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 21 من  2 صفحة رقم  

 

 

 المسؤول مع مباشرة الخدمة اسم

 AC092-174 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) – حكومة الخدمة نوع

 الطلبة 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_elearning_page_out_flash.html الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

 

 

  

http://delgate.kfu.edu.sa/3d_webpage/3D_elearning_page_out_flash.html
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 21 من  3 صفحة رقم  

 جدول المحتويات

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

 4 ..................................................................................................................... سطور يف اخلدمة -1

 5 ....................................................... (الكرتوني او ورقي) اخلدمة طلب منوذج -2

 6 ............................................................................ (Inputs) النظام على الدخول طريقة -3

 10 ........................................................... اخلدمة على للحصول املتبعة اخلطوات -4

 18 ........................................................ اخلدمة على احلصول ومتطلبات شروط -5

 19 ................................................................................................................ اخلدمة عمل مسار -6

 20 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية ياناتالب عرض -7

 21 ......................................................................................... النظام من اخلروج تسجيل -8
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 21 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

تقدم هذه الخدمة للطالب إمكانية التحاور المباشر مع موظفي عمادة التعلم اإللكتروني لإلجابة عن أسئلتهم 

في أوقات الدوام الرسمي. حيث يتاح للطالب عن طريق غرف حوار افتراضية يتم فتحها واستفساراتهم 

 التحاور بالصوت والنص مع الموظفين المختصين.
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 21 من  5 صفحة رقم  

 لب اخلدمة )ورقي او الكرتوني(منوذج ط -2
 

 هذه البوابة متاحة لالستخدام العام. ويسجل المستخدم فقط اسمه عند دخول الجلسة االفتراضية.     
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 21 من  6 صفحة رقم  

 

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 ادخل على الموقع الرئيسي للجامعة بكتابة العنوان التالي في برنامج االستعراض: -1

http://www.kfu.edu.sa/ 

 .اختر عمادة "التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد" من قائمة العمادات -2

 

  

http://www.kfu.edu.sa/
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 21 من  7 صفحة رقم  

 اضغط رابط البوابة االفتراضية ثالثية األبعاد من األسفل. -3

 

 

 األبعاد.اضغط على المكان المخصص في صفحة البوابة االفتراضية ثالثية  -4
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 21 من  8 صفحة رقم  
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 21 من  9 صفحة رقم  

 يتم تحميل البوابة االفتراضية واالنتقال إلى قائمتها الرئيسية. -4

 

 رابط القسم الذي تريد التحدث مباشرة من مسؤوله. اضغط-5
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 21 من  10 صفحة رقم  

 اخلطوات املتبعة للحصول على اخلدمة -4
 .على صورة المسؤول التي تظهر داخل البوابة  اضغط-1

 

 .Blackboard collaborateيتم فتح إطار جديد لتنزيل برنامج المشاركة  -2

اختر نوع نظام الكمبيوتر الذي تعمل عليه من القائمة الموجودة بهذه الصفحة، ثم اضغط  -3

 .Downloadزر 
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 21 من  11 صفحة رقم  

 

  انتظر حتي يكتمل تنزيل البرنامج. -4



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 21 من  12 صفحة رقم  

 

للبدء  Runاضغط رمز البرنامج الموجود أسفل إطار برنامج االستعراض. ثم اضغط زر  -5

 في خطوات تثبيت برنامج المشاركة.



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions لجنة التعاملات الالكترونية الحكومية  

 

 

 21 من  13 صفحة رقم  

 

 تابع الخطوات حتى يكتمل التثبيت. -6
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 21 من  14 صفحة رقم  

 لالنضمام للجلسات االفتراضية. Joinاضغط زر  -7

 

 .Join inسجل اسمك الثالثي، ثم اضغط  زر  -8
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 21 من  15 صفحة رقم  

 

 ي سيظهر أسفل إطار برنامج االستعراض، ليتم تشغيل برنامج المشاركة.اضغط الرمز الذ -9
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 21 من  16 صفحة رقم  

 

استخدم أدوات غرفة المشاركة االفتراضية لطرح أسئلتك على المتواجدين  -10

             بالغرفة.
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 21 من  17 صفحة رقم  
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 21 من  18 صفحة رقم  

 

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 .متاحة لالستخدام بشكل عامالخدمة  -

 الضغط على رابطها. يتم الوصول عليها عن طريق -

 .القسم المطلوب التواصل المباشر مع مسؤولهيتم اختيار  -

 يتم التواصل مع الموظف المختص للحصول على المعلومات أو طرح االستفسارات المطلوبة. -
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 21 من  19 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 21 من  20 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
 

 .المسؤوليحصل الطالب على إجابة على تساؤالته، أو حل لمشكلته بشكل عملي من خالل الموظف  -      
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 21 من  21 صفحة رقم  

  تسجيل اخلروج من النظام -8

 

 .المباشر مع المسؤول بإغالق نافذة الحوار االفتراضي للخروج من جلسة الحواريتم  -
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