
WHATSAPP for Android Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة االندرو�د

اشةاضغط على صندوق البحث اعلى الش. ۲

للتثبیتInstallاضغط على .٤

حمل تطبيق الوا�ساب ع� جهازك: الخطوة االو�

(Play Store)افتح متجرتطبیقات االندروید .۱

whatsappاكتب . ۳

سویقا ألستعمال تعلیمات االستخدام للتطبیقات وخدمات االتصال في ھذا المستند ال تعتبر تأییدا او ت: تنویھ
.مالھایُنصح بمراجعة و فھم شروط االستخدام و الخصوصیة لھذه التطبیقات قبل استع. ھذه الخدمات



 Okاضغط .٥

.د اول استعمال للتطبيقهذە الخطوات يتم تنف�ذها فقط عن. عند فتح التطبيق للمرة االو� ستحتاج أل�مال تنص�ب التطبيق

 Agreeاضغط. ۱
and Continue

اضغط.۲
Continue

ادخل رقم .٤ Allowاضغط.۳
طتلفونك ثم اضغ

Next

ستصلك رسالة .٦
 (textنصیة

message ( مع رمز
ادخل ). code(رقمي 

الرمز الرقمي اذا لم 
من یتم ادخالھ تلقائیا

قبل التطبیق

انتظر اثبات .۷
)verifying ( الرمز

الرقمي في التطبیق

اكتب اسمك ثم  .۸
 Nextاضغط

Your Name

WHATSAPP for Android Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة االندرو�د

تنص�ب تطبيق الوا�ساب: الخطوة الثان�ة



اكتب اسم العنوان .۲
)name ( و رقم التلفون
)phone (ثم اضغط تخزین
)save(

اضافة عناو�ن الجهاز : الخطوة الثالثة
خطوات ادناە اما اذا الضافة عنوان جد�د لجهازك استعمل ال. �قوم وا�ساب بأضافة العناو�ن الموجودة بالجهاز تلقائ�ا للتطبيق

.كنت ال تحتاج ألضافة عناو�ن جد�دة فبأمكانك عبور هذە الصفحة من التعل�مات

افتح تطبیق العناوین .۱
)Contacts)  ( في جھازك

ثم اضغط عالمة االضافة 
ألضافة عنوان جدید) +(

WHATSAPP for Android Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة االندرو�د



و افتح تطبیق الواتساب. ۱
اضغط على عالمة رسالة 

جدیدة

التواصل ع�ب الوا�ساب: الخطوة الرابعة
ي : طرق للتواصل ع�ب الوا�ساب٤هناك 

ي (كتابة نص�ة، اتصال صويت
ي )هات�ف

ي ، و �سج�)ف�ديو(، اتصال مريئ
بأمكانك . ل صويت

.اخت�ار اي ط��قة �سهلك االتصال بعناو�ن االصدقاء

اشة اكتب رسالتك في اسفل ش
المحاورة ثم اضغط عالمة 

السھم ألرسال الرسالة

Sandy Smith

اضغط على عالمة الھاتف 
دء في اعلى شاشة المحاورة لب

اتصال صوتي

Sandy Smith

اضغط على عالمة الكامیرا 
دء في اعلى شاشة المحاورة لب

اتصال مرئي عبر الفیدیو

كن افرغ صندوق الكتابة اذا لم ی
غط فارغ ثم اضغط و استمر بض
عالمة المایكروفون و سجل 

بعك ارفع اص. رسالتك الصوتیة
من عالمة المیكروفون عند 

انتھائك من الرسالة

للكتابة النصیة 
Text Chat

لألتصال الصوتي
Voice Call

لألتصال عبر الفیدیو
Video Call

للتسجیل الصوتي
Voice Recording

WHATSAPP for Android Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة االندرو�د

ابحث عن األسم . ۲
تح المطلوب و اضغط علیھ لف

. نافذة المحاورة

Sandy Smith



 Languageاضغط على .٤
)اللغة(

 Add languageاضغط .٥
ألضافة لغة اخرى

ابحث اسفل الشاشة عن .٦
ھااللغة المطلوبة واضغط علی

تغي�ي اللغة
:ل�ةلتغي�ي لغة الجهاز الرئ�س�ة اتبع الخطوات التا. لغة تطبيق الوا�ساب تتبع عادة لغة الجهاز الرئ�س�ة

موارد مساعدة اخرى

https://www.youtube.com/watch?v=TblDK۲VETLk – انكلیزیة
https://www.youtube.com/watch?v=izmMKrzQoZ٤ – اسبانیة
https://www.youtube.com/watch?v=UM۱QCwdpT۲Q – فرنسیة
https://www.youtube.com/watch?v=IWNRsqm۱jDM – سواحیلي
https://faq.whatsapp.com/ar/android/ مساعدة موقع واتساب الرسمي بالعربیة

WHATSAPP for Android Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة االندرو�د

افتح اعدادات الجھاز .۱
)Settings(

 Language andاكتب .۳اضغط عالمة البحث .۲
input )اللغة و االدخاالت(

 Set as defaultاضغط .۷
لجھازلتغییراللغة الرئیسیة ل

https://www.youtube.com/watch?v=TblDK2VETLk
https://www.youtube.com/watch?v=izmMKrzQoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=UM1QCwdpT2Q
https://www.youtube.com/watch?v=IWNRsqm1jDM
https://faq.whatsapp.com/ar/android/
https://faq.whatsapp.com/ar/android/


WHATSAPP for iPhone Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة األ�فون

حمل تطبيق الوا�ساب ع� جهازك: الخطوة االو�

اشةاضغط على صندوق البحث اعلى الش. ۲(App Store)افتح متجرتطبیقات االیفون .۱

للتثبیتInstallاضغط على .٤ whatsappاكتب . ۳

سویقا ألستعمال تعلیمات االستخدام للتطبیقات وخدمات االتصال في ھذا المستند ال تعتبر تأییدا او ت: تنویھ
.مالھایُنصح بمراجعة و فھم شروط االستخدام و الخصوصیة لھذه التطبیقات قبل استع. ھذه الخدمات



 Yesاضغط .٤

.د اول استعمال للتطبيقهذە الخطوات يتم تنف�ذها فقط عن. عند فتح التطبيق للمرة االو� ستحتاج أل�مال تنص�ب التطبيق

 Agreeاضغط. ۱
and Continue

ادخل رقم .Allow ۳اضغط.۲
طتلفونك ثم اضغ

Done

ستصلك رسالة .٥
 (textنصیة

message ( مع رمز
و ) code(رقمي 

قمانتظر تثبیت الر

اكتب اسمك ثم  .٦
 Nextاضغط

تنص�ب تطبيق الوا�ساب: الخطوة الثان�ة

+1 (415) 555-5555

+1 (415) 555-5555

Your Name

WHATSAPP for iPhone Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة األ�فون



اكتب اسم العنوان .۲
)name ( و رقم التلفون
)phone (ثم اضغط تخزین
)save(

افتح تطبیق الھاتف.۱
Phone)  ( في جھازك ثم

اضغط عالمة االضافة 
ألضافة عنوان جدید) +(

اضافة عناو�ن التلفون : الخطوة الثالثة
اما اذا . خطوات ادناەالضافة عنوان جد�د لجهازك استعمل ال. �قوم وا�ساب بأضافة العناو�ن الموجودة بالجهاز تلقائ�ا للتطبيق

.كنت ال تحتاج ألضافة عناو�ن جد�دة فبأمكانك عبور هذە الصفحة من التعل�مات

WHATSAPP for iPhone Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة األ�فون



و افتح تطبیق الواتساب. ۱
اضغط على عالمة رسالة 

جدیدة

ابحث عن األسم . ۲
تح المطلوب و اضغط علیھ لف

نافذة المحاورة

اشة اكتب رسالتك في اسفل ش
المحاورة ثم اضغط عالمة 

السھم ألرسال الرسالة

اضغط على عالمة الھاتف 
دء في اعلى شاشة المحاورة لب

اتصال صوتي

اضغط على عالمة الكامیرا 
دء في اعلى شاشة المحاورة لب

اتصال مرئي عبر الفیدیو

م افرغ صندوق الكتابة اذا ل
مر یكن فارغ ثم اضغط و است
و بضغط عالمة المایكروفون

رفع ا. سجل رسالتك الصوتیة
اصبعك من عالمة 

ن المیكروفون عند انتھائك م
الرسالة

WHATSAPP for iPhone Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة األ�فون

التواصل ع�ب الوا�ساب: الخطوة الرابعة
ي : طرق للتواصل ع�ب الوا�ساب٤هناك 

ي (كتابة نص�ة، اتصال صويت
ي )هات�ف

ي ، و �سج�)ف�ديو(، اتصال مريئ
بأمكانك . ل صويت

.اخت�ار اي ط��قة �سهلك االتصال بعناو�ن االصدقاء

للكتابة النصیة 
Text Chat

لألتصال الصوتي
Voice Call

لألتصال عبر الفیدیو
Video Call

للتسجیل الصوتي
Voice Recording



افتح اعدادات الجھاز .۱
)Settings(

اضغط على اعدادت  .۲
)General(عامة 

اضغط على .۳
Language and 

Region ) اللغة و
)المنطقة

 Otherاضغط على .٤
Languages ) لغات

)اخرى

ابحث عن اللغة .٥
المطلوبة واضغط علیھا

تغي�ي اللغة
:ل�ةلتغي�ي لغة الجهاز الرئ�س�ة اتبع الخطوات التا. لغة تطبيق الوا�ساب تتبع عادة لغة الجهاز الرئ�س�ة

WHATSAPP for iPhone Users
تحم�ل الوا�ساب ألجهزة األ�فون

اضغط على.٦
Change to Arabic 

بیةلتغییر اللغة للعر

موارد مساعدة اخرى
https://faq.whatsapp.com/ar/iphone مساعدة موقع واتساب الرسمي بالعربیة

https://faq.whatsapp.com/ar/iphone/


ZOOM for Android Users
استخدام زووم لجهاز االندرو�د

حمل تطبيق زووم ع� جهازك: الخطوة االو�

افتح متجرتطبیقات.۱
.(Play Store)االندروید 

اضغط على صندوق. ۲
.البحث اعلى الشاشة

zoomاكتب . ۳
.یقللبحث عن التطب

Installاضغط على .٤
.للتثبیت

Openاضغط على .٥
.لفتح التطبیق

ي أجتماع ع� زووم: الخطوة الثان�ة
المشاركة �ف

وم عند فتح تطبیق زو.۱
Join a(اضغط على 
(Meeting لألنضمام

.ألجتماع

اكتب رقم االجتماع . ۲
)Meeting ID ( ثم

 Your(اكتب اسمك 
Name.(

اضغط على . ۳
)Join Meeting  (

اذا كان لألجتماع كلمة.٤
سر، ادخل كلمة السر 

)Meeting 
Password ( ثم اضغط

Ok.

اذا لم یكن مدیر أو .٥
مضیف االجتماع حاضر
سترى ھذه الشاشة حتى
.حضور مدیر االجتماع

سویقا ألستعمال تعلیمات االستخدام للتطبیقات وخدمات االتصال في ھذا المستند ال تعتبر تأییدا او ت: تنویھ
.مالھایُنصح بمراجعة و فھم شروط االستخدام و الخصوصیة لھذه التطبیقات قبل استع. ھذه الخدمات



ي أجتماع ع� زووم: متابعة للخطوة الثان�ة
المشاركة �ف

اذا كانت ھذه اول . ٦
مرة ألنضمامك على 

Allowزووم، اضغط 
للسماح للتطبیق 

.بأستعمال صوت الجھاز

 Callاضغط على. ۷
via Device Audio 

.يلبدء االتصال الصوت

ألجراء اتصال مرئي. ۸
اضغط على ) فیدیو(

 Startعالمة الكامیرا
Video

اذا كانت ھذه اول . ۹
مرة ألنضمامك على 

Allowزووم، اضغط 
للسماح للتطبیق 

.ھازبأستعمال فیدیو الج

اذا كنت ترغب . ۱۰
بمشاركة سطح جھازك 

في االجتماع، اضغط 
Shareعلى 

اضغط على . ۱۱
Screen لمشاركة سطح

الشاشة في األجتماع

اذا كانت ھذه اول . ۱۲
مرة ألنضمامك على 

Allowزووم، اضغط 
للسماح للتطبیق 

ةبأستعمال سطح الشاش

اح اضغط على المفت. ۱۳
اعاله لتأكید السماح 

بمشاركة سطح الشاشة

اضغط على عالمة . ۱٤
العودة اعاله للرجوع الى

التطبیق و المشاركة 
بسطح الشاشة

عند انضمام مدیر . ٥
اشة األجتماع، تتغیر الش
تلقائیا لھذه الرسالة 
ویجب علیك ضغط 

Got it

ZOOM for Android Users
استخدام زووم لجهاز االندرو�د



قاتافتح متجرالتطبی.۱
(App Store).

اضغط على صندوق. ۲
.البحث اعلى الشاشة

للبحثzoomاكتب . ۳
.عن التطبیق

اضغط على عالمة .٤
.یتالتحمیل أعاله للتثب

Openاضغط على .٥
.لفتح التطبیق

ووم عند فتح تطبیق ز.۱
Join a(اضغط على 
(Meeting لألنضمام

.ألجتماع

اكتب رقم االجتماع . ۲
)Meeting ID ( ثم

 Your(اكتب اسمك 
Name.(

اذا لم یكن مدیر أو .٥)  Join(اضغط على . ۳
مضیف االجتماع حاضر
سترى ھذه الشاشة حتى
.حضور مدیر االجتماع

اذا كان لألجتماع .٤
كلمة سر، ادخل كلمة 

 Meeting(السر 
Password ( ثم اضغط
Continue.

ي أجتماع ع� زووم: الخطوة الثان�ة
المشاركة �ف

حمل تطبيق زووم ع� جهازك: الخطوة االو�

ZOOM for iPhone Users
استخدام زووم لجهاز األ�فون

سویقا ألستعمال تعلیمات االستخدام للتطبیقات وخدمات االتصال في ھذا المستند ال تعتبر تأییدا او ت: تنویھ
.مالھایُنصح بمراجعة و فھم شروط االستخدام و الخصوصیة لھذه التطبیقات قبل استع. ھذه الخدمات



ألجراء اتصال مرئي. ۹
اضغط على ) فیدیو(

 Startعالمة الكامیرا
Video

 Stopاضغط . ۱٤
Recording  عند انتھاء

التسجیل

ي أجتماع ع� زووم: متابعة للخطوة الثان�ة
المشاركة �ف

عند انضمام مدیر . ٥
اشة األجتماع، تتغیر الش
تلقائیا لھذه الرسالة 
OKویجب علیك ضغط 

اذا كانت ھذه اول . ٦
مرة ألنضمامك على 

Allowزووم، اضغط 
سال للسماح للتطبیق بأر

.اشعارات في الجھاز

 Joinاضغط على. ۷
Audio لبدء االتصال
.الصوتي

 Callاضغط على. ۸
Using Internet 

Audioال لتأكید االتص
.تالصوتي عیر االنترن

 OKاضغط على. ۱۰
ي لتأكید االتصال المرئ

.عبر الكامیرا

اذا كنت ترغب . ۱۱
بمشاركة سطح تطبیق

من الجھاز في االجتماع،
 Shareاضغط على
Content

اضغط على . ۱۲
Screen لمشاركة سطح

.الشاشة في األجتماع

ذي اختر التطبیق ال. ۱۳
ترغب بمشاركتھ في 
االجتماع ثم اضغط 

Start Recording
لبدء التسجیل

ZOOM for iPhone Users
استخدام زووم لجهاز األ�فون



الملفالتحمیل على الشاشة الرئیسیة و افتح) ایقونة(اضغط رمز.۳
Zoom.pkg

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

تحم�ل زووم: الخطوة األو�

https://www.zoom.us/downloadاطبع أو الصق الرابط التالي على محرك البحث . ۱

" تحمیل"اضغط . ۲

سویقا ألستعمال تعلیمات االستخدام للتطبیقات وخدمات االتصال في ھذا المستند ال تعتبر تأییدا او ت: تنویھ
.مالھایُنصح بمراجعة و فھم شروط االستخدام و الخصوصیة لھذه التطبیقات قبل استع. ھذه الخدمات



Installط اضغ. ٥

جب أن ی,عندما ینتھي البرنامج من التثبیت . ٦
اضغط .تظھر الرسالة التالیة على شاشتك

Close.

)تتمة(تحم�ل زوم : الخطوة األو� 

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

Continueط اضغ. ٤



3.
أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و اضغط                            

.

یمكنك التنقل ,إذا كان لدیك حساب غوغل 
بالفأرة إلى أسفل وتسجیل دخول ب 

إذا أردت 7تخطى ألى الخطوة .غوغل
.تسجیل الدخول ب غوغل

1.
على نافذة زوم المبینة في األ,بعد التنصیب 

.  یجب أن تكون قد ظھرت على شاشتك,
. اضغط                                   

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

تنص�ب زوم:الخطوة الثان�ة
ي المرة األو� لالستعمال .سوف تحتاج لتنصيبه, عندما تفتح زوم ألول مرة

�جب أن تفعل ذلك فقط �ف

2.
.اختر                              Sign Up Free

Sign Up



5.
اختر                                      

الموجود في رسالة زوم المرسلة 
.ھالى بریدك االلكتروني الذي قدمت

6.
أدخل اسمك و كلمة 

اختر                       . سر جدیدة
.

)تتمة(تنص�ب زوم : الخطوة الثان�ة

4.
سجل دخول في . سوف تظھر النافذة التالیة

حساب بریدك االلكتروني و افتح الرسالة 
. االلكترونیة من زوم  

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

Activate Account

Continue



دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

)تتمة(تنص�ب زوم : الخطوة الثان�ة

8.
اختر 

7.
أدخل المعلومات الخاصة بحساب                          

و اضغط                 إلدخال كلمة 
السر 

:استمر ھنا إذا كنت تستعمل حساب الغوغل الخاص بك 

Gmail
Next

Create Account



1.
.اضغط              . انتقل إلى الشاشة الرئیسیة من القائمة في أعلى و یمین الصفحة

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

سجل دخول إ� زوم: الخطوة الثالثة
سوف یطلب منك تسجیل دخول الى زوم عند فتحھ ,بعد اإلعداد األولي 

Sign In

2
أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و كلمة السر ثم 

.        اضغط زر                

3
إذا كنت قد سجلت دخولك ب حساب 

اختر                                                     , غوغل الخاص بك 
.Sign In with Google

Sign In



1.
اضغط              . انتقل إلى الشاشة الرئیسیة من القائمة في أعلى الصفحة

3.
ستظھر الرسالة التي في األعلى أثناء تنزیل 

االجتماع

4.
سیطلب منك ,إذا لم یكن المضیف قد انضم لالجتماع بعد 

.الشاشة التي في األعلى سوف تظھر عند افتتاح االجتماع.االنتظار

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

انضم أ� اجتماع زوم:الخطوة الرابعة

Join a Meeting

2.
أو , أحرف 6. أدخل الھویة الشخصیة الخاصة باالجتماع و المكونة من

اسم الرابط الشخصي الخاص المعطى لك من منظم االجتماع
.أدخل كلمة ال� الخاصة باالجتماع إذا طلبت



7.
اختر. انتقل إلى القائمة في أسفل الشاشة الخاصة باالجتماع, لتمكین الفیدیو

8.
ي ستتم �سميتها االن                                         ) األ�قونة(اخ�ت نفس الرمز, إل�قاف الف�ديو اليت

.

5.
لالنضمام إلى الصوت انتقل إلى القائمة في أسفل الشاشة الخاصة 

.باالجتماع
ف الصوت  .اخ�ت                    لتمكني .

6.
اضغط                                                                    

.لالنضمام ع�ب الما�كروفون و مك�ب الصوت الخاص بحاس��ك

Step 4: Join a Zoom Meeting (Continued)

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

Join Audio

Join with Computer Audio

Start Video 

Stop Video 



1.
اختر .انتقل إلى القائمة في أسفل الشاشة الخاصة باالجتماع

2.
.اضغط              لبدء المشاركة مع مشتركین اخرین. اختر الشاشة التي ترید مشاركتھا

دل�ل زوم لمستخد�ي ابل ماك 

ي اجتماع زوم:الخطوة الخامسة
مشاركة الشاشة �ف

Share Screen

2.
اختر                                          .انتقل إلى القائمة في أعلى الشاشة, إلیقاف مشاركة شاشتك

.
Stop Share

Share



تحم�ل زووم: الخطوة األو�
اطبع أو الصق الرابط التالي على محرك البحث .1

https://www.zoom.us/download

2.
" تحمیل"اضغط 

3.a. 
اضغط زر           في أسفل الصفحة

4. 
سوف ترى الصفحة التي في الألعلى ظاھرة على 
شاشتك عندما ینتھي زوم من التثبیت على حاسوبك 
 .3bالخاص ویدوز

قد تشاھد ھذا على شاشتك عوضا 
عن ذلك اذا اضغط على 
ZoomInstaller.exe.

Run

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

سویقا ألستعمال تعلیمات االستخدام للتطبیقات وخدمات االتصال في ھذا المستند ال تعتبر تأییدا او ت: تنویھ
.مالھایُنصح بمراجعة و فھم شروط االستخدام و الخصوصیة لھذه التطبیقات قبل استع. ھذه الخدمات



دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

1.
النافذة التالبة سوف تظھر على حاسوبك 

اضغط . عند اتمام التثبیت على جھازك
زر 

2.
انتقل الى أسفل و یمین الصفحة و اختر                            

سوف تفتح نافذة تصفح

تنص�ب زوم:الخطوة الثان�ة
ي المرة األو� لالستعمال .سوف تحتاج لتنصيبه, عندما تفتح زوم ألول مرة

�جب أن تفعل ذلك فقط �ف

3.
أدخل شھر و یوم و سنة میالدك

اضغط

Sign in
Sign Up Free

Continue



5.
سجل دخول في . سوف تظھر النافذة التالیة

حساب بریدك االلكتروني و افتح الرسالة 
االلكترونیة من زوم  

)تتمة(تنص�ب زوم : الخطوة الثان�ة

6.
اختر                                      

الموجود في رسالة زومالمرسلة الى 
بریدك االلكتروني الذي قدمتھ

7.
اختر                          . أدخل اسمك و كلمة سر جدیدة

.

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

4.

أدخل البرید االلكتروني الخاص بك 
واضغط                              

یمكنك التنقل ,إذا كان لدیك حساب غوغل 
بالفأرة إلى أسفل وتسجیل دخول ب 

إذا أردت 7تخطى ألى الخطوة .غوغل
تسجیل الدخول ب غوغل

Sign up

Activate account
Continue



)تتمة(تنص�ب زوم : الخطوة الثان�ة

8.
اختر 

7.
أدخل المعلومات الخاصة بحساب                          

و اضغط                 إلدخال كلمة 
السر 

:استمر ھنا إذا كنت تستعمل حساب الغوغل الخاص بك 

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

Gmail
Next

Create Account



سجل دخول إ� زوم: الخطوة الثالثة
سوف یطلب منك تسجیل دخول الى زوم عند فتحھ ,بعد اإلعداد األولي 

1
أدخل عنوان بریدك اإللكتروني و كلمة السر ثم 

.        اضغط زر                

2
إذا كنت قد سجلت دخولك ب حساب 

اختر                                                     , غوغل الخاص بك 
.

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

Sign In

Sign In with Google



انضم أ� اجتماع زوم:الخطوة الرابعة

1.
ي أ

ع� انتقل إ� الشاشة الرئ�س�ة من القائمة �ف
.اضغط              . الصفحة

2. 
أدخل اله��ة الشخص�ة الخاصة باالجتماع و المكونة من

أو اسم الرابط الشخ�ي الخاص المع� لك من , أحرف 6
.منظم االجتماع

3.
.أدخل كلمة ال� الخاصة باالجتماع إذا طلبت

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

Join

.اضغط                         Join



)تتمة(انضم إ� اجتماع زوم :الخطوة الرابعة

5.
ي األع� سوف تظهر عندما ينضم 

الشاشة �ف
.المض�ف إ� االجتماع 

4.
قد ترى هذە الشاشة إذا لم �كن المض�ف قد 

.انضم إ� االجتماع بعد

6. 
اخ�ت                    

ف الصوت  .لتمكني .

7.
اضغط                                                                    

لالنضمام عبر 
المایكروفون و مكبر 

الصوت الخاص 
.بحاسوبك

8.
اضغط                                                

.لتشغیل الفیدیو

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

Join Audio

Join with 
Computer Audio

Start Video



ي اجتماع زوم:الخطوة الخامسة
مشاركة الشاشة �ف

1.
ي االجتماع 

.اخ�ت                                         ,�ف

2.
ثم اضغط                             . اختر               لمشاركة شاشة سطح المكتب كاملة

.

دلیل زوم لمستخدمي ویندوزعلى الحواسب الشخصیة  

Share Screen

ScreenShare
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