
 MyGOSH مواعيد الفيديو عن طريق صفحة
تُـِتيح صـفحة  MyGOSHلـلمرضـى وأولـياء أمـورهـم زيـارة أطـبائـهم عـن بـعد مـن خـالل مـكاملـة الـفيديـو 
عــبر صــفحة MyGOSH الــخاصــة بــهم. ولــتتمكن مــن زيــارة الــعيادة (عــبر الــفيديــو) تســتخدُم صــفحة 

  .(Zoom) تقنيَة برنامح زوم MyGOSH

زوم هـو أداة مـكاملـة فـيديـو تـسمح لـألهـالـي وأولـياء األمـور الـتواصـل عـن طـريق اإلنـترنـت سـواًء مـن 
خـالل الـهاتـف أو الـكمبيوتـر أو الـتابـلت (اآليـباد). هـذه الـطريـقة السهـلة االسـتخدام ملـكاملـة الـفيديـو 
تـسمح لـك مـشاركـة مـا هـو مـوجـود عـلى شـاشـتك (االلـكترونـية) ومـناقـشة فـريـقك الـطبي عـن أمـورك 

الصحية. هذا االتصال يُعتبر ُمشفراً وآمناً لالستخدام. حيث لن يتم تسجيل املكاملة. 

هـــذه الـــورقـــة االرشـــاديـــة ســـتساعـــدك فـــي تحـــميل تطبيق زوم، وحـــضور مـــوعـــد الـــعيادة مـــع فـــريـــقك 
الطبي. 

التحضير للموعد: 
لـلتحضير ملـوعـد الـفيديـو والـتأكـد مـن نـجاح وسـالسـة االتـصال، يُـرجـىى اتـباع الخـطوات الـتالـية قـبل 

موعدك بـــ 24 ساعة اذا أمكن: 

تـــأكـــد مـــن أن تـــكون الـــكامـــيرة مُـــعدَّة وجـــاهـــزة. مـــن املُـــمكن اســـتخدام كـــامـــيرة الـــالبـــتوب أو يـــمكنك 
اســتخدام كــامــيرة مــنفصلة يــتم تــوصــيلها عــن طــريق ســلك الـــيو أس بــي. إن كــنت تســتخدم هــاتــفك 

املحمول (أو أي جهاز فيه كاميرا مدمجة) فال حاجة العداد الكاميرة ُمسبقاً. 

تسجيل الدخول لصفحة MyGOSH عن طريق الكمبيوتر: 
- إذهــب إلــى صــفحة الــزيــارات واملــواعــيد وانــقر عــلى املــواعــيد املُــقبلة (Upcoming Visits) لــترى 

  (DETAILS)التفاصيل

 !

- بعد ان تدخل صفحة التفاصيل، اضغط على الرابط الذي ضمن إرشادات املريض أو اضغط على 
هذا الرابط: https://zoom.us/download لتحميل تطبيق زوم الذي ستحتاجه لحضور املوعد 

(الزيارة). 

https://zoom.us/download


  

  

سيتم توجيهك من صفحة 
MyGOSH إلى موقع زوم، انقر 
على املربع ذو الصلة (األزرق) 

لتحميل التطبيق 

تسجيل الدخول لصفحة MyGOSH على الجهاز املحمول: 
- اذهب الى َخيار املواعيد وانقر عليه للدخول على قائمة مواعيدك 

  



- انقر على موعدك للدخول إلى صفحة تفاصيل موعد الفيديو الخاص بك. 

  

- أثناء تواجدك على صفحة التفاصيل، انقر على الرابط (link) املوجود ضمن إرشادات املريض 
أو اذهب إلى صفحة https://zoom.us/download لتحميل تطبيق زوم الذي ستحتاجه 

لحضور املوعد. 

 

https://zoom.us/download


بعد تحميل التطبيق بنجاح، أغلق التطبيق (تطبيق الزوم) وبهذا أصبحت جاهزاً لحضور 
موعدك (عبر الفيديو). ال تحتاج إلى تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد في زوم- تحتاج 

لتحميله فقط. إن واجهت أي مشاكل في االتصال أو تحتاج مساعدة في التواصل عبر زوم، 
  MyGOSH اتصل بمكتب االستعالمات لـ

عبر هاتف رقم: 02077626262 

في يوم موعد الزيارة: أجِر االتصال لتبدأ 

- يمكنك البدء في مكاملة الفيديو قبل مدة أقصاھا نصف ساعة من الموعد وذلك عن طريق النقر على 
مربع "ابدأ موعد الفيديو".  

-  سيتم توجيهك تلقائياً الى زوم، والى مكان االنتظار (افتراضي). ستظهر رسالة على الشاشة 
مفادها بأنّه بانتظار اتصال املُضيف ’waiting for host to connect‘  . وبمجرد أن يتصل 
طبيبك ويكون جاهزاً لبدء استشارتك سيتم توصيلك تلقائياً باملوعد وسيبتدأ موعدك. يُرجى 
مالحظة أن العيادة ممكن أن تتأخر في بعض األحيان. سيكون باستطاعتك معرفة متى يكون 

طبيبك جاهزاً. 
 

- سيتم توجيهك من صفحة 

MyGOSH إلى موقع زوم، انقر 

على املربع ذو الصلة ( املربع 

األزرق لآليفون واألسود لألندروید) 

لتحميل التطبيق. 

 




