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مقدمة

نظام التدريب المطّور هو نظام إلكتروني يشمل جميع البرامج المجتمممةميمل والمتمدريمبميمل المتمي يم مدمم ما 

أعضاء هيئل التدريس واألقسام الةلميل بالكليات المختلفل ألفراد المجتمع. يشمممل المنمظمام جممميمع أفمراد 

المجتمع بحيث يمكن م التسجيل فيه واعتماد بيانات م من قبل الةمادة ومن ثم يمكن مم اللمتمحمام بمجممميمع 

 .)البرامج المتاحل على النظام )مع وجود مةايير وضوابط لحضور البرامج

كما يمكن للمدربين من أعضاء هيئل التدريس الدخول على حسابات م في نظام التدريب المممطمّور و لم  

من خالل استخدام بيانات م في نظام تيسير لت ديم الم ترحات التدريبيل. ويتم إنشماء سمجمل لمكمل ممدرب 

ويظ ر فيه البرامج الم دمل للجنل خدمل المجتمع والخاصل بالكليل أو الةمادة التابع ل ا و ل  لمالعمتممماد 

وأيضا البرامج التي تم تنفي ها. ومن خالل ه ه البوابل يمكن للمدرب تتبع الم ترحات ومةرفل حمالمتم ما. 

كما يمّكن النظام جميع المدربين من الحصول على الش ادات إلكترونياً في أي وقت بةد اكتمممال تمنمفميم  

البرنامج. كما يمكن للمدربين الرجوع لسجالت م في أي وقت للحصول على أي بيانات قد يحتماجمونم ما  

 .كةدد الحضور على سبيل المثال

وه ا الدليل خاص بشرح طري ل التةامل مع نظام التدريب المطّور المخماص بمةمممادة خمدممل المممجمتمممع 

والتةليم المستمر بجامةل الجوف. فمن خالل ه ا الدليل سيتمكن لجان خدمل المجمتمممع والمممدربميمن ممن 

مةرفل طري ل استخدام نظام التدريب لت ديم واستةراض الم ترحات  طري ل عرض البمراممج الممم متمرح 

وتتبةه  طري ل اعتماد م ترحات األعضاء أو رفض ا  طري ل عرض البرامج المنف ة  و أيضاً طمريم مل 

 الحصول على ش ادة.

إجراءات لجان خدمة المجتمع في الكليات والعمادات

 اللجنةطريقة الدخول على بوابة المقترحات ألعضاء 

ل يتطلب من لجنل خدمل المجتمع إنشاء حسابات للدخول على بوابل ت ديم الم ترحات. وليتمكمن رئميمس 

لجنل خدمل المجتمع واألعضاء من الدخول على بوابل الم ترحات يمكن م استخدام بميمانماتم مم فمي نمظمام 

تيسير والتي تم منح الصالحيات ل م مسب اً حسب صفل الةضو في تشكيل اللجنل بالكليل. وللدخول على 

 بوابل ت ديم الم ترحات على أعضاء اللجنل استخدام إحدى الطرم التاليل:

1



2

 استخدام ه ا الرابط للوصول السريع:•

https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juInsProp/proposal/login.xhtml 

 أو عن طريم نظام التدريب المطّور من خالل الرابط وكما هو موضح في الصورة:•

 https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/publicIndex.xhtml

( بةمد الضم مط  http://www.ju.edu.sa/index.php?id=4834أو عن طريم موقع الةمادة ) •

على رابط البرامج التدريبيل من ال ائمل اليمنى ومن ثم الض ط على رابط ت ديم الم ترحات للبرامج 

التدريبيل من ال ائمل المنسدلل وبةد  ل  الض ط على صورة ت ديم الم ترحات التدريبيل كمم مموضمح 

 هو في الصورة.

https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juInsProp/proposal/login.xhtml
https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/publicIndex.xhtml
http://www.ju.edu.sa/index.php?id=4834
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 أيضمماً يمممممكممن المموصممول لممممموقممع الممةمممممادة مممن خممالل الصممفممحممل الممرئمميممسمميممل لممجممامممةممل الممجمموف•

(www.ju.edu.sa بالض ط على شةار عمادة خدمل المجتمع والتةليم المستمر كما همو مموضمح )

 بالصورة.

وبةد الدخول من خالل احدى الطرم الساب ل يجب ادخال بيانات الدخول كما هو في نظام تيسير 

 للدخول على بوابل ت ديم الم ترحات كما هو موضح بالصورة.

http://www.ju.edu.sa
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في حال ظ ور رسالل "خطأ عفوا ... سجل  في الخدمات اإللكترونيل غير ممرتمبمط فمي المنمظمام   تنبيه:

اإلداري"  )كما هو موضح بالصورة( يجب تحديث بيانات الملف الشخص من خمالل بموبمل المخمدممات 

 اإللكترونيل الخاص بالجامةل من خالل الرابط التالي: 

https://mps.ju.edu.sa/MyJU/ju/login.xhtml 

طريقة استعراض المقترحات من قبل اللجنة

بةد تسجيل الدخول على بوابل ت ديم م ترحات البرامج التدريبيل ألعضاء هيئل التدريس يمكن ألعضماء 

اللجنل استةراض الم ترحات الم دمل ويمكن م أيضا ت ديم م متمرحمات خماصمل بم مم. المجمنء األول ممن 

 الشاشل خاصل بالم ترحات الم دمل من حساب الةضو نفسه أما الجنء الثاني خاص بالم ترحات 

https://mps.ju.edu.sa/MyJU/ju/login.xhtml
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ولةرض الم ترحات الواردة يمكن للةضو الن ر عملمى ايم مونمل الممم متمرحمات  الواردة والصادرة للجنل.

 الواردة كما هو موضح في الصورة.

الةضو مسؤول مسؤوليل تامل عن التأكد من صحل بياناته الشخصيل الظاهرة في المنمظمام. وفمي   تنبيه:

حال وجود خطأ في بيانات الةضو أو تبيةل ال سم أو الكليل يجب علمى المةمضمو المتمواصمل ممع اإلدارة 

 الةامل لت نيل المةلومات لتةديل الخطأ.

طريقة اعتماد المقترحات المقدمة من أعضاء هيئة التدريس

يمكن لرئيس اللجنل استةراض الم ترحات واعتمادها  رفض ا ممع وجموب  كمر السمبمب  أو إعمادتم ما 

مم مام   –لةضو هيئل التدريس للتةديل و ل  بةد الدخول على صفحل "الم ترحات الم دمل للجنل الكملميمل 

حاليل" و ل  من خالل الض ط على نر الم ترحات الواردة للجنل. وفي هم ه الصمفمحمل تمظم مر جممميمع 

الم ترحات الجديدة التي لم يتم في ح  ا اتخا  إي إجراء ل بالعتماد ول بالرفض كما  هو موضح فمي 

 الصورة.
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طريقة استعراض المقترحات المعتمدة أو المرفوضة

يمكن لرئيس اللجنل وأعضائ ا استةراض الم ترحات بةد اعتمماد أو رفمض )ممع وجموب  كمر سمبمب 

الرفض( الم ترح من اللجنل و ل  بالض ط على نر الم ترحات الصادرة من اللجنل. وتمظم مر صمفمحمل 

م ام الساب ل" كما هو موضح في الصورة. ومن ه ه الصفحل يمكن   –"الم ترحات الم دمل للجنل الكليل 

للجنل متابةل حالل الطلبات المرسلل للةمادة.

إجراءات تقديم مقترح من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة

  طريقة الدخول على بوابة المقترحات ألعضاء هيئة التدريس

ولیتمكن  المقترحات.  تقدیم  بوابة  على  للدخول  حسابات  إنشاء  التدریس  ھیئة  أعضاء  من  یتطلب  ال 
عضو ھیئة التدریس من الدخول على بوابة تقدیم المقترحات یمكنھ استخدام بیاناتھ في نظام تیسیر 
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و ل  عن إحدى الطرم التي تم شرح ا في بدايل الدليل. بةد الدخول على بوابل ت ديم الم ترحات سوف 

تظ ر الصفحل الرئيسيل لةضو هيئل التدريس والتي يمكن من خالل ا ت ديم م متمرح جمديمد  اسمتمةمراض 

الم ترحات الم دمل/المنف ة. ويظ ر أيضاً عداد يوضح عدد الم ترحات الم دمل  وفمرنهما حسمب حمالمل 

 الم ترح )مسودة  تحت اإلجراء  مةتمدة أو مرفوضل( كما هو موضح في الصورة.

 

 

الةضو مسؤول مسؤوليل تامل عن بياناته الشخصيل الظاهرة في النظام. وفي حمال وجمود خمطمأ  تنبيه:

 في البيانات الشخصيل يجب على الةضو مراجةل إدارة ت نيل المةلومات لتةديل الخطأ.

 

 طريقة تقديم مقترح جديد

يمكن لةضو هيئل التدريس ت ديم م ترح جديد بالض ط على نر "ت ديم م تمرحمات جمديمد" ممن الشماشمل 

الرئيسيل بةد الدخول على بوابل ت ديم الم ترحات. ويجب على عضمو هميمئمل المتمدريمس تمةمبمئمل جممميمع 

 الخانات مع مراعاة عدم التأخر في إدخال البيانات الخاصل بالم ترح وبةد  ل  يمكن الض ط على نر 
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 "إرسال" أو "حفظ الم ترح كمسودة" كما هو موضح في الصورة.
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في حال ظ ور خطأ بةد الض ط على نر إرسال الرجاء إعادة الت ديم من جديد مع مراعاة عمدم   تنبيه:

التأخر في إدخال البيانات. يمكن لةضو هيئل التدريس حفظ البيانات على ملمف خمارجمي ونسمخم ما فمي 

 ح ول نمو ج الت ديم لضمان سرعل تةبئل النمو ج.

 

 طريقة استعراض وتتبع المقترح المقدم

يمكن لةضو هيئل التدريس استةراض الم ترح الم مدم بمالضم مط عملمى نر "اسمتمةمراض الممم متمرحمات 

الم دمل"  أو من خالل الض ط على رابط "م ترحاتي" في أعلى الصفحل. ولستةراض الم ترح الم مدم 

 يجب الض ط على نر "تحرير" كما هو موضح في الصورة.

 

 

 

بةد الض ط على نر "تحرير" سوف يتم استةراض البرنامج الم ترح كما هو موضح في الصورة. في 

حال كان الم ترح مسودة يمكن للم دم استكمال البيانات وإرسال ا. اما فمي حمال سمبمم وأن تمم إرسمال 

 الم ترح فيمكن تتبع الم ترح لمةرفل حالته.
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لتتبع الم ترح يمكن الض ط على نر "تتبع الم ترح" لستةراض حالمل المطملمب كممما همو مموضمح فمي 

 الصورة التاليل.

 

 

وفيه حال تم تنفي  الم ترح أكثر من مره يمكن استةراض تفاصيل البرامج وعدد المسجلميمن ممن خمالل 

 الض ط على نر "البرامج المنف ة للم ترح". وستظ ر البرامج كما هو موضح في الصورة التاليل.
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 طريقة استعراض المقترحات المنفذة وطباعة الشهادة

يمكن لةضو هيئل التدريس استةراض الم ترحات المنمفم ة بمالضم مط عملمى نر "اسمتمةمراض المبمراممج 

التدريبيل المنف ة" أو من خالل الض ط على رابط "برامجي المنف ة" في أعلى الصفحل كما هو مموضمح 

 في الصورة التاليل.

 

بةد استةراض البرامج التدريبيل المنف ة يمكن لةضو هيئل التدريس طباعل الش ادة بالض ط على نر 

 طباعل الش ادة كما هو موضح في الصورة التاليل.
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لطباعل الش ادة يجب أن تكون حالل البرنامج مكتمل في حال ان كانت حالل البرنامج ممةمتمممد ل  تنبيه:

 يمكن طباعل الش ادة حتى تت ير الحالل.

 

 طريقة استعراض أرشيف البرامج المنفذة

يمكن للجان خدمل المجتمع في الكليات/الةمادات وأيضاً أعضاء هميمئمل المتمدريمس اسمتمةمراض أرشميمف 

البرامج المنف ة والخاصل بكل كليل أو عمادة. و ل  باختيار اسم الكليل أو المةمممادة ممن خمالل الم مائمممل 

المنسدلل الخاصل بح ل "بالتةاون مع" كما هو موضح بالصورة. وللوصول ألرشيف البمراممج المرجماء 

 /https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublicالض ط على الرابط التالي: 

 

 

 

 

 

 

 يتم تةديل الدليل المستخدم  لبوابل ت ديم الم ترحات حسب المستجدات او بشكل دوري ويةتمد الدليل المتاح في موقع الةمادة.
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