
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  

 

 

 12 من  1 صفحة رقم  

 

 ادخل على الموقع الرئيسي للجامعة بكتابة العنوان التالي في برنامج االستعراض: -1

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

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

 

  

http://www.kfu.edu.sa/
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 12 من  2 صفحة رقم  

 اضغط رابط البوابة االفتراضية ثالثية األبعاد من األسفل. -3
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 12 من  3 صفحة رقم  

 اضغط على المكان المخصص في صفحة البوابة االفتراضية ثالثية األبعاد. -4

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
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 12 من  4 صفحة رقم  

 يتم تحميل البوابة االفتراضية واالنتقال إلى قائمتها الرئيسية. -5

 

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

 .على صورة المسؤول التي تظهر داخل البوابة  اضغط-6

 

 .Blackboard collaborateيتم فتح إطار جديد لتنزيل برنامج المشاركة  -7

اختر نوع نظام الكمبيوتر الذي تعمل عليه من القائمة الموجودة بهذه الصفحة، ثم اضغط  -8

 .Downloadزر 
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 12 من  6 صفحة رقم  

 

  انتظر حتي يكتمل تنزيل البرنامج. -9
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 12 من  7 صفحة رقم  

 

 Runاضغط رمز البرنامج الموجود أسفل إطار برنامج االستعراض. ثم اضغط زر  -10

 للبدء في خطوات تثبيت برنامج المشاركة.
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 12 من  8 صفحة رقم  

 

 تابع الخطوات حتى يكتمل التثبيت. -11
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 12 من  9 صفحة رقم  

 لالنضمام للجلسات االفتراضية. Joinاضغط زر  -12

 

 .Join inسجل اسمك الثالثي، ثم اضغط  زر  -13
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 12 من  10 صفحة رقم  

 

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

 المشاركة.
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 12 من  11 صفحة رقم  
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 12 من  12 صفحة رقم  

أدوات غرفة المشاركة االفتراضية لطرح أسئلتك على المتواجدين  استخدم-15

             بالغرفة.

 

 

 


