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 :الدورات التدريبية وأهدافهان ع

 ، وتهدف إلى:لى الطلبةإ باإلضافة  لقطاعاتادورات تدريبية تطويرية وتأهيلية لكافة 

  زة ُتلّبي احتياجات طالب وطالبات الكلية وكافة فئات تقديم برامج تدريبية مميَّ

 .المجتمع

  الفرص توثيق الروابط بين الكلية ومجتمع األعمال بما يساهم في توفير أفضل

 .التدريبية والوظيفية

 وكذلك التراخيص الدولية   السعي للحصول على اعتماد الجودة للبرامج التدريبية

 .للشهادات المتخصصة

 للطلبة التدريب الميداني. 

 

 :نظام الدورات التدريبية يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 التسجيل في برامج خدمة المجتمع -1

 التدريب الميداني  -2

 :من النظام نوالمستفيد

 كافة قطاعات المجتمع. 

 طلبة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. 

 :رابط النظام

https://training.uod.edu.sa/astu/  

 

 

 نبذة عامة 

 

https://training.uod.edu.sa/astu/
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  .الدخول على موقع جامعه االمام عبدالرحمن بن فيصل -1

 .يات العلوم واالدارة كل اختيار  <- الكليات  الدخول على -2

 .الدراسات التطبيقية و خدمة المجتمع كلية  اختيار  -3

  التدريب والتطوير. الدخول من خالل  -4

 

 من خالل الرابط ادناه  أو مباشرة

 تسجيل الدخول 

 تظهر الشاشة التالية:  /https://training.uod.edu.sa/astuالدخول من خالل الرابط 

 

من خارجها تقووم بالضو ط  يبية سواء كنت من داخل الجامعة أواذا كنت ترغب بدورات تدر

وخدمووة  مووا إذا كنووت طالووب بكليووة الدراسووات التطبيقيووةأيقونووة الوودورات التدريبيووة ، أ علووى

 يقونة التدريب الميداني .اج الى تدريب ميداني  الض ط على أالمجتمع وتحت

 وسندرج تفاصيل الدخول لكل خدمة كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 الوصول إلى النظامكيفية 

1.: 

https://training.uod.edu.sa/astu/
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 التسجيل في برامج خدمة المجتمع  -1

 الدخول على النظام من خالل الرابط التالي :

https://training.uod.edu.sa/astu/  

 خطوات التنفيذ:

 

 

 .الدورات التدريبية يقونة يتم االختيار من الشاشة أ -1

يقونة في حال الرغبة بالتسجيل في الدورات القصيرة يتم الض ط على أ -2

 المتوفرة. قائمة بالدوراتتظهر من ثم الدورات القصيرة و

يقونة الطويلة يتم الض ط على أدورات في حال الرغبة بالتسجيل في الما أ -3

 تظهر قائمة بالدورات المتوفرة.من ثم الدورات الطويلة و

 :التدريبية كما يليبرامج الالتسجيل في  يتم  -4

 تعبئة الطلب. 

 سداد الرسوم وإرفاق االيصال. 

 الموافقة النهائية. 

 حضور الدورة. 

 

  

 خدمات النظام

2.: 

https://training.uod.edu.sa/astu/
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 التدريب الميدانيالتسجيل في برامج  -2

 الدخول على النظام من خالل الرابط التالي :

https://training.uod.edu.sa/astu/ 

 خطوات التنفيذ:

 

 

 .يقونة التدريب الميدانيأ الشاشةيتم االختيار من  -1

 تظهر الشروط التالية : -2

 :القبول في التدريب الميدانيشروط 

  الدراسي  ساعة دراسية ) إلى نهاية الفصل 95إنهاء ما ال يقل عن

  .( للطالب المتقدم للتدريب الميداني

  مواد في التخصص على األقل 9إنهاء. 

 التسجيل فقط لطالب كلية الدراسات التطبيقية وخدمة  متاح

 .غير متاح للطالباتحاليا والمجتمع 

وكلموووة مووورور( وتعبئوووة  )اسوووم مسوووتخدميقووووم الطالوووب بالووودخول مووون خوووالل  -3

 النموذج.

  

https://training.uod.edu.sa/astu/
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 رقم التحويلة البريد اإللكتروني عن النظام المسؤول/ الشخص الجهة 

  astu@iau.edu.sa التطويرووحدة التدريب 

 aalmusallam@iau.edu.sa 32277 د. عابد عبدالله  المسلم

 amalhamdi@iau.edu.sa 32258 محمد الضبيبي أ. الحمدي

 aalguwaiz@iau.edu.sa 32263 أ. عايدة عبدالله القويز

 - sajaradat@iau.edu.sa أ. سمير عبدالوهاب جرادات

 

  

 طرق التواصل
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