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  1|          نظام تسجيل الدورات التدريبية

 

 

 عن النظام:

 ن فيصةلاإلمةام عبةدالرحمن بةالداخليةة لجامعةة التدريبيةة الدورات  لعرضموقع إلكتروني 

 االلتحاق بها.استعراضها وطلب تسهيل لوالمعتمدة من قبل وكالة التطوير اإلداري 

 :النظام يقدمهاالرئيسية التي  الخدمات

 ة.استعراض وتسجيل الدورات التدريبي 

 تتبع حالة الطلب. 

 االعتذار عن الدورة. 

 تاريخ الدورات. 

 ن من النظام :لمستفيدوا

  ن .يفنيالداريين و اإلعضاء هيئة التدريس وين من أالموظف

 النظام : رابط

  ة التدريبية فةي النظةام عبةر الخةدمات االلكترونيةيمكن االطالع و التسجيل في الدورات

ثةةا اختيةةار نظةةام  -ل ثةةا اختيةةار الخةةدمات اإلداريةةةلجامعةةة االمةةام عبةةدالرحمن بةةن فيصةة

 تسجيل الدورات التدريبية.

  أو عن طريق رابط البرنامج مباشرة:

https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx 

 

  

 نبذة عامة عن النظام

 

https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx
https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx
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التدريبيةةةةةة فةةةةةي النظةةةةةام عبةةةةةر الةةةةةدخول علةةةةةى يمكةةةةةن االطةةةةةالع و التسةةةةةجيل فةةةةةي الةةةةةدورات 

 صفحة الخدمات االلكترونية في موقع  جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل.

https://www.iau.edu.sa/ar 

 

 
 

 :النظام عبر الرابط التالي أو الدخول مباشرًة على

https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx 

 

 في حال وجود أي مشاكل بالوصول إلى النظام ( chromeمالحظة: )استخدام متصفح كروم 

 

 الوصول إلى النظامكيفية 

1.: 

https://www.iau.edu.sa/ar
https://www.iau.edu.sa/ar
https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx
https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx
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 تسجيل الدخول 

 النظام عن طريق الرابط المباشر:الدخول على  -1

https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx 

 

 دخال البريد اإللكتروني و كلمة السر.إ -2

 
 شاشة تسجيل الدخول للنظام 1رسم توضيحي 

 –يقونة الخدمات اإللكترونية جامعة اإللكتروني ومن ثا اختيار أأو عن طريق الدخول على موقع ال

ثا اختيار نظام تسجيل  -ثا اختيار الخدمات اإلدارية -البريد اإللكتروني و كلمة السر دخال ثا يتا إ

 .الدورات التدريبية

 
 واجهة نظام تسجيل الدورات التدريبية 2رسم توضيحي 

https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx
https://training.iau.edu.sa/Staff/Default.aspx
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 وتسجيل الدورات التدريبية ضاستعرا -1

هيئة التدريس( من طلب االلتحاق  عضاءأمنسوبي الجامعة )موظفين، تمكن خدمة هي 

 بالبرامج التدريبية الداخلية المقدمة من وكالة التطوير اإلداري في الجامعة.

 متطلبات و شروط الحصول على الخدمة :

 ن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة.أ 

 . لكل برنامج تدريبي شروط خاصه 

 خطوات التنفيذ:

 ليتا عرض جميع البرامج التدريبية استعراض وتسجيل الدوراتيقونة "اختيار أ "

 التدريبية المتاحة والمناسبة للمتقدم.

 .اختيار البرنامج التدريبي و الضغط على زر التسجيل 

 
 واجهة استعراض و تسجيل الدورات التدريبية  3رسم توضيحي 

 

  

 
 النظامخدمات 

 .: 
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 تتبع حالة الطلب -2

بإحدى حاالت الطلب  ريبية التي تا التسجيل بها مقرونةيتا عرض جميع البرامج التد     

 التالية:

 المقصود بها الحالة

 يتا وضع هذه الحالة بمجرد إرسال الطلب من خالل الموظف. تحت الطلب

 للرئيس المباشر ولا تتا المعالجة بعد. ول الطلبوص عند الرئيس

تمت موافقة الرئيس 

 المباشر

 الرئيس المباشر.قبول مبدئي للطلب من خالل 

 مع السبب.للموظف تا رفض الطلب من قبل الرئيس المباشر  مرفوض من قبل الرئيس

 .وكالة التطوير اإلداريتا اعتماد الطلب من قبل  مقبول نهائي

 لا يتا اعتماده من قبل الوكالة وستحتسب نقطة لتسجيله. لا يعتمد الكتفاء العدد

 في قائمة االحتياط
يكون له و اعتماده من قبل الوكالة وستحتسب نقطة لتسجيلهلا يتا 

 األولوية في القبول في حال اعتذار أحد المرشحين.

 ولا يتا اعتماده بعد.اإلداري وصول الطلب لوكالة التطوير  لا يعتمد

 تا حضور البرنامج التدريبي. حاضر

 متطلبات و شروط الحصول على الخدمة :

 منسوبي الجامعة.ن يكون المتقدم من أ 

 ة.يأن يكون مسجل في أحد البرامج التدريب 

 خطوات التنفيذ:

 يقونة  )تتبع حالة الطلب( لمتابعة حالة الطلب.اختيار أ 

 

 
 واجهة تتبع حالة الطلب 4رسم توضيحي 
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 االعتذار عن حضور برنامج تدريبي -3

عضاء هيئة التدريس( من تقديا طلب أالخدمة منسوبي الجامعة )موظفين، مكن هذه ت

عن حضور برامج تدريبي داخلي تا قبوله به من قبل وكالة التطوير اإلداري في  االعتذار

 الجامعة.

 متطلبات و شروط الحصول على الخدمة :

 ن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة.أ 

 من قبل الوكالة ن يتا قبول الموظف القبول النهائيأ. 

 ن يكون االعتذار قبل تنفيذ البرنامجأ. 
 

 خطوات التنفيذ:

  االعتذار عن دورة" من القائمة الرئيسية.يقونة أاختيار" 

 .الضغط على زر "اعتذار" المقابل للبرنامج التدريبي المراد االعتذار عن حضوره 

 .تظهر نافذة إلدخال سبب االعتذار وإرفاق السبب إن وجد 

 

 مالحظة:

يمكن للمرشحين تقديا االعتذار االضطراري أثناء فترة تنفيذ الدورة عن طريق البريد 

 (.ded.vdad@iau.edu.sa) اإللكتروني الخاص بوكالة التطوير

  

mailto:ded.vdad@iau.edu.sa
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 استعالم عن الدورات التدريبية السابقة للموظف -4

االطالع عضاء هيئة التدريس( من أالخدمة منسوبي الجامعة )موظفين، مكن هذه ت

 على البرامج التدريبية الداخلية السابقة التي تا حضوره لها.

 متطلبات و شروط الحصول على الخدمة :

 ن يكون المتقدم من منسوبي الجامعة.أ 
 

 خطوات التنفيذ:

  من القائمة الرئيسية.تاريخ الدورات"يقونة اختيار " 

 تظهر قائمة بالبرامج التدريبية الداخلية التي تا حضوره بها. 
 

 
 

 مالحظة:

منسوبي الجامعة االطالع على جميع البرامج التدريبية التي تا حضوره واجتيازه يمكن ل

 وذلك عن طريق : معهد اإلدارة العامة( -خارجي -ليلها بجميع أنواعها )داخ

 االمام عبدالرحمن بن فيصل .الدخول على الخدمات اإللكترونية لجامعة  -1
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 استعالم تدريب . اختيار خدمات إدارية   -2

 

 

العامة( معهد اإلدارة  -خارجي -البرامج التدريبية )داخليتظهر قائمة بجميع  -3

 لها.التي تا حضوره واجتيازه  للموظف
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 يمكن للمستفيد الخروج من النظام عن طريق الضغط على ايقونة" تسجيل الخروج".

 

 
واجهة تسجيل الخروج من النظام 5رسم توضيحي 

 
 النظامالخرو  من 
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 رقم التحويلة البريد اإللكتروني  عن النظام المسؤول )الشخص( الجهة

 ded.vdad@iau.edu.sa 32881 وكالة التطوير اإلداري

 nmalmaghlouth@iau.edu.sa 35978 ندى المغلوث . أ

 mmaltuwajri@iau.edu.sa 32859 منيرة التويجري . أ

  

 طرق التواصل
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