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 10 من  1 صفحة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل استخدام خدمة 

 
 (Apple Store)  الدليل االرشادي للخدمات الطالبية بتقنية الواقع اإلفتراضي
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 10 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 الدليل االرشادي للخدمات الطالبية بتقنية الواقع اإلفتراضي الخدمة اسم

  الخدمة رقم

 (G-Cأفراد ) –حكومة  الخدمة نوع

 الطلبة المستفيدة الجهة

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد للخدمة المقدمة الجهة

 معلوماتية الحالي الخدمة نضج مستوى

 تطبيقات الهاتف الجوال الخدمة تقديم قنوات

  الخدمة على مباشر رابط

هاتف مباشر للتواصل مع الجهة 
 المقدمة للخدمة

8003030308 

 del@kfu.edu.sa بريد إلكتروني للدعم الفني
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 10 من  3 صفحة رقم  

 

 الخدمة في سطور
 

ي الت ةالطالبييشرح الية عمل كل خدمة من الخدمات عن طريق الجوال دليل مرئي تفاعلي هي خدمة تقديم 

 ي على بوابة التعليم عن بعد.بشكل يوم يتعامل معها الطالب
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 10 من  4 صفحة رقم  

 

 لكتروني(إنموذج طلب الخدمة ) -1
 

  Aurasmaإلكترونياً على تطبيق الجوال تسجيل دخول الطالب       
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 10 من  5 صفحة رقم  

 :الخطوات المتبعة للحصول على الخدمة -2

 Play Storeادخل على  -1

 Aurasmaحمل تطبيق  -2

 قم بتسجيل حساب جديد -3
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 10 من  6 صفحة رقم  

 KFU-ARابحث عن قناة جامعة الملك فيصل  -3
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 10 من  7 صفحة رقم  

 لمتابعة االدلة االرشادية الموجودة على قناة الجامعة. Followقم بالضغط على  -4
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 10 من  8 صفحة رقم  

 

 

 

 شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة -3

 الدخول على رابط الخدمة 

  تسجيل الدخول على التطبيق. 

 .عمل متابعة لقناة العمادة 
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 10 من  9 صفحة رقم  

 

 

 (Outputعرض البيانات النهائية للخدمة ) -4
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