دليل استخدام  ZOOMللمدرسي

إعداد  :أ .مصعب ميعاري

مركز التعلم اإل ر
لكتون
جامعة النجاح الوطنية

أوال :قم بالدخول إىل موقع www.zoom.us

اضغط هنا إلنشاء حساب

إضغط هنا لتسجيل الدخول
يف حال كان لديك حساب

ر
ون الذي
أدخل هنا ر
البيد اإللكب ي
قمت بتسجيل الموعد من خالله

إضغط هنا للتسجيل

تخبك بإرسال
ستصلك رسالة ر
ر
ون
اإللكب
إل بريدك
ي
إشعار ي

m.miari@najah.edu

إضغط هنا لتفعيل الحساب

أدخل المعلومات التالية
ويجب أن تحتوي كلمة المرور
كبب وأرقام أو رمز
عىل حرف ر

لتخط هذه الخطوة
ثم إضغط هنا
ي

ر
ون الخاص بك كلمة المرور
أدخل ر
البيد اإللكب ي

قم بتسجيل الدخول

كذلك يمكنك تسجيل الدخول
بإستخدام حساب جوجل أو الفيس بوك

ثانيا :طريقة التعامل مع حسابك من داخل زووم وكيفية جدولة محاضاتك ر
المتامنة

حسان
قم بالضغط عىل
ري
My ACCOUNT

لتحديد مواعيد محاضاتك وإنشاءها
إضغط schedule a meeting

هنا يظهر لك معلومات حسابك
شخص خاص بك
الخاصة بك ورقم
ي

نضع هنا موضوع أوعنوان اللقاء
وكذلك يمكنك إضافة وصف
ر
وشح عنه وهو خيار إختياري
قم بتحديد تاري خ وموعد بدء اللقاء

قم بتحديد مدة اللقاء

هنا يمكنك هنا تكرار هذا اللقاء يوميا
أو أسبوعيا أو شهريا وكذلك يمكنك
إختيار تكراره ر
معي أو
حت تاري خ ر
ر
معي من اللقاءات
حت عدد ر

التعريف للقاء وكلمة المرور ويفضل وتفعيل الفيديو لك كمدرس وللطلبة ويفضل هنا
هنا قم بإختيار الخيارات المناسبة لك من حيث الرقم
ي
إختيار الصوت  Bothليتاح للجميع إستخدامه من كمبيوتر أو تلفون.

من الخيارات اإلضافية هنا يمكنك
تفعيل أو عدم تفعيل أي خيار
حسب ما تراه مناسبا

هنا يمكنك إضافة Hosts
بديل للقاء عن طريق إدخال
ر
ون
ر
البيد اإللكب ي

إضغط عىل حفظ إعدادت هذا
اللقاء وسيتم إنشاؤه ر
مباشة

من هنا يمكنك الحصول عىل الرابط
لهذا اللقاء قم بإرساله للطلبة

بعد الضغط عىل إبدء اللقاء يتم نقلك
إل هذه الصفحة قم بالضغط عىل
Open Zoom

قم بالضغط عىل اإلنضمام باستخدام
نظام الصوت الخاص بالحاسوب
ويمكنك عمل فحص للمايكرفون
والتأكد من عمله بالشكل الصحيح قبل
البدء يف اللقاء

هنا سيتم نقلك م ر
باشة إل هذه الشاشة يمكنك البدء ف اللقاء والحديث مع الطلبة ولكن هنا تأكد قبل البدء ر
بالشح بأن تقوم بالضغط
ي
عىل خيار  Recordوإختيار مكان التخزين بحيث يوجد هنا خيارين كما هو موضح باألسفل .

عند الضغط عىل  Recordيظهر لك خيارين

للتأكد من تفعيل التسجيل يظهر لك ذلك
إذا قمت بإختيار التسجيل عىل حاسوبك الخاص سيتم حفظ التسجيل عىل حاسوبك  .وإذا قمت بإختيار التسجيل عىل مساحة التخزين
ر
ر
التال :
والت تم حجزها للجامعة يمكنك الوصول للتسجيل بعد اإلنتهاء من المحاضة مباشة وكما هو موضح بالشكل ي
الخاصة بزووم ي

من خالل خيار التسجيالت يف
حسابك عىل زووم يمكنك الوصول
للتسجيل الخاص بكل لقاء
من خالل الضغط عىل المزيد يمكنك أيضا
تحميل التسجيل من هنا أو حذفه

التال قم بإختيار ما هو مناسب لك.
يف حال إختيار خيار ( Shareمشاركة) يتم نقلك إل الشكل ي

رابط التسجيل متوفر هنا يمكنك نسخه
وإرساله لطالبك أو وضعه عىل موودل

الت يمكنك استخدامها أثناء رشح المحاضة ر
ر
ر
التال :
المبامنة والموجودة يف الشكل
ي
االن سأقوم بشح األيقونات ي

ر
الت تحتاج لها يف هذا اللقاء ويمكنك
أوال  :خيار عمل مشاركة لشاشة الحاسوب الخاصة بك حيث هنا يمكنك
ر
تجهب جميع الملفات والمواد ي
ر
التال حيث يمكنك إختيار أي ملف أو أي صفحة انبنت قمت بفتحها وكذلك يمكنك إستخدام لوح
مشاركتها مع الطلبة كما هو موضح بالشكل ي
ر
خاص تقوم بالرسم أو الكتابة من خالله ويتم أيضا مشاركة ذلك مع الطلبة مباشة .

إضغط عىل  Shareللمشاركة

ر
صون
يف حال تم تشغيل فيديو أو ملف
ي
يمكنك كذلك مشاركة الصوت مع الطلبة

هنا يمكنك الرسم أو الكتابة ويتم مشاهدة ذلك
ر
مباشة من قبل الطلبة ويتم ذلك من خالل
استخدام األدوات الموجودة يف الشكل

من خالل الضغط عىل المحادثة يظهر لك المكان
المخصص للمحادثة بحيث يستطيع المدرس
والطلبة مشاركة أسئلتهم أو إستفساراتهم هنا وكذلك
يمكن للمدرس رفع ملفات للطلبة هنا

من هنا يتم التحكم بالصوت
والفيديو بحيث يمكنك عمل كتم
للصوت أو ظهورك يف اللقاء
بالفيديو أو عدم الظهور

هنا يمكنك التحكم بالمحادثة بحيث تقوم بإختيار
الخيار المناسب لك لهذا للقاء

ر
كي من خالل الضغط عىل
يمكنك التحكم باللقاء وبالمشب ر
Manage Participants
حيث هنا يمكنك إختيار ما هو مناسب لك

ثانيا :سأقوم هنا ر
التال :
بشح آلية عمل  Pollأثناء اللقاء بحيث يمكنك إضافة ذلك من إعدادات اللقاء كما هو موضح بالشكل
ي

قم بالضغط عىل
Settings

قم هنا بتفعيلها من داخل اإلعدادات ويمكنك أيضا تفعيل ما تراه مناسبا لك ويمكنك إستخدامه داخل اللقاء وكذلك يمكنك تحديد العديد من
األمور المتعلقة بالسماح أو عدم السماح للطلبة بها أثناء اللقاء.

يف حال تم تفعيلها من إعدادات اللقاء تظهر لك  Pollsهنا
يمي الشاشة
من خالل الضغط عليها تظهر لك عىل ر
قم بالضغط عىل Add a Question

قم بإدخال نص السؤال هنا
ر
اخب خيار متعدد أو خيار
واحد

قم بإدخال اإلجابات هنا

من هنا يمكنك إضافة سؤال آخر
بعد اإلنتهاء إضغط Save

هنا يظهر لك السؤال وليتم عرضه
للطلبة ر
مباشة إضغط عىل
Launch Polling

هنا تظهر لك النتائج ر
مباشة

هنا تظهر لك بأن السؤال ظهر لجميع
كي ويمكنك إيقافه من خالل
المشار ر
الضغط عىل
End Polling

من هنا يمكنك مشاركة النتائج مع الطلبة

بعد اإلنتهاء من الجلسة قم بالضغط عىل End Meeting

بالتوفيق جميعا

