
HOW IT WORKS
إضافة دورة جديدة



إضافة دورة جديدة1

أدخل إلى حسابك على موقعنا
في الجزء العلوي يسار الصفحة
أضغط على أيقونة إضافة دورة 



إنشاء دورة جديدة – الجزء األول2

أدخل اسم الدورة باللغة اإلنجليزية

اسم المستخدم سيكون موجود مسبقا

ضع عالمة صح إذا كانت الدورة
تمنح شهادة واكتب اسم الشهادة

في خانة ح

حمل صورة معبرة للدورة,  بجودة

جيدة ومقاس اليزيد عن 2ميغابايت 
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أختر نوع فترة التدريب
اختر ج1 إذا كانت فترة التدريب محددة

أي لها تاريخ محدد للبداية 
يحدد في ج11 و تاريخ محدد للنهاية ج 12

أدخل اسم الدورة باللغة العربية

اختر اللغة التي ستقدم بها الدورة

حدد نوع رسوم الدورة مدفوع
أو مجاني
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إنشاء دورة جديدة – الجزء الثاني3

ك & ق اختر أقرب قسم رئيسي وقسم
فرعي مناسب لدورتك

مثال" لوكنت تقدم دورة تعليم لغة فرنسية 
فاختر: لغات من القسم الرئيسي و تعليم 

لغات من القسم الفرعي

لتحديد طريقة تقديم الدورة
حضورية : حيث يجب أن تحدد الدولة والمدينة

عن بعد : حيث يجب تحديد الرابط
اإللكتروني في الخانة م 

 هنا تحدد تاريخ اخر تاريخ لعرض الدورة
 على الموقع والذي بالغالب

 سيكون اخر تاريخ لتسجيل بالدورة

إذا اخترت الرسوم مدفوعة في
الخيارات سوف تظهر لك الحقول التالية

ف1: أدخل قيمة رسوم الدورة     
بعملتك المحلية

ف2: اختر عملتك المحلية , إذا لم تجد     
عملتك المحلية تستطيع اختيار 

أي عملة أخرى مثل الدوالر أو اليورو     
ف3: سوف تحسب تلقائيا" القيمة     

المكافئة بالدوالر لدورتك
ف4: هنا تستطيع تحديد نسبة الخصم     

على الدورة إن وجد
ف5: سوف تحسب تلقائيا" القيمة     
المكافئة بالدوالر لدورتك بعد الخصم
ف6: سوف تحسب تلقائيا" الرسوم     

بالعملة المحلية لدورتك بعد الخصم
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3 إنشاء دورة جديدة – الجزء الثالث4

لتحديد طريقة تقديم الدورة
حضورية : حيث يجب أن تحدد الدولة والمدينة

عن بعد : حيث يجب تحديد الرابط
اإللكتروني في الخانة م 

لتحديد أقصى عدد يمكنه حضور الدورة

اختر من قائمة المدربين المعرفين مسبقا
"وستظهر باقي المعلومات تلقائيا "

س1,س2 و س3
في حالة عدم الرغبة بتحديد المدرب

"يمكن اختيار اخيار "سيتم التحديد الحقا

* مالحظة يظهر الحقل س فقط في حالة 

 تسجيل كمنشأة تدريبية وليس مدرب فردي 

إلضافة المواضيع التي ستغطيها
الدورة والمهارات المكتسبة

بعد إضافة كل مهارة إضغط زر اإلدخال
إلضافة التالية 

كتابة تفاصيل حول الدورة, مثل:
موضوعها, أهدافها

الشريحة المستهدفة.... إلخ

ل1: اختر الدولة لمكان الدورة
ل2: اختر المدينة لمكان الدورة


