
 كيفية التسجيل لحضور إجتماع الجمعية العمومية من خالل تقنية الفيديو على االنترنت

 

 www.zoom.comالدخول على الرابط اإللكتروني التالي: .1

 إضغط على الدخول المجاني لتسجيل الحساب الخاص بك. .2

 

 

 أكتب البريد اإللكتروني الخاص بك ثم إضغط للدخول. .3

 

 



 سيتم إرسال رسالة نصية على بريدك اإللكتروني لتفعيل الحساب الخاص بك. اإللكتروني بريدكتحقق من  .4

 

 قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم إضغط على إستمرار. .5

 

 إضغط على حضور اإلجتماع. .6

 

 

لإلنضمام إليه، وفى حال  وعلى رقم الهاتف المتحرك سوف نقوم بإرسال الرابط الخاص باإلجتماع على بريدك اإللكتروني

 عدم إستالم الرابط على بريدك اإللكتروني يرجى التحقق من صندوق البريد غير الهام.



How to Register In Zoom Online Video Conference 

1. Go to www.zoom.com 

2. Click Sign up for FREE to register for your free account 

 

 
 

3. Type-in your email and click signup 

 

 
 

 

http://www.zoom.com/


4. Check your email and activate your account 

 

 
 

5. Fill in the necessary information and click CONTINUE 

 

 
 

6. Click JOIN A MEETING 

 

 
 

We will send to your email and mobile phone the meeting ID, if you did not receive the email, 

please check your JUNK MAIL BOX 

 



How to Register In Zoom Online Video Conference Using your Android or Apple 

Mobile Phones 

 

 

 

1. Search for the ZOOM CLOUD MEETINGS app     

2. Install the ZOOM App 

3. Run the ZOOM App 

4. Select Sign Up 

5. Fill in the necessary information 

6. Check your email from ZOOM and activate account 

7. Sign in to your Zoom App 

We will send to your email the meeting ID, if you did not receive the email, please check your JUNK 

MAIL BOX 

 

( باستخدام ZOOMالفيديو عبر )كيفية التسجيل لحضور الجمعية العمومية من خالل تقنية 

 أبل وأالهواتف المحمولة التي تعمل بنظام األندرويد 

 

 

  

 ZOOM CLOUD MEETINGS  تطبيق عن ابحث .1

 وتثبيته على الهاتف المتحرك. Zoomقم بتنزيل تطبيق  .2

 على الهاتف المتحرك. Zoomقم بتشغيل تطبيق  .3

 أختر الدخول على التطبيق. .4
 الضرورية المطلوبة.قم بتعبئة البيانات  .5
 .Zoomتحقق من بريدك اإللكتروني لتفعيل حسابك من  .6

 Zoomقم بالدخول على حسابك من  .7

 

الدخول لالجتماع ، إذا لم تستلم البريد اإللكتروني ، يرجى التحقق من صندوق البريد  رابط وعلى رقم الهاتف المتحرك سنرسل إلى بريدك اإللكتروني

 العشوائي


