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 2022سبتمبر/أيلول  - 1 :صداراإل

 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 Zoom تطبيق عبر االجتماعات لعقد سريع دليل
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 2022سبتمبر/أيلول  - 1 :صداراإل

 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 Zoom تطبيق طريق عن المعقودة االجتماعات في للمشاركة األساسية المتطلبات

إلى  وأ باإلنترنت متصل حاسوب إلى المشاركون سيحتاج ،Zoom تطبيق طريق عن معقود اجتماع في بفعالية للمشاركة

 .ذكي هاتف

 

 أحدث بتنزيل يقوموا أن ذكي(ال هاتفالو حاسوبال) أجهزتهم على Zoom تطبيق يثبتوا لم الذين المشاركين على :التنزيل

 ألف الملحق فيالواردة  بذلك الخاصة التعليمات باتباع اوتثبيته https://zoom.us/download الرابط خالل من متاحة نسخة

 .الوثيقة بهذه

 إلصدار المتنقلة األجهزةالخاص ب تطبيقالو يالمكتب Zoom تطبيق من جديدة إصدارات بانتظام Zoom يوفر :التحديث

 بإمكان يكون أن لضمان Zoom تطبيق من إصدار أحدث على الحصول المهم ومن. األخطاء وإصالح جديدة خاصيات

 .وصوت فيديو صورة أفضل على والحصول الفورية الترجمة خاصية استخدام المشاركين

 بتحديث التكرم ذكي(ال هاتفالو حاسوبال) أجهزتهم على Zoom تطبيق بتثبيت بالفعل قاموا الذين المشاركين من يرجىو

 تثبيت كيفية بشأن تعليمات على لالطالع التالية الروابط استخدام ويرجى. المتنقلة األجهزةالخاص ب تطبيقالوالمكتبي  التطبيق

 .األجهزة على المحدث Zoom إصدار

 

  يالمكتب Zoom تطبيق تحديث

 المتنقلة ألجهزةالخاص با Zoom تطبيق تحديث

  

ليس خيارا  الويب على Zoom يه عبر تطبيقاالنضمام إل، فإن هذا االجتماعل التسجيله يتعين أنبالنظر إلى 

الخاص بالهواتف  Zoomبك أو تطبيق حاسوعلى  يالمكتب Zoom تطبيق ستحتاج إلى تثبيتو. مدعوما

 .على هاتفك الذكي لالنضمام إلى االجتماع المتنقلة

دورة حياة جديدة بشأن سياسة  Zoom تطبيق نفذي، س2022 تشرين الثاني/نوفمبر 5! اعتبارا من هام

 وصل إلى نهاية عمرهلن يتمكن المستخدمون الذين يشغلون إصدارا ولجميع المنتجات والخدمات.  ياتالبرمج

 التطبيق وسيُطلب منهم تحديث Zoom Clientمن االنضمام إلى االجتماعات عبر  تشرين الثاني/نوفمبر 5بعد 

 .الويبمتصفح من  إلى االجتماعات أو االنضمام

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST625AENMC7C8QKVVJR1R
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 2022سبتمبر/أيلول  - 1 :صداراإل

 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 Zoom اجتماع في التسجيل

 

 وسجل الصندوق من اإللكتروني بالبريد وصلتك التي الدعوة في الوارد التسجيلب الخاص Zoom رابط انقر على -1

 . االجتماع لحضور نفسك

 . أدناه الموضح النحو على التسجيل نموذج في بياناتك أدخل -2

 .الكبيرة وباألحرف اإلنكليزية، باللغة بلدك اسم كتابة يرجى، (First Nameاالسم األول )في خانة  (أ)

 أسم العائلة إدخال. اآلخرين المشاركين جميع وعلى. األساسي المشارك كنت إذا فقط أسم العائلة وأدخل  (ب)

 .)مراقب( "observer" بكلمة متبوعا

 

 

 الرابط هذا) االفتراضي االجتماع إلى للوصول فريد انضمام رابط مع تأكيد رسالة Zoom تطبيق لك سيُرسل -3

 .تشاطره( يمكن وال فقط الشخصي الستخدامك

 

 .جتماعلبدء االمن الموعد المقرر  األقلقبل ساعة واحدة على يوصي الصندوق باستكمال إجراءات التسجيل 

عرض صفحة تأكيد التسجيل في  سيجري

وسيُطلب منك  الخاص بك الويبمتصفح 

بتأكيد  ةالخاص ةاإللكتروني الرسالةالرجوع إلى 

 .على التفاصيلالتسجيل لالطالع 
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 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 

 إعداداتك اختبر

 Zoom اختبار اجتماع إلى االنضمام

 هاتفكمن  أو حاسوبك من Zoom تطبيق عبر اختبار مكالمة إعداد خالل من Zoom تطبيق عبر القادمة جتماعاتالل استعد

 قبل الفيديو وصورة الصوت وضبط أجهزتك واختبار اإلنترنتب االتصال من التحقق يمكنك االختبار، اجتماع وخالل. الذكي

 .االجتماع إلى االنضمام

 .us/test.http://zoom بزيارة قم (1)

 .Zoom لتشغيل (join) االنضمام انقر على (2)

 Zoom (Open Zoomافتح اجتماعات  علىانقر  حاسوبك، على مثبتا يالمكتب Zoomتطبيق  كان إذا (3)

Meetings) التطبيق لتشغيل. 

 Zoom (downloadتنزيل وتشغيل  انقر على حاسوبك، على مثبتا يالمكتب Zoom تطبيق يكن لم إذا (4)

and run Zoom) تشغيله ثم وتثبيته تطبيقال لتنزيل. 

 Join with Computer) الحاسوبخاصية الصوت في  باستخداماالنضمام  انقر على ذلك، منك طُلب إذا (5)

Audio) المحددة الصوت ومكبرات الميكروفون باستخدام االختبار اجتماع إلى لالنضمام. 

 .والميكروفون الصوت ومكبرات الكاميرا الختبار منبثقة نوافذ Zoom اختبار اجتماع وسيعرض

 الي؛الح الوقت في المستخدمة الكاميرا من فيديو صورة سترىو

 .أخرى احدةو توفرت إذا مختلفة كاميرا اختيار يمكنكو

 .الصوت مكبر اختبار إلى للمتابعة (Yes) نعم انقر على

 

 

 وإذا. الصوت مكبرات الختبار منبثقة نافذة االختبار اجتماع وسيعرض

 الصوت مكبرات لتبديل المنسدلة القائمة استخدم الرنين، نغمة تسمع لم

 .الرنين نغمة تسمع حتى

 .الميكروفون اختبار إلى للمتابعة( Yes) نعم انقر علىو

 

 

توصيلية في  مشاكلقد يواجه المشاركون وحل سحابي من طرف ثالث وال يخضع لسيطرة الصندوق.  Zoomإن 

 .الجهاز المستخدم حسبو منه يتصلون الذينالموقع  حسباإلنترنت 

فإن ، الصندوقخارجة عن سيطرة  المشاركين أو متطلبات نظم أجهزتهم المشاكل التي تواجه شبكات أنفي حين و

 .خالل االجتماع ن لضمان تجربة أفضلولمشاركأن يتخذها ايمكن المشاكل تخفيف لهناك تدابير 

http://zoom.us/test
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 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 

 

 الميكروفونات لتبديل المنسدلة القائمة استخدم ،صوتيا ردا تسمع لم وإذا

 .الصوت إعادة تسمع حتى

  .الصوت إعادة تسمع عندما (Yes) نعم انقر علىو

  

 

 

 

 إلغالقها (End Test) إنهاء االختبار انقر على اختبار، نافذة وستظهر

 .Zoom تطبيق من والخروج

 

 

 

 اإلنترنتب االتصال

 بالتوصيل مقارنة أفضل موثوقية على للحصول وصلة سلكيةعبر  باإلنترنت جهازك بتوصيل قم أمكن، إذا 

 .فاي الواي طريق عن

 مثل ، اإلنترنت عبر سرعة اختبار باستخدام اإلنترنت نطاق عرض من تحقق nperf أو Speedtest أو 

Comparitech .تطبيق ويوصي Zoom الثانية في ميغابايت 5.1 قدرها إنترنت بسرعة. 

 فاي الوايعن طريق  تباإلنترن تصالاال

االتصال  انقطاعب أو الصوت جودة ضعفب أو الشاشة دتجمّ ب أو االستجابة بوقت تتعلق أو مشاكل مشكلة أي واجهتك إذا

 يلي: ما جّرب فاي، الواي استخدام أثناء باالجتماع

 سلكية( منافذب مزودا لديك إلنترنتاموّجه  كان )إذا سلكية وصلة عبر مباشرة االتصال حاول. 

 أو منزلك فيالواي فاي  وصول نقطة أو فاي الواي موّجه من المتنقل الجهاز أو الحاسوب تقريب حاول 

 .مكتبك

 فاي الواي موّجه تشغيل أعد. 

 الحاسوب تشغيل أعد. 

  

https://www.nperf.com/en/
https://www.speedtest.net/
https://www.comparitech.com/internet-providers/speed-test/
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 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 المكتبي Zoom تطبيق طريق عن اجتماع إلى االنضمام

 

 لالجتماعالفريد  URL عنوان عبر اجتماع إلى االنضمام

 الرابط انقر على ،إليه لالنضمام يةالتقويم دعوةال في أو ،لالجتماع التسجيل الخاصة بتأكيد ةاإللكتروني الرسالة في -1

 .(unique join linkالنضمام )الفريد ل

 إذا Zoom (Open Zoom Meetings)افتح اجتماعات على انقر  ،لجهازك االفتراضي الويب متصفح حسب -2

 .Zoom تطبيق فتح منك طُلب

 

 

 

 

 

 

 

 .(Join with Computer Audio) الحاسوب في الصوت باستخدام االنضمام انقر على -3

 

  

 https://zoom.us/downloadمن الرابط التالي: ، يمكنك تنزيله حتى اآلن يالمكتب Zoom تطبيق إذا لم تقم بتنزيل

 ألف(.نظر الملحق )ا

 خاصيةاستخدام  لضمان إمكانيةبانتظام   Zoom برمجيةأحدث إصدار من  وتثبيت : يوصى بشدة بتنزيلمالحظة

، بالفعل لديك مثبتا يالمكتب Zoom تطبيق إذا كانوفيديو وصوت.  الترجمة الفورية والحصول على أفضل تجربة

 .check for updates من خالل تحديثات مما إذا كانت هناتحقق 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
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 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 االجتماع معّرف عن طريق اجتماع إلى االنضمام

 .المكتبي Zoom تطبيق افتح -1

 .الدخول تسجيل بدون االنضمام تريد كنت إذا (Join a Meeting) اجتماع إلى انضم انقر على -2

 .التسجيل بعد صلكت يتال رسالة التأكيد اإللكترونية في الوارد االجتماع معّرف أدخل -3

 .عائلتك واسم اسمك أدخل -4

 .(Join) انضم انقر على -5

 

 التسجيل استمارة في المستخدم هنفس اإللكتروني البريد تُدخل أن عليك اإللكتروني: بريدك إدخال منك سيُطلب -6

 .Zoom الجتماع

 .(Join with Computer Audio) الحاسوب في الصوت باستخدام االنضمام انقر على -7
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 2022سبتمبر/أيلول  - 1 :صداراإل

 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 متنقللا هاتفالتطبيق  عن طريق اجتماع إلى االنضمام

 (Android) أندرويد نظام التشغيل

 .المتنقلة لألجهزة Zoom تطبيق افتح -1

 :تينالتالي الطريقتين بإحدى االجتماع إلى انضم -2

 ؛الدخول تسجيل بدون االنضمام تريد كنت إذا (Join a Meeting) اجتماع إلى انضم انقر على (أ)

 .(Join) انضم انقر على ثم Zoom تطبيق إلى الدخول سجلأو  (ب)

 .التطبيق في سيظهر الذي واسمك االجتماع معّرف أدخل -3

 التسجيل استمارة في المستخدم هنفس اإللكتروني البريد تُدخل أن عليك اإللكتروني: بريدك إدخال منك سيُطلب -4

 .Zoom الجتماع

 Join)لالجتماع  انضم انقر على ثم الفيديو و/أو بالصوت االجتماع إلى االنضمام تريد كنت إذا ما باختيار قم -5

meeting). 

 iOS نظام التشغيل

 . المتنقلة باألجهزة الخاص Zoom تطبيق افتح -1

 :تينالتالي الطريقتين بإحدى االجتماع إلى انضم -2

 أو ؛الدخول تسجيل بدون االنضمام تريد كنت إذا (Join a Meeting) اجتماع إلى انضم انقر على (أ)

 .(Join) انضم انقر على ثم Zoom تطبيق إلى الدخول سجل (ب)

 .التطبيق في سيظهر الذي واسمك االجتماع معّرف أدخل -3

 التسجيل استمارة في المستخدم هنفس اإللكتروني البريد تُدخل أن عليك اإللكتروني: بريدك إدخال منك سيُطلب -4

 .Zoom الجتماع

  .(Joinانضم ) انقر على ثم الفيديو و/أو بالصوت االجتماع إلى االنضمام تريد كنت إذا ما باختيار قم -5

 (.ألف)انظر الملحق  Play، يمكنك تنزيله من متجر المتنقلة حتى اآلنلألجهزة  Zoomإذا لم تقم بتنزيل تطبيق 

 يوصى بشدة بتنزيلومتى كان هناك تحديث جديد.  لألجهزة المتنقلةا إخطار Zoom تطبيق : يعرضمالحظة

الترجمة الفورية  خاصيةاستخدام  لضمان إمكانيةبانتظام  المتنقلةلألجهزة  Zoomأحدث إصدار من تطبيق  وتثبيت

 والحصول على أفضل تجربة فيديو وصوت.

 (.ألف)انظر الملحق  App، يمكنك تنزيله من متجر المتنقلة حتى اآلنلألجهزة  Zoomإذا لم تقم بتنزيل تطبيق 

 يوصى بشدة بتنزيلومتى كان هناك تحديث جديد.  لألجهزة المتنقلةا إخطار Zoom تطبيق : يعرضمالحظة

الترجمة الفورية  خاصيةاستخدام  لضمان إمكانيةبانتظام  المتنقلةلألجهزة  Zoomأحدث إصدار من تطبيق  وتثبيت

 فيديو وصوت. والحصول على أفضل تجربة
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 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

  الفورية الترجمة إلى االستماع

 

 ويندوز/ماك– يالمكتب Zoom تطبيق

 .(interpretation) فوريةال رجمةالت انقر على االجتماع،عناصر التحكم ب في -1

 .إليها االستماع في ترغب التي اللغة انقر على -2

 

 iOS/أندرويد – المتنقلة باألجهزة الخاص Zoom تطبيق

 .(…ellipses) (...) العالمات انقر على ،االجتماعبعناصر التحكم  في -1

 .(Language Interpretation) الفورية الترجمة لغة على اضغط -2

 .إليها االستماع تريد التي اللغة على اضغط -3

 .(Done) انتهى انقر على -4

 

  

 انظر المتنقلة. ألجهزةل Zoomأو تطبيق  المكتبي Zoom تطبيقفي  فقطمتاحة  الترجمة الفورية خاصيةمالحظة: 

 .هذا الدليل السريعمن  2الصفحة في  األساسية المتطلبات قسم

. 
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 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 للتحدث اليد" "رفع خاصية مااستخد

 

 us/download.zoom.https://www على Zoom تطبيق تنزيل موقع إلى انتقل .1

 (Download) تنزيل انقر على .2

 .(Reactions) الفعل ردود انقر على االجتماع،عناصر التحكم ب في .1

 .(Raise Hand) اليد رفع أيقونة انقر على .2

 .المشاركين قائمة في اسمك وبجوار الفيديو لوحة في األيقونة ظهرتس

 

 . (unmute) الصوت كتم إلغاء أجل من الميكروفون أيقونة انقر على ،الكلمة ئكإعطا عند  .3

 

اللغة ب ستتحدث كنت إذا المثال، سبيل فعلى. بها ستتحدث التي للغة اللغوية القناة تحديد من تأكد ،التحدث قبل .4

 .اإلسبانية اللغة قناة على تكون أن يجب مداخلتك، في اإلسبانية

 .(mute) الصوت كتم أجل من أخرى مرة الميكروفونأيقونة  انقر على ،التحدث بعد .5

 

 للمشاركين نصائح

 بالمواكبة الفوريين للمترجمين للسماح الجمل بين قليال التوقف مع وببطء بوضوح التحدث يرجى. 

 صوت بمكبرات المزودة للحواسيب بالنسبة حتى مدمج، بميكروفون مزودة رأس سماعة باستخدام يوصى 

 .الصوت جودة لتحسين وميكروفونات،

 المحيطة الضوضاء في للتحكم هادئة داخلية أماكن في اجتماعات عقد حاول. 

 تتحدث ال عندما الميكروفون تشغيل إيقاف من تأكد.  

قبل بدء االجتماع أو قبل  igmr@ifad.org ، يرجى إرساله إلىمسبقا: إذا كنت تنوي قراءة بيان ُمعد مالحظة

 .لضمان دقة الترجمة الفورية التحدث بوقت طويل

 البيان بسرية. هذا لالستخدام الداخلي فقط وسيتم التعامل معو

 أنا

https://www.zoom.us/download
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 2022سبتمبر/أيلول  - 1 :صداراإل

 شعبة الحوكمة المؤسسية والعالقات مع األعضاء

 مكتب سكرتير الصندوق

 أجهزتك على Zoom تطبيق تثبيت كيفية -ألف الملحق

 الحاسوب على Zoom تطبيقتثبيت 

 .us/download.https://zoom على Zoom تطبيق تنزيل مركز إلى اذهب .1

 .(Download) نزيلال زر انقر على .2

 .بتثبيته وقم ZoomInstaller.exe الملف انقر على .3

 

 الذكي الهاتف على لألجهزة المتنقلة Zoom تطبيقتثبيت 

 IOSيعمل بنظام على جهاز 

 .(App Store) التطبيقات متجر أيقونةأنقر على  -1

 .الشاشة من السفلي األيمن الجانب على (Search) بحث انقر على -2

 .البحث مربع في Zoom (ZOOM Cloud Meetings) على السحابة اجتماعات أدخل -3

 .(GET) الحصول انقر على البحث، نتائج ظهور بعد -4

 .iOS جهاز على Zoom تطبيق تنزيل سيبدأ -5

 الصفحة شاشة على Zoom تطبيق أيقونة ستظهر المتنقلة، لألجهزة Zoom تطبيق تثبيت انتهاء عند -6

 .الرئيسية

 (Android) أندرويدعلى جهاز يعمل بنظام 

 .(Google Play)متجر غوغل  أيقونة على اضغط -1

 أسفل الشاشة.( Appsتطبيقات ) انقر على -2

 الشاشة.على الجانب األيمن العلوي من ( Searchبحث ) انقر على -3

 .في مربع البحث Zoom (ZOOM Cloud Meetings)اجتماعات السحابة على أدخل  -4

 .(Installتثبيت ) انقر علىبعد ظهور نتائج البحث،  -5

 .التثبيت لتأكيد (Accept) قبول انقر على -6

 األندرويد. جهاز على Zoomتطبيق  تنزيل سيبدأ -7

على شاشة الصفحة  Zoomلألجهزة المتنقلة، ستظهر أيقونة تطبيق  Zoomعند انتهاء تثبيت تطبيق  -8

 .الرئيسية

https://zoom.us/download

