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ما هي منظومة
المعامل اإلفتراضية

V-LAB

1



 سعيًا من
ات التطـور لمواكبـة  بيشة  بجامعة  المعلومـات  وتقنيـة  لإلتصـاالت  العامة                                               اإلدارة 

منظومة بتوفير  لذلك قامت  التعليمية,  العملية  وخاصة  المجاالت  كافة  في   الحديثة 

 المعامــل اإلفتراضيــة                والتي تدور فكرتهــا  األساسية حول استخـدام أنظـمة

اإلعتياديةمثل                 وتطبيقات وبرامج حاسوبية على بيئة افتراضية دون  التشغيـل 

وصيانــة عتـاد  من  الرئيسيــة  متطالباتهـا  بكافــة  كمبيوتـر  أجهـزة  لتوفير  الجامعة   حاجة 

وتكاليف رخص األنظمة والبرامج وغيرها

V-LAB

Windows

2



من هم
المستفيدين منها
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المستفيدين

 من منظومة المعامل هم جميع منسوبي الجامعة من 

   موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلبة
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أهم
مميزات منظومة

المعامـل اإلفتراضيـة
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.

السهولة

المرونة

الكفاءة

األمان

وسهولة الدخول  بسهولة  تتميز 
تتطلب ال  أنها  حيث   اإلستخدام 
وكلمة المستخدم  اسم   سوى 

فقط المرور 

 حيث أنها تحتوي على العديد من األنظمة
والبرامج المرخصة والموثوقة وتشمل كافة

التخصصات والمجاالت في بيئة متطورة
  وآمنة

إي من  إليها  الدخول   فيمكنك 
أو الجامعة  داخل  سواء   مكان 
ملفاتك ونسخ  وحفظ   خارجها 
مكان أي  من  عليها   والتعديل 

تشاء  وقتما 

 حيث تعمل بكفاءة وعتاد قوي يمكنك
 من تشغيل كافة األنظمة والبرامج
 التي تطلب إمكانيات عالية كما توفر

 لك مساحات تخزين كبيرة

https://vlab.ub.edu.sa/Citrix/StoreWeb/
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طريقة
الدخول للخدمة
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قم بالدخول على موقع الجامعة

MYubثم قم بالدخول على بوابة الخدمات اإللكترونية

بوابة الخدمات اإللكترونية

”V-lab“ ومن قائمة الخدمات اختر المعامل اإلفتراضية

جديدالمعامل اإلفتراضية

https://my.ub.edu.sa/
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1
Citrix Recever وجود                            ثم الدخول

  بعد اإلنتقال لهذة الصفحة اضغط هنا للتحقق من

**

  بعد التحقق من وجود                            ستظهر لك
 هذه النافذة المنبثقة ,قم بالضغط هنا
Citrix Recever

 وفي حال عدم ظهور

 النافذة المنبثقة  فيجب

 عليك تحميل البرنامج أوًال

 من هنا لكي تتمكن من

 الدخول
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(ub.edu.sa  نطاق خاص بالعاملين بالجامعة    -   students.ub.edu.da  نطاق خاص بالطلبة)  

بعد ذلك سوف تنتقل لصفحة تسجيل الدخول

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك

ثم قم باختيار النطاق المناسب لك حيث أن:
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والتطبيقات بعد ذلك سوف تنتقل إلى الصفحة التي تحتوي على البرامج 

ويمكنك اآلن التعامل معها واستخدام أي برنامج بكل سهولة , كما يمكنك

حفظ ملفات العمل على جهازك او حفظها على النظام واعادة فتحها من اي 

مكان آخر واستكمال العمل عليها مرة أخرى فقط عن طريق الدخول إلى 

حسابك مرة أخرى 
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نسعد دائمًا بخدمتكم

https://www.ub.edu.sa/ar/itc/home.aspx


