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D97جامعة اآلباء، 

2020نموذج التعلم عن بعد، أغسطس 
التسجیل*



)تطبیق زووم(Zoom:نموذج التعلم عن بعد
:جدول األعمال

المقدمات●
)تطبیق زووم( Zoomعلىنظرة عامة ●
●D97السالمة والسیاسة
نصائح للتحضیر لتطبیق زووم●
األدوات والممارسات الشائعة في تطبیق زووم●
نصائح خالل االجتماعات●

.استخدام الدردشة أثناء عرض األسئلة واألجوبة* 

ما مدى معرفتك بطریقة استخدام تطبیق زووم؟-استطالع رأي الوالدین 



؟)تطبیق زووم(Zoomھوما 
االجتماع عبر الفیدیو

مؤتمرات الفیدیو عبر جھاز
:الطالب

: K-5الصف الدراسي ●
اآلیبادجھاز 

:  8-6الدرجات ●
جھاز كروم بوك

النموذج المتزامن
علم المنصة المختارة لنموذج الت
المتزامن؛ یوجد حالیًا أدوات

أكثر تقدًما من المنصات 
.التعلیمیة األخرى

متعدد األغراض
أداة أساسیة لعقد اجتماعات 
للمجموعة بأكملھا وعرض 

الدروس والعروض التقدیمیة 
والحصص الدراسیة للمجموعات

الصغیرة وساعات العمل وما 
.إلى ذلك



إرشادات السالمة الخاصة 
) Zoomبتطبیق زووم(D97

نعم
غرف االنتظار في تطبیق زووم أو رمز●

المرور
روابط خاصة عبر البرید اإللكتروني●
وحدھم المدرسون ھم من یُمكنھم قبول ●

الطالب في اجتماعات زووم

ال

ال توجد روابط عامة لالجتماعات●
ال تُسجل أي حصص أو تلتقط صور ●

أو لقطات لشاشة االجتماعات ما لم 
تكن ھناك تعلیمات من المعلم 

ألغراض المحتوى



)تطبیق زووم(Zoomعبراالستعداد الجتماع 

ول قبل تسجیل الدخ
ل إلى اجتماع الفص

:الدراسي

1

3

2 حةمسابتحضیرقمللمدرسةاستعد
صلالففیھاتحضر

الدراسي

نظم المواد 
ھاالتي تحتاج



)تطبیق زووم(Zoomعبراالستعداد الجتماع 

:الرعایة الذاتیة للطالب
ة حافظ على النظافة الصحی●

الشخصیة
تناول الطعام قبل االجتماع●
ارتِد زي مناسب للمدرسة●
اجلس بشكٍل مریح●

:مساحة العمل
منطقة مشتركة، ●

أو /منطقة ھادئة و
ارتِد سماعات رأس

یجب أن یكون تشتیت ●
االنتباه محدوًدا

مكتب منزلي منظم مع ●
ر وحدة تخزین ومع تحضی

المستلزمات

:المواد
/اآلیباداشحن جھاز ●

جوجل كروم
حاویة بھا حضر قلًما أو●

أقالم الرصاص، /أقالم
دفاتر لتدوین المالحظات، 

ومجلدات، وأقالم للتسجیل، 
وسماعات للرأس

تعرف على كیفیة إیجاد●
ة بیانات تسجیل الدخول الخاص

بك لتطبیق زووم



)تطبیق زوومZoom (استطالع 

ما ھو الصف الدراسي الذي یحضره طفلك؟

ق أن ھناك سلسلة متصلة من اإلمكانیات الستخدام تطبیD97یعلم المعلمون في تطبیق 
في زووم لعقد االجتماعات االفتراضیة وسیعملون بالتعاون مع الطالب لمساعدتھم

.النجاح



ZOOLS =Zoom+األدوات
أدوات المشاركة

خاصیة الدردشة●
التفاعالت●
أدوات الشرح●
الغرف الجانبیة●
خاصیة االقتراع●
االستفادة من الخصائص الجدیدة حال توفرھا●

التحكم عن بعد○



ZOOLS  =Zoom+األدوات المعلمون

أدوات المعلم للتحكم
قبول الطالب في االجتماعات●
إیقاف تشغیل الفیدیو/ إلغاء كتم الكل، تشغیل / كتم الكل ●
مشاركة الشاشة●

مواقع الویب○
ألواح الكتابة○
كامیرات سطح المكتب○

قم بإنشاء غرف جانبیة واستطالعات رأي ودعوات للتعلیق●



ZOOLS=Zoom+األدوات الطالب

:إعدادات الطالب
إعادة التسمیة/ التسمیة ●
دیوإیقاف تشغیل الفی/ إلغاء كتم الكل، تشغیل / كتم الكل ●
عرض المعرض وعرض المتحدث●
التفاعالت●
الدردشة عند طلبھا●
التعلیقات●
الرد على استطالعات الرأي●
االنضمام إلى الغرف الجانبیة●
مشاركة الشاشة عند الطلب●
الخلفیة االفتراضیة●



استخدام أداة التعلیق التوضیحیة
ما الصورة التي تشبھ أفضل یوم قضیتھ في الصیف؟

اسب حإلضافة تعلیق توضیحي من 
خیارات "، انقر على محمول
في الجزء العلوي، ثم " العرض

ر اخت". ختم"و" تعلیق توضیحي"
تھاواحدة وانقر على الصورة لمطابق

اتفھإلضافة تعلیق توضیحي من 
، انقر على أیقونة آیبادأو جھاز 

فلیة القلم الرصاص في الزاویة الس
ورة واختر سھًما ثم انقر على الص

.للمطابقة



)تطبیق زوومZoom (نصائح أثناء االجتماعات على 

كن منضبًطا في موعدك●
اجلس منتصبًا في مكان التعلم المناسب●
تشغیل كتم الصوت ما لم تكن تتحدث إلى المجموعة●
تشغیل الفیدیو أثناء الدروس المتزامنة طالما كان ذلك ممكنًا●
حدد خلفیة افتراضیة واحدة واحتفظ بھا●
)باستخدام خاصیة التفاعل أو فعلیًا(ارفع یدك ●
استخدم خاصیة التفاعل للتواصل غیر اللفظي●
استخدم الدردشة لمشاركة األفكار وللتواصل مباشرة مع المعلم●
أعد التسمیة وفقًا للتوجیھات فحسب●



اإلغالق والدعم الفني
:أین یمكنني التوجھ للحصول على دعم فني إضافي

helpdesk@op97.org

!استمتع. جرب تطبیق زووم في المنزل باستخدام جھاز طفلك

mailto:helpdesk@op97.org
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