
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  االلكترونية الحكوميةلجنة التعامالت  

 

 

 11 من  1 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمةاستخدام دليل 

  جدول المحاضرات المباشرة 
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 11 من  2 صفحة رقم  

 

 

 جدول المحاضرات المباشرة الخدمة اسم

 AC092-155 الخدمة رقم

 (G-Cأفراد  ) –حكومة  الخدمة نوع

 أعضاء هيئة التدريس –الطلبة  المستفيدة الجهة

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للخدمة المقدمة الجهة

 معلوماتية الحالي الخدمة نضج مستوى

 من خالل الموقع اإللكتروني الخدمة تقديم قنوات

 https://goo.gl/4GmxtZ الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني

 

  



Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

King Faisal University 

  المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة الملك فيصل

Committee of e-Government Transactions  االلكترونية الحكوميةلجنة التعامالت  

 

 

 11 من  3 صفحة رقم  

 جدول احملتويات

 

 3 ...................................................................................................................................................... احملتويات جدول

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

 5 ................................................................................................................ اخلدمة طلب منوذج -2

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

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

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

 9 .................................................................................................................. اخلدمة عمل مسار -6

 10 .......................................................... (Output) للخدمة النهائية البيانات عرض -7
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 11 من  4 صفحة رقم  

 اخلدمة يف سطور -1

 

 .تتيح هذه الخدمة للطلبة وألعضاء هيئة التدريس االستعالم عن مواعيد المحاضرات المباشرة الخاصة بهم
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 11 من  5 صفحة رقم  

 منوذج طلب اخلدمة -2
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 11 من  6 صفحة رقم  

 (Inputsطريقة الدخول على النظام ) -3
 

 kfu.edu.saادخل على موقع جامعة الملك فيصل  -1

 اضغط رابط بوابة التعليم عن بعد. -2
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 11 من  7 صفحة رقم  

 

 للحصول على اخلدمةاخلطوات املتبعة  -4
  ".المحاضرات المباشرةرمز " اضغط-1
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 11 من  8 صفحة رقم  

 شروط ومتطلبات احلصول على اخلدمة -5
 

 الدخول على بوابة التعليم عن بعد .1

 

 الدخول على ايقونة المحاضرات المباشرة .2
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 11 من  9 صفحة رقم  

 مسار عمل اخلدمة -6
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 11 من  10 صفحة رقم  

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -7
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 11 من  11 صفحة رقم  
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