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معايير استحقاق شهادة حضور األنشطة والفعاليات العلمية
السحابيةفي جميعة الحوسبة
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التقييم المعرفي 1.
(للفعاليات التي تستغرق مدتها أكثر من ساعتين)



بصيغة اختيار من )سؤال 15يقوم المدرب بإرسال رابط تقييم للمتدربين يحتوي على اسئلة التتجاوز •
.ةوذلك لقياس مدى استفادة المتدرب من المعلومات المقدمة في الفعالي( متعدد وصح أم خطأ 

9)% 60يازه بعد انتهاء المتدرب من اإلجابة على كافة االسئلة، تظهر نتيجة المتدرب له ففي حالة اجت•
.من التقييم فإنه يحقق شرط اجتياز التقييم المعرفي( 15من 



تسجيل الدخول على منصة زووم . 2



:وفقًا لسياسة استحقاق شهادة حضور فعاليات جمعية الحوسبة السحابية
.إن كانت أقل من ساعتينكاملةالبد من حضور الفعالية •
.من زمن الفعالية% 70أما الفعاليات التي تستغرق أكثر من ساعتين، فالبد من حضور اليقل عن •



/https://zoom.us: الذهاب لموقع زووم من خالل الرابط التالي•
.أعلى الصفحةsign up, it’s freeفي حال اليوجد حساب زووم للمستخدم، يرجي النقر على •
.أعلى الصفحةsign inفي حال يوجد حساب زووم للمستخدم، يرجى النقر على •

لديك حساباليوجد حساب

https://zoom.us/


وكلمة ( 1)بعد إنشاء حساب زووم، يرجى كتابة البريد االلكتروني في المربع •
 sign inومن ثم النقر على( 2)المرور في المربع 

البريد االلكترونيكتابة 1

المروركلمة كتابة 2

3



يسار الصفحة profileقبل االنضمام للجلسة، يرجى التأكد من بياناتك مثل االسم وذلك بالتوجه إلى •
.يمين الصفحةeditوفي حال الرغبة بتغيير االسم، يرجى النقر على 



.في أسفل الصفحةsaveكتابة االسم كما تود أن يظهر بالشهادة ثم النقر على •



في أعلى الصفحة ثم إدخال رقم الجلسة بالشاشةjoin a meetingالنقر على •
joinالتي ستظهر لك ثم النقر على 

رقم الدخول للجلسة



تعبئة استبيان رضا المستفيد من الفعالية. 3



من بعد انتهاء دقيقة 30سيتم إرسال رابط استبيان في نهاية الفعالية مدة صالحية الرابط هو •
.الفعالية

.يتم تعبئة االسم بنفس االسم الذي تم الدخول به عن طريق الزووم•
ة بشكل يتم كتابة البريد االلكتروني الذي تم تسجيل الدخول به عن طريق الزووم مع مراعاة الكتاب•

.صحيح بدون مسافات أو أخطاء إمالئية



فريق إصدار الشهادات بالجمعية: تحياتمع 
ظبية أحمد البوعينين. د: إعداد

عبدالرحمن عبدالله الماجد. م


