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 اإللكرتونية عمل الحلقات  —   2022جملس املندوبني لعام  

 دليل التسجيل واملشاركة 

   ، وذكل يف التوقيتات التالية:اليوم ذاتهيف   (ني مامتثلتنيجلس تيف لك حلقة معل مرتني ) س تعقد

 والعربية والروس ية زيية لكاإلنابللغات ( بتوقيت وسط أورواب) صباحاً  10:30 إىل 9:00من  (1

 والفرنس ية واإلس بانية زيية لكاإلنابللغات ( بتوقيت وسط أورواب)مساًء   6:30 إىل 5:00من  (2

،  وما إىل ذكلاملتحدثني  و   العروض املوجزة، مثل  بشأن لك حلقة معلتفاصيل  ال ن  م زيد  املومعرفة    ات العملرامج حلق لالطالع عىل بو 

 . عملحلقات ال يرىج زايرة صفحة

 جدول احملتوايت 
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https://rcrcconference.org/ar/about-2/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a8%d9%8a%d9%86-2022/workshops/


 

2/12 

 كيفية التسجيل يف جلسة حلقة معل   - أولً 

 . ا ون العمل اليت ختتار  حلقاتلتسجيل يف مجيع ل  الرابط هذا عىل النقريُرىج  (1

اح رىج مالحظة أن هذا املوقع مت يُ كام    .(اآلن  جسل)   "Register now"زر    نقر عىلوال تفضلونا  اللغة اليت  يُرىج اختيار   (2

 . فقط زيية والفرنس ية واإلس بانيةلكابللغات اإلن

 

 WS2022CD :ةالتالي  لكمة الرسيُرىج إدخال  (3

 حتديد نوع التسجيل يُرىج  (4

 

https://web-eur.cvent.com/event/d4840529-6d10-42f2-bd27-6be570acc22a/summary
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 . *عالمة ب  ةاخلاانت اإللزامية ممزي يف اخلاانت املناس بة، مع مالحظة أن   املعلومات املطلوبةإدخال يُرىج  (5

 

 

 . اللغة اليت اخرتمتوهاعىل املوضوع و  يف املشاركة فهيا بناءً ون العمل اليت ترغبيُرىج اختيار حلقات  (6
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 (. إرسال)  ”Submit“  زر  الرشوط واألحاكم قبل النقر عىل بعناية، مع قراءة  مجيع تفاصيل التسجيل اخلاصة بمك  يُرىج مراجعة (7

 
 

 عليه يف أقرب وقت ممكن.   ويوافق  طلبمكاملُختّص فريق ال  سرياجع بمك ة التسجيل اخلاص اس امترةمبجرد تقدمي  (8

 .  مك مكمتالً تسجيل يُعترب بذكل و ، اإللكرتوين ابلربيدعند املوافقة رساةل تأكيد ستتلقون  (9

املشاركة  إىل  يدعوك  اً جديد  اً رابطتتضمن لكرتوين اإلربيد ابلرساةل تتلقون ، س اخرتمتوهاالعمل اليت بدء حلقة قبل أايم قليةل من  (10

 . ZOOM منصة عىل افرتاضياً س ُتعقد  العمل اليت حلقة  يف

أي   أردمتوإن   التسجيل،مساعدة بشأن  حلصول عىل  اأو    تقنيةأس ئةل    طرح  إىل عنوانيرىج    منصة  الربيد اإللكرتوين    توجيه رساةل 

event.support@ifrc.org 

 حلقة العمل كيفية املشاركة يف جلسة    - اثنياً 

  Zoomسنس تخدم منصة  و   م أثناء التسجيل.قد  عنوان الربيد اإللكرتوين املُ   عىلإلكرتونية  تأكيد  ساةل  ر يلمك،  تسج   عقب ستتلقون،  

حلقة  قبل لك  اإللكرتوين    كبريد  يف رساةل توجه إىل عنوان  Zoomالرابط اخلاص مبنصة  مون  س تتسل  ، و حلقة العمل افرتاضياً   لتنظمي

التأخر يف التسجيل   يتسبب قد  إذ    يف أقرب وقت ممكن.حلقة العمل  التسجيل يف    املبادرة إىلاملشاركني املهمتني  من  يُرىج  و   معل.

ألننا ل نس تخدم نظام التسجيل    نظراً   Zoomمنصة    املنظم عىل  جامتعالا  رابط املشاركة يفتأخري اس تالم    يفحىت اللحظة األخرية  

 . Zoomمنصة املُدمج مضن  

 املشاركة يفمن أجل  يف الرساةل  وارد  ال  ZOOM  منصة  املنظم عىل  جامتعالارابط  رىج النقر عىل  العمل، يُ يوم عقد حلقة  يف  و

   اجللسة.

ُ ذلكل،  والهالل األمحر.  حبركة الصليب األمحر  هذا الاجامتع خاص    ** مع أي  أو الاتصال  رابط  هذا الرىج عدم مشاركة تفاصيل  ي

 **  تمكمنظم /الوطنية تمكمجعي  خارجمن خشص 
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 ينبغي إعداده   اذلي ما    - 1

اخلاص    زنيلمركز الت  :من خالل   إصدارك  أو حتديث ،  Zoomنظام  من    إصدار  أحدثزنيل  ترىج  يُ ،  لسالسة األداء  ضامانً 

  .اجللسة للمشاركة يف Zoomمنصة حساب عىل امتالك حباجة إىل  لس مت يرىج مالحظة أنمكو  .Zoomنصة مب 

 

 . دقيقة 30مبدة  لك جلسةبدء  قبل  Zoom قاعةفتح تُ س  و 

 (. XX RC – Sarah Smith  املثالعىل سبيل  )وامسمك  الوطنية  تمك  مجعي مس  اإدراج  تسجيل ادلخول، يرىج  قياممك ب عند  و 

بشلك   الشفوينيواملرتمجني  اآلخرين  عىل الاس امتع إىل املشاركني    سيساعدكفذكل    سامعة الرأس.اس تخدام  إىل  راجني    ندعوك و 

 بشلك أفضل.كام س يتيح هلم سامعمك أفضل. 

 .اجللسةحلضور   (محمول مكتيب أو )ابس تخدام حاسوب  نوصيمك، Zoomوظائف  متكن من اس تخدام مجيع لل 

عن طريق    أداهئام   واختبار الصوت وامليكروفون اخلاص بمككرِب مُ التحقق من ضبط  رىج  يُ   ،الافرتايضاحلزي  قبل الانضامم إىل  و 

   (. الصوت وامليكروفون كرِب اختبار مُ )  ”Test Speaker and Microphone“ زرالنقر عىل 

 

 امسمك  كتابة   كيفية   - 2

 . (XX RC – Sarah Smith عىل سبيل املثال)ة وامسمك الوطنيتمك  مجعي ابمس اجللسة   املشاركة يفيرىج التأكد من  

 **  املشاركة يف اجللسةعقد يُ أن  ،”user“أو   ”iPhone“، مثل يصعب التحقق مهناأسامء  من شأن اس تخدام **

  

https://us05web.zoom.us/download#client_4meeting
https://us05web.zoom.us/download#client_4meeting
https://us05web.zoom.us/download#client_4meeting
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 Zoomعىل منصة  حساب    دليمك اكن  يف حال  

ل إىل انتقيُرىج الا،  بعد تسجيل ادلخول إىل حسابمكو .  https://zoom.usعرب موقع  عىل احلاسوب    امسمكتعديل    ميكنمك

 . تعديل امسمكو )ملف التعريف(  ”Profile“صفحة 

 
  ”My Profile“مث زر    <  )إعدادات(  ”Settings“  زر  عىلفريىج النقر    اذليكهاتف  ال لويح أو  اجلهاز ال  أما عىل تطبيق

 . مث تعديل الامس(، )عرض الامس ”Display Name“  زر مث < (التعريف )ملف

 
 

 Zoomدليمك حساب عىل منصة    مل يكن يف حال  

للتأكد من   ف  عرِ مُ )  ”Meeting ID“  ابس تخدام  الصحيح يه الانضامم  امسمكابس تخدام  الاتصال  بوسعمك  أنه  أفضل طريقة 

املرور  )اجللسة تتلقونه(  Zoomمنصة    املنظم عىلابس تخدام رابط الاجامتع    ليس)و   ولكمة    تطبيق   ابس تخدام، وذكل  اذلي 

”MeetingZoom Client for “    التمن    رىج تزنيهليُ )للحاسوب   Zoom  تطبيق  أو  (Zoomزنيل اخلاص مبنصة  مركز 

 للهواتف اذلكية أو األهجزة اللوحية. 

 .امسمكتعديل   أيضاً س يكون بوسعمك  ،الرسولكمة  اجللسة ف  عرِ مُ عند إدخال  و 

https://zoom.us/
https://us05web.zoom.us/download#client_4meeting
https://us05web.zoom.us/download#client_4meeting
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 لويح( اجلهاز اليك )أو اذلهاتف  عرب تطبيق ال الامس  غيري  ت 

 

 Join a“ زر عىل يُرىج النقر

Meeting” 

 . (املشاركة يف اجامتع )

ف  عرِ مُ )  ”Meeting ID“خانة    يُرىج ترك

رابط  تتصل  إذا كنمت  خاليةاجللسة(   ون عرب 

Zoom . 

 
ال   امسمكتغيري    مث مث  عىل ومن   زر  نقر 

“return” (العودة). 

 ميكنمكف ، رابطمن خالل  ونتتصل  إذا كنمت

 اآلن النقر عىل الرابط. 

 
 Meeting“ون ابس تخدام تتصل  إذا كنمتو

ID” ( ُف عرِ م)ف  عرِ إضافة املُ ريىج ، فاجللسة

 .(املشاركة) ”Join“ زر نقر عىلل امن مث و 

 

 ابلفعل يف الاجامتع   أثناء وجودك   حترير امسمك 

 . لتحرير امسمك  (تغيري الامس)  ”Rename“  زر  مث  <(  املزيد )   ”More“  مث النقر عىل زر  عىل امسمك  والنقرقامئة املشاركني    يُرىج فتح
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 اإللكرتونية العمل  حلقة  جلسة  من أجل    هممة مالحظات    - اثلثاً 

 الوصل واخلصوصية  -1

 العمل   حلقة خصوصية املشاركني يف  

  القيادات واملوظفني  مفتوحة مجليعحلقات العمل  جتدر اإلشارة إىل أن جلسات  اخلصوصية واألمن محمل اجلد. و   حنمل مسأليتحنن  

صوات،  ألخمتلف ا  ابحتواء امجليع ومتثيلسمح لنا  ت   ولنئ اكنت هذه احللقات  واملتطوعني يف حركة الصليب األمحر والهالل األمحر.

مح للمشاركني ابلطالع  ألنا تس  نظراً احلضور واملشاركة  أقدموا عىل  ىل املشاركني اذلين  ع تداعياهتا احملمتةل  أيضاً  فنحن ندرك  

أو  حمتوى  أي  رىج احرتام خصوصية املشاركني اآلخرين من خالل عدم تسجيل  يُ ذلكل    .اآلخرين   عىل هوية مجيع املشاركني

 م. مهن  دون إذنهتم هوي مبا يكشفوسائل التواصل الاجامتعي  عىل هأو نرش هتصوير

 تسجيل اجللسات 

 جلسات حلقة العمل.  ستسجل
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 الوطنية وامسمك   تمكالاجامتع ابمس مجعي  املشاركة يف 

ألننا نريد التأكد من عدم وجود أي ضيوف غري مدعوين   ابمسمك Zoomاملنظم عىل منصة جامتع  الا يف املشاركة نطلب منمك

قبل   كيفية تغيري امسمك)  ”How to change your name before a Zoom meeting“  القسميُرىج الاطالع عىل  )

 (. Zoom اتدليل اجامتع يفاملوجود   (Zoomاجامتع 

قبولمك يف قاعة ب   اإلرساع  ساعدان عىلي اتباع التعلاميت أعاله أن  شأن  ابدلخول. ومن    قبل السامح لمك  نتحقق من هويتمكوس 

 الاجامتعات. 

 ** يُعقد املشاركة يف اجللسة أن ، ”user“أو   ”iPhone“يصعب التحقق مهنا، مثل أسامء  من شأن اس تخدام **

 الفيديو وامليكروفون  -2

  إيقاف تشغيل الفيديو وامليكروفون تلقائياً الاجامتع بقوم مدير ، س يوتباطؤ رسعة اإلنرتنت  تداخل الصويتمن أجل احلد من ال 

ث لن يسمح للمشاركني بتشغيل الفيديو وامليكروفون إل عندو  عند الانضامم إىل الاجامتع.  . التحدُّ

 النقاش  -3

ث شارك ي م ل جيوز أل  . امليرسدون إذن من الرئيس / املرشف /  التحدُّ

 chatة )ادلردشإطار  أو إرسال رساةل يف  (  Raise Hand)   رفع اليد  رزالنقر عىل  لطلب اللكمة، ميكن للمشاركني إما  و 

box).  املشارك إىل التحدث امليرسرشف / امل الرئيس /   مهدعوالانتظار إىل أن يمث.   

 احرتام املبادئ األساس ية للصليب األمحر والهالل األمحر  -4

ديباجة  حمددة يف   –العاملية ، الوحدة، اخلدمة التطوعية، الاس تقالل، احلياد، عدم التحزيُّ ، اإلنسانية – األساس يةإن املبادئ 

 .كة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحرالنظام األسايس للحر 

   .اإللكرتونية حلقات العمل املبادئ األساس ية خالل مجيع جلسات هذه جيب عىل مجيع املشاركني احرتام و 

 أثناء اجللسة   Zoomمنصة  كيفية اس تخدام    - رابعاً 

 احلاسوب عىل   -1

وفهيا األزرار    منسدةل قامئة حمتوايت  فس تظهر    ،حاسوبمك املكتيب ملؤرش إىل أسفل شاشة  ايُرىج حتريك  الاجامتع،  ادلخول إىل    بعد

 . التالية

 

إىل  حمجواًب  الصوت    إبقاءشاكرين  منمك  . ونطلب  تهوإعاد  الصوت  حلجب   يُس تخدم  امليكروفون  زر

ثأن يُطلب منمك   . التحدُّ

 

 . تشغيل الفيديو وإيقافهل 

https://standcom.ch/statutes-and-rules-of-procedure/
https://standcom.ch/statutes-and-rules-of-procedure/
https://standcom.ch/statutes-and-rules-of-procedure/
https://standcom.ch/statutes-and-rules-of-procedure/
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 . الطالع عىل قامئة املشاركني ل

 

 

رىج قبل أن نبدأ الاجامتع، يُ و   أثناء الاجامتع.لطرح أس ئةل وتقدمي تعليقات    يُس تخدم زر ادلردشة

 . بإجياز انفسمكتقدمي و ، )إىل امجليع(  ”to everyone“ زر النقر عىلعدم الرتدد يف 

 

 

ث،    لطلب  عنارص التحمك  املوجودة مضن    )التفاعل(  ”Reactions“  زريُرىج النقر عىل  التحدُّ

 يف الاجامتع. 

إىل   واإلبقاء عىل الصوت حمجوابً  القامئة املنبثقةيف  )رفع اليد(   ”Raise Hand“ زر  عىل مث النقر

ث اجللسة  موجه  أن يدعوك   .إىل التحدُّ

 

من  اللغة    اختيارمث  ،  ”Interpretation“  زريُرىج النقر عىل  ،  الشفوية املزتامنةملتابعة الرتمجة  

 القامئة املنبثقة. 

 عىل هجاز لويح أو هاتف ذيك  -2

 . الشاشة عىل الهاتف اذليك  ل أسفتقع فامي  ،الشاشة أعىليف  تقع قامئة احملتوايت املنسدةلعىل اجلهاز اللويح 

 

 

إىل  حمجواًب  الصوت    إبقاءشاكرين  . ونطلب منمك  تهوإعاد  الصوت  حلجب   يُس تخدم  امليكروفون  زر

ثأن يُطلب منمك   . التحدُّ

 

 . وإيقافه الفيديوتشغيل ل 

 

 . قامئة املشاركنيالطالع عىل ل

 

 

 إضافية مهنا ما ييل:  خياراتللحصول عىل  )املزيد( ”More“ زروسعمك النقر عىل ب

 ، ادلردشة •

 ، رفع اليد •

  ”done“  زر  التحقق من تأكيد اختيارك ابلنقر عىل. يرىج  الاس امتع إىل الرتمجة الفورية •

 . )مت( 
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 دليل حل املشالك   - خامساً 

 لاكمريا املُتعلِقة اب   شالك امل  -1

)تشغيل    ”Start video“  زر  لنقر عىلاب  يدوايً   تشغيلهاوسيتعني  عليمك  ،  تلقائياً   تكون الاكمريا مطفأة  الاجامتع  املشاركة يفعند  

 انه. اإلرشادات أدىج الرجوع إىل ظلت املشلكة قامئة، فرُي إذا والفيديو(. 

التأكد • الصحيحة  يُرىج  الاكمريا  اختيار  https://support.zoom.us/hc/en-  :من 

-Video-My-Test-I-Do-How-us/articles/201362313 . 

 الاكمريا. جحب إىل  اخلصوصية تؤدي إعدادات  قد •

  التالية: ىج اتباع اخلطواترُي ف، MAC  ون نظام تشغيلتس تخدم إذا كنمت -

us/articles/360016688031-https://support.zoom.us/hc/en 

  اخلطوات التالية:ىج اتباع  رُي ف، Windows  ون نظام تشغيلتس تخدم إذا كنمت -

-microphone-camera-10-https://support.microsoft.com/enus/help/4468232/windows

privacy-and 

 :Lenovoمن طراز  هجزةمن أجل األ (webcam drive)  الاكمريا برانمج تشغيلحتديث إضافات أو تزنيل  •

 https://support.lenovo.com/sa/ar  :زايرة املوقع اإللكرتوين التايلرىج يُ  -

 الربانمج  تزنيل ومن مث الزنول إىل أسفل الشاشة حىت قامئة مصادر والنقر عىل برامج التشغيلمث  -

  (.هنا هذه املعلوماتالبحث عن   أو نوع اجلهاز )ميكنمكاحلاسوب اخلاص بمك إضافة رمق  طلب منمكس يُ  -

 . تزنيل برانمج تشغيل الاكمريا يُرىج -

  :املتاحة القامئة من   الطرازر ياواخت  زايرة املوقع التايلإضافات خاصة بطرازات أخرى، يرىج تزنيل ل  •

Working-t-Isn-Camera-Video-My-cles/202952568us/arti-https://support.zoom.us/hc/en 

 

 املُتعلِقة ابمليكروفون   شالك امل  -2

 ن ل يسمعونين" و اخلاص يب ل يعمل / اآلخر  "امليكروفون 

 س تخدام امليكروفون. اب Zoom  لتطبيق يُرىج التأكد من أنمك أذنمت -

إعدادات امليكروفون  يفاملنسدةل القامئة  يفميكروفوانت خمتلفة  امليكروفون الصحيح )إذا رأيمتاختيار من يُرىج التأكد  -

آخر رُي ف،  Zoom  تطبيق  يف ميكروفون  جتربة  تشغيهل   زرعىل    والنقر،  ىج    (: اختبار 

audio-device-or-computer-Testing-us/articles/201362283-https://support.zoom.us/hc/en 

 

 لك املُتعلِقة ابملتحدثني ا املش -3

 الاجامتع عىل اإلطالق" أس تطيع سامع املتحدثني يف    "ل 

إعدادات الصوت   يفالقامئة املنسدةل    يفات صوت خمتلفة  كربِ مُ   ات الصوت الصحيحة )إذا رأيمتكربِ مُ اختيار  من    يُرىج التأكد

مُ رُي ف،  Zoomتطبيق  يف   جتربة  آخركرِب ىج  صوت  تشغيهل   زرعىل    والنقر  ،   (:اختبار 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362313-How-Do-I-Test-My-Video-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362313-How-Do-I-Test-My-Video-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360016688031
https://support.microsoft.com/enus/help/4468232/windows-10-camera-microphone-and-privacy
https://support.microsoft.com/enus/help/4468232/windows-10-camera-microphone-and-privacy
https://support.lenovo.com/sa/ar
https://www.simplehow.tips/a/44/how-to-view-system-information-on-windows10
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202952568-My-Video-Camera-Isn-t-Working
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202952568-My-Video-Camera-Isn-t-Working
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-Testing-computer-or-device-audio
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audio-device-or-computer-Testing-us/articles/201362283-https://support.zoom.us/hc/en 

 

 الاتصال   مشالك  -4

التحقق - اإلنرتنت    من  يُرىج  مثلل   تطبيق   ابس تخدامرسعة  اإلنرتنت،  رسعة    أو   Speedtest  أو   nperf  ختبار 

Comparitech ، 

  ، سلكية(منافذ الراوتر يتضمن )إذا اكن هجاز   يرثنت اإلابس تخدام اكبل مبارشة  سلكياً الاتصال  يُرىج حماوةل -

التشغيلية الفاصةل بني    لزايدة املسافة  Linksys  أو  Amped Wireless  مثلالواي فاي،  نطاق    عموسِ   يُرىج اس تخدام -

 الواي فاي،  قوة إشارةإىل جانب تعزيز  احلاسوب وهجاز الراوتر

 ُمفع ةل.   هذه اخلاصية اكنت إذا  ( VPN) الافرتاضيةالش بكة اخلاصة اف تشغيل  إيقيُرىج  -

 الاتصال أثناء اجللسة   - سادساً 

كنمت تزال  إذا  خالل    ونتواهج  ونل  تقنية  صعوابت  فأي  الاتصالرُي اجللسة،  التايل: ب   ىج  اإللكرتوين  الربيد   عنوان 

conferences@rcrcconference.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362283-Testing-computer-or-device-audio
http://www.nperf.com/en/
http://www.nperf.com/en/
http://www.nperf.com/en/
http://www.speedtest.net/
http://compari.tech/speed
http://compari.tech/speed
http://www.ampedwireless.com/family/repeaters.html
http://www.ampedwireless.com/family/repeaters.html
http://www.ampedwireless.com/family/repeaters.html
http://homestore.cisco.com/en-us/adapters/linksys-RE1000-range-extender-bridge_stcVVproductId136607179VVviewprod.htm
mailto:conferences@rcrcconference.org

