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 Zoom منصةابستخدام  املنظمة االجتماعات
 للمشاركني إرشادات 

 
 . Zoomمنصة ستخدام ستعقد هذه الندوة اب

 
 التسجججججججقًا مسجججججججبقاا لوة،جججججججارغة يف الندوةب يرلذ الرجججججججسا ةوذ الرا ا الذ  وريغ  يف رسجججججججالة الدة ة و  ام ةةوًة  ويف حال تعّي 

ا   اسطة الربيد اإللكرتوين مصح ابا ابلرا ا لودخ ل  ىل قاةة االلتةاع االفرتاضي.و التسقًا.   ستتوق ن  عد ذلك أتغًدا
 

بق ةندما قام ابسجتحدا  هذا ادد ب يكأي ةندها لوة،جارغي االمرجةام  ويف حال غان املرجً  قد طفأ  ويًأة التسجقًا املسج
 . ا ىل الندوة مبقري الرسا ةوذ الرا ا يف امل ةد احملدي هل

 
 فئتي اثنتي: حتت امل،ارغ ن يف الندوة  ندرج وي
 

الذين ابسجتطاةتم  االسجتأاية من غاما ويا   الندوة. وكمكا   م،جاهدة و رسجال طشجرفة الأًدي  وت،جافر ال،جاشجة   املتحدثون
منأصججوة ةن  مباشججرة   اسججطة الربيد اإللكرتوين  وتدوين مالحظات وما  ىل ذلك. وجتدر اإلشججارة  ىل طّن املتحدثي سججًتوق ن ية ة 

اب وتتوك امل لمة  ىل امل،جججارغي يف الندوة  وال جي ز ت،جججافر هذا الرا ا ال،جججخصجججي انا   كا من  .  ترجججةن را طاا شجججخصجججًاا وفريدا
 املتحدثي مع ط  شخص آخر.

 
الذين ي،جججارغ ن غة،جججاهدين فقا والذين ابسجججتطاةة املرجججً  طن يعًطم  حق الكالم  ذا رملض يف ذلك. واملرجججً   احلاضررنونو 

جمة ةة من األسجججججئوة واألل  ة   من خاللواملتحدثي  املرجججججً ا مع وابسجججججتطاةتم  التأاةمن حيدي غًأًة م،جججججاهدن  لوندوة.  ه  
 والدريشة  ذا غامت متاحة. ولًس ابستطاةة اداضرين التأاةا مع  عرم  البعض. 

 
    اسجججطة ط  لماز ابسجججتخدام املتصجججّأرت ةوذ اإلمرتمت طو التطبًق. وم،جججّقعك  Zoom  منصجججة وابإلمكان النأاذ  ىل الندوات ةرب

(  وصجججوة طرضجججًة ) غا ا  ةرب ك لماز حاسججج  ر ا ةوذ تنزيا التطبًق ةوذ لمازغ  لتك ن جتر ة اسجججتخدام الرب مف طفرجججا و ،جججدة   
فصا  ينبسي غةا  (.  Wi-Fi)  الالسجوكًة  فا -وا شجبكة  اسجتخدام   ةن  ة ضجاا   ك انا   الت لًه جبماز  (Ethernet)  اإليثرمت
 خرى ةن شبكتك . األلمزة غا األ

ي صجذ  ،جدة التحقق يور ا من التحديثات لرجةان حسجن طيا    لذا. Zoom تصجدر  ،جكا منتظ  مسجد ةدثة لديدة من تطبًق
 .ال يا   اجلديدة ولعا استخدام التطبًق م م  ا طغثر

 
والكامريا واالتصجججال  ،جججبكة اإلمرتمت وت،جججافر ال،جججاشجججة( قبا    املًكروف ن وينصجججرت ابختبار  ًع ال سجججا ا التكن ل لًة )مبا يف ذلك  

  د  االلتةاع. 
 
  استخدام  ةدم يرلذ  الصديب هذا يفو . الص ت ل ية ريا ة   ه  الأ رية  الرت ةخدمات   طمام ةا ق طغرب  طن جتدر اإلشارة  ىل و 
 .ص ت  ل ية يرلة غافًة من   يتًرت ال ألمه  الكةبً تراملدمف يف  ًكروف ن امل 
 .مبًكروف ن  جممزة  USB رطس مساةة ستخدميرلذ ا •
  بحسضف وكًة طن تك ن سةوذ  ولكن  شي ب   ال من  طفرا احملة ل اهلات  مًكرف ن /مساةات تك ن  فرهابات   ةدم حالة يفو  •

 .(Bluetooth) البو ت   تقنًة  ولًس
 .USB صوة  مز جم خارلي مًكروف ن استخدام يف األفرا  التايل اداتةثا  ي مًكروف نب/ رطس مساةة فرات   ةدم حالة يفو  •
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  نالكوةة م خذ قرب ال،ججخص الذ  أ  من  ت غديرلذ ال  واحدب مًكروف ن   اسججتخدام وةوًم   جمة ةة يف امل،ججارغ ن  غان    ذاو  •
 .املًكروف ن 

 
 

ةوذ در  الربيد اإللكرتوين وملريها( طثنا  حرججج رغ  االلتةاع واو  ًع اإلشجججعارات الصججج تًة )سجججكايضب واتسجججابب يرلذ  فأا   و 
 اجلو س يف مكان ال طص ات طو طصدا  خوأًة فًه.

 
والرجججسا   (Muteالوضرررل الصرررام   ت غد ةند يخ ل قاةة االلتةاع االفرتاضجججي من ت،جججسًا  يرلذ ال ذا غنت  من املتحدثيب و 

 .[1] ( فقا ةند الكالمUnmuteًا الص ت )ةوذ ت،س
 

  [.4] قائمة الرتمجة الفوريةار الوسة اليت تريدون اإلصسا   لًما من ًاختويرلذ 
 
 .[3] القا ةة يف طسأا الصأحة يف( Raise Hand) رفل األيديب يرلذ استخدام ويًأة طخذ الكوةة ذا غنت  ترملب ن يف و 
 
 .[ 2] الكوةة طخذ ةند   ك  انا  الأًدي ويًأة  ت،سًا  يرلذو 
 

  الرت ة  ت،ججججججججججسًا  يقافيتعي ةوًك      لًماب  ن تسججججججججججتةع  اليت  الوسة ملري طخرى  وسةداخوة  مب  قةتيف حال   طمهوجتدر اإلشججججججججججارة  ىل  
 .ةالأ ري الرت ة قا ةة يف "Off"  يقافاختًار  فريق ةنأ رية ال
 
 ُعد )تكوة ا مبزيد من البا  وال ضججججج ب وجتنب ا اإلفراط يف اسجججججتخدام  يرلذ تصججججج يض حديثك  مع ول يغ  يف حالة عافض ةن و 

 املختصرات وما  ىل ذلك(.
 
وقرا ته  با . وسجججججججًتعاما    Interpretation@fao.org-FAO   ىل:قبا تالوته  ه ذا غنت  تعتزم ن قرا ة  ًانب يرلذ  رسجججججججالو 

  سرية اتمة وسًتحقق ن منه يف ض   الكوةة املوقاة.البًان مع مص ةوذ الدوام ن   ن الأ ري  املرت 
 

  ألملراض  غافًة  ملري تصبرتابلتايل و  بة فرتاضًاال الأعالًّات يف  مت قع ةوذ حن  ملري  تتده ر قدوجتدر اإلشارة  ىل طن ل ية الص ت 
 . ذلك الص ت ل ية  ملا تسةرتاالأ رية ح الرت ة وسًست مأ ن  شأمًاا ذلك  سً،ريون  ىل الأ ريي  املرت ي و ن . الرت ة الأ رية 
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