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تطبيق الخدمات الطالبية على 
الجوال

جامعة الملك فيصل في متناول يدك ...
والصور  األخبار  إلى  اللحظي  الوصول 
الفصلي،  المقررات  ودليل  الفيديو،  وأشرطة 
من  الطالب  عن  مفصلة  ومعلومات 
والكلية  المكتسبة  والساعات  المعدل 
حيث  من  المقرر  ومعلومات  والتخصص، 
والوقت،  والموعد  والمحاضر  الشعبة 
ومعلومات المقرر المفصلة للفصل الحالي 
حيث تظهر معلومات العالمات المكتسبة 

واالختبار النهائي والتقدير
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البوابة االفتراضية ثالثية األبعاد

مع صعود البيئات االفتراضية، قامت جامعة الملك 
فيصل بتوفير بوابة التعلم االفتراضية ثالثية األبعاد. 
خدمات  مع  األبعاد  ثالثي  التفاعل  يكون  بحيث 
وتوفر  بعد.  عن  التعليم  لطالب  متاح  الجامعة 
داخل  االفتراضي  الوجود  فيصل  الملك  جامعة 
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، حيث 
العمادة  أقسام  بين  بجولة  القيام  للدارس  يمكن 
الخ)  الفيديو،  ومؤتمرات  (الدردشة،  وإجراء  افتراضًيا 
مع موظفي العمادة والحصول على خدمات من 
األبعاد  ثالثية  االفتراضية  البوابة  وتحاكي  خاللها. 
وجود حقيقي للعمادة ويزيد من التواصل المباشر 

مع خدمات العمادة.
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متاحة  الجامعة  وخدمات  التعليمية  المواد  كل 
يشجع  مما  الجوال.  أجهزة  للمتعلمين من خالل 
والتعلم   التعليم  أنشطة  في  لمشاركة  على 
التعلم،  عملية  إثراء  وكذلك  المواد.  مع  والتفاعل 
التعليم  خدمات  إلى  الوصول  في  المرونة  وزيادة 
أي  وفي  مكان  أي  من  الطالب  مشاركة  وتعزيز 

وقت.
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التعلم المتنقل

شخص  ألي  تتيح  المحمول  تقنيات  استخدام  إن 
الحصول على المعلومات من أي مكان وفي أي 
وقت. وامتداًدا الستخدام هذه التقنيات في توصيل 
التعليم  في  الجوال  ودخول  اإللكتروني  التعليم 
فيصل  الملك  جامعة  قامت   .(m-Learning)
المطور  التعليم  برامج   توصيل  طريقة  بتطوير 
استخدام  خالل  من  الجامعة  وخدمات  لالنتساب 

تقنيات الجوال. 
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