كيفية إجراء مكالمة فيديو
توضح لك اإلرشادات التالية كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام:
• واتس آب
• سكايب
• زووم
يرج مالحظة ما يل :ستحتاج إل ز ز
تنيل تطبيقات واتس آب و سكايب
ي
ً
أوال.
و زووم
الستخدام سكايب و زووم  ،ستحتاج إل "إنشاء حساب“.
الستخدام واتس آب ال تحتاج إل إنشاء حساب ألن التطبيق مرتبط
ر
مباشة برقم هاتفك.
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تعليمات
كيفية إجراء مكالمة فيديو واتس آب
 .1افتح واتس آب عىل جهازك بالنقر فوق الرمز

.2انتقل إل "رمز المكالمات" ف الجزء السفىل من الشاشة

..3اضغط عىل رمز "مكالمة جديدة" ف الزاوية اليمن العليا

..4ابحث عن جهة االتصال الن تريد إجراء مكالمة فيديو

..5انقر عىل رمز "مكالمة الفيديو" بجوار اسمه لبدء المكالمة
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كيفية إجراء مكالمة جماعية عىل واتس آب
.1افتح واتس آب عىل جهازك بالنقر فوق الرمز

.2انتقل إل "رمز المكالمات" ف الجزء السفىل من الشاشة

..3اضغط عىل رمز "مكالمة جديدة" ف الزاوية اليمن العليا

..4اضغط عىل "مكالمة جماعية جديدة" أعىل قائمة جهات االتصال

 .5ابحث عن جهات االتصال الن تريد إجراء مكالمة فيديو معها
.وحددها

 .6اضغطعل مكالمة الفيديو" فوق رمز عىل اليمي لبدء المكالمة"
.الجماعية
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كيفية إجراء مكالمة سكايب
.1افتح سكايب.عىل جهازك بالضغط عىل األيقونة

..2ابحث وحدد اسم جهة االتصال الن تريد االتصال بها

..3اضغط عىل رمز الصوت لبدء المكالمة

 .4إذا كنت تريد إجراء "مكالمة فيديو"  ،ف اضغط عىل رمز مكالمة
.الفيديو
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 .5إذا كنت تريد إجراء "مكالمة جماعية"  ،فاضغط فوق رمز الجمع
".و "إضافة مشاركي

كيفية "زووم "المكالمة
ز
طريقتي الستخدام زووم هما:
أسهل
ُ ِّ
المنظم"
• .لجدولة" اجتماع بصفتك
• .لالنضمام إل اجتماع نظمه شخص آخر
كيفية جدولة مكالمة زووم
.1افتح تطبيق زووم عىل جهازك بالنقر فوق الرمز (إذا كنت
تستخدم زووم عىل اإلنتنت  ،فستحتاج إل إدخال عنوان بريدك
)اإللكتون وكلمة المرور

 .2اضغط عىل أيقونة "الجدول الزمن ".ستظهر صفحة جدولة
.االجتماع
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..3اكتب اسم االجتماع
.4حدد التاري خ ووقت البدء والمدة (كم ستستمر المكالمة)
..5يتم تعيي المنطقة الزمنية افت ً
اضيا عىل لندن
 .6حدد ما إذا كنت تريد تكرار االجتماع (عىل سبيل المثال كل
).أسبوع
 .7يمكنك استخدام ّ
معرف شخص من خالل النقر عىل رمز التبديل
أو السماح رلتنامج زووم بإعطاء رمز لالستخدام الفردي Zoom
.لالجتماع

ً
تلقائيا
 .8ف كلمة المرور  ،سيتم تشغيل رمز "كلمة مرور االجتماع"
.حيث تم حفظ كلمة المرور بالفعل

 .9ف "خيارات االجتماع" و "الخيارات المتقدمة"  ،لديك  5خيارات
تشغيل الفيديو المضيف  -يتيح لك اختيار ما إذا كنت
.تريد عرض الفيديو الخاص بك عند بدء مكالمة الفيديو
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تشغيل فيديو المشارك -إذا كنت تريد أن تبدأ جميع مقاطع
الفيديو الخاصة بالمشار ز
كي عند بدء مكالمة الفيديو.

ز
تمكي غرفة االنتظار -إذا كنت تريد التحكم ز يف دخول
ز
المشار ز
تمكي
كي إل مكالمة الفيديو (مستحسن ).انقر فوق "
غرفة االنتظار ".

السماح باالنضمام قبل المضيف -يتيح للمشار ز
كي االنضمام
إل االجتماع قبل المضيف.

ً
تلقائيا -إذا كنت تريد تسجيل االجتماع
سجل االجتماع
(ستحتاج إل موافقة جميع المشار ز
كي عل ذلك).

ً
تلقائيا ز يف تقويم جهازك.
إضافة إل التقويم -لوضع االجتماع
سوف تحتاج إل السماح بهذا.
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 .10ف الصوت  ،اخت ما إذا كنت تريد السماح للمستخدمي
عت الهاتف فقط أو صوت الكمبيوتر فقط أو الهاتف
باالتصال ر
.وصوت الكمبيوتر
 .11ف الخيارات  ،يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد أن ينضم
 ،المشاركون إل االجتماع بكلمة مرور .إذا حددت الخيار
فسيتمكن المشاركون من االنضمام إل اجتماع باستخدام كلمة
.مرور االجتماع
 .12ف التقويم  ،يمكنك اختيار أي من خيارات التقويم إلضافتها إل
.جدولك الزمن
..13انقر فوق "تم" ف الزاوية اليمن العليا لحفظ االجتماع
ُ .14
التيد اإللكتون
عت" حسابات ر
سيطلب منك "إضافة مدعوين ر
المختلفة الن قد تكون لديك  ،مثل بريد جوجل  .اخت
األشخاص الذين تريد دعوتهم واضغط عىل "إرسال ".سيكون
لدى الحاض تفاصيل االجتماع وكلمة المرور لالنضمام إل
.االجتماع
ً
جاهزا للبدء  ،اضغط عىل رمز
 .15عندما يكون االجتماع
.االجتماعات" ف الجزء السفىل من الشاشة"

"..16ابحث عن اجتماعك ف القائمة وانقر عىل "ابدأ
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كيفية االنضمام إىل مكالمة زووم
 .1افتح تطبيقزووم عىل جهازك

..2انقر فوق "االنضمام" أيقونة االجتماع

 .3قم بملء معرف االجتماع أو اسم االرتباط الشخص .هناك قائمة
.منسدلة متاحة لجميع االجتماعات الن حضتها
"..4انقر عىل "االنضمام إل االجتماع

التيد اإللكتون من المنظم
عت ر
. .5اكتب كلمة المرور الن تلقيتها ر

 .6سوف يتم نقلك إل االجتماع .أنت اآلن قادر عىل التكبت مع
!أصدقائك وعائلتك
ً
واضحا عند التشغيل وسيتحول إل
رمز الفيديو  -سيكون
9

.اللون األحمر أو يكون به خط عند اإليقاف

ً
واضحا عند التشغيل وسيتحول
رمز كتم الصوت  -سيكون
.إل اللون األحمر أو به خط يمر به عند إيقاف التشغيل

أيقونة ثالثية النقاط -ستساعدك عل القيام بأشياء أخرى
أثناء مكالمة الفيديو  ،مثل الدردشة النصية ورفع يدك.

 .7لمغادرة االجتماع  ،انقر عىل "إنهاء" أو "مغادرة" ف أعىل يمي
.الشاشة
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مزيد من الدعم
دعم عب الهاتف من Manchester Digital Champions
ر
باإلنننت؟ هل تحتاج إل مساعدة ز يف استخدامه؟
هل حصلت عل جهاز يتصل
ز
الرقميي الذين يقدمون الدعم عن الهاتف لسكان
لدينا فريق من األبطال
ر
مانشسن .يمكن إجراء المكالمات بـ  15لغة.
ً
بريدا ر
إلكن ً
ونيا إل
أرسل 07860 064128أو أرسل
 ،digitalinclusion@manchester.gov.ukاترك اسمك وسنعاود االتصال
بك وسنساعدك!
ابق عىل اتصال من خالل COVID-19
ر
باإلنننت  ،فاتصل بالمجتمع
إذا كنت بحاجة إل مساعدة ودعم لالتصال
خط مساعدة دعم COVID-19عل  ،08002346123أو مراسلتنا عن النيد
ر ز
ون عل
اإللكن ي
digitalinclusion@manchester.gov.uk
اكتشف المزيد عل:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_c
onnected_through_covid-19_leaflets
This guide was produced in partnership with the following groups, networks and organisations:
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All information provided at time of writing and distribution is true and correct but may change without notice.
We will endeavor to keep information updated each month. Please check out the website for the latest
downloadable version: https://buzzmanchester.co.uk/
For further information about this guide, please email: simon.kitchin@gmmh.nhs.uk or
lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Version 7 Android _Arabic_ January 2021]
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