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مقدمة
نظام التدريب المطوّ ر ھو نظام إلكتروني يشمل جميع البرامج المجتمعية والتدريبية التي يقدمھا أعضاء ھيئة
التدريس واألقسام العلمية بالكليات المختلفة ألفراد المجتمع .يشمل النظام جميع افراد المجتمع بحيث يمكنھم
التسجيل فيه واعتماد بياناتھم من قبل العمادة ومن ثم يمكنھم االلتحاق بجميع البرامج المتاحة على النظام )مع
وجود معايير االنضباط في الحضور للبرامج(.
يتم إنشاء سجل تدريبي لكل متدرب يتم تسجيله في النظام بشكل إلكتروني بحيث يتيح السجل التدريبي جميع
البرامج التي تم االلتحاق بھا وحضورھا واجتيازھا من عدمه .كما يم ّكن النظام جميع المتدربين من الحصول
على الشھادات إلكترونيا ً في أي وقت بعد حضور واجتياز البرنامج .كما يمكن للمتدربين الرجوع للنظام
واالستفادة من المحتوى التدريبي ألي دورة سابقة تم حضورھا.
ّ
المطور الخاص بعمادة خدمة المجتمع والتعليم
وھذا الدليل خاص بشرح طريقة التعامل مع نظام التدريب
المستمر بجامعة الجوف .فمن خالل ھذا الدليل سيتمكن المتدرب من معرفة طريقة التسجيل في نظام التدريب،
طريقة التسجيل في البرامج التدريبية ،طريقة عرض تفاصيل الدورات/المحاضرات ،طريقة إلغاء التسجيل،
طريقة الحصول على شھادة الحضور وأيضا طريقة التحقق من صحة الشھادة.
المطور
طريقة التسجيل في نظام التدريب
ّ
ليتمكن المتدرب من التسجيل في البرامج التدريبية والتثقيفية والمجتمعية المقدمة من عمادة خدمة المجتمع
والتعليم المستمر يجب عليه أوالً إنشاء حساب في نظام التدريب المطوّ ر وذلك لمرة واحدة فقط .إلنشاء حساب
في نظام التدريب المطوّ ر على المتدرب إتباع الخطوات التالية:
أوالً :تعبئة نموذج التسجيل بالبيانات الصحيحة بالكامل.
ثانياً :الضغط على زر إرسال الموجود في أخر نموذج التسجيل إلرسال الطلب كما موضح في الصورة.
بعد الضغط على زر إرسال يكون المتدرب قد سجل في نظام التدريب المطوّ ر وسيصله بريد إلكتروني يؤكد
تسجيله .وفي حال ظھور عبارة )نأسف لحدوث خطأ( عند التسجيل الرجاء إغالق الصفحة والمحاولة مرة
أخرى.
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يمكن الوصول لنموذج التسجيل بإحدى الطرق التالية:
•

استخدام ھذا الرابط للوصول السريع https://bit.ly/2B52mqv

•

أو عن طريق رابط موقع نظام التدريب المطوّ ر )https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/
 ( juPublic/publicCourseSearch.xhtmlوالضغط على زر )إنشاء حساب جديد( كما ھو موضح
في الصورة.

•

أو عن طريق موقع العمادة بعد الضغط على رابط البرامج التدريبية من القائمة اليمنى ومن ثم الضغط
على رابط التسجيل في البرامج التدريبية من القائمة المنسدلة وبعد ذلك على صورة التسجيل كما موضح
في الصورة.
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•

كما يمكن للمتدرب أيضا ً الوصول لموقع العمادة من خالل الصفحة الرئيسية لجامعة الجوف
) (www.ju.edu.saبالضغط على شعار عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر كما ھو موضح
بالصورة.

طريقة تسجيل دخول في النظام
بعد التسجيل في نظام التدريب المطوّ ر يمكن للمتدرب الدخول فوراً على حسابه برقم الھوية/اإلقامة المستخدم
في التسجيل مع كلمة المرور الخاصة به والتي قام بتسجيلھا عند إنشاء الحساب.
للدخول على حساب المتدرب الرجاء إتباع الخطوات التالية:
أوالً :الدخول على نظام التدريب المطوّ ر )h ps://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/
 ( publicCourseSearch.xhtmlوالضغط على زر تسجيل الدخول كما ھو موضح في الصورة.
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ثانياً :إدخال رقم الھوية وكلمة المرور التي تم اختيارھا عند التسجيل في نظام التدريب المطوّ ر 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 لالنتقال للصفحة الرئيسية كما ھو موضح في الصورة.
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تنبيه :في حال نسيان المتدرب لكلمة المرور يجب الضغط على زر )نسيت كلمة المرور( وإدخال السجل
المدني/اإلقامة وأيضا البريد اإللكتروني ومن ثم الضغط على زر إعادة تعيين كلمة المرور كما ھو موضح في
الصورة .بعد ذلك سوف يصل للمتدرب بريد إلكتروني يحتوي على كلمة مرور مؤقتة يمكن استخدامھا
للدخول على حسابه ويمكن تعديلھا مره أخرى من خالل ملف المستخدم.

طريقة التعديل على ملف المتدرب الشخصي
يمكن للمتدرب تعديل بيانات اإليميل ،الجوال ،تاريخ الميالد ،جھة العمل ،قطاع العمل من خالل ملف
المستخدم الخاص به وذلك بعد الدخول على حسابه في نظام التدريب كما ھو موضح في الصورة .يجب على
المتدرب حفظ البيانات بالضغط على زر )حفظ( بعد ادخال التعديل المطلوب.
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تنبيه :بالنسبة لالسم ،رقم الھوية/اإلقامة ،أو الجنس في حال تسجيله بالخطأ عند إنشاء الحساب فال يمكن
تعديله من ملف المستخدم ويجب على المتدرب التواصل مع العمادة لطلب التعديل مع إرفاق االسم بالكامل
ورقم الھوية.
طريقة التسجيل في البرامج التدريبية
يمكن للمتدرب استعراض البرامج التدريبية المتاحة من خالل الصفحة الرئيسية لنظام التدريب المطوّ ر أو عن
طريق زيارة ھذا الرابط  . https://bit.ly/2O3TEN9سيتم عرض جميع البرامج التدريبية كما ھو موضح
في الصورة.
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ً
كاملة .وللتسجيل في البرنامج يمكن
بالضغط على زر )التفاصيل( يمكن للمتدرب عرض تفاصيل البرنامج
للمتدرب تسجيل الدخول في نظام التدريب أوال ومن ثم اختيار البرنامج الذي يريد التسجيل به أو بإمكانه
تسجيل الدخول بعد عرض تفاصيل البرنامج والضغط على زر )تسجيل في البرنامج( في أخر التفاصيل
وسينقله لصفحة تسجيل الدخول إن لم يكن مسجالً الدخول من قبل .وبعد ادخال بيانات الدخول سيتم التسجيل
في البرنامج التدريبي كما ھو موضح في الصورة التالية.

تنبيه :يعتبر التسجيل في البرنامج تسجيالً مبدئياً /أوليا ً ويجب الحصول على بريد إلكتروني من العمادة يفيد
باعتماد تسجيلكم في البرنامج لحضور البرنامج أو تظھر حالة التسجيل )تم اعتماد تسجيلكم في البرنامج( في
سجلكم التدريبي.
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في حال استعراض الصفحة الرئيسية لنظام التدريب المطوّ ر وظھور عبارة )ال يوجد برامج تدريبية يمكنك
التسجيل فيھا حاليا ً ويمكنكم التسجيل في البوابة لتصلكم آخر البرامج و األخبار على بريدكم اإللكتروني( كما
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 بعد
تسجيل الدخول في النظام والضغط على نافذة )تدريبي( كما ھو موضح في الصورة.

بعد الضغط على نافذة )تدريبي( سوف يتم عرض السجل التدريبي للمتدرب ويضم جميع الدورات
والمحاضرات التي تم التسجيل بھا مسبقا كما ھو موضح في الصورة .ويمكن للمتدرب الضغط على اسم
الدورة أو المحاضرة لعرض تفاصيلھا كاملة كما تم عرضھا في بداية التسجيل.
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طريقة طباعة شھادة الحضور
تص ُدر الشھادات إلكترونيا ً فقط للمسجلين في البرنامج من خالل نظام التدريب المطوّ ر ،والذين تم اعتماد
تسجيلھم في البرنامج ،ثم حضروا البرنامج وأكملوا األنشطة ) في حال وجود أنشطة وتدريبات( .يمكن
للمتدرب الحصول على الشھادة من خالل نافذة تدريبي الخاصة به .فبعد انتھاء البرنامج تتعدل حالة تسجيل
المتدرب في البرنامج إلى مجتاز أو غير مجتاز أو عدم حضور .والشھادة ال تظھر إال للمتدرب المجتاز.
مجتاز :تعني أن المتدرب اجتاز متطلبات البرنامج التدريبي وتظھر الحالة بجوارھا أيقونة )طباعة الشھادة(
ويمكن للمتدرب الضغط عليھا وإكمال استبيان تقييم البرنامج لتظھر له الشھادة إلكترونية بصيغة  pdfكما
ھو موضح في الصورة.

9

غير مجتاز :تعني عدم حضور أكثر من  ٪80من مدة البرنامج وال يتم منح شھادة حضور للبرنامج في ھذه
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 خالل نافذة )تدريبي( الخاصة به وذلك قبل اعتماد التسجيل كما
ھو موضح في الصورة .وفي حال تم اعتماد التسجيل فال يمكن للمتدرب إلغاء التسجيل في البرنامج من خالل
سجله التدريبي ويجب عليه التواصل مع العمادة إللغاء التسجيل.

تنبيه :يتم إلغاء التسجيل في حال عدم التزام المتدرب بحضور البرامج أو لعدم سداد الرسوم للبرامج الغير
مجانية ،أو ألسباب أخرى حسب ما تراه العمادة.
طريقة دفع رسوم البرامج التدريبية
في حال وجود رسوم تسجيل للبرامج التدريبية فيمكن للمتدرب اإلطالع على نافذة )سداد الرسوم( في نظام
التدريب المطوّ ر لمعرفة طريقة السداد وبيانات الحساب المصرفي لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر قبل
التسجيل في البرنامج التدريبي كما ھو موضح في الصورة.
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بعد سداد الرسوم يجب على المتدرب رفع اإليصال عند التسجيل في البرنامج كما ھو موضح في الصورة.

طريقة التحقق من شھادة الحضور
يمكن للمتدرب أو ألي جھة اخرى التحقق من صحة شھادة الحضور من خالل نافذة )التحقق من الشھادات(
 https://mps.ju.edu.sa/JUSocietyServices/juPublic/certVerification.xhtmlفي نظام
التدريب المطوّ ر 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 مسح الرمز الموجود
على الشھادة بالجوال ،للوصول إلى موقع التحقق من الشھادات ،ومن ثم إدخال الرقم للتأكد من صحة الشھادة.
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طريقة عرض أرشيف البرامج
يمكن للمتدرب والجھات األخرى عرض جميع البرامج التي تم تنفيذھا بكامل تفاصيلھا وذلك من خالل تبويب
)أرشيف البرامج( في نظام التدريب للمطوّ ر كما ھو موضح في الصورة.

تنبيه :يجب االطالع على صفحة األسئلة المتكررة حول نظام التدريب والبرامج التدريبية وتفاصيلھا األخرى
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
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