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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الموضوع: تفعيل حسابات للطلبة على نظام الزووم

 30/03/2020التاريخ: 

 طلبة جامعة القدس األعزاء،

 تحية طيبة وبعد،

زيادة الكفاءة والفاعلية للقاءات اإللكترونية، سيتم البدء بتفعيل حسابات مسجلّة ورسمية للطلبة على  ُمنطلقمن 

 الخاص بكل طالب البريد اإللكترونيإلى ( Zoomحساب الزووم )لتفعيل الإرسال رابط حيث سيتم نظام الزووم 

ومن أجل ذلك يجب أن يقوم كل طالب بالتأكد من   .نهاية األسبوع الحالي( ابتداء من ضمن نطاق جامعة القدس)

 بالشكل المطلوب.كي يصله رابط الزووم  نهاية األسبوع الحاليقبل بريده اإللكتروني تفعيل 

 .قاتافي كافة المس لكترونيةجل الدخول للقاءات اإلأ من نه سيتم استخدام حساب الزووم الرسمي الحقا  أالعلم مع 

 اتباع الخطوات اآلتية:ن خالل يمكن للطالب أن يقوم بتفعيل بريده اإللكتروني م

الضغط على و https://student.alquds.eduالطالب مكنكم فتح ملف يُ البريدي لمعرفة عنوانكم  -

 . 2كما في رقم  Address. ثم الضغط على 1الرمز حسب الصورة التالية عند رقم  أوالصورة الشخصية 

 ين كلمة مروريإعادة تع خيار باللون األخضرسيظهر العنوان البريدي الخاص بالطالب ويظهر بجانبه  -

 جديدة. 
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 عن تلك التي تخص ملف الطالب(.مالحظة )كلمة المرور الخاصة بالبريد اإللكتروني تختلف 

 :اتباع ما يلي يجبللبريد اإللكتروني من أجل إعادة تعيين كلمة المرور 

  (. وبعدها ستظهر الشاشة التالية.Change Passwordالضغط على خيار تغيير كلمة المرور ) -

  

 (.Generateالضغط على إنشاء كلمة مرور مؤقتة ) -

 .Updateومن ثم الضغط على  (حفظهايجب نسخ الكلمة او ستظهر كلمة مرور جديدة ) -

 دقائق حتى يتم تفعيلها.  10كلمة المرور تحتاج من دقيقتين الى  -

  /https://gmail.com بعد عدة دقائق اذهب الى موقع البريد االلكتروني -

 (.example@students.alquds.edu) مثال الخاص بك كامال دخل البريد االلكترونيأ -

 أدخل كلمة المرور التي تم انشاؤها في الخطوات السابقة.  -

 ستظهر شاشة تطلب ادخال بعض المعلومات مثل رقم الجوال لضمان حماية الحساب.  -

 ثم تظهر شاشة تطلب ادخال كلمة مرور دائمة خاصة بكم.  -
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 عزيزي الطالب:  

جهة كانت فهي  أليقوية وعدم التصريح بها سواء المؤقتة او الدائمة احرص على استخدام كلمات مرور  -

 فقط.  أنت خاصة بك

يمكنك التمتع باستخدام كافة الخدمات والتطبيقات التي توفرها جامعة القدس من خالل منصة جوجل  -

 وأحدها البريد االلكتروني بسعة تخزينية غير محدودة. 

 :لكترونيو استفسارات يرجى مراسلتنا عبر البريد اإلأية مشكال أحال كان لديكم في  -

itce.alquds.edu@emergency كافة التفاصيل مرفقة بالرقم الجامعي ورقم الهاتف رسال إو

 .المحمول

 تنا للجميع بالتوفيق والسالمة،مع أمنيا

 م. غسان الديك

 مدير مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات
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