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 خدمةاستخدام دليل 

  

 KFU e-Polyclinic  المجمع الطبي بجامعة الملك فيصل 
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 8 من  2 صفحة رقم  

 

 

 

 KFU e-Polyclinic  المجمع الطبي بجامعة الملك فيصل الخدمة اسم

 أعضاء هيئة التدريس جميع منسوبي الجامعة بما فيهم الطالب، و المستفيدة الجهة

 المركز الطبي للخدمة المقدمة الجهة

 تفاعلية الحالي الخدمة نضج مستوى

 األجهزة الجوالةمن خالل  الخدمة تقديم قنوات

 الخدمة على مباشر رابط
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socyle.kfuclinics 
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 8 من  3 صفحة رقم  

 

 اخلدمة يف سطور

 

عن بياناتهم  االستعالممن بالجامعة مراجعي مجمع العيادات الطبية هذه الخدمة  تمكن

ستعراض زياراتهم السابقة وزيارات التابعين او، وبيانات التابعين لهم المسجلين بالمجمع

، ومتابعة جديد أخبار المجمع، حجز موعد مسبق لدى إحدى العياداتتمكنهم من و، السابقة

من خالل تطبيق إلكتروني مجاني  .نصائح الطبية الدورية المقدمة من األطباءواالستفادة بال

 يمكن تثبيته على كافة الهواتف واألجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.
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 حمل التطبيق على جهاز أندرويد الخاص بك من خالل متجر جوجل بالي عن طريق الرابط: -1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socyle.kfuclinics 
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 8 من  5 صفحة رقم  

 .ضمن التطبيقات ليتم تشغيل التطبيق" الموجود KFU e-Polyclinic" أيقونة التطبيقاضغط  -2
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 8 من  6 صفحة رقم  

 . باسم المستخدم وكلمة المرورسجل الدخول  -3
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 8 من  7 صفحة رقم  

األيقونة المطلوبة من خالل الشاشة الرئيسية لالطالع على الملف الشخصي، واالطالع على  اضغط -4

  .المعلومات األخرى، أو حجز المواعيد
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 8 من  8 صفحة رقم  

 اطلع على المعلومات، أو اختر البيانات التي تريد التعامل معها. -5

 


