتصال بطيائ، فقد

تالحظون تباطؤات أو تأخريات يف صورة الفيديو أو قد يتشوه

الصوت.

ِ
ّ

ً

ّ

اجلهاز

ستحتاجون إىل جهاز "ذيك" (متصل باإلنرتنت) مثل مكبيوتر

مكتيب أو مكبيوتر محمول أو جهاز iPad أو هاتف موبايل.

األمه من ذلك، ستحتاجون إىل اكمريا مدجمة يف جهازمك، أو

ميكنمك توصيل اكمريا منفصلة جبهاز المكبيوتر املزنيل.

خطة البيانات

ميكن أن يستخدم تطبيق Zoom الكثري من خمصصات

البيانات ويزيد مع انضامم املزيد من األخشاص إىل املاكملة.

لذا حتققوا للتأكد من أن لديمك بيانات اكفية.

ّ ِ

ّ ّ

الرشوع بالبدء

إذا كنمت تستخدمون جهاز مكبيوتر مكتيب أو
مكبيوتر محمول

افتحوا متصفح الويب عىل جهازمك وأدخلوا1ّ. 

https://zoom.us/.يف رشيط العنوان أو البحث 

انقروا فوق زر "االشرتاك جماين.2 
(SIGN UP IT’S FREE)" إلنشاء حساب.

اتبعوا التعلميات وأدخلوا بياناتمك الخشصية مبا يف

ذلك تارخي ميالدمك وامسمك وعنوان بريدمك اإللكرتوين.

سيطلب منمك أيضا إنشاء لكمة مرور. تذكروا أن تقوموا

بإنشاء لكمة مرور قوية وآمنة.

ّ ً ُ
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سيقوم  Zoom بعد ذلك بإرسال رابط حتقق إىل3. 
عنوان بريدمك اإللكرتوين - ستحتاجون إىل النقر فوقه

لتنشيط حسابمك.

ّ

 مبجرد تنشيط حسابمك، قوموا بتزنيل "Zoom" عىل4. 
.Zoom جهاز المكبيوتر اخلاص بمك لبدء استخدام

ِإذا كنمت تستخدمون جهاز محمول

 .1.App Store أو Play Store انتقلوا إىل

 .2.Zoom meetings احبثوا عن تطبيق

ُاملطالبات.3.  قوموا بتزنيل التطبيق وتثبيته، باتباع 

Zoom استخدام

مبجرد تجسيل الدخول، استخدموا القامئة املوجودة يف

الصفحة الرئيسية للتنقل وختصيص حساب Zoom اخلاص

بمك ميكنمك الوصول إىل معلومات ملفمك الخشيص وإعدادات

اخلصوصية ولكمة املرور اخلاصة بمك وتغيريها، باإلضافة إىل

ترتيب االجمتاعات والتحقق من دعواتمك.

ّ

ّ

مضيف االجمتاع

يدعو لالجمتاع ويرسل الدعوات بالربيد اإللكرتوين• 

يتحمك يف من ميكنه االنضامم إىل االجمتاع ومن ميكنه• 

التحدث ومىت ينهتي االجمتاع

ّ

ّ

ميكنه إرسال رمز مرور إىل املشاركني حىت ال يمتكن• 
األخشاص الذين مل تمت دعوهتم من االنضامم

ّ

ّ

ميكنه تغيري إعدادات األمان محلاية املشاركني من خالل• 
قفل االجمتاع وإخفاء صور امللف الخشيص لملشاركني

وتعطيل رسائل الدردشة

املشاركون يف االجمتاع

يمت دعوهتم لالنضامم إىل االجمتاع عن طريق الربيد• 

اإللكرتوين، مبا يف ذلك التارخي والوقت ورابط إىل "غرفة

(ID) االجمتاع" ورمق معرف االجمتاع

ّ

ّ

ميكن إرسال رمز مرور هلم لمتكني الدخول، إذا اكن• 

االجمتاع يقترص عىل بعض األخشاص

نصيحة: الستضافة اجمتاع، انقروا عىل "جدولة اجمتاع

(Schedule a Meeting)" يف اجلزء العلوي األمين
من الشاشة واتبعوا املطالبات لدعوة املشاركني من

قامئة جهات االتصال اخلاصة بمك. ميكنمك إضافة تفاصيل

االجمتاع يف هذه املرحلة أيضا، مثل املوضوع والتارخي

والوقت املقرتحني. سوف يقوم Zoom تلقائيا بإنشاء

معرف ورمز مرور لالجمتاع فريدين.

ُ

ً

ً

ّ

خالل االجمتاع

استخدموا اإلعدادات لتحديد الاكمريا أو امليكروفون الذي• 

تريدون استخدامهام.

ميكنمك أن تظهروا لآلخرين شاشتمك، "الدردشة" مع• 

املشاركني يف االجمتاع عن طريق كتابة رسالة ومشاركة

ردود أفعالمك باستخدام الرموز التعبريية والرموز.

ِ
ُ

اكمتوا صوت امليكروفون عندما ال تريدون أن يمسعمك أحد• 

َأو يمسع ضوضاء اخللفية أيمنا كنمت.

قوموا بإيقاف تشغيل الاكمريا إذا كنمت ال تريدون أن يرامك• 

املشاركون اآلخرون.

استخدموا إعدادات الاكمريا لتغيري اخللفية اخلاصة بمك إذا• 

كنمت ال تريدون أن يرى املشاركون اآلخرون ماكنمك- اختاروا

إحدى اخللفيات االفرتاضية لـ Zoom أو قوموا بتحميل

صورة خاصة بمك.
إذا كنمت ترغبون يف استخدام فلرت لتغيري مظهرمك، انقروا• 

فوق الهسم املوجود جبوار رمز الفيديو لتحديد خيار - انقروا

فوق رمز الفيديو للعودة مرة أخرى.
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ّمزيات إماكنية الوصول

ّالرشح النيص مغلق• 

اختصارات لوحة املفاتيح• 

النصوص التلقائية •

دمع قارئ الشاشة• 

ّ

ً

. zoom.us/accessibilityملزيد من املعلومات حول خيارات إماكنية الوصول يف Zoom، تفضلوا بزيارة

Zoom البقاء بأمان عىل
تساعد لكمة املرور القوية عىل محايتمك من االحتيال املايل

ورسقة اهلوية. ال تشاركوها مع أي خشص.

ّاستخدموا معرف اجمتاع عشوايئ

معرف االجمتاع الخشيص (PMI) هو رمق فريد مكون من• 

10 أرقام يمت تعيينه للك صاحب حساب. ويوفر الوصول
إىل غرفة االجمتاعات االفرتاضية اخلاصة هبم.

ّ ّ
ّ ّ

إذا كنمت تستخدمون PMI اخلاص بمك جلدولة اجمتاع،• 
فميكن ألي مشارك لديه الرمق استخدامه لالنضامم إىل أي

اجمتاع الحق تستضيفونه، إال إذا مقمت بإغالق االجمتاع.

ِ

من األكرث أمانا جدولة لك اجمتاع جديد برمق تعريف يمت• 

إنشاؤه عشوائيا.

ً

ً

ميكنمك تغيري إعدادات PMI اخلاصة بمك يف امللف•

الخشيص حلسابمك.

ًال تشاركوا تفاصيل االجمتاع علنا

أرسلوا فقط رابط االجمتاع ولكمة املرور إىل املشاركني عرب

الربيد اإللكرتوين. ال ترسلوها بأي طريقة أخرى أو تشاركوها

عىل وسائل التواصل االجمتايع.

ّجتنبوا مشاركة املعلومات الخشصية
إذا كنمت تستخدمون Zoom لالتصال باألصدقاء املقربني
والعائلة، مفن اآلمن عادة الدردشة معهم مكا تفعلون يف

حمادثة عادية وجهًا لوجه. ولكن من املهم تويخ احلذر إذا
كنمت تتواصلون مع أخشاص ال تعرفوهنم جيدا. ال تشاركوا

التفاصيل الخشصية مثل رمق هاتفمك أو عنوان مزنلمك أو

املعلومات املالية يف ماكملة Zoom أو رسالة الدردشة.

ّ ِ
ً

ً

ّفكروا فميا ميكن أن يراه الناس

تذكروا أنه ميكن لآلخرين يف ماكملة  Zoom رؤية لك

يشء يف عرض الاكمريا، ما مل تستخدمون خلفية افرتاضية.
من اجليد أيضا إغالق أي نوافذ عىل شاشتمك ترغبون يف

احلفاظ عىل خصوصيهتا، ال سميا أي نوافذ تعرض بياناتمك

املالية الخشصية.
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ّحتققوا من الصوت

ّ ً ّ ّ تذكروا أن تتحققوا معا إذا اكن امليكروفون قيد التشغيل. من األفضل عادة كمت صوته عندما ال تتحدثون،ّ

حىت ال تشاركوا أي حمادثات خشصية عن طريق اخلطأ أو تعطيل االجمتاع.

ملزيد من املعلومات حول استخدام  Zoom، قوموا بزيارة:

beconnected.esafety.gov.au/how-to-use-zoom

ملزيد من املعلومات حول خصوصية وأمان  Zoom، قوموا بزيارة

zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

نصيحة: هل تستخدمون Zoom للبقاء عىل اتصال مع األطفال يف حياتمك؟ اعرثوا عىل نصاحئ معلية حول األمان عرب اإلنرتنت

لألجداد ومقديم الرعاية، متاح عىل

esafety.gov.au/seniors/online-safety-grandparents-carers

خذوا الوقت الاكيف الكتشاف

Be Connected
Be Connectedهو موقع إلكرتوين شامل به موارد جمانية 

مصممة خصيصا لدمع األسرتاليني األكرب سنا لالتصال عرب اإلنرتنت

بأمان والتنقل يف العامل الرمقي بثقة. واملوقع مفيد أيًضا للعائالت

واملنمظات املجمتعية اليت ترغب يف مساعدة أعضاء املجمتع األكرب

سنا يف الوصول إىل مجيع مزايا اإلنرتنت.

ً ً

ّ

ً

beconnected.esafety.gov.au

مت تطوير هذا الربناجم بواسطة  ّ
.Be Connected جكزء من مبادرة eSafety esafety.gov.au

https://www.finder.com.au/
http://esafety.gov.au/seniors/online-safety-grandparents-carers
http://beconnected.esafety.gov.au/how-to-use-zoom
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