
Desktopالكمبيوتر المكتبي

)zoom.us/download( 11  أفتح المتصفح وأدخل على الموقع  Open you browser and go to )zoom.us/download)

)Zoom Client for Meetings( 22  قم بتنزيل وتثبيت  Download and install )Zoom Client for Meetings)

)Sign In( 33 افتح التطبيق، ثم انقر على  Open the application and click )Sign In)

  )Sign In with SSO ( 44  اختر Choose )Sign In with SSO)

)Continue( ثم انقر على ،)maeen( 55  أكتب كلمة  Type in )maeen) and then click )Continue)

6  سيتم توجيهك إلى صفحة الويب الخاصة باتحاد معين 
Maeen Federation، ومن ثم قم باختيار الجامعة أو الجهة 

التي تنتمي لها من القائمة

6   You will be redirected to Maeen Federation 
webpage. Choose the University or Organization you 
work in, and then click )Select)

7  أدخل اسم المستخدم وكلمة السر المعطاة لك من جهة 
)Login( عملك، ثم انقر على

7   Type in the )Username) and )Password) provided 
by your employer and then click )Login)

)Accept( 88  تأكد من صحة المعلومات الخاصة بك ثم اختر  Make sure your information is correct and then 
Click )Accept)

)Open Zoom( 99  من الشاشة أمامك اختر  Pop-up menu will show up choose )Open Zoom)

Mobile devicesأجهزة محمولة

Zoom) from the app store( Download and install  11  قم بتحميل وتثبيت )Zoom( من متجر التطبيقات

)Sign In( 22  افتح التطبيق وانقر على  Open the application and click )Sign In)

)Sign In with SSO( 33  اختر  Choose )Sign In with SSO)

)Continue( ثم انقر على ،)maeen( 44  أكتب كلمة  Type in )maeen) and then click )Continue)

5 سيتم توجيهك إلى صفحة الويب الخاصة باتحاد معين 
Maeen Federation، ومن ثم قم باختيار الجامعة أو الجهة 

التي تنتمي لها من القائمة

5  You will be redirected to Maeen Federation 
webpage. Choose the University or Organization you 
work in, and then click )Select)

6  أدخل اسم المستخدم وكلمة السر المعطاة لك من جهة 
)Login( عملك، ثم انقر على

6  Type in the )Username) and )Password) provided 
by your employer and then click )Login)

)Accept( 77  تأكد من صحة المعلومات الخاصة بك ثم اختر  Make sure your information is correct and then 
click )Accept)

خطوات استخدام خدمة

Steps to use                    service


