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يمكن الدخول وفقاً ألسم م المسمممم دل ال اك في فل الد يد اإللكم ونل  ،ويمكني الدخول مداشم م
للمنصممم من خالل ال افط ، https://lms-pp.com :وفل حال نسممناك ملمم الم وي يمكن اسمممها منا من
خال ايقونم " هل نسنت اس المسم دل أو ملمم الم وي؟ أو اضغط هنا مداش .

 .1مسجنل الدخول لمنصم أما يمنم الننافم الهامم اإللكم وننم:
• فهد الدخول على يافط المنصم ألما يمنم الننافم الهامم االلكم وننم من خالل ال افط  https://lms-pp.com/يمكني
مسجنل الدخول من خالل فنانات الدخول ال اصم في.

•

ق فالدخول على يافط الجلسم الذي يم
ايساله عد

الد يد االلكم ونل غالداً،

ويسائل الجوال . SMS
• مما يمكن أيضاً الوصول لالجمماع
المسجل فه من خالل الضغط على اسمي
أعلى الشاشم فل الصفحم ال ئنسنم ،ث
اخمناي الزي فم القنا  ،ومجد االجمماع أو
الويشم مضافم لي فل مدويب مساقات م
الوصول الننا مؤخ اً ،مما يوضح المدويب الم طط الزمنل ،االجمماعات المجدولم لي حالناً ،الصوي أ ناه موضح ذلي.
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فهد الدخول على يافط صفحم
االجمماع ،سوف محنلي لصفحم
االنضمال لالجمماع الم صص على
منصم أما يمنم الننافم ،ق فالضغط
على زي أنض الى االجمماع مما هو
موضح فالصوي المشاي لنا فال ق
( ،)2مع مالحظم أنه يماح فقط قدل
وقت الجلسم فساعم على األقل،
وخالف ذلي يكوك الزي مهطالً ،ومظن ال سالم " عذيا ،هذا األجمماع ل يحن موعده فهد لألنضمال النه".

سوف يحنلي فهد ذلي الى
الصفحم المشاي لنا أعاله
،ويمكني اسمه اض جلسم
االمصال الم ئل فأمث من
ط يقم ،فنمكن مداش
المسمه ض

من

من
خالل

الضغط على الزي المشاي له
فال ق

()3

Join from

 your Browserأو ق
فمثدنت المطدنق على سطح
المكمب من خالل الضغط على الزي المشاي له فال ق ( )5وفل حال ماك المطدنق مثدت مسدقاً يمكن اسم اض الجلسم
من خالله فواسطم الضغط على الزي المشاي له فال ق (.)4
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• فهد ذلي سمظن الشاشم الموضحم فال ق ()6
ق فإ خال ال ق الس ي ال اك فالجلسم ،ويم
مضمننه فل الد يد االلكم ونل الم سل لك
فشأك االجمماع عا ً ،أو فل صفحم االجمماع
فالمنصم ،ث اخم OK
مالحظم :أحناناً ال يوجد يق س ي للجلسم.
• يمكني الدخول فل
صمممفحمم االجممماع
من خالل الضمممغط
على الزي المشماي له

فال ق )(7

Join

 Meetingمممممممما
يمكني اج اء اخمداي
لمممكمدم الصمممموت
وجنماز الممايك فوك
قمممدمممل المممدخمممول
فمماالجمممممممماع مممن
خالل الضمممغط على الزي المشممماي له فال ق

) Test Speaker and Microphone (8ومن خالل األزياي المشممماي لنا

فالم فع المدوك فال ق ) (9هل للمحك فمشغنل ومهطنل الكامن ا والمايك فوك.
• فهد الضمغط على الزي المشماي له فال ق ) (8لالنضممال فاالجمماع مظن الصموي المشماي لنا فال ق

)(10

وهل

شاشم االنمظاي حمى يم السماح لي فالدخول فل الجلسم من قدل المش ف.
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• فالصوي أ ناه يمضح الوصول فشكل صحنح

الى الجلسم ،ويمضح من خالل ال ق )(11
المحك فل النمقل فنن شاشم المشايمنن،
وشاشم المحا ثات ،ومن خالل األزياي المشاي
لنا فال ق ) (12هل للمحك فل الكامن ا
والمايك فوك ،أو مشايمم الملفات أو سطح
المكمب من خالل الزي  ، Shareأما األزياي
المشاي لنا عند ال ق ) (13فنل لمزيد من خنايات المحك أو زي اغالق الجلسم ،ومن خالل المساحم المشاي
لنا فل ال ق ) (14هل له ض مامن ات المشايمنن أو المحموى المشايك من قدل المسمضنف أو المقدل.
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يموجب محمنل المطدنق  Webex Meetingمن الممج قدل الدخول للجلسم ويمكن ذلي من خالل ال وافط المالنم:
اآليفوك واآليدا https://apps.apple.com/ae/app/cisco-webex-meetings/id298844386?l=ar :

أجنز أنديويد:
•

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.webex.meetings&hl=ar&gl=US

فهد محمنل المطدنق يم الدخول فنفس ال طوات السافقم للوصول لصفحم يافط الجلسم االفم اضنم

لمحنلي ألما يمنم الننافم الهامم االلكم وننم ث الدخول لإلجمماع الم ا
الوصول له مما هو مشاي
فالصوي المالنم فال ق

) (1ث

اخمناي الزي انض الى االجمماع.
• ث اخمناي الزي  Openمما هو
مشاي فالصوي يق ).(2
• من خالل الشاشم المشاي لنا

فال ق )(3

يم ممافم االس ثالثل

فاللغم اله فنم ،والد يد االلكم ونل ،ث الضغط على الزي . OK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

7

• اآلك يم الضهط على الزي  Joinمما هو مشاي فالصوي يق ).(4
• من خالل الصوي المشاي لنا فال ق ) (5أنت فل قائمم االنمظاي حمى يم
السماح لي فالدخول للجلسم من قدل المش ف.
• فهد ذلي أنت جاهز للمشايمم فل الجلسم االفم اضنم ،ويمكني من خالل

الصوت والديشم الكمافنم ،مما هو مشاي فالصوي يق )(6

مالحظات منمم:
 .1يفضل الدخول من جناز حاسب محمول أو لوحل.
 .2أفقاء المايك فوك على الصامت حال عدل المشايمم للمساهمم فل فقاء الجلسم فدوك ضجنج
 .3الدقاء فل مكاك ها ئ .
 .4الدخول فواسطم خط أنم نت س يع.
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