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حيفاكلّية الحقوق جامعة،والسايبرالعيادة القانونية للتكنولوجيا
موروإيدانتوبيأفيف:التحرير

لحقوق اإلنسان، كلّية الحقوق جامعة حيفاالعيادة القانونيةوالعربية الفلسطينيةلألقليةالعيادة القانونية:ترجم



تحميل التطبيق على النقال

-"وجلج"بالبحثعليكم–االنترنتعلىالشرحوافيشرائحعرضيوجد•
."זוםשיחתלפתוחאיך"

:للولوجالسماحالتطبيقتحميلبعدمنكمُطلباذا•
,(المحادثةتسمعواكي)للصوت•

مواقففيالوقوعمنالحذرتوخوا–رؤيتكممناالخرونيتمكنحتى)للفيديو•
!(الشاطرااليقعال,محرجه

(سماعكممناآلخرونيتمكنحتى)للميكروفون•

نل–توافقوالماذا)أعالهالمذكورعلىاعتماداوافقواالسماحاردتموبحال
(يسمعوكملن/يروكملن/المحادثهتسمعوا



كاميرا امامية او 
خلفية

بدأمعاالماميةالكاميراتفعيليتم
المحادثة

قرالنيجبالخلفيةللكاميرالالنتقال
الكاميرارمزعلى



كتم المحادثة

,اذا لم تريدون سماع المحادثة

يجب النقر على رمز مكبر الصوت

اذا اردتم السماع مره أخرى 
يجب النقر مرة أخرى على 

الرمز ذاته

يوجب , اذا لم يصدر صوت
التأكد من ان الرمز عاد 

.لصورته االصلية



إيقاف وتفعيل 
الميكروفون

-اذا لم نرد ان ُنسمع بالمحادثة

يجب النقر على رمز الميكروفون 
((Mute(إسكات)

اذا اردنا ان يسمعونا مرة 
ننقر مرة أخرى على -أخرى

Unmute))رمز الميكروفون 



ل إيقاف وتفعي
الكاميرا

-اذا لم نرد رؤيتنا في المحادثة

Stop Video-ننقر على رمز

اذا اردنا ان يرونا مرة 
ننقر على رمز -أخرى

Start Video



ملف او , اذا اردتم مشاركة صورة
شاشة النقال؟

 Share–يجب النقر على رمز المشاركة 

رات بعد النقر تظهر قائمه والتي تحوي خيا
,لما نستطيع مشاركته

اذا اردنا مشاركة صورة الشاشة ننقر على
Screen-كلمة

,ملفات, ممكن نشر صور من النقال
او صفحة من االنترنت

Photo

لنشر صورة

Document

لنشر ملف

Web URL
لمشاركة رابط 

لصفحة انترنت

Screen
-مشاركة الشاشة

لكي يروا ما تروه

على النقال



دعوة لمحادثة

Participants–ننقر على رمز 1.

قر وتتمكنون من الن, تظهر صفحه جديدة2.
Invite-على كلمة

 Copyنختار بها إمكانية , تظهر قائمة3.
URL,

ثم نلصق الرابط برسالة لمن تريدون
دعوته

1

2

3



1االنضمام لمحادثة 

قل ننتلالنضمام لمحادثة ُدعينا لها

Meet & Chatلصفحة 

Joinثم ننقر على رمز 

1

2



2االنضمام لمحادثة 

رسل لنا (ID)يجب كتابة رقم التعريف
ُ
الذي أ
في المكان المعد لذلك 

Join Meetingثم يجب النقر على كلمة 

1234-567-890



3انضمام لمحادثة 

بة تظهر صفحة والتي بها يجب كتا
ها والتي نحصل علي, الرقم السري

ثم يجب , ممن بادر المحادثة
OK-الضغط على كلمة



الخروج من محادثة

إلنهاء المحادثة او للخروج منها يجب 
(End)النقر على كلمة 

:بحال وظهرت رسالة

لمغادرة المحادثة يجب النقر 1)
Leave Meetingعلى 

إلنهاء المكالمة لجميع 2)
المشتركين يجب النقر على

End Meeting( االمكانية
متاحة فقط اذا انتم هم من 

(اقاموا المحادثة



يجب التأكد من اغالق التطبيق! تنويه

تواجداذا-المكالمةانهاءحين
كاميرةرمزالنقالشاشةعلى
يقالتطبانعلىيدلهذا-فيديو
سماعناالممكنومنمغلقغير
علمنادونرؤيتنااو

أخرىمرةالدخوليجبلذا
كماالمحادثةوانهاءللتطبيق
السابقةالشريحةفيُشرح



نصائح اخيرة

,واحدهمرهالشاشةعلىخفيفبشكلاضغطواالضغط؟ازرارترون  ال•
.لكمتظهر

المفضلمنلذا,الهاتفشاشةعلىمشتركين4مناكثررؤيةيصعب•
.للحاسوباالنتقال

الشاشةلىعاالصبعتمريرطريقعنالهاتففيالشاشاتبينالتنقليمكن•
انتقلت.(هاعلينرداوهاتفيهمكالمهنستقبلمثلمازحلقتهاواالصبعتمرير)

!تحريكهاأعيدواببساطهاردتموها؟التيالعرضشاشة



...واآلن

كل ما تبقى هو قضاء الوقت مع 

!العائلة واألصدقاء

https://pixabay.com/photos/children-win-success-video-game-593313/


