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الصوتية  االتـــصـــاالت  ــات  ــدم خ تــوفــر  ومــوثــوقــة  سهلة  سحابية  منصة  هــي  زووم 
الكمبيوتر  وأجهزة  المحمولة  األجهزة  عبر  والدردشة  المحتوى  ومشاركة  والمرئية 

المكتبية والهواتف.
واالجتماعات  المؤتمرات  في  زووم  من  المقدمة  بالفيديو  االتصال  برمجيات  وُتستخدم 

والعمل والتعليم عن ُبعد. 

منصة
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منصة

 المميزات

محادثات
فيديو مبسطة ومراسالت

عبر أي جهاز

إمكانية
المزامنة والسماح باالنضمام 
إلى االجتماعات من أي مكان 

وعلى أي جهاز

سهولة
االستخدام

تأمين
البيانات وحماية الخصوصية

1234

يمكن تأمين االجتماعات قبل البدء باستخدام 
ميزات ما قبل االجتماع. 1

رمــوز  تعيين  يمكن  الــمــرور:  رمــوز  تخصيص 
الـــمـــرور عــلــى مــســتــوى االجـــتـــمـــاع الــفــردي 
االجتماعات  لجميع  الحساب  أو  والمجموعة 

والندوات عبر اإلنترنت.

2

يمكن  لــلــفــعــالــيــات:  االنــضــمــام  تــقــيــيــد 
االنضمام  فقط  عليهم  الُمصادق  للمستخدمين 
إلى االجتماعات التي تتطلب من األفراد تسجيل 

الدخول إلى حساب زووم.

3

إعدادات ما قبل االجتماع



3

منصة

إعدادات أثناء االجتماع 

خيارات األمان في شريط األدوات:
شريط  ـفـي  ــان  ــ أم ــز  رمـ ــاع  ــم ــت االج مضيفي  ــدى  لـ

إلــى  ــع  ــســري ال الـــوصـــول  مــن  يمكنهم  األدوات 

عناصر التحكم األساسية. 

وضع المشارك »قيد االنتظار«:
يمكن وضع أحد الحاضرين على وضع »قيد االنتظار« 

وسيتم تعطيل اتصاالت الفيديو والصوت الخاصة به. 

كتم صوت المشاركين:
صــوت   صــــوت/إعــــادة  كــتــم  للمضيفين  يــمــكــن 

المشاركين سواًء على مستوى الفردي أو الجميع.

قفل االجتماع:
نشط،  مــا  اجــتــمــاع  بتأمين  مضيف  يــقــوم  عندما 

االنضمام  الجدد  المشاركين  على  يستحيل  فإنه 

لــديــهــم مــعــرف  ــى االجـــتـــمـــاع، حــتــى إذا كـــان  إـل

االجتماع ورمز المرور.

تعطيل الفيديو:
الخاص  الفيديو  تشغيل  إيقاف  للمضيفين  يمكن 

بشخص ما وحظر الفيديوهات الغير مرغوب فيها. 

إزالة المشاركين:
يمكن تحريك الماوس فوق اسم المشارك الموجود 

ضمن قائمة المشاركين، وستظهر عدة خيارات بما 

في ذلك خيار »إزالة«.

إيقاف تشغيل التعليق التوضيحي: 
التوضيحي  الــتــعــلــيــق  ــزة  ــي م تــعــطــيــل  ــان  ــك ــاإلم ب

الكتابة  مــن  األشــخــاص  لمنع  زووم  ــدادات  ــ إع فــي 

على جميع الشاشات.

التحكم في التسجيل:
أو  السحابية  الحوسبة  على  التسجيل  على  القدرة 

داخليًا ويمكن للمضيف تمكين/تعطيل أحد / جميع 

المشاركين من التسجيل.

تشغيل غرف االنتظار:
من  االنتظار  غرف  تشغيل  االجتماع  لمضيف  يمكن 

داخل االجتماع.
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مـيزات إضـافيـة تـساعد على العمل من المنزل:

أو  بتمكينها  الكاميرا  في  التحكم  إمكانية 

تعطيلها قبل وأثناء االجتماع

وضوح الصوت مع إمكانية 

منع ضوضاء الخلفية

إمكانية ضبط اإلضاءة

مشاركة الشرائح كخلفية افتراضية
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شكل رقم )1(: شاشة صفحة معين

zoom كيفية إستخدام منصة

Log in اختيار ايقونة

1https//maeen.zoom.us الدخول إلى

اختيار King Faisal Universityشكل رقم )2(: شاشة تسجيل الحساب الجامعي

2
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شكل رقم )3(: شاشة تسجيل الدخول

إدخال الحساب الجامعي

3

شكل رقم )4(: شاشة الملف الشخصي لحساب زووم

4
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شكل رقم )5(: جدولة االجتماعات

شكل رقم )6(: شاشة اجتماعاتي

إمكانية نسخ الرابط وإرساله للمشاركين

5

6

االختيار من القائمة  الموجودة في اليسار Meetings   تحديد اسم االجتماع  الوقت والتاريخ 

 تحديد خاصية الفيديو HOST – ON  اختيار أيقونة حفظ
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قسم تقنيات التعليم والدعم الفني
9888

dit.ettsd@kfu.edu.sa

وحدة عالقات المستفيدين
5211

dit.cso@kfu.edu.sa

للدعم الفني االتصال على:


