
ELI   Remote   Classroom  
Support   |   Arabic  

 
 مالحظة:   من   األفضل   دائما   فتح    zoom  عن   طریق   التطبیق   “  Application”   في   (ھاتفك   أو   لوحتك)    IPad  أو   جھاز 

 الكمبیوتر(    Laptop  أو    PC).   بالنسبة   ألنواع   الھاتف    IPhone   ,   Android,   اذھب   الى    App   Store،   وحمل   التطبیق 
 “  Zoom   Cloud   Meeting”   وافتح   غرفة    Zoom  مرة   أخرى.   في   حالة   استعمال   الكمبیوتر   ،   إذھب   إلى 

  https://zoom.us/download  وحمل   “  Zoom   Client   for   Meeting”   (اول   حلقة   وصل). 

 في   حالة   لم   استطع   سماع   المدرس   :التعلیمات   على   استعمال   الھاتف 
   -   اضغط   على   زر   اإلنضمام   إلى   الصوت     join   Audio  في   أسفل   یسار   الشاشة - 

 "Call   via   Device   Audio”    اضغط   على  -  

  -  حاول   مجددا  

 إذا   لم   ینجح   ذلك  

  -  قم   بتوصیل   سماعات   الرأس   الخاصة   بك  

 -    حاول   مرة   أخرى 

 إذا   لم   ینجح   ذلك  

  -  اضغط   على   الشاشة  

  -  اضغط   بضع   مرات   (ثالث   نقاط  ) 

     Disconnect   Audio  انقر   فوق   قطع   االتصال   الصوتي  -  

   Join   Audio  انقر   فوق   االنضمام   إلى   الصوت  -  

Dial   In   اضغط   على   اتصال  -  

  -  انقر   على   أي   رقم   ھاتف  

 

https://zoom.us/download
https://zoom.us/download
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WiFi    إذا   كان   لدیك   إنترنت   غیر   محدود   في   جھاز   ھاتفك،   فمن   األفضل   استعمال   إنترنت   الھاتف   ولیس   *   
  وذلك   ألن   االتصال   یمكن   أن   یكون   أوضح   وأفضل   عند   استعمال   اإلنترنت   الخاص   بھاتفك. 

 

 في   حالة   لم   استطع   سماع   المدرس   :   التعلیمات   على   استعمال   الكمبیوتر 
  -   قم   بتوصیل   سماعات   الرأس   الخاصة   بك 

  -  حاول   مجددا  ! 

 إذا   لم   ینجح   ذلك  

  -  انظر   إلى   الجزء   السفلي   من   شاشة  

  -  ابحث   عن   المیكروفون.   (الصورة   األولى  ) 

   “   up”  انقر   على   السھم   بجوار   المیكروفون  -  

 “Select   a   speaker”   "  ابحث   عن   اختیار 
  -  مكبر   صوت 

 "Same   as   system    “   انقر   على   - 

  -  حاول   مجددا  ! 

 إذا   لم   ینجح   ذلك  

  -  انقر   فوق   السھم  -”up   ”مرة   أخرى  

“Test   Speaker   and   Microphone"  انقر   فوق  -  

  -  اتبع   التعلیمات   على   الشاشة  

 إذا   لم   ینجح   ذلك  

  -  استخدم   ھاتفك  
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  -   انقر   فوق   السھم    up      مرة  أخرى  

"switch   to   phone   audio”  غیر   إلى   اتصال   ھاتفي   بالنقر   على  -  

  -  اطلب   أي   رقم   من   أرقام   الھاتف   التي   لدیك   في   جھازك  

 meeting   ID  أدخل   رقم   المحاضرة  -  

 Participant   ID    أدخل   رقم   التعریف   الخاص   بك  -  

  -   استمع   وتكلم   من   خالل   ھاتفك.    شاھد   الشاشة     

 

 في   حالة   المدرس   لم   یستطیع   سماع   صوتك:   التعلیمات   الستعمال   الكمبیوتر 
Tablet    و   اللوحة   اإللكترونیة 

انقر   علیھا   -            انظر   إلى   قائمة    Zoom  ،   إذا   وجدت   ھذه   العالمة   

 -          في   حالة   المشكلة   ما   زالت   مستمرة،   وصل   سماعات   ھاتفك   وحاول   مرة   أخرى. 

 إذا   لم   ینجح   ذلك 

  -  انظر   إلى   الجزء   السفلي   من   شاشة  

  -ابحث   عن   المیكروفون.   (الصورة   األولى  

   “   up”  انقر   على   السھم   بجوار   المیكروفون  -  

 “Select   a   speaker”   "  ابحث   عن   اختیار   مكبر   صوت  -  

 ”Same   as   system    “   انقر   على          - 

  -  حاول   مجددا 
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 إذا   لم   ینجح   ذلك 

  -  انقر   فوق   السھم  -”up   ”مرة   أخرى  

“Test   Speaker   and   Microphone"  انقر   فوق  -  

  -  اتبع   التعلیمات   على   الشاشة  

  

 إذا   لم   ینجح   ذلك 

  -  استخدم   ھاتفك  

  -  انقر   فوق   السھم    up   أخرى   مرة  

"switch   time   phone   audio”  غیر   إلى   اتصال   ھاتفي   بالنقر   على  -  

  -  اطلب   أي   رقم   من   أرقام   الھاتف   التي   لدیك   في   جھازك  

⁃  meeting   ID  أدخل   رقم   المحاضرة  -  

 Participant   ID    أدخل   رقم   التعریف   الخاص   بك  -  

  -   استمع   وتكلم   من   خالل   ھاتفك.    شاھد   الشاشة     

 

 في   حالة   مدرسك   ال   یستطیع   رؤیتك 
 ●  :tablet    في   حالة   استعمالك   للكمبیوتر   أو   اللوحة 

 -          انظر   إلى   أسفل   الشاشة 

Start   Video    الصورة   الثانیة   ھي   كامیرا   ،   انقر   على          - 

 في   حالة   استعمالك   لھاتفك  ● 
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 -          انقر   على   الشاشة 

Start   Video    الصورة   الثانیة   ھي   كامیرا،   انقر   على          - 

  في   حالة   الخطوات   السابقة   لم   تنجح،   مدرسك   سوف   یستعین   بمساعدة   أخرى  ● 

 


