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 19 من  2 صفحة رقم  

 

 المباشرة األسئلة غرفة خدمة الخدمة اسم

 AC092-152 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) – حكومة الخدمة نوع

 الطالب المستمر  المستفيدة الجهة

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للخدمة المقدمة الجهة

 إجرائية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 http://delgate.kfu.edu.sa/3d_webpage/3D_menu/3D_efaq.html الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

 

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعامالت االلكترونية الحكومية  

 

 

 19 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

 
 3 ...................................................................................................................................... جدول المحتويات

 4 ............................................................................................................................ .... الخدمة في سطور -1

 5 .................................................................................................. .... نموذج طلب الخدمة )ورقي او الكتروني( -2

 6 ........................................................................................................... (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3

 15 ................................................................................................. ..... شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -4

 16 ......................................................................................................................... .... مسار عمل الخدمة -5

 17 ................................................................................................... (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6

 18 ..................................................................................................................... .. ملخص خطوات الخدمة: -7
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 19 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

ديثة، الح الطرق بأفضل طالبها مع التواصل جسور مد إلى عمادة التعلم االلكتروني والتعليم عن بعد من حرصًا

 وابةالب على الدخول وعند العمادة، داخل افتراضيًا التجولمن  للطالبفقد تم تدشين هذه الخدمة بحيث تسمح 

  .v FAQيتم اختيار  االبعاد الثالثية

 .األيقونة في المعلنة الساعات وحسب المتاحة االفتراضية الغرف إحدى على الدخول فيتم

 مشاكلكم وحل استفساراتكم على للرد العمادة موظفي مع للمحادثة افتراضية غرف عن عبارة الخدمة وهذه

 .الرسمية العمل أيام خالل متاحة وستكون

 الدوام وقت في يعمل والذي 8003030308 المجاني الرقم وهي األخرى للخدمات إضافية الخدمة هذه وتعتبر

 .الطالبية الخدمات في المتكررة االستفسارات ايقونة وكذلك 08:30 إلى الساعة 04:00الساعة  من الرسمي
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 19 من  5 صفحة رقم  

 الكرتوني(منوذج طلب اخلدمة )ورقي او  -2
 

.والدخول على البوابة ثالثية االبعاد تسجيل دخول الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور        
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 19 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 .اليسار جهة الموجود "األبعاد ثالثية البوابة" رابط اضغط -2
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 19 من  7 صفحة رقم  

 .األبعاد ثالثية االفتراضية البوابة صفحة في المخصص المكان على اضغط -3
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 19 من  8 صفحة رقم  

 .الرئيسية قائمتها إلى واالنتقال االفتراضية البوابة تحميل يتم -4

 .التوجيه أسهم ضمن الموجودين V-FAQs رابطي من أي اضغط -5
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 19 من  9 صفحة رقم  

 من األوقات في للتواصل المتاحة الغرف وعرض التواصل، أوقات لصفحة االنتقال يتم -6

 .مساًءا التاسعة حتى السابعة الساعة ومن السادسة، الساعة إلى الرابعة الساعة

 

 الرمز بضغط االفتراضية، البوابة في به تتواجد الذي للوقت المناسبة الغرفة اختر  -7

 .بها الخاص

 .Blackboard collaborate المشاركة برنامج لتنزيل جديد إطار فتح يتم -8

 اضغط ثم الصفحة، بهذه الموجودة القائمة من عليه تعمل الذي الكمبيوتر نظام نوع اختر -9

 .Download  زر
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 19 من  10 صفحة رقم  

 

 البرنامج تنزيل يكتمل حتى انتظر -10
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 19 من  11 صفحة رقم  

 
 

  زر اضغط ثم .االستعراض برنامج إطار أسفل الموجود البرنامج رمز اضغط  -11

Run وحتى يتم انتهاء تثبيت البرنامج. المشاركة برنامج تثبيت خطوات في للبدء 

 .االفتراضية للجلسات لالنضمام Join زر اضغط -12
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 19 من  12 صفحة رقم  

 

  Join زر اضغط ثم الثالثي، اسمك سجل -13
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 19 من  13 صفحة رقم  

 

 

 برنامج تشغيل ليتم االستعراض، برنامج إطار أسفل سيظهر الذي الرمز اضغط -14

 .المشاركة
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 19 من  14 صفحة رقم  

 

 بالغرفة. المتواجدين على أسئلتك لطرح االفتراضية المشاركة غرفة أدوات استخدم -15
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 19 من  15 صفحة رقم  

 على اخلدمةشروط ومتطلبات احلصول  -4
 

 بالنظام، وله حساب إلكتروني. مسجل( الطالب) المستفيد يكون أن
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 19 من  16 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -5
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 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -6
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 ملخص خطوات اخلدمة: -7
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