
 

 " للحضورZoomاستخدام تطبيق زوم "تعليمات 
 إليكاو متوّفرة باللغة اإلنجليزية فقطفي مؤتمر الحاضرين لاالفتراضية منصة ال

. ومن أجل االستفادة من المواصفات كافًة زومالحاضرين حساب  يتعين أن يكون لدىمن أجل المشاركة في جلسات المؤتمر، 
 . زومبأفضل الطرق، يجب اعتماد أحدث نسخة من تطبيق 

المؤتمر الرفيع  انعقادالسلوك المستخدمة طوال مدة  وقواعد مواصفات تطبيق زومالمعلومات التالية على التعرف على  مستساعدكو 
 .٢٠٢١لعام  المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا

 تطبيق زوم عرض شاشة على سم اال تغيير
في  الخاص بكم مستخدمالاسم  تغييررجى التأكد من ي  ، دخولجلسة ولتسهيل إجراءات التحقق وتسجيل الالقبل االنضمام إلى 

 التالي: بحيث يظهر على النحو (settingsات )عدادضبط اإل أثناء Zoom برنامج
 (يسم العائلاالو  شخصياالسم ال - الدور في الوفد –لمنظمة الدولية االسم المختصر لأو  الدولةرمز أيزو الخاص ب) 

 (لمنظمة الدوليةاالسم المختصر لأو و/ الدولةرمز أيزو الخاص بُيرجى عدم ذكر سوى )
بشكل صارم لضمان التمكن من تحديد هوية المشاركين بالشكل السليم وفي الوقت المناسب في برنامج يتعين اتباع هذه التعليمات 

 زوم، ولكي يتمكن رئيس الجلسة من تنظيم مداخالت المشاركين.
 (،Dالمندوب )و (، ACD)لوفد لالمناوب رئيس الو (، CD) وفد: رئيس البالنسبة للدولاختصارات األدوار هي على النحو التالي 

 (.O( والمراقب )COالدولية: كبير المراقبين ) اتلمنظملوبالنسبة ، (Aالمستشار )و 
 لوفدلرئيس المناوب لن يعطي رئيس الجلسة الكلمة سوى لرئيس الوفد أو الوبالنسبة للجلسات في مساري التسهيالت والسالمة، 

 ترد معلومات تدل على خالف ذلك.أو كبير المراقبين، ما لم 
  initials على واواضغط، مالشخصي الخاص بك زومحساب على إلى الصفحة الرئيسية  وااذهب، كماسملتغيير 

 :التالي النسقحسب  ماسمك وال، وأدخ  edit على واضغط، واchange my picture وار ااختو 
( في مربع االسم العائليو االسم الشخصي  - الدور في الوفد -لمنظمة الدولية االسم المختصر لأو  الدولةرمز أيزو الخاص ب)

display name. 
 .Save على واضغطا

 

https://www.icao.int/Meetings/HLCC2021/Pages/guidance-material.aspx


 
 

 
 

 
 

 اتباعها: يمكنفيما يلي أمثلة 
 

 
 



 
 

 جلسةالإلى  االنضمام
في أعلى   SessionsAll على وااضغط، المنصة االفتراضية للحاضرين في مؤتمر اإليكاوللدخول على ، انعقاد الجلسةفي يوم 

قبل " على صفحة الجلسة Join sessionسيظهر زر "ثم اختاروا من القائمة الجلسة التي ترغبون في االنضمام إليها. و الصفحة، 
 تصفح جديدة.بوابة الزر لالنضمام إلى االجتماع في هذا  على وااضغطف، بثالثين دقيقة وقت بدء الجلسة

 

 
 

  Open Zoom Meeting اختياريمكنك و . جديدة نافذةفي  Join Nowزر  سيظهر"، Join Sessionعلى زر " الضغطبعد 
 .Join with Computer Audio على وااضغط. ثم  join via your browser window أو

 

 
 

 
 

 شبكة االنترنتعلى اإللكترونية  زوم اتندو  إحدىاآلن  ملقد دخلت

 

  

https://cvent.me/M89r9k
https://cvent.me/M89r9k


 الفورية استخدام الترجمة
 "Interpretation، ستجد أيقونة باسم "قائمة في الجزء السفلي من الشاشةالفي شريط 

 المفضلة. ملغتك على وااضغط. لإليكاوقائمة باللغات الرسمية الست  ظهر" وستInterpretation" ةأيقون على وااضغط

 

 
 

 استخدام رفع اليد
شريط  على وااضغط، الخاصيةللوصول إلى هذه و . كلمةرفع اليد لطلب ال خاصيةاستخدام  يمكن، شبكة االنترنتأثناء الندوة عبر 

. لتشغيل الميكروفون  تنبيهاالرئيس بعد ذلك  مسيرسل لكو ". Raise Hand" أيقونة على واواضغط، قائمة في الجزء السفلي من الشاشةال
 .ميدك إنزال مويمكنك مالميكروفون الخاص بك بإيقاف تشغيل، سيقوم الرئيس االنتهاء من التحدث وبعد

 

 
 

 

 
 

  



 استخدام األسئلة واألجوبة
قائمة في شريط ال على وااضغط، الخاصيةللوصول إلى هذه و األسئلة واألجوبة بشكل متكرر.  خاصية سُتستخدم، أثناء االجتماع

 .م" لكتابة سؤالكQ&A" أيقونة على وااضغط، و الجزء السفلي من الشاشة

 

 
 

 
 

 
 

 


