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(Zoom) كيفية استخدام زوم
مع  Zoom، ميكنمك رؤية األخشاص والتحدث إلهيم يف أي ماكن يف العامل يف الوقت الفعيل. 

دعونا نليق نظرة عىل كيفية استخدامه.

ما هو Zoom؟
Zoom  هو أحد أهشر منصات مؤمترات الفيديو يف العامل. ميكن ملستخدميه إجراء ماكملات فيديو 

مع بعضهم البعض واملشاركة يف ماكملات مجاعية. بعض معامله يه:

 ميكنمك استخدام  Zoom عىل مجموعة واسعة من األجهزة املختلفة، • 
مبا يف ذلك أجهزة iPhone و iPad وهواتف Android وأجهزة 

 Android اللوحية وأجهزة مكبيوتر Windows و Mac باإلضافة، 
 إىل عدد من منتجات املؤمترات املهنية.

هناك نوعان من األخشاص يف ماكملة Zoom. ينظم املضيف • 

املاكملة، واليت تمسى أيضًا االجمتاع االفرتايض. يرسل املضيف دعوة 

بالربيد اإللكرتوين إىل لك من املشاركني، مبا يف ذلك رابط ورمز مرور، 

مما يهسل علهيم االنضامم إىل املضيف يف االجمتاع.

ّ

غالبًا ما يستخدم Zoom يف األمعال التجارية، ولكن ميكنه أيضًا • 
توصيلمك باألصدقاء والعائلة يف أي ماكن يف العامل، أو مساعدتمك يف 

حتديد موعد عرب اإلنرتنت مع طبيبمك، أو حضور الدروس أو االسمتتاع 

بليايل األلعاب مع األصدقاء.

ُ

 •Zoom عىل ما يصل إىل 100 خشص يف (Basic) جماين لالستخدام الخشيص. تقترص اخلطة األساسية 
ماكملة واحدة، وهلا حد زمين يصل إىل 40 دقيقة لملاكملات امجلاعية.

Zoom ما حتتاجونه الستخدام
:Zoom هناك بعض األشياء اليت جيب أن تكون جاهزة من أجل استخدام

يعمل  Zoom عىل أجهزة iPad وiPhone وهواتف Android وأجهزة Android اللوحية وأجهزة • 

مكبيوتر Windows و Mac أيًا اكن اجلهاز الذي تستخدمونه، ستحتاجون إىل تثبيت برناجم مكبيوتر صغري، 
.Zoom يمسى تطبيق، عىل جهازمك من أجل استخدام

 •.Zoom ًيعد اتصال اإلنرتنت الرسيع واملستقر أمرًا مهام ملاكملات الفيديو عالية اجلودة عىل ُ

 اسمتتعوا مباكملات الفيديو مع 
Zoom األصدقاء باستخدام 
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Zoom كيفية استخدام

 • Zoom هو منتج يعمتد عىل الفيديو، لذلك سوف يسهتلك الكثري من خمصصات بيانات
مزنلمك أو هاتفمك احملمول. جيب عليمك التحقق من أن لديمك الكثري من البيانات املتاحة.

من أجل استخدام Zoom بشلك فعال، ستحتاجون إىل اكمريا مدجمة أو موصولة جبهاز • 

المكبيوتر اخلاص بمك، إىل جانب ميكروفون ومكربات صوت أو مساعات.

ّ

Zoom إنشاء حساب

لبدء استخدام Zoom، حتتاجون إىل إنشاء حساب Zoom. إليمك الطريقة:

 استخدموا متصفح الويب عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك  	. 
للذهاب إىل  zoom.us. أنقروا فوق تجسيل، إنه جماين 

(Sign up, It’s Free) يف الزاوية الميىن العليا.

 اتبعوا التعلميات. سيطلب منمك حتديد تارخي ميالدمك (لن يمت  	. 
التحقق من حصة هذا التارخي، لذا ميكنمك استخدام تارخي خمتلف  

قليال إذا كنمت ال تشعرون بالراحة يف الكشف عن تارخي ميالدمك ) 

وعنوان بريدمك اإللكرتوين.

ّ ُ

ً

 سوف يرسل لمك  Zoom رسالة بريد إلكرتوين هبا رابط تأكيد. 	. 
انقروا فوق الرابط لتأكيد أنمك أحصاب عنوان الربيد اإللكرتوين  

الذي قدممتوه.

 .	 Zoom يف صفحة التجسيل التالية، أكدوا من أنمك ستستخدمون 
لالستخدام الخشيص - وهذا يعين أنه جماين! مث اتبعوا التعلميات عن 

طريق إدخال امسمك الاكمل وإنشاء لكمة مرور. ميكنمك ختيط اخلطوة 

.Zoom ّالتالية، واليت تتعلق بدعوة اآلخرين لالنضامم إىل

 سرييد Zoom بعد ذلك تثبيت تطبيق Zoom عىل جهاز المكبيوتر 	. 
اخلاص بمك. اتبعوا التعلميات للمساح له بالقيام بذلك.

 .	 ،iOS أو Android عىل جهاز Zoom إذا كنمت تريدون استخدام 
 Zoom لتزنيل تطبيق App Store أو Play Store انتقلوا إىل

وتثبيته بشلك آمن.

Zoom جماين لالستخدام الخشيص

https://zoom.us

SIGN UP IT’S FREE

 يعمل Zoom عىل أجهزة المكبيوتر 
واهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية

Download

Download the Zoom
application to your computer
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Zoom كيفية استخدام

Zoom محاية خصوصيتمك عند استخدام
مكا هو احلال دامئًا مع االتصاالت عرب اإلنرتنت، هناك أشياء مهمة جيب مراعاهتا لضامن 

.Zoom خصوصيتمك أثناء استخدام

 عند إجراء حمادثات وجهًا لوجه عرب Zoom، ال تشاركوا الكثري من • 
املعلومات الخشصية مع أخشاص ال تعرفوهنم.

 ضعوا يف اعتبارمك أن لك ما تراه الاكمريا املوجودة عىل جهاز المكبيوتر • 
.Zoom ّاخلاص بمك سيمت نقله أثناء حمادثة

 قبل االنضامم إىل اجمتاع أو ماكملة Zoom، تأكدوا من أن الاكمريا • 
وامليكروفون يعمالن بشلك حصيح. إذا تلقيمت دعوة لالنضامم، فتأكدوا  

من أن الربيد اإللكرتوين الذي حيتوي عىل رمز املرور يف متناول يديمك.

 اقضوا بعض الوقت يف التعرف عىل شاشة Zoom. الحظوا مزية • 
مشاركة الشاشة  (Screen Sharing) حىت ال تستخدموهنا عن 

طريق اخلطأ.

ّ ّ

الحظوا مزية  الدردشة (Chat). تتيح لمك إرسال رسالة نصية إىل • 

املجموعة بأمكلها أو إىل خشص حمدد أثناء انعقاد االجمتاع.

ّ  
ّ

 ال تنسوا النقر عىل زر  املغادرة (Leave) أسفل ميني الشاشة عند • 
االنهتاء للتأكد من تجسيل اخلروج بالاكمل.

ختصيص Zoom مبا يناسبمك 

يعد Zoom مرنًا للغاية ويحمس لمك بقدر كبري من التحمك يف ما يراه اآلخرون أو يمسعونه 

منمك يف اجمتاع Zoom . تتضمن اإلعدادات العديدة القدرة عىل:

ّ ُ

 حتديد الاكمريا أو امليكروفون الستخدامهام عىل جهاز المكبيوتر اخلاص بمك• 

ْكمت صوت امليكروفون عندما ال تريدون أن يمسعمك أحد• 

تشغيل الاكمريا أو إيقاف تشغيلها، أو تغيري اخللفية.• 

تذكروا أنه ميكنمك االنضامم إىل اجمتاع Zoom بدون فيديو. ميكنمك التحدث واالسمتاع إىل 

اآلخرين دون أن يكون وجهمك مرئيًا.

ّ

كونوا حذرين بشأن مشاركة املعلومات 
الخشصية مع أخشاص ال تعرفوهنم
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Zoom كيفية استخدام

استخدام Zoom للتواصل مع اآلخرين

لرنى كيف ميكنمك إجراء ماكملة باستخدام Zoom أو االنضامم إىل اجمتاع مجايع:

 يطلق عىل الخشص الذي ينادي باالجمتاع - الذي يبدأ االجمتاع ويرسل 	. 
الدعوات - امس املضيف (host). يتحمك املضيف يف من ميكنه 

املشاركة يف االجمتاع.

ُ

ّ

 لك األخشاص اآلخرين يف اجمتاع Zoom مه مشاركني 	. 
( participants). إذا اكن خشص آخر هو املضيف، فرمبا يكون 
قد دعامك لتكونوا مشاركني عن طريق إرسال دعوة إليمك لالنضامم  

 (ID) إىل اجمتاع. سيوفرون رابطًا إىل غرفة االجمتاع ورمق معرف

االجمتاع ورمز مرور للمساح لمك بالدخول.

ّ

 .	 (New Meeting) انقروا فوق إجمتاع جديد ،Zoom  لبدء اجمتاع 
 (Invite) ومث فوق زر دعوة (participants) مث فوق  مشاركني 

لتحديد األخشاص الذين ترغبون يف دعوهتم إىل اجمتاعمك.

 .	 (Contacts) ميكنمك اختيار املشاركني من قامئة جهات االتصال 
اخلاصة بمك.

 عندما تقومون بدعوة املشاركني عرب الربيد اإللكرتوين، فسوف  	. 
يتضمن  رابط (link) إىل غرفة االجمتاع، معرف (ID) األجمتاع و 

.(passcode) رمز املرور

ّ

 يساعد تعتمي اخللفية عىل مضان عدم 
متكن املشاركني يف Zoom من رؤية 

غرفتمك واألخشاص اآلخرين بداخلها 
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