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اضغط ٍِا لتطجٗن الدخٕه يف حاه       اضغط ٍِا إلٌػاء حطاب 

 كاُ لدٖك حطاب  

ادخن ٍِا الربٖد االلكرتٌٔ٘

 الرٙ قىت 

بتطجٗن املٕعد وَ 

اضغط ٍِا لمتطجٗن   خاللْ 

ضتصمك زضالٛ ختربك بإزضاه إغعاز إىل بسٖدك االلكرتٌٔ٘

اضغط ٍِا لتفعٗن اذتطاب 



ادخن املعمٕوات التالٗٛ ٔجيب أُ حتتٕٙ كمىٛ املسٔز 

 عمٜ حسف كبري ٔازقاً ٔزوٕش 

ثي اضغط ٍِا لتدط٘ ِرٓ ارتطٕٚ 

أدخن الربٖد االلكرتٌٔ٘ ارتاص بك  ٔكمىٛ املسٔز                 قي بتطجٗن الدخٕه 



كرلك ميكٍك تطجٗن الدخٕه باضتدداً حطاب جٕجن أٔ الفٗظ بٕك 

ثاًٌٗا : طسٖكٛ التعاون وع حطابك وَ داخن شًٔٔ ٔكٗفٗٛ جدٔلٛ حماضساتك املتصاوٍٛ 

  My Account قي بالطغط عمٜ حطاب٘ 

 schedule a meetingلتخدٖد وٕاعٗد حماضساتك ٔإٌػاءِا اضغط 

ٍِا ٖظّس لك وعمٕوات حطابك ارتاصٛ بك ٔزقي غدص٘ خاص بك 



ٌطع ٍِا وٕضٕع أٔ عٍٕاُ المكاء ٔكرلك ميكٍك إضافٛ ٔصف ٔغسح عٍْ

 ِٕ خٗاز اختٗاز ٙ 

قي بتخدٖد ودٚ المكاء   قي بتخدٖد تازٖذ ٔوٕعد بدء المكاء 

ٍِا ميكٍك تكساز ِرا المكاء ٖٕوًٗا أٔ أضبٕعًٗا أٔ غّسًٖا ٔكرلك 

ٍِا ميكٍك تكساز ِرا المكاء ٖٕوًٗا أٔ أضبٕعًٗا أٔ غّسًٖا ٔكرلك ميكٍك اختٗاز تكسازٓ

 حتٜ تازٖذ وعني أٔ حتٜ عدد وعني وَ المكاءات 



ٍِا قي باختٗاز ارتٗازات املٍاضبٛ لك وَ حٗث السقي التعسٖف٘ لمكاء ٔكمىٛ املسٔز ٖٔفطن 

لٗتاح لمجىٗع    bothٔتفعٗن الفٗدٖٕ لك كىدزع ٔلمطمبٛ ٖٔفطن ٍِا اختٗاز الصٕت 

اضتدداوْ وَ كىبٕٗتس أٔ تمفُٕ 

وَ ارتٗازات اإلضافٗٛ  ٍِا ميكٍك تفعٗن أٔ عدً تفعٗن أٙ خٗاز حطب وا تسآ وٍاضبًا 

اضغط عمٜ حفظ إعدادات ٍِا   بدٖن لمكاء   Hostsٍِا ميكٍك إضافٛ 

المكاء ٔضٗتي إٌػاؤٓ وباغسٚ  عَ طسٖل إدخاه الربٖد االلكرتٌٔ٘



مكاء قي بإزضالْ لمطمبْوَ ٍِا ميكٍك اذتصٕه عمٜ السابط هلرا ال

بعد الطغط 

عمٜ إبدا 

المكاء ٖتي 

ٌكمك إىل 

ِرٓ الصفخٛ 

قي بالطغط 

 openعمٜ 

zoom 



ٔميكٍٍا عىن فخص قي بالطغط عمٜ االٌطىاً باضتدداً ٌظاً الصٕت ارتاص باذتاضٕب 

 لمىاٖكسفُٕ ٔالتأكد وَ عىمْ بالػكن الصخٗح قبن البدء يف المكاء 

ٍِا ٖتي ٌكمك وباغسٚ إىل ِرٓ الػاغٛ ميكٍك البدء يف المكاء ٔاذتدٖث وع الطمبٛ ٔلكَ ٍِا 

ٔاختٗاز وكاُ التدصَٖ حبٗث   Recordتأكد قبن البدء بالػسح بأُ تكًٕ بالطغط عمٜ خٗاز 

 ٖٕجد ٍِا خٗازَٖ كىا ِٕ وٕضح باألضفن 

ٖظّس لك خٗازَٖ  Recordعٍد الطغط عمٜ  

لمتأكد وَ تفعٗن التطجٗن ٖظّس لك ذلك 



 عمٜ التطجٗن حفظ ضٗتي ارتاص حاضٕبك عمٜ التطجٗن بإختٗاز قىت إذا

ارتاصٛ بالصًٔٔ ٔاليت  التدصَٖ وطاحٛ عمٜ التطجٗن بإختٗاز قىت ٔإذا . حاضٕبك

مت حجصِا لمجىاعٛ ميكٍك الٕصٕه لمتطجٗن بعد االٌتّاء وَ احملاضسٚ وباغسٚ 

ٔكىا ِٕ وٕضح بالػكن التال٘ 

وَ خاله خٗاز التطجٗالت يف حطابك عمٜ شًٔٔ ميكٍك الٕصٕه لمتطجٗن ارتاص 

 بكن لكاء 

وَ خاله الطغط عمٜ املصٖد ميكٍك أٖطًا جتىٗن   

وَ ٍِا أٔ حرفْ التطجٗن 

) وػازكٛ ( ٖتي ٌكمك إىل الػكن التال٘ قي باختٗاز وا    shareيف حاه اختٗاز خٗاز 

 ِٕ وٍاضب لك ..

زابط التطجٗن وتٕفس ٍِا ميكٍك ٌطدْ

ٔإزضالْ لطالبك أٔ ٔضعْ لعٜ ؤٕده 



املتصاوٍٛ اآلُ ضأقًٕ بػسح ألٖكٌٕات اليت ميكٍك اضتدداوّا أثٍاء غسح احملاضسٚ 

 ٔاملٕجٕدٚ يف الػكن التال٘ :

 ٔاملٕاد املمفات مجٗع ٗصجتّ ميكٍك ٍِا حٗث بك ارتاصٛ اذتاضٕب لػاغٛ وػازكٛ عىن خٗاز : أٔال

 حٗث ٘لالتا بالػكن وٕضح ِٕ كىا الطمبٛ وع وػازكتّااليت حتتاج هلا يف ِرا المكاء ٔميكٍك 

 تكًٕ خاص لٕح اضتدداً ميكٍك ٔكرلك بفتخّا قىت ٌترتاٌ صفخٛ أٙ أٔ ومف أٙ إختٗاز ميكٍك

 . وػازكٛ ذلك وع الطمبٛ وباغسٚ الطمبٛ وع ذلك وػازكٛ أٖطا ٖٔتي خاللْ وَ الكتابٛ أٔ بالسضي

 يف حاه مت تػغٗن فٗدٖٕ أٔ ومف   لمىػازكٛ  shareاضغط عمٜ 

صٕت٘ ميكَ كرلك وػازكٛ الصٕت  

 وع الطمبٛ  



أٔ الكتابٛ ٖٔتي وػاِدٚ ذلك وباغسٚ وَ قبن الطمبٛ ٖٔتي ذلك وَ خاله  ٍِا ميكٍك السضي

 اضتدداً األدٔات املٕجٕدٚ يف الػكن

وَ خاله الطغط عمٜ احملادثٛ ٖظّس لك املكاُ املدصص لمىخادثٛ حبٗث ٖطتطٗع املدزع 

طمبٛ ٍِا ٔالطمبٛ وػازكٛ اضئمتّي أٔ اضتفطازاتّي ٍِا ٔكرلك ميكَ لمىدزع زفع ومفات لم

وَ ٍِا ٖتي التخكي بالصٕت ٔالفٗدٖٕ حبٗث وكٍك عىن كتي لمصٕت أٔ 

 ظّٕزك يف المكاء بالفٗدٖٕ أٔ عدً الظّٕز 

ٍِا ميكٍك التخكي باحملادثٛ حبٗث تكًٕ باختٗاز ارتٗاز املٍاضب لك     

 هلرا المكاء 



حٗث ٍِا ميكٍك   Manage participantsخكي بالمكاء ٔباملػرتكني وَ خاله الطغط عمٜ ميكٍك الت

 اختٗاز وا ِٕ وٍاضب لك .. 

أثٍاء المكاء حبٗث ميكٍك إضافٛ ذلك وَ اعدادات المكاء كىا ِٕ pollثاًٌٗا : ضأقًٕ ٍِا بػسح آلٗٛ عىن 

 وٕضح بالػكن التال٘ : 

  settingقي بالطغط عمٜ            



وَ داخن اإلعدادات ٔميكٍك أٖطًا تفعٗن وا تسآ وٍاضبًا لك ٔميكٍك  تفعمّٗاقي ٍِا ب

اضتدداوْ داخن المكاء ٔكرلك ميكٍك حتدٖد العدٖد وَ األوٕز املتعمكٛ بالطىاح أٔ عدً

الطىٍاح لمطمبٛ بّا أثٍاء المكاء 

تظس لك ٍِا وَ خاله الطغط عمّٗا    pollsيف حن مت تفعٗمّا وَ إعدادات المكاء تظّس لك 

  Add a questionعمٜ ميني الػاغٛ قي بالطغط عمٜ 

قي بإدخاه ٌص الطؤاه ٍِا            اخرت خٗاز وتعدد

 أٔ خٗاز 

قي بإدخاه اإلجابات ٍِا 

وَ ٍِا ميكٍك إضافٛ ضؤاه آخس 

بعد االٌّاء اضغط 

Save  



 launch pollingٍِا ٖظّس لك الطؤاه ٔلٗتي عسضْ لمطمبٛ وباغسٚ اضغط عمٜ 

ٍِا تظّس لك الٍتائج وباغسٚ 

ٍِا تظّس لك بأُ الطؤاه ظّس دتىٗع املػازكني ٔميكٍك إٖكافْ وَ

  End pollingخاله الطغط عمٜ 

وَ ٍِا ميكٍك وػازكٛ الٍتائج وع الطمبٛ 



 End Meetingبعد االٌتّاء وَ ادتمطٛ قي الطغط عمٜ 


