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FRM– CC-UMA-V001 ادارة خدمات املستفيدين 

 دليل التسجيل في برامج اللغة اإلنجليزية )إعداد(

 

 .دورات اللغة اإلنجليزية التي يقدمها معهد اإلدارة العامة بمقابل ماديالراغبين بالتسجيل على تخدم هذه البوابة 

 للتسجيل:مالحظات هامة 

 عاما. 18يقل عمر املتقدم عن  ن ل ا 

 www.ipa.edu.sa/Eadadان يقوم املتقدم بتعبئة طلب التقديم اللكتروني على موقع املعهد  

 واللوائح املعمول بها في املعهد. باألنظمةان يتعهد الدارس باللتزام  

 عتبر املتقدم ملتحقا بالبرنامج ال بعد تسديد رسوم البرنامجل ي 

  إلى النظام الدخول 

 :قم باتباع الخطوات التالية)إعداد( اإلنجليزيةبرامج اللغة بوابة إلى نظام  الدخول لكي تتمكن من 

 قم بفتح نافذة جديدة ملتصفح االنترنت في نظام التشغيل ويندوز.  .1

 ،"برامج اللغة اإلنجليزيةبوابة " زر ضغط على بالقم ، ومن ثم (//:ipa.edu.sawww.http) قم بلصق الرابط التالي في شريط العنوان .2

 (.1الصورة ) كما في

 
 (1الصورة )

http://www.ipa.edu.sa/Eadad
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"كلمة ، واملتدربواملتمثل برقم املستخدم"  رقم". قم بإدخال البرامج بمقابل ماديبوابة ستالحظ ظهور صفحة الدخول لنظام  .3

  (.2الصورة ) كما في، "دخول"على بالضغط ، ومن ثم قم السر"

 

 
 (2الصورة )

 

 

 

 التسجيل على برامج اللغة 

 :، قم باتباع الخطوات التاليةبرامج اللغةالستعراض 

 ."الدخول إلى النظام"قم باتباع الخطوات في البند األول  .1

 (.3الصورة ) كما في، "التسجيل على برامج اللغة"من قائمة الخدمات قم بالنقر على رابط  .2

 

 

 (3الصورة )

 

 (.4كما في الصورة ) التسجيل على البرامج البرامج، وتعليماتستالحظ ظهور قائمة  .3

 انقر هنا

" 
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 (4الصورة )

 صباحيملنفذ ابعد الضغط على زر التسجيل ستالحظ ظهور شاشة التسجيل موضح فيها الفرع املنفذ وتاريخ البدء ووقت البرنامج  .4

 (.5كما في الصورة )، او مسائي

 

 (5الصورة )

 

 

 احدى البرامج قم بالنقر على تسجيلللتسجيل على 

 اضغط على التالي لمتابعة التسجيل

" 
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 (.6كما في الصورة )بعد الضغط على زر التالي ستالحظ ظهور شاشة الشروط واألحكام  .5

 

 (6الصورة )

بعد املوافقة ومتابعة التسجيل ستظهر شاشة تم التسجيل بنجاح مع اظهار بيانات الحساب ألجراء التحويل البنكي إلتمام  .6

 (.7كما في الصورة )عملية التسجيل 

 

 (7الصورة )

 (.8كما في الصورة ) التسديد"، تبيانا“ لعرض إشعار بيانات التسديد قم بالضغط على رابط .7

 

 (8الصورة ) 

 

 بعد الموافقة على الشروط واالحكام اضغط على تسجيل

" 

 "بيانات التسديد" انقر هنا لعرض

" 
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 (9لطباعة االشعار قم بالضغط على طباعه كما هو موضح بالصورة ) .8

 

 (9الصورة ) 

( لحتي bmp او   pdf ،jpg ،pngيرجي تصوير إيصال الدفع ويجب ان يكون من نوع )حويل البنكي تبعد إتمام الدفع عبر ال .9

 (10" كم هو موضح بالصورة )التسجيل في برامج اللغةالشاشة  تتمكن من رفعه من خالل نفس "

 

 (10الصورة )

 مالحظة: لرفع إيصال الدفع قم بالخطوات التالية:

 (10كما هو موضح بالصورة رقم ) ،1قم باختيار مسار االيصال كما هو موضح بالشاشة خطوة رقم  -1

 (10كما هو موضح بالصورة رقم ) ،2بعد تحديد االيصال قم بالضغط على زر تحميل االيصال خطوة رقم  -2

 (10كما هو موضح بالصورة رقم ) 3بتحميلة انقر على الرابط رقم الستعراض االيصال الذي قمت  -3

 


