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 مقدمة

نظام التدريب المطّور ھو نظام إلكتروني يشمل جميع البرامج المجتمعية والتدريبية التي يقدمھا أعضاء ھ�ي�ئ�ة 

التدريس وا(قسام العلمية بالكليات المختلفة (فراد المجتمع. يشمل النظام جميع افراد المجتمع بحيث ي�م�ك�ن�ھ�م 

التسجيل فيه واعتماد بياناتھم من قبل العمادة ومن ثم يمكنھم ا4لتحاق بجميع البرامج المتاحة على النظام (م�ع 

 .)وجود معايير ا4نضباط في الحضور للبرامج

 

يتم إنشاء سجل تدريبي لكل متدرب يتم تسجيله في النظام بشكل إلكتروني بحيث يتيح السجل التدريب�ي ج�م�ي�ع 

البرامج التي تم ا4لتحاق بھا وحضورھا واجتيازھا من عدمه. كما يمّكن النظام جميع المتدربين من الح�ص�ول 

على الشھادات إلكترونياً في أي وقت بعد حضور واجتياز البرنامج. كما يمكن ل�ل�م�ت�درب�ي�ن ال�رج�وع ل�ل�ن�ظ�ام 

 .وا4ستفادة من المحتوى التدريبي (ي دورة سابقة تم حضورھا

 

وھذا الدليل خاص بشرح طريقة التعامل مع نظام التدريب المّطور الخاص بعمادة خدمة ال�م�ج�ت�م�ع وال�ت�ع�ل�ي�م 

المستمر بجامعة الجوف. فمن خDل ھذا الدليل سيتمكن المتدرب من معرفة طريقة التسجيل في نظام التدريب، 

طريقة التسجيل في البرامج التدريبية، طريقة عرض تفاصيل الدورات/المحاضرات، طريقة إلغاء ال�ت�س�ج�ي�ل، 

 طريقة الحصول على شھادة الحضور وأيضا طريقة التحقق من صحة الشھادة.

 

 طريقة التسجيل في نظام التدريب المطّور

ليتمكن المتدرب من التسجيل في البرامج التدريبية والتثقيفية والمجتمعية المقدمة من ع�م�ادة خ�دم�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

والتعليم المستمر يجب عليه أو4ً إنشاء حساب في نظام التدريب المطّور وذلك لمرة واحدة فقط. Iنشاء حساب 

 في نظام التدريب المطّور على المتدرب إتباع الخطوات التالية:

 

 أو4ً: تعبئة نموذج التسجيل بالبيانات الصحيحة بالكامل.
 

 ثانياً: الضغط على زر إرسال الموجود في أخر نموذج التسجيل Iرسال الطلب كما موضح في الصورة.

 

بعد الضغط على زر إرسال يكون المتدرب قد سجل في نظام التدريب المطّور وسيصله بريد إلكتروني ي�ؤك�د 

تسجيله. وفي حال ظھور عبارة (نأسف لحدوث خطأ) عند التسجيل الرجاء إغDق الصفح�ة وال�م�ح�اول�ة م�رة 

 أخرى.
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 يمكن الوصول لنموذج التسجيل بإحدى الطرق التالية:

 https://bit.ly/2B52mqvاستخدام ھذا الرابط للوصول السريع  •

/https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServicesأو عن طريق رابط موقع نظام التدريب المطّور ( •

juPublic/publicCourseSearch.xhtml (  والضغط على زر (إنشاء حساب جديد) كما ھو موضح

 في الصورة.

 

أو عن طريق موقع العمادة بعد الضغط على رابط البرامج التدريبية من القائمة اليمن�ى وم�ن ث�م الض�غ�ط  •

على رابط التسجيل في البرامج التدريبية من القائمة المنسدلة وبعد ذلك على صورة التسجيل كما م�وض�ح 

 2 في الصورة.

https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/publicCourseSearch.xhtml
https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/publicCourseSearch.xhtml
https://bit.ly/2B52mqv


  

 

  

 

 

 

 

 

 كما يمكن للمتدرب أيضاً الوصول لموقع العمادة من خDل الصفحة الرئيسية لجامعة الجوف    ••••

)www.ju.edu.sa بالضغط على شعار عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر كما ھو موضح (

 بالصورة.

 

 طريقة تسجيل دخول في النظام

بعد التسجيل في نظام التدريب المطّور يمكن للمتدرب الدخول فوراً على حسابه برقم الھوية/اIقامة المستخ�دم 

 .في التسجيل مع كلمة المرور الخاصة به والتي قام بتسجيلھا عند إنشاء الحساب

 للدخول على حساب المتدرب الرجاء إتباع الخطوات التالية:


juPublic/JUSocietyServicesh/أو4ً: الدخول على نظام التدريب المطّور (ps://mps.ju.edu.sa/

publicCourseSearch.xhtml (  الدخول كما ھو موضح في الصورة.والضغط على زر تسجيل  
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ثانياً: إدخال رقم الھوية وكلمة المرور التي تم اختيارھا عند التسجيل في نظام التدريب المطّور وبعد ذلك 

 الضغط على زر تسجيل دخول كما ھو موضح في الصورة.

 

عند الضغط على زر تسجيل دخول سوف تظھر للمتدرب صفحة ترحيبية تأكيداً على تسجيل الدخول ويمكنه 

 بعدھا الضغط على الرئيسية لDنتقال للصفحة الرئيسية كما ھو موضح في الصورة.
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في حال نسيان المتدرب لكلمة المرور يجب الضغط على زر (نسيت كلمة ال�م�رور) وإدخ�ال الس�ج�ل   تنبيه:

المدني/اIقامة وأيضا البريد اIلكتروني ومن ثم الضغط على زر إعادة تعيين كلمة المرور كما ھو موضح في 

الصورة. بعد ذلك سوف يصل للمتدرب بريد إلكتروني يحتوي على كلمة م�رور م�ؤق�ت�ة ي�م�ك�ن اس�ت�خ�دام�ھ�ا 

 للدخول على حسابه ويمكن تعديلھا مره أخرى من خDل ملف المستخدم.

 

 طريقة التعديل على ملف المتدرب الشخصي

يمكن للمتدرب تعديل بيانات اIيميل، الجوال، تاريخ الميDد، ج�ھ�ة ال�ع�م�ل، ق�ط�اع ال�ع�م�ل م�ن خ�Dل م�ل�ف 

المستخدم الخاص به وذلك بعد الدخول على حسابه في نظام التدريب كما ھو موضح في الصورة. يجب عل�ى 

 المتدرب حفظ البيانات بالضغط على زر (حفظ) بعد ادخال التعديل المطلوب.
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بالنسبة لDسم، رقم الھوية/اIقامة، أو الجنس في حال تسجيله بالخطأ عند إنش�اء ال�ح�س�اب ف�D ي�م�ك�ن  تنبيه:

تعديله من ملف المستخدم ويجب على المتدرب التواصل مع العمادة لطلب التعديل مع إرف�اق ا4س�م ب�ال�ك�ام�ل 

 .ورقم الھوية

 

 طريقة التسجيل في البرامج التدريبية

يمكن للمتدرب استعراض البرامج التدريبية المتاحة من خDل الصفحة الرئيسية لنظام التدريب المطّور أو عن 

. سيتم عرض جميع البرامج التدريبية كما ھو موضح  https://bit.ly/2O3TEN9 طريق زيارة ھذا الرابط

 في الصورة.

 

https://bit.ly/2O3TEN9
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بالضغط على زر (التفاصيل) يمكن للمتدرب عرض تفاصيل البرنامج كاملًة. وللتسجيل في ال�ب�رن�ام�ج ي�م�ك�ن 

للمتدرب تسجيل الدخول في نظام التدريب أو4 ومن ثم اختيار البرنامج الذي يريد الت�س�ج�ي�ل ب�ه أو ب�إم�ك�ان�ه 

تسجيل الدخول بعد عرض تفاصيل البرنامج والضغط على زر (تسجيل في الب�رن�ام�ج) ف�ي أخ�ر ال�ت�ف�اص�ي�ل 

وسينقله لصفحة تسجيل الدخول إن لم يكن مسجDً الدخول من قبل. وبعد ادخال بيانات الدخول سيتم التس�ج�ي�ل 

 في البرنامج التدريبي كما ھو موضح في الصورة التالية. 

 

يعتبر التسجيل في البرنامج تسجيDً مبدئياً/ أولياً ويجب الحصول على بريد إلكتروني من العمادة ي�ف�ي�د  تنبيه:

ف�ي  )باعتماد تسجيلكم في البرنامج لحضور البرنامج أو تظھر حالة التسجيل (تم اعتماد تسجيلكم في البرنام�ج

 سجلكم التدريبي.
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في حال استعراض الصفحة الرئيسية لنظام التدريب المطّور وظھور عبارة (4 يوجد برامج تدريبي�ة ي�م�ك�ن�ك 

خبار على بريدكم اIلكتروني) ك�م�ا ( التسجيل فيھا حالياً ويمكنكم التسجيل في البوابة لتصلكم آخر البرامج و ا

 ھو موضح بالصورة. ھذا يعني عدم وجود برامج متاحة للتسجيل حالياً.

 

 طريقة عرض البرامج التدريبية التي تم التسجيل بھا

يمكن للمتدرب عرض جميع البرامج التدريبية التي تم التسجيل بھا مسبقا والرجوع لھا في أي وقت وذلك بع�د 

 تسجيل الدخول في النظام والضغط على نافذة (تدريبي) كما ھو موضح في الصورة.

 

بعد الضغط على نافذة (تدريبي) س�وف ي�ت�م ع�رض الس�ج�ل ال�ت�دري�ب�ي ل�ل�م�ت�درب ويض�م ج�م�ي�ع ال�دورات 

والمحاضرات التي تم التسجيل بھا مسبقا كما ھو موضح في الصورة. ويمكن ل�ل�م�ت�درب الض�غ�ط ع�ل�ى اس�م 

  الدورة أو المحاضرة لعرض تفاصيلھا كاملة كما تم عرضھا في بداية التسجيل.
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 طريقة طباعة شھادة الحضور

تصُدر الشھادات إلكترونياً فقط للمسجلين في البرنامج من خDل نظام التدريب ال�م�ط�ّور، وال�ذي�ن ت�م اع�ت�م�اد 

ي�م�ك�ن  .تسجيلھم في البرنامج، ثم حضروا البرنامج وأكملوا ا(نشطة ( ف�ي ح�ال وج�ود أنش�ط�ة وت�دري�ب�ات)

للمتدرب الحصول على الشھادة من خDل نافذة تدريبي الخاصة به. فبعد انتھاء البرنامج تتعدل ح�ال�ة تس�ج�ي�ل 

 المتدرب في البرنامج إلى مجتاز أو غير مجتاز أو عدم حضور. والشھادة 4 تظھر إ4 للمتدرب المجتاز.

مجتاز: تعني أن المتدرب اجتاز متطلبات البرنامج التدريبي وتظھر الحالة بجوارھا أيقونة (ط�ب�اع�ة الش�ھ�ادة) 

ك�م�ا   pdf  ويمكن للمتدرب الضغط عليھا وإكمال استبيان تقييم البرنامج لتظھر له الشھادة إلكترونية بصيغة 

 ھو موضح في الصورة.
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٪ من مدة البرنامج و4 يتم منح شھادة حضور للبرنامج ف�ي ھ�ذه 80غير مجتاز: تعني عدم حضور أكثر من 

 الحالة. عدم حضور: وتعني عدم الحضور بالكامل.
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 طريقة إلغاء التسجيل في برنامج تدريبي

يمكن للمتدرب إلغاء التسجيل في أي وقت من خDل نافذة (تدريبي) الخاصة به وذلك قبل اعتماد التسجيل كم�ا 

ھو موضح في الصورة. وفي حال تم اعتماد التسجيل فD يمكن للمتدرب إلغاء التسجيل في البرنامج من خDل 

 سجله التدريبي ويجب عليه التواصل مع العمادة Iلغاء التسجيل.

 

يتم إلغاء التسجيل في حال عدم التزام المتدرب بحضور البرامج أو لعدم سداد الرسوم للب�رام�ج ال�غ�ي�ر  تنبيه:

 مجانية، أو (سباب أخرى حسب ما تراه العمادة.
 

 طريقة دفع رسوم البرامج التدريبية

في حال وجود رسوم تسجيل للبرامج التدريبية فيمكن للمتدرب اIطDع على نافذة (سداد ال�رس�وم) ف�ي ن�ظ�ام 

التدريب المطّور لمعرفة طريقة السداد وبيانات الحساب المصرفي لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر قب�ل 

 التسجيل في البرنامج التدريبي كما ھو موضح في الصورة.
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 بعد سداد الرسوم يجب على المتدرب رفع اIيصال عند التسجيل في البرنامج كما ھو موضح في الصورة.

 
 

 طريقة التحقق من شھادة الحضور

يمكن للمتدرب أو (ي جھة اخرى التحقق من صحة شھادة الحضور من خDل نافذة (التحقق م�ن الش�ھ�ادات) 

 https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/certVerification.xhtml   ف��ي ن��ظ��ام

التدريب المطّور وذلك بعد إصدار الشھادة. ويمكن التحقق من الشھادة بإدخال الرقم الموجود في أسفل الشھادة 

(رمز التحقق) في نظام التحقق من الشھادات كما ھو موضح في الصورة. كما يمكن مس�ح ال�رم�ز ال�م�وج�ود 

 .على الشھادة بالجوال، للوصول إلى موقع التحقق من الشھادات، ومن ثم إدخال الرقم للتأكد من صحة الشھادة

 

https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/certVerification.xhtml
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 طريقة عرض أرشيف البرامج

يمكن للمتدرب والجھات ا(خرى عرض جميع البرامج التي تم تنفيذھا بكامل تفاصيلھا وذلك من خDل تبويب 

 (أرشيف البرامج) في نظام التدريب للمطّور كما ھو موضح في الصورة.

 

 

 

 

 يجب ا4طDع على صفحة ا(سئلة المتكررة حول نظام التدريب والبرامج التدريبية وتفاصيلھا ا(خرى تنبيه:

https://www.ju.edu.sa/index.php?id=4601 

 

 *يتم تعديل الدليل لنظام التدريب حسب المستجدات او بشكل دوري ويعتمد الدليل المتاح في موقع العمادة

https://www.ju.edu.sa/index.php?id=4601


  

 




