
ضبط إعدادات الشبكة الجامعية الالسلكية

تتيح جامعة الملك فيصل لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس 

الالسلكية  الجامعية  الشبكة  على  الدخول  خدمة  وطلبة  وموظفين 

الالسلكي  االتصال  من  المستفيدين  كافة  الشبكة  هذه  تمّكن  حيث 

الشخصية  اآللي  الحاسب  أجهزة  باستخدام  وذلك  اإلنترنت  بشبكة 

المحمولة أو األجهزة الذكية.

لموظفي  المستخدم  اسم  يتضمن  فّعال  جامعي  حساب  يتوفر  أن 

الجامعة أو الرقمي الجامعي للطلبة باإلضافة إلى كلمة المرور.

التعريف

الشروط
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في حالة األجهزة الذكية

كيفية ضبط االتصال بالشبكة الجامعية الالسلكية

في هذه الخطوة سيتصل الجهاز بالشبكة 
تلقائيًا عندما يكون قريبًا من شبكة الواي 

فاي )وتكون الشبكة قيد التشغيل(

فتح »اإلعدادات« 
على الجهاز الذكي، 

والضغط على الشبكة 
Wi-Fi واإلنترنت

إدخال بيانات الحساب 
ekfu\user-  الجامعي :
name مع كتابة كلمة 

المرور الخاصة بالحساب 
الجامعي

الضغط على اسم الشبكة الجامعية 
الالسلكية الخاصة بنوع المستفيد : 

)KFU-Secured( في حال أن المستفيد 
KFU-Stu- )من منسوبي الجامعة، و
dents( في حال أن المستفيد طالب
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يمكن االتصال بالشبكة الالسلكية وذلك باتباع الخطوات التالية:
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في حالة أجهزة الحاسب اآللي المحمولة

يمكن االتصال بالشبكة الالسلكية وذلك باتباع الخطوات التالية:

الضغط على استعراض حالة الشبكة 
 View network status and( والمهام

tasks( كما هو موضح في الشاشة

الضغط على قائمة إبدأ )Start( واختيار 
 )Control Panel( لوحة التحكم

2

1
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في حال كان المستفيد من موظفي 
الجامعة، يكتب اسم الشبكة 

  )KFU-Secured(

اختيار إعداد اتصال جديد أو شبكة
 Set up new connecttion or(

)network

اختيار إعداد االتصال اليدوي لشبكة 
 Manually connect to( ال سلكية

)wireless network

4

34

في حال كان المستفيد من الطلبة، يكتب 
)KFU-Students( اسم الشبكة

Capital Letters Case Sensitive مع مراعاة حالة الحساسية للحروف
واستكمال باقي اإلعدادات المطلوبة والضغط على التالي )Next( كما هو موضح في الشاشة



6

78
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ستظهر الشاشة التالية، يجب التأكد 
من أن اسم الشبكة كما هو مدخل 

وأن جميع االختيارات كما هي موضحة 
بالشاشة واستكمال اإلعدادات بالضغط 

)Security( على تبويب األمان

التأكد من أن إعدادات األمان 
تم ضبطها كما هو موضح 

بالشاشة ومن ثم الضغظ على 
اإلعدادات )Settings( الخاصة 
بطريقة التحقق من الشبكة  

ستظهر الشاشة التالية، يجب 
التأكد من إزالة العالمة 

)When connecting( عند
ومن ثم الضغط على ضبط 

)Configure( اإلعداد

 في هذه الخطوة سيتم التأكيد بأنه قد تم 
إنشاء الشبكة بنجاح، يتم بعد ذلك الضغط 
 Change( على خيار تغيير إعدادات االتصال

 )connection settings
5
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12
التأكد من إزالة جميع العالمات 

الموجودة في تبويب
)                              ( كما هو 

موضح بالشاشة

10

11

ستظهر الشاشة التالية، يتم 
الضغط على خيارات متقدمة

)Advanced settings(

التأكد من إزالة جميع العالمات في 
 Advanced( الخيارات المتقدمة

settings( كما هو موضح بالشاشة

9
التأكد من إزالة العالمة عند االستخدام 

التلقائي السم المستخدم وكلمة 
المرور )When connecting( كما هو 

موضح في الشاشة
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قسم تقنيات التعليم والدعم الفني
9888

DIT.ETTSD@KFU.EDU.SA

وسائل االتصال بالدعم الفني:

يمكن لكافة منسوبي الجامعة التواصل مع فرق الدعم الفني من خالل وسائل التواصل التالية:

وحدة عالقات المستفيدين
5211

DIT.CSO@KFU.EDU.SA
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15
يتم كتابة اسم المستخدم كما هو 
موضح في هذه الشاشة وإدخال 
)Ok( كلمة المرور والضغط على

بعد ذلك سيتم االتصال بالشبكة 
الالسلكية للجامعة

ستظهر لنا هذه الشاشة، 
يتم بعد ذلك الظغط على 

)Close( إغالق

13

14
بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة 
الواي فاي الموجودة على شريط 

المهام أسفل سطح المكتب في  في 
الجهاز المحمول واختيار الشبكة 

المناسبة )موظف أو طالب(


