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ادلخول اىل املنصة
لدلخول اىل املنصة اضغط عىل الرابط ادانه
https://webapps.tu.edu.sa/TuBACTraSys/
وسوف تظهر كل الصفحة التالية:

2

تزنبل امللفات
لتزنبل امللفات اخلاصة بمنوذج احلوضور والاصناراف وكذكل منوذج التقيمي اضغط عىل الزر "تزنبل امللفات" من القامئة املوجودة يف اعيل الصفحة وامليبننة يف الصورة
السابقة .بعر الوضغط عىل زر "تزنبل امللفات" تظهر كل الصفحة املوحضة ابلصورة التالية:

ميكنك الان تزنبل امللفات اخلاصة بمنوذج احلوضور والاصناراف ومنوذج التقيمي ابلوضغط عىل زر "تزنبل امللف".

3

التقومي الترربيب
ملعرفة الفرتة اليت تكون فهيا املنصة متاحة للطال ل إلجناز أعامل التررب اضغط عىل الزر "التقومي الترربيب" من القامئة املوجودة يف اعيل الصفحة وامليبننة يف
الصورة السابقة .بعر الوضغط عىل زر "التقومي الترربيب" تظهر كل الصفحة املوحضة ابلصورة التالية:

ملحظة هامة :فرتة التقرمي يه الفرتة اليت تكون فهيا املنصة متاحة للطال ل إلجناز أعامل التررب برابة من التقرمي مرورا ابلقبول وانهتاءا بتقرمي الاوراق اليت تفير
إابهناء التررب ولنست فرتة التررب (فرتة التررب متتر قبل وبعر فرتة التقرمي)

4

تسجيل ادلخول
لتسجيل ادلخول اىل املنصة واليبرء يف اجراءات التررب اضغط عىل الزر "تسجيل ادلخول" من القامئة املوجودة يف اعيل الصفحة وامليبننة يف الصورة السابقة.
بعر الوضغط عىل زر " تسجيل ادلخول" تظهر كل الصفحة املوحضة ابلصورة التالية:

5

اكت امس املس تخرم ولكمة املرور اليت تس تخرهما لدلخول اىل املنظومة اجلامعية مث اضغط عل الزر "تسجيل ادلخول" .بعرها ترخل عىل الصفحة امليبننة يف
الصورة ادانه.

تسجيل اخلروج
اصنت الان يف صفحتك الشخصية عىل منصة التررب ولتسجيل اخلروج من النظام اضغط عىل الزر "خروج" وامليبني يف الصورة اعله.

6

تواصل معنا
للتواصل مع مرشف التررب التعاوين بقسمك اضغط عىل الزر "تواصل معنا" وامليبني يف الصورة اعله .بعر الوضغط عىل زر "تواصل معنا" تظهر كل الصفحة
امليبننة يف الصورة ادانه.

اكت صنص الرساةل اليت تربر ارسالها اىل مرشف التررب بقسمك مث اضغط الزر " أرسل" ليمت ارسال رسالتك من خلل املنصة لتظهر عنر مرشفك الترربيب.

7

ترربيب
لإنشاء جسكل الترربيب اضغط عىل الزر "ترربيب" وامليبني يف الصورة اعله .بعر الوضغط عىل زر "ترربيب" تظهر كل الصفحة امليبننة يف الصورة ادانه.

تظهر الصفحة معلومات التررب (لك ما بتعلق بترربيبك كام س يتبني يف الصفحات التالية) ومعلومات الطال وتشمل رمق الطال اجلامعي والامس العريب والامس
الاجنلزيي واجلنس والكية والقسم والرببر الإلكرتوين ورمق اجلوال.
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تظهر صفحة ترربيب خيارات انشاء التررب اخملتلفة ويه:
 .1انشاء تررب خاص :التررب اخلاص هو تررب حوضوري يف هجة تررب حيردها الطال بنفسه وبذه الهيا بنفسه للحصول عىل موافقة مهنا عىل ترربيبه.
 .2انشاء تررب عام :التررب العام هو تررب حوضوري يف هجة تررب توفرها الكية.
 .3انشاء تررب عن بعر :وحيصل فيه الطال عىل  6دورات تررببية من منصات تررببية معمترة بمت حتربرها من قبل واكةل الكية للتررب .
ملحظة هامة :غري مسموح للطال املتيبقي هل مقرر التررب التعاوين فقط ابإ نشاء تررب عن بعر .كام اصنه غري مسموح للطال املتيبقي هل مقررات مجموع ساعاهتا اقل من او
يساوي  6ساعات ابلإضافة ايل مقرر التررب التعاوين ابإ نشاء تررب خاص أو تررب عام.

9

انشاء تررب خاص
لإنشاء تررببيك اخلاص مق ابخلطوات التالية:
 .1اضغط عىل الزر "انشاء تررب خاص" وامليبني يف الصورة اعله .بعر الوضغط عىل زر " انشاء تررب خاص" تظهر كل الصفحة امليبننة يف الصورة ادانه.

10

اكت امس هجة التررب اليت اخرتهتا واخرت من القامئة املربنة املوجودة هبا هجة التررب (او أقرب مربنة الهيا ان مل توجر ابلقامئة) .امس الشخص املسؤول عن
التررب ورمق جواهل وكذكل بربره الالكرتوين وامللحظات يه بياانت اختياربة ميكن عرم كتابهتا اإذا مل تكن متوفرة .تظهر الصورة التالية الصفحة بعر كتابة
اليبياانت .اضغط زر "انشاء" ليمت انشاء جسل ترربيبك اخلاص بنجاح وتظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت الانشاء بنجاح .وتظهر معلومات هجة التررب يف
تيبوب "معلومات التررب " كام هو موحض يف الصورة ادانه.

اضغط عىل زر "  ."OKتظهر الصورة ادانه .لحظ ان صنوع التررب "خاص" وحاةل التررب "جربر"

11

بعر امتام اخلطوة الاوىل من جاصنيبك واليت تيبري فهيا رغيبتك ابلتررب يف هجة خاصة وبعر ادخال اليبياانت كام بيننا سوف تظهر رغيبتك هذه عنر مرشفك الترربيب
واذلي بروره بتخذ قرارا ابملوافقة او عرم املوافقة عىل ترربيبك .عنر موافقة مرشفك الترربيب ستتغري الشاشة دلبك لتصيبح كام هو مبني يف الصورة ادانه.

لحظ ان حاةل التررب تغريت اىل "موافقة مبرئية" .الان ميكنك الاصنتقال ايل اخلطوة التالية.
 .2اضغط عىل الزر “انشاء خطاب طل التررب ” وامليبني يف الصورة اعله .بعر الوضغط عىل زر " انشاء خطاب طل التررب " سنمت انشاء خطاب طل
التررب اخلاص بك كام يف الصورة ادانه.
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 .3توجه ابخلطاب جلهة التررب لتوقيعه وخمته ابملوافقة عىل التررب .
 .4بعر توقيع اخلطاب وخمته من هجة التررب امسح اخلطاب ضوئيا واحفظه يف ملف .pdf
 .5مث ارفع امللف عىل املنصة وذكل ابلوضغط عىل زر "رفع خطاب املوافقة" املوجود يف صفحة "ترربيب" كام هو مبني يف الصورة ادانه.
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تظهر كل الشاشة التالية

14

اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف املوافقة عيل طل التررب املمسوح ضوئيا واصنقر زر "رفع" .تظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت رفع امللف بنجاح .وتتغري
حاةل التررب لتصيبح "موافقة مبرئية" كام بظهر يف تيبوب "معلومات التررب " يف الصورة ادانه .اضغط عىل زر " ."OK

بعر امتام اخلطوة اخلامسة من جاصنيبك واليت رفعت فهيا ملف خطاب املوافقة عىل التررب من قبل اجلهة اخلاصة سوف بظهر خطاب املوافقة عنر مرشفك الترربيب
واذلي بروره بتخذ قرارا ابملوافقة او عرم املوافقة عىل طل ترربيبك اذلي مت املوافقة عليه من قبل هجة التررب اخلاصة .عنر موافقة مرشفك الترربيب ستتغري
شاشة "ترربيب" دلبك لتصيبح كام هو مبني يف الصورة ادانه.
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 .6اصنقر زر "انشاء خطاب مبارشة تررب " املوجود يف صفحة "ترربيب" كام هو مبني يف الصورة اعله .سنمت انشاء خطاب مبارشة التررب اخلاص بك كام يف
الصورة ادانه.

 .7يف اول اايم التررب توجه جلهة التررب ومعك خطاب امليبارشة ومنوذج احلوضور ومنوذج التقيمي وسلمهم جلهة التررب .
16

 .8بعر انهتاء التررب سوف تتسمل ظرف مغلق به منوذج احلوضور ومنوذج التقيمي وسوف تقوم بكتابة تقرير عن التررب  .مق برفع هذه امللفات مكلف  pdfوذكل
ابلوضغط عىل زر " رفع ملف تقربر التررب " يف شاشة "ترربيب" كام توحض الصورة ادانه.

تظهر كل الشاشة التالية
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اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف تقرير التررب  .اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف التقيمي واحلوضور واصنقر بعرها زر "رفع" .تظهر رساةل من النظام ختربك
ابصنه مت رفع امللف بنجاح .وتتغري حاةل التررب لتصيبح "طل تقيمي" كام بظهر يف تيبوب "معلومات التررب " يف الصورة ادانه .اضغط عىل زر " ."OK

الان انهتى دورك وبأيت دور املرشف لتقيميك.
ملحظة هامة :ميكنك قبل اخلطوة رمق ( 7برء التررب ) الغاء ترربيبك وذكل ابتيباع اخلطوات التالية:
 .1النقر عىل زر "الغاء التررب " يف شاشة "ترربيب" .بعر الوضغط عىل زر "الغاء التررب " تظهر كل الشاشة امليبننة يف الصورة ادانه.
 .2اكت سب الالغاء وارفق ملف سب الالغاء مث اصنقر "أرسل" لإمتام معلية الالغاء.
ولكن اصنتبه اصنه عنر الغاء ترربيبك للمرة الثاصنية فلن تس تطيع التقرمي عىل تررب جربر.
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ليمت انشاء طل الغاء التررب بنجاح وتظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت ارسال طل الالغاء ملرشرك بنجاح .وتظهر حاةل التررب "طل الغاء" يف تيبوب "معلومات
التررب " كام هو موحض يف الصورة ادانه.

اضغط عىل زر "  ."OKالان انهتى دورك وبأيت دور املرشف لقبول طل الغاء التررب  .بعر قبول طليبك ميكنك انشاء تررب جربر ولكن اصنتبه اصنه عنر الغاء
ترربيبك للمرة الثاصنية فلن تس تطيع التقرمي عىل تررب جربر.
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انشاء تررب عام
لإنشاء تررببيك العام مق ابخلطوات التالية:
 .1اضغط عىل الزر "انشاء تررب عام" وامليبني يف الصورة ادانه.

 .2بعر الوضغط عىل زر " انشاء تررب عام" تظهر كل الصفحة امليبننة يف الصورة ادانه.

لختيار هجة التررب اليت ترغ التررب هبا اصنقر زر "اختيار" ليمت انشاء جسل ترربيبك العام بنجاح وتظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت الانشاء بنجاح .وتظهر
معلومات هجة التررب يف تيبوب "معلومات التررب " كام هو موحض يف الصورة ادانه.
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اضغط عىل زر "  ."OKتظهر الصورة ادانه .لحظ ان صنوع التررب "عام" وحاةل التررب "معمتر"

 .3يف اول اايم التررب توجه جلهة التررب ومعك منوذج احلوضور ومنوذج التقيمي وسلمهم جلهة التررب .
 .4بعر انهتاء التررب سوف تتسمل ظرف مغلق به منوذج احلوضور ومنوذج التقيمي وسوف تقوم بكتابة تقرير عن التررب  .مق برفع هذه امللفات مكلفات  pdfوذكل
ابلوضغط عىل زر " رفع تقرير التررب " يف شاشة "ترربيب" كام توحض الصورة ادانه.
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تظهر كل الشاشة التالية

اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف تقرير التررب  .اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف التقيمي واحلوضور واصنقر بعرها زر "رفع" .تظهر رساةل من النظام ختربك
ابصنه مت رفع امللف بنجاح .وتتغري حاةل التررب لتصيبح "طل تقيمي" كام بظهر يف تيبوب "معلومات التررب " يف الصورة ادانه .اضغط عىل زر " ."OK

22

الان انهتى دورك وبأيت دور املرشف لتقيميك.
ملحظة هامة :ميكنك قبل اخلطوة رمق ( 3برء التررب ) الغاء ترربيبك وذكل ابتيباع اخلطوات التالية:
 .1النقر عىل زر "الغاء التررب " يف شاشة "ترربيب" .بعر الوضغط عىل زر "الغاء التررب " تظهر كل الشاشة امليبننة يف الصورة ادانه.
 .2اكت سب الالغاء وارفق ملف سب الالغاء مث اصنقر "أرسل" لإمتام معلية الالغاء.
ولكن اصنتبه اصنه عنر الغاء ترربيبك للمرة الثاصنية فلن تس تطيع التقرمي عىل تررب جربر.
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ليمت انشاء طل الغاء التررب بنجاح وتظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت ارسال طل الالغاء ملرشرك بنجاح .وتظهر حاةل التررب "طل الغاء" يف تيبوب "معلومات
التررب " كام هو موحض يف الصورة ادانه.

اضغط عىل زر "  ."OKالان انهتى دورك وبأيت دور املرشف لقبول طل الغاء التررب  .بعر قبول طليبك ميكنك انشاء تررب جربر ولكن اصنتبه اصنه عنر الغاء
ترربيبك للمرة الثاصنية فلن تس تطيع التقرمي عىل تررب جربر .الصورة التالية توحض شاشة "ترربيب" بعر املوافقة عىل طل الغاء التررب .
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انشاء تررب عن بعر
لإنشاء تررببيك عن بعر مق ابخلطوات التالية:
 .1اضغط عىل الزر "انشاء تررب عن بعر" وامليبني يف الصورة ادانه.

 .2بعر الوضغط عىل زر " انشاء تررب عن بعر" تظهر كل الصفحة امليبننة يف الصورة ادانه.

اصنقر الزر "انشاء" لإنشاء ترربيبك عن بعر .بعرها تظهر كل رساةل من النظام ختربك ابصنه مت الانشاء بنجاح .وتظهر معلومات التررب يف تيبوب "معلومات
التررب " كام هو موحض يف الصورة ادانه.
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اضغط عىل زر "  ."OKتظهر الصورة ادانه .لحظ ان صنوع التررب "عن بعر" وحاةل التررب "معمتر"

 .3الان ميكنك اليبرء يف اخذ دوراتك.
 .4بعر انهتاء ادلورات سوف تتسمل شهادة للك دورة جمتازة وسوف تقوم بكتابة تقرير عن لك دورة .مق برفع هذه امللفات مكلفات  pdfوذكل ابلوضغط عىل زر
"رفع تقرير التررب " يف شاشة "ترربيب" كام توحض الصورة اعله .تظهر كل الشاشة التالية
26

اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف تقرير التررب (حيتوي عىل تقارير لك ادلورات) .اصنقر زر "اختيار ملف" مث اخرت ملف التقيمي واحلوضور (حيتوي عىل تقارير
لك ادلورات) واصنقر بعرها زر "رفع" .تظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت رفع امللف بنجاح .وتتغري حاةل التررب لتصيبح "طل تقيمي" كام بظهر يف تيبوب
"معلومات التررب " يف الصورة ادانه .اضغط عىل زر " ."OK

الان انهتى دورك وبأيت دور املرشف لتقيميك.
ملحظة هامة :ميكنك قبل اخلطوة رمق ( 2برء ادلورات) الغاء ترربيبك وذكل ابتيباع اخلطوات التالية:
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 .3النقر عىل زر "الغاء التررب " يف شاشة "ترربيب" .بعر الوضغط عىل زر "الغاء التررب " تظهر كل الشاشة امليبننة يف الصورة ادانه.
 .4اكت سب الالغاء وارفق ملف سب الالغاء مث اصنقر "أرسل" لإمتام معلية الالغاء.
ولكن اصنتبه اصنه عنر الغاء ترربيبك للمرة الثاصنية فلن تس تطيع التقرمي عىل تررب جربر.

ليمت انشاء طل الغاء التررب بنجاح وتظهر رساةل من النظام ختربك ابصنه مت ارسال طل الالغاء ملرشرك بنجاح .وتظهر حاةل التررب "طل الغاء" يف تيبوب "معلومات
التررب " كام هو موحض يف الصورة ادانه.
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اضغط عىل زر "  ."OKالان انهتى دورك وبأيت دور املرشف لقبول طل الغاء التررب  .بعر قبول طليبك ميكنك انشاء تررب جربر ولكن اصنتبه اصنه عنر الغاء
ترربيبك للمرة الثاصنية فلن تس تطيع التقرمي عىل تررب جربر .الصورة التالية توحض شاشة "ترربيب" بعر املوافقة عىل طل الغاء التررب .
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