
 

 

ر قائمة  ورية للمشاركي   : المواد والنقاط الضر

 كيفية حضور منتدى هذا العام 
 

 جدول المحتويات
  :
ً
وري قراءة هذه الرسائل: هامةالرسائل  ال أوال  ! من الضر

: ت
ً
 عليمات االنضمام ثانيا

 أيام(  5-3  األفضل أن تكون قبل)  الفعالية قبل   . أ 

ي   . ب
 يوم الفعالية ف 

ي الفعالية   دقيقة كل يوم   30-15  الواجب اتباعها قبلالخطوات   . ت
 قبل المشاركة ف 

 

  :
ً
 أثناء االجتماع السنوي  Zoomزووم كيفية الوصول إىل جلسات  ثالثا

ي يجب مالحظتها   . أ 
ي    أثناءالنقاط الت 

  Zoom  اجتماع زوومالمشاركة ف 

  :
ً
ي    الهامة   المساحاترابعا

ي تطبيق فيلو    يجب عليكالت 
 FILOزيارتها ف 

 مكتبات الموارد   . أ 

 صالة القهوة  . ب

  :
ً
 اتفاقية المشاركة خامسا

  :
ً
 الذي يتوجب عليك توقعه  ماسادسا

 

 
ا
 الرسائل الهامة:  :أول

 

ي االجتماع السنوي، يرجى اتباع   .1
 Zoomزووم  روابط  . يرجى أخذ العلم بأنك لن تتلق   التعليمات أدناهحت  تتمكن من المشاركة ف 

ة.  ضغط  اللمرة األوىل،    Filoلالنضمام إىل  .  FILO  تطبيق  بدال من ذلك، ستتمكن من الوصول إىل جميع الجلسات عبى   مباشر

ي و سيصلك عبى  لذي  عىل الرابط ا
ون  يد  التسجيل الدخول باستخدام نفس عنوان  من ثم قم ببريدك اإللكب  ي  اإلبى

ون  الذي لكب 

ي آخر    Filoتتمكن من تسجيل الدخول إىل    لن  مالحظة: استخدمته للتسجيل أول مرة.  
ونر باستخدام أي عنوان بريد إلكتر

 غت  العنوان الذي سجلت به. 

ي لوسط أوروبا )  13:30الساعة    الموعد الرسمي اليومي لبدء الفعالية، وهو تمام قبل   .2
، ستكون (CESTحسب التوقيت الصيق 

ي تتم   المشاركي   مفتوحة لجميع  يديرها منتج الفعالية وهذه الجلسة ستكون  هناك جلسة تواصل  
ي االجتماع السنوي والت 

ف 

إليها   لالنضمام  من  دعوتك   
ً
)  13:15الساعة  اعتبارا أوروبا  لوسط  ي 

الصيق  التوقيت  بـ  CESTحسب  البدء  موعد  قبل  أي   )

  تتمكن من الوصول إىل سوف  . WELO  دقيقة. باإلضافة إىل ذلك، ستتم إتاحة جلسات تواصل مفتوحة من خالل تطبيق١٥

ي   (Coffee Lounge)  صالة القهوة  ضمن   التواصللالنضمام إىل مساحة  هذه التطبيق وتسجيل الدخول عبى  
الموجودة ف 

حيب  ي ( Welcome Desk)مكتب الب 
 . Filo تطبيق ف 

https://app.highalphaspaces.com/domains/f2f10398-197c-4d19-b700-678044b3a266/2096a27b-c1fc-4a94-8c47-60a5e75a6978/0287ffff-de72-4e10-a140-def4cd8e6592


 

 لجعل اجتماع هذا العام  .3
ً
ي غرف  - لتشجيع الجميع عىل المشاركة و قدر اإلمكان،  تفاعليا

عىل نشجعك ،  Zoomعندما تكون ف 

ي المساحة العامةالفيديو الخاص بك  اتصال  إبقاء  
ي الوضع الصامت أثناء وجودك ف 

 عىل أن تظل ف 
ً
. إذا كنت تفضل  مفتوحا

 : التالية تباع اإلرشاداتمن خالل ا مشاهدة نفسك عبى الفيديو  خاصية ، يمكنك إيقافعبى الفيديو  نفسك مشاهدةعدم 

a.   ي
ر
ي الفيديو لعرض القائمة، ثم اخب   الزر البيضوي  ، مرر الماوس فوق الفيديو وانقر فوق  Zoonق زووم  تطبيف

ف 

ي 
ي الفيديو  . لن تشاهد  (Hide Self View)  إخفاء العرض الذان 

ي االجتماع  بعد اآلن،  نفسك ف 
مع العلم بأن اآلخرين ف 

 الفيديو الخاص بك. مازال بإمكانهم مشاهدة 

 

 

 :
ً
 تعليمات االنضمام  ثانيا

 

  للتأكد من أنك مستعد 
ً
 التحقق من العنارص والمهام التالية وإتمامها  لبدء االجتماع السنوي لهذا العام، تأكد من  تماما

ً
 . مسبقا

 

 ) بدء الفعاليةقبل  . أ 
ً
 (: من بدء الفعالية أيام 5-3 ، قبلمثاليا

 (االجتماع)لن يعمل الكمبيوتر اللوجي أو الهاتف بسالسة مع منصات  استخدام جهاز كمبيوتر أو كمبيوتر محمول .1

 الفعالية عىل الكمبيوتر الذي ستستخدمه أثناء تصال اال إكمال اختبار  .2

إنشاء حساب إذا التأكد من  عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك و سطح المكتب  الخاص ب   Zoomزووم  وتثبيت تطبيق    تحميل .3

  لم يكن لديك  
ً
ي  زووم ال)حساب  حساب أصال

  مجان 
ً
 سيكون كافيا

ً
 لديك من قبل،  إذا كان    - مالحظة  *(  تماما

ً
تطبيق زووم مثبتا

 من تحديثه إىل أحدث إصداريرجى التأكد 

ا وسماعة الرأس والميكروفون  عمل تطبيق زووماختبار  .4  باستخدام الكامب 

a. ي ضوضاء الخلفية
 نوصي بشدة باستخدام سماعة رأس للتحكم ف 

 

 هذه الحزمة ضمنل االجتماع السنوي، خال Zoomزووم كيفية الوصول إىل جلسات  يرجى قراءة اإلرشادات الخاصة بـ  .5

6.  : التاىلي الرابط  )   ALLIANCE FILO PLATFORM  انقر عىل  للمرة األوىلأو  بالتسجيل  تقوم  الذي وال سيما عندما  الرابط   )

ي الذي سجلت  FILOتلقيته من 
ون  يد اإللكب   . من خاللهإلنشاء وتنشيط حسابك اآلمن باستخدام عنوان البى

 

 : خالل يوم الفعالية . ب
 للعمل  .1

ً
 هادئا

ً
 انقطاع حيث يمكنك ضمان مشاركة جيدة ودون ببالراحة و فيه  تشعر بحيث اخب  مكانا

ي استخدمتها وكذلك تقويم العمل الخاص بك متاحان عىل األقل لمدة   .2
 من مساحة العمل الت 

ً
دقيقة قبل    30تأكد من أن كال

 اليومية جلسات الوبعد 

ي االجتماعمساحة العمل الخاصة بك  بتجهب   قم  .3
  صوتك  وسماع مشاهدتكأنه سيتم ب. الحظ بحيث تكون مناسبة للمشاكة ف 

ة االجتمطوال  ر عىل إبقاء الفيديو طوال مدة االجتماع( )اع فب   لما يحدث وراءكلذنشجع المشاركي 
ً
 . لك، كن واعيا

a.   ء  وتأكد من عدم وجود أ  ،ضوء للمصدر  وراءك  نافذة أو  الظهرك إىل  و تجلس    أالحاول ي
االنتباه بشكل شتت  يي ش 

ي خلفيتك.  كبب  
 ف 

b. بيوتر وتدوين المالحظات أيضا، حاول الحصول عىل مساحة مكتبية كافية الستخدام الكم 

c.   قدر اإلمكان. لذا بحيث تشجع جميع الحضور عىل المشاركة وبحيث تكون تفاعلية  صممت الجلسات    - مالحظة

ي 
 مستعدا لالستمتاع بمناقشات ذات مغزى مع أقرانك  نتمت  منك أن تأن 

https://zoom.us/download
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 بك و/ أو عائلتك ءزمال  أبلغ .4
ً
 طوال مدة الحدث كل يوم  أنك لن تكون متاحا

ي وقت مبكر إىل الكهرباء تأكد من شحن جميع معداتك بالكامل أو توصيلها  .5
 ف 

ا وسماعة الرأس والميكروفون مرة  Zoomتطبيق زووم  اختبى  .6 ء يعمل   إضافيةباستخدام الكامب  ي
 من أن كل ش 

ً
حت  تكون متأكدا

   كما يجب. 

 

ي الفعالية   دقيقة كل يوم 30-15 الخطوات الواجب اتباعها قبل  . ت
ر
 قبل المشاركة ف

ورية  تأكد من  .1  إعداد الكمبيوتر وإغالق جميع التطبيقات غت  الضر

ي أو    FILO  قم بتشغيل .2
ون  عنوان  وأدخل      FILO PLATFORM ALLIANCE:  الرابط  هذا عبى الضغط عىل  من بريدك اإللكب 

ي الذي سجلت 
ونر يد اإللكتر  .دما يطلب التطبيق منك ذلكنع  و أ من خالله التر

 االجتماع. طوال مدة بتعطيل جميع اإلشعارات عىل سطح المكتب  من األفضل .3

 أن تقوم   .4
ً
ان  بتنشيط وضع  من أفضل أيضا جميع اإلشعارات غت  أو عىل األقل إيقاف تشغيل  عىل هاتفك المحمول  الطت 

ورية   عدم اإلزعاجخاصية  تفعيل أو الضر

االرتباط  وذلك من خالل الضغط عىل  المناسبة  زووم  االنضمام إىل اجتماعات  حت  تتمكن من    FILO  تطبيق  إىل   قم بالدخل .5

ي أعاله أو اال
ون  يد اإللكب   رتباط المرسل إليك عن طريق البى

 

  :
ً
 خالل االجتماع السنوي للتحالف: Zoom زووم  كيفية الوصول إىل جلسات  ثالثا

حيب  مساحة مكتبإىل  تلقائيا    سوف تصل،  FILO  مساحةالدخول للمرة األوىل إىل  عند   .1 ي  (Welcome Desk)  الب 
. فكر ف 

أنه  هذه المساحة كما  لغات متعددة،  الخمسة ب  عأليام االجتما . هنا ستجد جدول األعمال  الفعالية  هالرئيسي لهذ  البهو   ا عىل 

 لمساعدة. مع الزمالء، باإلضافة إىل منصة االشبكات التواصل وبناء وصالة ستجد مكتبة الموارد 

ي  .2
ر
ى قائمة بالتواريــــخ. انقر عىل التاريــــخ الحاىلي للعثور عىل  عىل الجانب األيرس من الشاشة ،، FILOتطبيق ف

ي  جلسات السب 
الت 

 . سيتم تنظيمها خالل هذا اليوم

 
 

. سيقودك  األزرق(  Start Video Call)  بدء مكالمة فيديوزر  عىل  الجلسة ثم    نضمام إىللال   JOIN HERE  عىل زر انقر   .3

ي جلسةذلك 
 .Zoom زووم تلقائيا إىل إدخالك ف 
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ي غرف زووم الفيديو الخاص بكبث إبقاء  نرجو منك –مرة أخرى  .4

ر
ة مشاركتك ف  طوال فتر

ً
سوف يتم كتم الصوت  . مفتوحا

إلغاء كتم   ي 
ف  دد  تب  ال  ولكن  الغرفة  دخول  عند  بنفسكتلقائيا  بك  الخاص  المناقشة    الصوت  ي 

ف  المشاركة  منك  كلما طلب 

ي جميع تأكد من  ،)وبالتأكيد 
ر
 . (الفرعية غرفإلغاء كتم الصوت ف

ةستتم دعوتك إىل غرف   .5 ة    فرعية صغب  ة االجتماع السنوي.  للمناقشات الجماعية الصغب  ي هذه  عىل امتداد فب 
عندما تكون ف 

ا الفيديو الخاصة بك  الغرف الجانبية، يرجى التأكد من   حت  يتمكن أقرانك من رؤيتك وسماعك    كتم صوتك  وإلغاءتشغيل كامت 

ي نفس الغرفة شخصيا. إذا لم تقبل الدعوة، فلن يتم إرسالك تلقائيا 
إذا كان لديك أي صعوبات، و .  لهذه الغرف  كما لو كنت ف 

 فريق اإلنتاج لدينا  عندها ستجد 
ً
 لمساعدتك.  مستعدا

ي   .6
نتإذا كانت لديك مشكالت ف  لفيديو ومعرفة ما إذا كان هذا يساعدك عىل الحفاظ  ، جرب إيقاف تشغيل ارسعة اتصال اإلنب 

ي واضح،  
  عىل دفق صون 

ً
خالل   االنضمام من  عندها جرب  ،  الوضع يتجه نحو األسوأ عىل أقل تقدير. إذا كان  أي المشاركة صوتيا

ي هذه الحالةـ، سوف تتم مشاركة اسم الدخول الخاص بتطبيق زووم وكذلك كلمة المرور  لهاتفا
خاص. إذا معك بشكل    ، وف 

 annualmeeting2021@alliancecpha.org، اتصلكنت تحتاج إىل هذه التفاصيل لتسجيل الدخول عن طريق الهاتف

ة    .  .7 ي حال إىل أنهنا  تجدر اإلشارة    .   FILOإليها عبى تطبيق فيلويمكنك أيضا إرسال رسالة مبارس 
ك ستتلق  الرد بشكل أرسع ف 

 .  الواتسابعبى قمت باإلرسال 

 

 



 

 

 

a.  ي  أثناءمالحظتها نقاط يتوجب
ر
   Zoomزووم  اجتماع المشاركة ف

ي أعىل   3زر مع ) الزر البيضوييمكنك تغيب  اسمك إما بالنقر بزر الماوس األيمن عىل الفيديو الخاص بك أو النقر عىل  .2
نقاط( ف 

 يمي   الفيديو 

ي االجتماع عن طريق فتح  .3
ي أسفل الشاشة. يمكنك أيضا إرسال رسائل دردشة    شاشةيمكنك الدردشة مع الجميع ف 

الدردشة ف 

 لجلسة خاصة إىل أفراد داخل ا

 ليمكنك   .4
ً
التأكد بشكل جيد من أن الشخص الذي تنوي رؤيته أو توجيه  ولكن يرجى  ،  طرح األسئلةاستخدام شاشة الدردشة أيضا

ي لمنتج  .  األسئلة إليه هو الشخص الصحيح
أرسل رسالة خاصة عندها  ،  الجلسةعىل سبيل المثال إذا كان لديك سؤال فنر

ي االجتماع. سيكون   الجميعترسل أسئلتك الفنية إىل    فضلك ال من    للجلسة.   المنتج )المضيف(  الدردشة إىل  شاشةعتر  
ف 

ي هناك منتج 
ي كل اجتماع  فت 

 وهو واحد ف 
ً
 لمساعدتك.  سيكون متاحا

ي  .5
ي االنضمام إىل جلسة  Filo  تطبيق فيلو   إذا كنت تواجه صعوبات فنية ف 

ي  ،  Zoom  زووم   أو ف 
  منصة يمكنك طلب المساعدة ف 

حيب  ي منطقة مكتب الب 
 . Filo ضمن فيلو المساعدة ف 

ً
ي دعم مسؤول المن  اكتب مشكلتك وسوف تتلق  ردا

 .Filoف 

 

 

: المساحات
ً
ي   رابعا

 FILOيجب عليك زيارتها ضمن تطبيق فيلو    الهامة النر

a .  ي
ر
 : FILOمكتبات الموارد ف

 

ي أي مكان ترى فيه عبارة  
ائح العرض  موارد تحتوي عىل ارتباطات بالمستندات و "مكتبة الموارد"، ستجد قائمة  ف  ها من المعلومات  رس  وغب 

ي عرضه وسوف 
ي عالمة تبويب منفصلة تلقائيا.  يتم فتح المورد ذات الصلة بموضوع اليوم. فقط انقر عىل المورد الذي ترغب ف 

 ف 

 

b . :صالة القهوة 
 

ي  
حيب،ف    WELOتسم  إىل مساحة خارجية    ه الصالةقودك هذتس  . (Coffee Lounge)   هوةللقستجد صالة    مساحة مكتب التر

ة طوال    121حيث يمكنك االجتماع مع زمالئك المشاركي     ي مجموعات صغب 
ة هذه الفعاليةأو ف  . بعد كل جلسة، قد يستضيف مقدمو  فب 

   متخصصة ضمن هذه المساحة، لذلك ننصحك بأن تبق  العروض مناقشات  
ً
ي إج  منبتها

راء محادثة خارج الجلسة التالية.  إذا كنت ترغب ف 

: *يرجى  اف عىل مالحظة ما يىلي  صالة القهوة  جلساتال يتم اإلشر

 
 :
ً
 المشاركة  يةاتفاق  خامسا

 كمشاركي   أن  
ً
ي مقدورنا معا

ي  سوف يكون ف 
. وعىل  ذه الفعاليةجميعا عىل مدى خمسة أيام من ه  ستحتضننا نخلق البيئة الت 

ي توفب  مساحة آمنة  
مة  هذا النحو، فإن كل واحد منا مسؤول عن المساهمة ف  وذات مغزى عىل إلجراء حوارات بناءة ومحب 

 .  هذه الفعاليةمدار 

   أن تكون  ي مساحةألال يمكن  
ً
 ما لم    "آمنة" تماما

ً
   نتفق عىل العمل معا

ً
أدناه  المحددة  للمبادئ التوجيهية والممارسات    وفقا

 منتجة وممتعة ومفتوحة للجميع.   أجواءعىل للحفاظ 



 

 

1.  
ً
وقت   مندقيقة    15قبل  كل يوم  بحيث يبدأ    )أي التسجيل المسبق(  لقد أدرجنا وقت البدء الناعم.  تسجيل الدخول مبكرا

حيب بوذلك  الرسمي    االجتماع المشاركي    زمالء  الإلتاحة الوقت للجميع لالستقرار واختبار اتصاالتهم والصوت والفيديو والب 

 .  قبل بدء الجلسة األوىل من اليوم

ي واستمع. تضف   .2
ي ومهنر

ر
اف م    بشكل احتر ي ال تتفق  وجهات نظر وتجارب اآلخرين    احب 

مع تجاربك الخاصة. حافظ عىل  الت 

ا   كتم صوت الميكروفون عندما ال تتحدث. تأكد من  و طوال الوقت تشغيل الكامب 

 انتبه  .3
ً
ي جيدا

 ... تحيط بك للبيئة النر

a. صوتك.   بالنسبة للحضور الذين يدونون المالحظات، يرجى كتم  قبل أن تكتم الصوت. كتب عىل لوحة المفاتيح  ال ت 

b.   .ي تجلس فيها،  كن واعيا لمحيطك
ي االجتماع من رؤية الغرفة الت 

ووجود أشخاص آخرين  سيتمكن األشخاص ف 

ي الغرفة خلفك
 . اآلخرينتشتيت انتباه من شأنه  يتجولون أو يفتحون األبواب ف 

c. ات الراحة  أثناء جلسة االجتماع لآلخرين إلهاء  يكون ذلك مصدر حت  ال  تناول الطعام أثناء فتر

d.   البقاء جالسا والبقاء 
ً
 عن كل ما يمكن أن    وزمالؤكأن نبقيك أنت  فقط  حاول  نذكر مرة أخرى بأننا ن.  متواجدا

ً
بعيدا

 يشتت االنتباه.  

4.  
ً
ينا مجموعة متنوعة من المساحات المتاحة للتواصل والدردشة مع بعضنا البعض، سيكون لدللقاء أشخاص جدد.    كن منفتحا

  ات ح. الرجاء استخدام هذه المساالفرعيةغرف الحت  خارج 
ً
( للتواصل وبناء  كما تماما

ً
اضيا ي )وليس افب 

ي مكان حقيق 
لو كنت ف 

 بشكل خاص  . أو المبادرة للتعرف عليهم. كن منفتحا عىل تعريف نفسك بأشخاص جدد الشبكات مع اآلخرين
ً
يعتبى ذلك مهما

ي جميع أنحاء    121يمكنك االجتماع مع الناس    حيث  WELOضمن تطبيق  
ة ومن ثم نقل نفسك ف  ي مجموعات صغب 

أو ف 

ي مجموعات مختلفة قبل أو بعد الجلسات ا
 ليومية. الفضاء للدردشة مع أشخاص مختلفي   ف 

5.  
ً
أحيانا أو تراجع   ، أكتر إذا كنت  بادر  األ :   من األشخاص 

ً
إىل ،   عادةكبر هدوءا بالتحدث  المبادرة  نفسك عىل  أن تشجع  نتمت  

اتك،  اآلخرين حت  تتمكن من   اجع  من النوع الذي يإذا  أما  مشاركة أفكارك وخبى ي الب 
ا، فكر ف    تحدث كثب 

ً
  تتيح المجال حت   قليال

 شاركة.  للتحدث والملآلخرين 

فا واعمل  .6  للجميععىل جعل هذا االجتماع فعالية مهمة وممتعة وذات مغزى  مع اآلخرينكن محتر

م الرسية .7  ولكن اترك األسماء  ،القصصاستفد من ، احتر

 

 
  :
ً
 الذي يتوجب عليك توقعه ما  سادسا

 

نت"! سوف تشاركعبارة عن سلسلة من  الحدث    ليس هذ  ي    هنا   "ندوات اإلنب 
ة االجتماع كلها. حية مع برس  حقيقيي      نقاشاتف  خالل فب 

ي كل مراحل هذه الفعالية.  أعاله،كما ذكر و لذلك، 
 نتوقع أن نراك وأن نسمع ف 

 

ي حال كانت  
ي الموعد المحدد. ف 

وكما يجب، نرجو منك النقر عىل   التكنولوجيا تعمل بسالسةالهدف هو أن نتمكن من البدء واالنتهاء ف 

ي للدخول إىل  من  FILOتطبيق فيلو 
ون   واالنضمام إىل الجلسات.  الفعاليةبريدك اإللكب 

 

ي أوقات  تتخلل الجلساتسيكون 
احة وستكون هذه ف  ات اسب   منتظمة. فب 

 

ر تبدأ الفعالية يوم  ي تمام  2021أكتوبر  4االثني 
ر
ي لوسط أوروبا  ) 13:30الساعة ف

 (  CESTحسب التوقيت الصيفر

 


