
-دليل لاستخدام

ZOOM
التربوي في برنامج هيلا–التقني الطاقم 



الدليل؟ماذا يوجد في 

 فتح حسابZOOMوزارة التربية من خلال حساب

والتعليم

الدخول الى غرفةZOOM الخاصة بي

إذن المشاركين في الاجتماع، : ميزات مفيدة

إيقاف تشغيل الميكروفونات، منع الخربشة،

.مشاركة الشاشة، إرسال الملفات والمزيد

دخول طالب لاجتماع عبر الهاتف المحمول  /

الحاسوب



وزارة من خلال حساب ZOOMفتح حساب 

التربية والتعليم



تكسب؟ماذا 
اجتماع غير محدود الوقت-

تعرفه؟ما المهم أن 
المؤسسي الخاص بـوزارة  ZOOMلا يرتبط حساب -

السابق الخاص بك  ZOOMالتربية والتعليم بحساب

.بأي حال من الأحوال، فهذا حساب اخر



google-سجلوا ب

zoom  הזדהות

משרד החינוך

اختاروا النتيجة

Edu-il.zoom.us

سيتم نقلكم إلى نافذة تحمل

العنوان

!مهم

إذا لم يتم نقلكم إلى النافذة التي تحمل العنوان

هذه علامة على أنكم  ZOOMولكن تم نقلكم مباشرة إلى النافذة على موقع 

ويجب عليكم تسجيل  Zoomقمتم بتسجيل الدخول إلى حسابكم السابق في

.الخروج منه

الخروج؟كيف تقوموا بتسجيل 

.في الزاوية اليمنى العلياMY ACCOUNTاضغطوا على1.

.نى العلياأيقونة الشخصية التي تظهر أيًضا في الزاوية اليماضغطوا على2.

SING OUTاضغطوا على3.



نظرًا لأن هذه هي المرة 

يها الأولى التي تستخدموا ف

المؤسسي  zoom-حساب ال

تعليم، التابع لوزارة التربية وال

وا فمن المستحسن أن تقوم

بضبط إعدادات المستخدم

الخاصة بكم

اضغطوا على إعدادات 

المستخدم



إذا كان لديكم رمز مستخدم

ول وكلمة مرور لتسجيل الدخ

الموحد، فقوموا بتعريف 

وا رقم ، وإلا فاكتببهمانفسكم 

واالهوية الخاص بكم واضغط

SMSשלחו לי 

(أرسلوا لي رسالة نصية)



في أدخلوا الرمز الذي تلقيتم

واضغطوا على  SMSرسالة 

כניסה

(دخول)



مبارك

 ZOOMلديكم حساب 

مؤسسي تابع لوزارة 

.التربية والتعليم

سنقوم الآن بتغيير

بعض الإعدادات 

.الأساسية

اضغطوا على

Settings



لى سيؤدي إيقاف تشغيل هذا الإعداد إ-غرفة الانتظار

مجرد نقل الطالب مباشرًة إلى غرفتكم دون الانتظار ب

.الضغط على الرابط

هذا سيؤدي تشغيل-تضمين كلمة مرور في الرابط

ى الخيار إلى نقل الطالب إلى غرفتكم دون الحاجة إل

.إدخال كلمة مرور

ثلاثهالتفعيل الاحتمالات -تفعيل رابط دخول ثابت 

كم بالخاصههذه تؤدي لان يكون الرابط لغرفة الزوم 

ثابت بكل الاحوال

ذه إيقاف ه/ هناك إيجابيات وسلبيات لتشغيل!مهم

.الإعدادات، لائموا الاعدادات وفقاً لاحتياجاتكم



الخاصة بيZOOM-الالى غرفةالدخول 



google-سجلوا ب

zoom  הזדהות

משרד החינוך

اختاروا النتيجة

Edu-il.zoom.us

سيتم نقلكم إلى نافذة تحمل

!مهمالعنوان

إذا لم يتم نقلكم إلى النافذة التي تحمل العنوان

هذه علامة على أنكم  .ZOOMولكن تم نقلكم مباشرة إلى النافذة على موقع 

ويجب عليكم تسجيل  Zoomقمتم بتسجيل الدخول إلى حسابكم السابق في 

.الخروج منه

الخروج؟كيف تقوم بتسجيل 

.في الزاوية اليمنى العلياMY ACCOUNTاضغط على1.

.ى العلياأيقونة الشخصية التي تظهر أيًضا في الزاوية اليمناضغط على2.

SING OUTاضغط على3.



اضغطوا على

יצירת פגישה חדשה

(قم بإنشاء اجتماع جديد)

وعرفوا أنفسكم بكلمة مرور 

دخول موحدة لوزارة التربية 

الإجراء مفصل في )والتعليم 

(الشرائح السابقة



 ZOOMأنتم الآن في غرفة 

ة الخاصة بكم التابعة لوزار 

التربية والتعليم



دعوة المشاركين



اضغطوا على زر السهم 

Participants

Inviteواضغطوا على



ح  في النافذة التي تفت

Copy urlاضغطوا على 

جب تم الآن نسخ الرابط، ي

لصقه في الدعوة 

الموجهة إلى المشاركين

WhatsApp أو بريد

(إلخإلكتروني، 



ميزات مفيدة



الآن دعونا نتعرف على القائمة 

الأساسية

لاحظوا أنه في حالة عدم ظهور 

فوقالماوس، حركوا سهم القائمة 

ظهر الجزء السفلي من الشاشة وست

.القائمة

تشغيل/الغاء

ميكروفون 

وكاميرا

الأذونات

والخصوصية

إدارة 

المشاركين محادثة 

(chat)

مشاركة انهاء اجتماع

شاشة

تسجيل



والخصوصية في الاجتماعالأذوناتإدارة 



المشاركين أذوناتهو زر إدارة جميع Securityزر 

في الغرفة



دد سيؤدي قفل الاجتماع إلى منع المشاركين الج

من دخول الغرفة

:نمبالإضافة إلى ذلك، يمكنك منع المشاركين 

مشاركة شاشاتهم-

(chat)كتابة محادثة-

تغيير اسمهم-

إلى منع المشاركين من  Vسيؤدي الغاء علامة 

الخيارات التي قمتم بتحديدها

ن حيث ينتظر المشاركو" غرفة الانتظار"فتح 

المضيف لتأكيد انضمامهم



منع الخربشة



Securityاضغطوا على الزر 

أثناء وجودكم في وضع مشاركة الشاشة



من امكانية Vقوموا بإلغاء العلامة

Annotate on shared content

.اشة، لا يمكن للمشاركين الخربشة على الشالآن 



من الشاشة؟الخربشاتكيف نحذف 

 Clear، اضغطوا لك في القائمة التي ستفتح . 2

على رمز سلة المهملات

Annotateاضغطوا على الزر . 1

وا على ، اضغطتفتح في القائمة الإضافية التي -3

Clear all drawings



إيقاف تشغيل الميكروفونات



اضغطوا على 

Participants

لكتم صوت جميع 

الميكروفونات، اضغطوا 

Mute Allعلى 

، الميكروفوناتلفتح كل 

Unmuteاضغطوا على  All



مشاركة شاشة



إلى عرض نافذة  Shareسيؤدي الضغط على 

اضغط.الخياراتمجموعة متنوعة من بهابيضاء 

.لمشاركة شاشتك مع المشاركين Screenعلى 

ين، إذا اردتم في إظهار مقطع فيديو للمشارك:مثلاً 

ارد فيجب عليكم مشاركة الشاشة على النحو الو

.أعلاه وتشغيل الفيديو

 Shareفي خانة  V، يجب تحديدملاحظة 

computer sound  إذا كنت تريد أن يتمكنوا من

سماع الفيديو أيًضا

مشاركة شاشة



.هذا ما يبدو عند مشاركة الشاشة

.ا، يراه المشاركون أيضً شاشتك كل ما تراه على 

، الجانبنافذة اجتماع الزوم صغيرة وتظهر على 

.ةويمكن نقلها إلى أي مكان آخر باستخدام الفأر 

لإيقاف مشاركة 

، اضغطوا الشاشة 

Stop shareعلى 



Zoomإرسال ملفات في اجتماع 



Chatاضغطوا على 

Fileاضغطوا على , ومن ثم



،تفتح في القائمة التي 

 Yourاضغطوا على 

Computer

ح، في النافذة التي ستفت

.إرسالهاختاروا الملف المراد 

سيظهر الملف في 

وسيتمكن(chats)المحادثات 

لهجميع المشاركين من تنزي



اضغطوا على

Settings

قة إذا لم تجدوا علامة الملف بالطري

اجوافستحت، سابًقا التي أظهرناها 

Zoomإلى الانتقال إلى موقع 

.وإجراء تغييرات على الإعدادات

:على هذا النحو 

ZOOM، انتقلوا إلى الإعدادات أولاً 



عيينانتقل لأسفل حتى ت

File transfer

وشغلوا الزر 

(حولوه الى اللون الأزرق)



عبر الهاتف Zoomطالب لاجتماع دخول 

الكمبيوتر/ المحمول



قوموا بتنزيل تطبيق

Zoom  من متجر

.التطبيقات

تح بعد التنزيل لا داعي لف

التطبيق، أخرجوا منه 

واضغطوا على رابط 

من الدرس الذي تلقيتموه

و أ)الواتساب المعلم على 

(بطريقة أخرى



سجلوا

اسمكم

Okوأكدوا



من أجل الانضمام إلى 

الاجتماع، يجب تأكيد 

الإذن



اضغطوا على

Call via device audio

حتى تتمكنوا من سماع

الدرس وحتى يسمعوكم



م في هذه القائمة يمكنك

إيقاف/ تشغيل

ميكروفون وكاميرا

ة مشاركة الشاشة وكتاب

والمزيد( chat)المحادثة

للخروج من الاجتماع، 

Leaveاضغطوا على 



ZOOMالطالب باجتماع اتصال 

باستخدام الكمبيوتر



من خلال الضغط على 

ه من الرابط الذي تلقيتمو

لى المعلم، سيتم نقلكم إ

الشاشة أمامكم

سيتم تنزيل تطبيق

Zoom بسرعة

في نهاية التنزيل، 

ل سُيطلب منكم تسجي

يل قوموا بالتسج.اسمكم

م والتأكيد، سيتم نقلك

.الآن إلى الاجتماع



، zoomأثناء فتح اجتماع 

ةستظهر النافذة التالي

قوموا بالتأكيد بالضغط 

 Join withعلى

computer audio

الآن، لقد انضممتم إلى

.الاجتماع



لاالتربوي في برنامج هي–الطاقم التقني

لا هي-تحت تصرف طواقم تعزيز الشباب

.اتصلوا بنا

לחצו כאןالتربوي في هيلا -للانتقال للموقع التقني

https://edtecinhila.wixsite.com/mysite

