
بسم هللا الرحمن الرحیم
السالم علیكم ورحمة هللا

ھدیتي المتواضعة للطلبة المستجدین...
 أرحب  بكم وأقدم  لكم عرض مختصر إلخوتنا 

وأخواتنا المستجدین 

كونوا معي أحبتي 



طریقة استخراج ایمیل خاص 
للطالبـ /ـة

الضافتك في إیمیل خاص بك أكادیمي یحتوي ع الكثیر –
من الممیزات:–
اوفیس تعطي نسخھ كاملھ لبرامجھا الى الطالب–
االوفیس ( الوورد - باوربوینت - اوت لوك - اكسس – –

اكسل ) تحملھم مجاناً ..
كما یمكن مراسلة الدكاترة الجامعیین بھذا اإلیمیل .–
ھذا االیمیل یثبت أنك طالب .–



ادخل  االعدادات > البرید > الحسابات > اضافة •
حساب 

• Exchange  وتختار
وتحط ایملك•

student.kfu.edu.sa@*****216

طبعا ھذا رقمك الجامعي تضعھ ببدایة االیمیل •
والجزء بعد عالمة @ ثابت لكل الطلبة..

• 

•�  بعدھا  الباسورد تبعك  وخالص 

طریقة استخراج ایمیل خاص 
للطالبـ /ـة



طریقة استخراج ایمیل خاص 
للطالبـ /ـة

الخطوة الثانیة:
تفتح الالبتوب.. تكتب 

بالقوقل:
أوفیس للطالب..

تضع ایمیلك الجامعي ثم 
رقمك االكادیمي 

والسري..
تتبع معي ھذه 

الخطوات:

سجل ایمیلك الجامعي..( اللي 
بدایتھ رقمك االكادیمي)
 I ,M A STUDENT

SINGN IN

ثم ادخل الرقم االكادیمي 
والسري
GOT IT

وحمل األوفیس ..



في البدایة المستوى األول المواد ستسجل تلقائي 
للطلبة وسنتعرض مباشرة الدخول للموقع واألنظمة 

في عدة شرائح 



طریقة الدخول للموقع 
/https://www.kfu.edu.sa/sites/Home



الخطوة الثانیة الدخول للخدمات الطالبیة كما في 
الصورة ادناه



توضیح لما تحتوي الخدمات الطالبیة



األنظمة المستخدمة في الجامعة 



 األنظمة التعلیمیة

األیقونات الغامقة تعني أنھا مفعلة•
الفاتحة تعني أنھا مغلقة وعلینا االنتظار فتحھا حسب التقویم •

الزمني.

 



نظام البالك بورد وھو نظام یتم انزال المحاضرات وایضا 
المناقشات والواجبات والمحاضرات المباشرة للطلبة



األنظمة التعلیمیة 
البالك بورد



 األنظمة التعلیمیة
نظام البالك بورد

لتحمیل المحاضرات•
لكل مقرر عدد 14 محاضرة تحسب من اعمال •
السنة لكل طالب وطالبة وتحسب درجاتھا اما •
عن طریق حضورھا او تحمیل المحاضرة•

 لحل الواجبات•
لكل مقرر 4 واجبات ولكل طالب وطالبة عدد •
من المحاوالت لحل الواجب وتحسب درجاتھا •
من اعمال السنة•

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEmtbSnf7OAhWGuxQKHbhTCW0QjRwIBw&url=http://vb.ckfu.org/t436458.html&psig=AFQjCNGa13Frlyf1mmxOHLY7BgBLbXJ4gQ&ust=1473371195321580


 األنظمة التعلیمیة
نظام البالك بورد

المحاضرات المباشرة•
یتم عمل 4 محاضرات مباشرة في المستوى( المباشرة الرابعة •

دون درجات)
الواحد لكل مقرر یتم التواصل مع دكتور •
المقرر مباشرة من قبل الطلبة في غرف•
افتراضیة •



األنظمة التعلیمیة 
 البالك بورد

لحل المناقشات
لكل مقرر 14 مناقشة یتم انزالھا مع المحاضرات 
في الغالب وتحسب درجاتھا من ضمن اعمال السنة
ونھیب لكل طالب وطالبة عدم االعتماد على النسخ

والحل كتابة لتالفي خصم درجات المشاركة 



النظام وھو نظام  آخر یتم انزال المحاضرات وایضا المناقشات 
والواجبات والمحاضرات المباشرة للطلبة



األنظمة التعلیمیة 
النظام االفتراضي



 األنظمة التعلیمیة
النظام االفتراضي

لتحمیل المحاضرات•
لكل مقرر عدد 14 محاضرة تحسب من اعمال •
السنة لكل طالب وطالبة وتحسب درجاتھا اما •
عن طریق حضورھا او تحمیل المحاضرة•

 لحل الواجبات•
لكل مقرر 4 واجبات ولكل طالب وطالبة عدد •
من المحاوالت لحل الواجب وتحسب درجاتھا •
من اعمال السنة•

لحل المناقشات•
لكل مقرر 14 مناقشة یتم انزالھا مع المحاضرات •
في الغالب وتحسب درجاتھا من ضمن اعمال السنة•
ونھیب لكل طالب وطالبة عدم االعتماد على النسخ•
والحل كتابة لتالفي خصم درجات المشاركة •



 األنظمة التعلیمیة
النظام االفتراضي

المحاضرات المباشرة•

یتم عمل 4 محاضرات مباشرة في المستوى•
الواحد لكل مقرر یتم التواصل مع دكتور •
المقرر مباشرة من قبل الطلبة في غرف•
افتراضیة •



معلومات ومالحظات مھمة سوف ننقلھا لكم قبل 
االنتقال للمرحلة الثانیة من الشرح التعلیمي 

لكل طالب 30 درجة تعتبر أعمال سنة یستطیع الجمیع الحصول علیا وال كن •
ضرورة حضور المحاضرات المسجلة أو حفظھا وأیضا حل المناقشات وأیضا 

الواجبات وأیضا المحاضرات المباشرة 
احرص عزیزي وعزیزتي الطالبة على االعتماد الشخصي بحضور •

المحاضرات و حل والمشاركات والواجبات وال ترتكب خطأ بـ االعتماد على 
المكاتب في الحل وتحمیل المحاضرات ألنھا ال تحسب لك 

إعداد جدول خاص للمتابعة المحاضرات والمناقشات والواجبات•
درجة االختبار من 70 وأعمال السنة 30 •



األنظمة التعلیمة

نظامي البالك بورد واالفتراضي مختصان لألعمال الفصلیة•
تحمیل محاضرات أو مشاھدتھا..•
حل المناقشات الـ ١٤ الخاصة بالمحاضرات.•
حل الواجبات الثالثة.•
مالحظة:•
األنظمة مكملة لبعضھا بمعنى:•
حلیت المناقشات بنظام البالك بورد•
والواجبات بنظام االفتراضي•
تحسب لك من النظامین.•

مالحظات ھامة



أھم البرامج المعتمدة لألعمال الفصلیة

المحاضرات المباشرة برنامج الجافا ( البتوب)•
تحمیل المحاضرات ( البتوب )•
بالصورة توضیح ألھم البرامج ..•
برامج للجوال:•
تطببق النتائج•
تطبیق المحاضرات المباشرة•
تطبیق البالك بورد ( التحتسب منھ درجات).•



عملیة السداد

یمكنكم السداد حسب التقویم الزمني
وذلك إما عن طریق التحویل البنكي أو الصراف اآللي

على حساب جامعة الملك فیصل 118 



تسجیل المقررات

لتسجیل المقررات البد من أمرین:•
االلتزام بعدد الساعات المحددة كما شرحناھا.1.

اختیار أرقام الـ CRN  الخاصة بك كطالب أو طالبة نظراً الختالفھ 2.
.

التسجیل للمقررات المختارة لك یبدأ من المستوى الثاني
بما أن الفصل األول تلقائي واجباري المواد من الجامعة.



خطوات تسجیل المقررات
دخول البانر.•
ادخال الرقم االكادیمي والسري.•
دخول المنطقة اآلمنة .•
الطالب ( واختیار الفصل الدراسي).•
تسجیل .•
تسجیل حذف واضافة .•
وادراج أرقام الـ  CRN. بالمربعات اسفل الصفحة•



تابع خطوات التسجیل

مالحظة ھامة:
لتفعیل الساعات اإلضافیة في آخر مستویین دراسیین:

تسجیل مقررین أو ثالثة فقط..
حتى تتفعل الساعات اإلضافیة الى ٢٢ ساعة دراسیة.

والیوم التالي تسجیل باقي مقرراتك



ھام جدا

البد من تتبع مسار المقررات المختارة من مستواك الدراسي بالجدول 
العام .

والمقررات االخرى من بقیة المستویات
في حال اتبعت لنفسك تنسیقاً خاصاً یتالءم ووضعك الدراسي .

.الجدول عام وثابت طیلة مستویاتك الدراسیة
التغییر سیكون بالتواریخ المدرجة حسب التقویم الزمني الجدید ..



ختاماً ..
    

         للتأكد من اكتمال تسجیلك للمقررات
      ادخل البانر..

 الطالب.. التسجیل.. التسجیل الحالي.
          ستكون مقرراتك المسجلة مدرجة ...

            

                           



وأخیراً
كان ھذا شرحاً یحتوي•
أھم أیقونات الدراسة الجامعیة•
تمنیاتي لكم بالنجاح والتفوق والسداد•
وأمنیات محققة بإذن هللا•

وأقدم شكري وامتناني للجندي المجھول خلف الكوالیس •
والذي ساھم في تطویر ھذا العمل 

•fatima999 أختكم في هللا


