
 اقلب الصفحة للحصول على إالرشادات والنصائح الخاصة بالكمبیوتر  
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على هاتفك  ZOOM    تطبيق
لجلسة استماع المحكمة  على الهاتف الذكي    Zoomكيفية استخدام

 التي تعقد عن بعد

APP STORE   اذهب إلى
.App Store طلق عليهعلى جهاز اي فون ي   

.Google Play على جهاز اندرويد يطلق عليه 

(زووم)    ZOOM تطبيق    قم بتنزيل  
 ي شريط البحث وقم بتنزيل التطبيقف Zoom Cloud Meetingsابحث عن تطبيق  
 . ”ZOOM Cloud Meetings"المجاني المسمى

 قم بفتح تطبيق زووم
أو  ”App Store“في متجر التطبيقات”Open“ فور تنزيله بالنقر فوق الزر  زووم يمكنك فتح تطبيق 

. الموجود اآلن على هاتفك زووم تطبيق يمكنك فتح 

“JOIN A MEETING”   االنضمام الجتماع انقر على
لالنضمام إلى اجتماع.  ”sign in“جيل الدخول أو تس ”sign up“ لست بحاجة إلى التسجيل

“JOIN” االنضمام   اكتب معلوماتك وانقر على  
.A مسمىالمحكمة في المربع ال أعطته لكاالجتماع الذي  تعريف اكتب رقم 

.B  اكتب اسمك الكامل في المربع المسمى 

 اكتب كلمة مرور اجتماع زووم
  .”Continue“وانقر على C  المحكمة في المربع المسمى لكاعطتها التي اكتب كلمة مرور اجتماع زووم 

 "JOIN WITH VIDEO" مع الفيديو   امنضمالانقر على ا  
ك، فابحث عن رمز الكاميرا    ُ              ً                                     سي طلب منك تلقائي ا االتصال بالفيديو. إذا لم تتم مطالبت 

 . ”Start Video“ بدء الفيديوعلى وانقر

 "CALL OVER INTERNET" انقر على    
، وانقر على  فابحث عن رمز سماعات الرأسبتك،   ُ              ً                                 سي طلب منك تلقائي ا االتصال بالصوت. إذا لم تتم مطال

صوت  أو ”Call Over Internet“ االتصال عبر االنترنت اخترو ”Join Audio“االنضمام للصوت 
  . المحكمة لك أعطته" رقم الهاتف الذي Dial in"االتصال . يتطلب ”Device Audio“ الجهاز
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جهاز الكمبيوتر الخاص بك على ZOOMتطبيق   
ويب) لل بكاميرا (المزود على جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول  Zoomكيفية استخدام 

 التي تعقد عن بعد المحكمة  استماع لجلسة

 zoom.us/join   اذهب إلى
 لو كانت المحكمة قد أعطتك رابط، انقر على الرابط واتبع التعليمات. 

لالجتماع  لالنضمام   "JOIN" اكتب معلوماتك وانقر على 
.“Join” ثم انقر على   A  المسمى  المحكمة في المربع أعطته لكف االجتماع الذي يعرتاكتب رقم  

 "OPEN ZOOM MEETINGS"   انقر على
مثبت على الكمبيوتر الخاص بك، انقر على  ) زووم( Zoomلو لم يكن برنامج 

“download and run Zoom”   ثم  افتح ملف.exe  ه. لتثبيت  

“JOIN MEETING” االنضمام  اكتب معلوماتك وانقر على  لالجتماع  
. B المسمى المربع في المحكمة لك هأعطت الذي االجتماع ف يعرت رقم اكتب
.C المسمى المربع في الكامل اسمك اكتب

 اكتب كلمة مرور اجتماع زووم
  .”Join Meeting“وانقر على D  المحكمة في المربع المسمى لكاعطتها التي اكتب كلمة مرور اجتماع زووم    

"JOIN WITH VIDEO" انقر على 
على  ، فانقرالفيديوعلى يديو. إذا كنت ال تريد الظهور فيديو قبل االنضمام بالفمسبقة للسترى معاينة   

 .“Join without Video” االنضمام بدون فيديو      

"JOIN WITH COMPUTER AUDIO" انقر على 
أسفل يمكنك اختبار السماعة والميكروفون عن طريق النقر فوق الكلمات الموجودة 

“Join with Computer Audio” وتر). النضمام باستخدام صوت الكمبي(ا  

:االستعداد لجلسة االستماع الخاصة بك التي يتم عقدها عن بعد
 .تحقق من اتصالك باإلنترنت أو الهاتف  
  المحمول. تأكد من أن هاتفك لديه دقائق  الهاتفاشحن الكمبيوتر أو

 كافية.
   استخدم سماعات األذن أو سماعة الرأس إذا استطعت. هذا يجعل من

  تتحدث.  بينما السهل سماعك
 .ابحث عن رمز الميكروفون لكتم الصوت وإلغاء كتمه
  وهادئ ا حيث لن يقاطعك أحد وبدون ضوضاء في  خاليا           ً  استخدم مكان ا                                   ً     

 الخلفية.

   اضبط الكاميرا على مستوى العين. إذا كنت تستخدم الهاتف، فقم بدعمه
 .يمكنك استخدام يديك بحرية  بحيثعلى شئء 

  وجود أي تأخير في قبل التحدث في حال  لمدة قصيرةتوقف
  الصوت/الفيديو.

 ب عد ال تزال  حتى لو كنت في المنزل، تذكر أن جلسة االستماع عن          ُ 
 المناسبة مالبسالجلسة استماع رسمية في المحكمة ويجب عليك ارتداء 

 .الئقوالتصرف بشكل  

  إرشادات خاصة بالهاتفللحصول على اقلب الصفحة 
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