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إرشادات حول منظومةسلسلة 



ZOOM

"Breakout Rooms–غرف زوم " 
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ZOOM

"Breakout Rooms"ُانقر فوق 1

ُقم باختيار عدد غرف الزوم1.

اذا أردت تقسيم املشاركني داخل الغرف  •

 Assign"بشكل عشوائّي ُانقر فوق 
Automatically"

ا اذا أردت تقسيم املشاركني يف الغرف كم•

 Assign"َيحُلو لك ُانقر فوق 
Manually"

بتقسيم اذا أردت ان يقوم املشاركني•

 Let"أنُفسهم كما َيحُلو هلم ُانقر فوق 
participants choose room"

"Create"بعد االنتهاء ُانقر فوق .2
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انشاء غرف زووم

Assign Automatically

Assign Manually

Let participants choose room
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ZOOM

:الّنافذة الّتالية تظهر

أمساء املشاركني داخل غرفة الّزوم. 3

.عدد املشاركني يف هذه الغرفة. 4
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"Rename"لتغيري اسم الغرفة قم بالنَّقر فوق. 5

"Delate"حلذف الغرفة قم بالنَّقر  فوق . 6
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ZOOM

زيد من إعدادات غرف الّزوم ، ُانقر فوق مل. 7

"Options: "

ة الّسماح للمشاركني باختيار الغرفتريدإذا كنت..א

.يف املرّبع احملّددVضعاليت يريدون دخوهلا،

ة مبغادرة الغرفالّسماح للمشاركنيتريدإذا كنت.. ב

يف Vضعوالعودة إىل االجتماع الّرئيسي يف أي وقت، 

.املرّبع احملّدد

ا، لنقل مجيع املشاركني إىل غرف الّتدريب تلقائيًّ.ג

.يف املرّبع احملّددVضع

يف Vضعلتحديد وقت حمدود للبقاء يف الغرف، .ד

.وَحدَّد الوقت املناسباملرّبع احملّدد

يف Vضعلعرض الوقت املتبقي للبقاء يف الغرفة،.ה

.املرّبع احملّدد
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ZOOM

Add"إلضافة غرفة زوم ُانقر فوق . 8 A 
Room"
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داخل الغرفة انقر فوق   إلضافة مشاركني. 9

"Assign"

.باسم املشارك املطلوبVضع عالمة . 10
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ZOOM

ميكن نقل املشاركني بني الغرف، ُانقر فوق اسم .11

.  املشارك

لنقل املشارك إىل غرفة"Move to"ُانقر فوق . א

للتبادل بني املشرتك"Exchange"ُانقر فوق .ב

.ومشارك آخر

Open"لفتح الغرف وبدء العمل فيها ، ُانقر فوق . 12
All Rooms"
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إىل الغرف ، اختار الغرفة اّليتاذا كنت تريد االنضمام .13

."Join"تريدها من ثّم ُانقر فوق 

ميكنك إرسال رسالة ستظهر يف مجيع الغرف ليتم . 14

"Broadcast message to all"فوق إرساهلا ُانقر

ُاكتب نص الرسالة. 15

"Broadcast"ُقم بإرساهلا عن طريق النقر فوق . 16
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ZOOM

ميكنك توجيه املشاركني لالتصال بك واالنضمام إىل.17

Ask"النَّقر فوق عن طريق غرفتهم إذا لزم األمر ، For 
Help"يف شريط األدوات.

Ask"إذا َنقر أحد املشاركني على •  For Help"

.ستظهر الرسالة الّتالية على الّشاشة

 Join"ولالنضمام إىل الغرفة ، ُانقر فوق• 
Breakout Room"
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االجتماع الّرئيسي ، ُانقر  إلغالق مجيع الغرف والعودة إىل .18

Close All"فوق  Rooms“. 11
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