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ات جدولة  المحاضر

واالجتماعات عبر 
نت  األنبر

 

 
 

ر  ر والموظفي   لألكاديميي 
 
 
 

 
 خدمة سسكو ويبكس

ات واالجتماعات عبر جدولة كيفية   المحاضر
ات المستخدمة   ر نت والمب     األنبر

ويبكس الغرف الخاصة أو  نامج ر ي .1
 الشخصية 

 س  مركز االجتماعات ويبك نامج ر ي .2
ويبكس  مركز االحداث نامج ر ي .3
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نت باستخدام .1 ات عىل االنبر  أو رابطعنوان  WebEx سسكو ويبكس  المحاضر
 سهلاأل خيار  -الغرفة الشخصية 

 للغرفة الشخصية / الميزات المتاحة URL ن أو رابطلماذا خيار عنوا

  ع السماح بالحد األقصى م –أعضاء هيئة التدريس والموظفين فرد من  رابط فريد معروف لكليستخدم

 طالب 100للمشاركين 

  وابالغ جميع الطالب والمشاركين به  /من السهل اعالم . 

 مدعو لغرفة االجتماع ألي شخصجهاز المضيف  محتوياتوكل وت / الفيديو / الصمشاركة  لةوسه - 

 بشكل افتراضي

  قد   إعدادات إضافيةيستهالك عرض النطاق الترددي كم يمكنك القيام ب الإلنترنت / لأقل سرعة بيعمل

وع الرجاءا جر -  مشارك, خيارات االجتماع –عبر اإلنترنت / االجتماع المحاضرة خالل وجودها تطلب ي

 2,3,4,5 رقم طوة خ (Start of Online Class / Meeting)ملف الي 

  

o  ،عبر الإنترنتمحاضرات كتم صوت الطلاب عند انضمامهم إلى اليمكنك لتجنب الإزعاج 

o تعطيل الدردشة الخاصة بين الطالب يمكنكعبر اإلنترنت، محاضرات أثناء ال  

o عبر اإلنترنت، عدم السماح للطالب برؤية الطالب اآلخرين وتعطيل محاضرات أثناء ال

  امتيازات التحكم عن بعد في النظام

o  نترنت، عدم السماح للطالب برؤية الطالب اآلخرين وتعطيل عبر اإلالمحاضرات أثناء

  لفيديو امتيازات التحكم عن بعد في تشغيل ا

 متاحة الغير ت يزاالمم

 عبر اإلنترنت اعجتميمكن ألي شخص االنضمام إلى اال 

 من الصعب تتبع وتحديد المشاركين / الطالب 

 تتبع اهتمام الطالب يمكنيوجد تقرير حضور / ال ال 
 

 

 متبعةال خطواتلا
 

 زمالءال من أياو  الطالبمع ها مشاركت وبإمكانه به خاصة جتماعاتغرفة ا لديهين وظفوالم  ناالكاديمييمن   لك -1
 .زمالءال من أياو  كتروني يد االلالبرعبر الها ساو ار بوردالبالك ت كورساعلي ها عضبو

 

https://qu-edu.webex.com/join/UserID 

For Example  

https://qu-edu.webex.com/join/shuja 

 
 

في  تثبيتهذي تم وال    WebExامج برندام استخبجتماع او االمحاصرة الء ه بديمكن ناالكاديميين والموظفي من لك -2
 .دخولنهم اليمك نأو المدعويطالب ل الك .1 وة رقملخطا

 
 

https://qu-edu.webex.com/join/UserID
https://qu-edu.webex.com/join/shuja
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باستخدام   ماعاتالجتات وامحاضر ال لةجدو ل - االجتماعاتمركز  -2

 MS Outlook  المراسالتبرنامج 

 / الميزات المتاحة تالجتماعاكز ارملماذا 

 

 مدعوأو طالب  100 ىاقص كحدو المشاركيندد من لع تسعيتماع او اجاضرة حم لكللف مختط راب.  

  ابالغ جميع الطالب والمشاركين بهو /من السهل اعالم. 

 مدعو لغرفة االجتماع ألي شخصجهاز المضيف  محتوياتوكل وت / الفيديو / الصمشاركة  لةوسه - 

 بشكل افتراضي

  قد   إعدادات إضافيةيستهالك عرض النطاق الترددي كم يمكنك القيام ب الإلنترنت / لأقل سرعة بيعمل

وع الرجاءا جر -  مشارك, خيارات االجتماع –عبر اإلنترنت / االجتماع المحاضرة خالل وجودها تطلب ي

 2,3,4,5 رقم طوة خ (Start of Online Class / Meeting)ملف الي 

  

o  ،عبر الإنترنتمحاضرات كتم صوت الطلاب عند انضمامهم إلى اليمكنك لتجنب الإزعاج 

o تعطيل الدردشة الخاصة بين الطالب يمكنكعبر اإلنترنت، محاضرات أثناء ال  

o عبر اإلنترنت، عدم السماح للطالب برؤية الطالب اآلخرين وتعطيل محاضرات أثناء ال

  امتيازات التحكم عن بعد في النظام

o  نترنت، عدم السماح للطالب برؤية الطالب اآلخرين وتعطيل عبر اإلالمحاضرات أثناء

  لفيديو امتيازات التحكم عن بعد في تشغيل ا

 متاحة الغير ت يزاالمم

 قبل قت و أيفي  اإلنترنتعبر  االجتماعة أو حاضرماالنضمام إلى الي شخص يعرف الرابط أل يمكن

 .دعوم 100 أي  األقصىلحد عدد لال لتماكا عندأو ع جتمالالمحدد وقت الالانتهاء 

 من الصعب تتبع وتحديد المشاركين / الطالب 

 تتبع اهتمام الطالب يمكنيوجد تقرير حضور / ال ال 

 

 متبعةال خطواتلا

يمكنك  (Start of Online Class / Meeting)ملف وع الي الرجاءا جر - يطوة االولالخد عب -1

ات واالجتماعات باستخدام رمز برنامج    Cisco WebEx Productivity Toolجدولة المحاضر

ة MS Outlookبرنامج المراسالت  الموجود ضمن   مباشر

يمكنك التسجيل للدخول    edu.webex.com-https://qu     الموقع دما مستخدء بيمكن الو ا 

     .اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالجامعةمستخدما 

https://qu-edu.webex.com/
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ي  -2
ر
ومثل أي  ’Schedule Meeting‘ لي غط عاض أعالهضح المو  MS Outlookبرنامج المراسالت ف

ر ، اجتماع  ر   االكاديميي  اتة جدوليمكنهم / الموظفي  نت  االجتماعاتأو  المحاضر ، وذلك باستخدام  عل االنتر

ي لألفراد )الطالب 
ونر يد اإللكتر مجموعة المدعوين( أو إنشاء  جامعة قطر جامعة قطر / غت   نمرسائل التر

ي لفصل كامل. أو نسخ من جميع الطالب لكل دورة وإرسامحلية 
ل دعوة واحدة متكررة وفقا للجدول الزمنر

ي دورة
ر
  . BB رد بو  بالك ارتباط االجتماع ولصقه ف

 

 

 
 

  كاجتماع عادي وانقر على ‘New Appointmentانقر فوق "موعد جديد  MS Calendarأو في تقويم  -3

‘Add WebEx Meeting’   ي لفصل كاملوإرسا
     . ل دعوة واحدة متكررة وفقا للجدول الزمنر
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تبدو على النحو التالي للدورة التدريبية عبر اإلنترنت / االجتماع من قبل   MS Calendarالتقويم سوف    -4

  WebExمركز اجتماعات سيسكو 
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باستخدام برنامج   ماعاتالجتات وامحاضر ال لةجدو ل - داثحاال  مركز  -3

 MS Outlook  المراسالت

 

 / الميزات المتاحة داثحالكز ارملماذا 

 

 100 ىاقص كحدو المشاركيندد من لع تسعي رنتبر االنتدوات عأو ن تماعاج /اضرة حم لكل لفمختط راب 

  .مدعوأو طالب 

  جميع الطالب والمشاركين به ابالغو /من السهل اعالم. 

  تتبع وتحديد المشاركين / الطالب  ورالحضتسجيل  سهلالمن 

  / تتبع اهتمام الطالب يمكنكما يوجد تقرير حضور 

 استهالك عرض النطاق الترددي، والتحكم أفضل، واالتصاالت  ترنتأقل سرعة اإلن /Oneway يتم ،

تعطيل جميع الصوت / الفيديو / الدردشة / التحكم عن بعد وتقاسم القدرات افتراضيا. ال توجد إعدادات 

 إضافية مطلوبة.

 لطالب الصف فقط  هاصروح يمكن تقييدها 

 االنترنتعبر  دواتنـليمكن أيًضا استخدامها ل Webinar  مع خيارات األسئلة واألجوبةQ&A          

 Panelists المتحدثينئمة قاحديد تو
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 متبعةال خطواتلا

اع دعوة عبر لتحويل دورة / اجتم (الجتماعاتمركز ا) 2قم ريقة رالطخدام است إضافية عنط حدة فقواة خطو

تغيير نوع االجتماع  ,Change Settings اإلنترنت من مركز االجتماعات إلى مركز األحداث. حدد

سر لمة الي ك Password    QxRgy1278  االجتماع رة سكلم تبدلاس Event Center إلى

and  Click on Registration يلتسجعدم الاختر  سجيلالتختيار امن  .12345 ةبسيط

OKclick  & attendee registrationthe uncheck   .ل دعوة واحدة متكررة وفقا وإرسا

ي لفصل كامل
  . للجدول الزمنر

 

وإرسال الدعوة إلى جميع الطالب في الصف على  طراب، وإعداد ال Webex Server وسوف تتواصل إلى الخادم

 .في الدورة الدراسية  BB ردالك بوالب أو نسخ الرابط والتعليمات إلى -النحو التالي 
 

هو مركز األحداث للفئات أو االجتماعات الالحقة عبر  MS Outlook WebExسيكون اإلعداد االفتراضي  - رجى مالحظةي

 اإلنترنت، ما لم يتم تغييره إلى مركز االجتماعات على النحو التالي:

  


