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بوي دليل استخدام  ز التر ونية لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمت   البوابة اإللكتر

بوي لعام  ز التر ونية عتر  2020الدليل اإلرشادي للتقدم لجوائز التمت   البوابة اإللكتر

 : 
ً
ونية للتقدم للجوائز : استخدام البوابة اإلمتطلبات أوال  لكتر

  الخاص بك. الرقم الوزاري  توفر 

  ي  الرقم توفر
 . الخاص بكالوطن 

  ي خاص  وجود
ون  ي  بكبريد الكتر

ون  امج التاليةأباالستعانة ب فعال أو انشاء بريد الكتر  : حد التر

 
 

   بك الخاصم موبايل رق توفر . 

 النظام لن يسمح ألكتر من مستخدم التسجيل بنفس رقم الهاتف.  مالحظة : 

   نت متصفحات أحد  توفر  من تأكد  : عىل جهاز الحاسوب الخاص بك )المستخدم للتقدم للجوائز(التالية  اإلنتر

 Google   

 

 Firefox  

 

 IE Edge  

 

 
ً
ونيةنشاء إ: ثانيا  حساب عىل البوابة اإللكتر

بوي، لبوابة اإلإلنشاء حساب عىل ا ونية للتقدم لجوائز التمت   التر
 اتباع الخطوات التالية: عليك لكتر

  ي لجمعية الجائزة
ون   .  www.qra.joالدخول عىل الموقع االلكتر

  ز  لجوائز "للتقدم انقر عىل زر بوي التمت   . "التر

  الجمعية جوائز  بعنوان شاشة لك ستظهر .   

  اك بها ي ترغب االشتر
ك اآلن"، ثم زر اضغط زر الجائزة النر  . "اشتر

 ي أسفل   ستظهر لك
كلمة موجهة من جاللة الملكة رانيا العبدهللا وكلمة من المدير التنفيذي لجمعية الجائزة، ف 

ك اآلن"الصفحة اضغط عىل زر   . "اشتر

 

 

 

http://www.qra.jo/
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  ك اآلن" ستظهر  . التالية لك شاشة الدخولبعد الضغط عىل زر " اشتر

  ي الخانات المخصصة عىل  التحقق من / بتعبئةقم و  "تسجيل مستخدم جديد"زر اضغط عىل
البيانات المطلوبة ف 

: الشاشة التالية عىل  ي
 النحو اآلنر

بية والتعليم مديريات وزارةالتحقق من أنك عىل القطاع الخاص بك )  .1  .  مديرية الثقافة العسكرية(أو  التر

ي أ .2
ي الخاص بك ف 

 المخصص له عىل الشاشة.   الخانةدخل الرقم الوطن 

ي أدخل  اد  .3
 المخصص له عىل الشاشة.  الخانةخل الرقم الوزاري الخاص بك ف 

 الظاهر عىل الشاشة.  "لتال  ا"عىل زر اضغط  .4
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 ي الخانات المخصصة
ي دناه عىل الشاشة أ قم بتعبئة البيانات المطلوبة ف 

                       : رقام حسب األ  عىل النحو اآلنر

  أعىل الشاشة، لتأكد من ظهور اسمك الرباعي بالمكان المظل .1
 
ي قواعد هي  مامك كما أن البيانات الظاهرة أب علما

ف 

بية والتعليبيانات  ي االسم نرجو اعالم جمعية الجائزة. م؛ وال يمكن تعديلها. وزارة التر
ي حال وجود خطأ ف 

 ... ف 

ي حال وجود مأ، مع العلم بالخاص بك الموبايلدخل رقم أ .2
ال يسمح لك  الموبايلله نفس رقم  تقدم آخر نه ف 

 بالتسجيل. 

 . "سالإر "اضغط زر  .3

 

  قم الشاشة التالية ستظهر :                       

ة ههاتفك، حيث ستحصل عليدخل رمز التحقق المستلم عىل رقم أ .1  . برسالة نصية قصت 

 . "تحقق"اضغط زر  .2
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  ي
ي الخانات المخصصة عىل الشاشة أعاله عىل النحو اآلنر

  عاله: أرقام حسب األ  قم بتعبئة البيانات المطلوبة ف 

ية مع االنتباه بو اإل أن تكون باللغة العربية أوممكن  دخال كلمة المرور أ .1  ن تكون كلمة المرور تتكون عىلأنجلت  

 رقام وحروف. أخانات تحتوي عىل  8قل من األ

 خرى. أمرة بإدخالها المرور كلمة    قم بتأكيد  .2

وط ال"اضغط عىل  .3     بعد قراءتها.  "االستخداموسياسة شر

 . "التال  "اضغط زر  .4

 ". بنجاحتم تسجيلك "  رسالةلك  ستظهر  .5
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 ث
ً
  : الثا

ونز  والتقدم للجائزة تسجيل الدخول عىل النظام اإللكتر

 ي تسجيل الدخول عىل النظام اإل يمكنك
ون  ي اآل دخالإمن خالل  لكتر

 :نر

  أدخل  .1
  الخاصة المخصصة له الرقم الوطنز

ز
 . ف

ي قمت بتعيدخأ .2
. ينل كلمة المرور النر

 
 ها سابقا

 . "دخول" زر اضغط عىل  .3

 

ي حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك يمكنك   جديدة عادة تعيي   كلمة مرور إو  عىل الضغط
ف 

 الخاصة بالنظام. تعليمات الحسب 

  ية: تالشاشة اال  ستظهر لك 

 . قائمة بالجوائز المتاحة عىل يمي   الشاشةتظهر  .1

بويمعلومات عامة حول الجمعية و تظهر  .2  عىل يسار الشاشة.  جوائز التمت   التر

 . سفل الشاشةأشعارات الخاصة بك اإل تظهر  .3

 الشخصيةستتمكن من مشاهدة طلب الجائزة كامال وبياناتك  " الطلب معاينة ": عند الضغط عىل زرمعاينة الطلب .4

  ولن تتمكن من اجراء اي ادخال وانت عىل وضعية "معاينة الطلب". 
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  شيح ل ءمن البد لتتمكن ي ترغب بالتقدم عنها يرجر الضغط عىل "زر معاينة" ثم زر " البدء بتعبئة طلب التر
لجائزة النر

 لتصبح الشاشة متاحة لك لتعبئة الطلب. بتعبئة الطلب" 
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 وقم بتعبئة الحقول المطلوبة:  " معلومات مقدم الطلب" عىل زر ضغط ا 

 

 1ال يتجاوز حجم الملف أن عىلالشخصية  صورتكرفع ا MB  و نوع الملف.PDF,PNG,JPG 

 يد  كيمكن ي تعديل بيانات االتصال ) رقم هاتفك، والتر
ون   . إن رغبت بذلك (اإللكتر

 ي القطاع الحكومي أقل من ثالث سنوات إ
تك ف  شهادات معادلة سنوات تحميل  منسيمكنك النظام ذا كان سنوات ختر

ة عىل   صول. ن تكون الصور مصدقة حسب األ أالختر

  ي ليس معلم
ي حال كان مسماك الوظيف 

 عكس ذلك.  تحميل ما يثبتسيمكنك النظام من ف 

  حفظ واستمرار"عىل زر  طبالضغىل بيانات المدرسة إ انتقل دخال كافة بيانات الخاصة بك إبعد"  . 

ي وجود حقول غت   يظهر  لم وإذا مقدم الطلب "،  معلومات" زر بجانب  إشارة   ستظهر : مالحظة*** 
فهذا يعن 

 . مكتمله

  وقم بتعبئة الحقول المطلوبة: " المدرسة بيانات زر "اضغط 
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 . المديريةاسم  اختر  .1

 . المدرسةاسم  اختر  .2

 . "حفظ واستمرار"زر  اضغط عىل  .3

ي وجود حقول غت   يظهر  لم وإذا "،  بيانات المدرسة" زر بجانب  إشارة   ستظهر : مالحظة*** 
فهذا يعن 

 . مكتمله

 

   وقم بتعبئة الحقول المطلوبة:  " جائزةال فئات زر "اضغط 

 

ي ستقوم ب .1
ح الصفوف التابعة لكل فئة واالنتباه بأن الفئة النر ي تقدمت عنها مع شر

ختيارها إالفئات الخاصة بالجائزة النر

 سوف يتم تقييمك عليها بكافة مراحل الجائزة. 

ي تدرسها حاليا خاصة بجائزة المعلم فقط. المباحث  أدخل .2
 النر

 كنت معلم صعوبات تعلم يجب عليك تحميل الملف يثبت بأنك معلم صعوبات.   إذا  .3

 "حفظ واستمرار زر " اضغط عىل  .4

ي وجود حقول غت  مكتمله يظهر  لم وإذا "،  فئات الجائزة" زر بجانب  إشارة   ستظهر : مالحظة*** 
 . فهذا يعن 
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  وقم بتعبئة الحقول المطلوبة: " المؤهالت العلميةعىل زر " اضغط 

 خرى و بكالوريس( قبل ادخال المؤهالت العلمية األ أول  ) دبلوم متوسط المؤهل العلمي األ أدخل  .1

 (.  ضافة أكتر من مؤهل علمي إيمكنك ) .2

 . "حفظ واستمرار"عىل زر  اضغط  .3

 

ي وجود حقول غت  مكتمله يظهر  لم وإذا "،  المؤهالت العلمية" زر بجانب  إشارة   ستظهر : مالحظة*** 
 . فهذا يعن 

  ي ا" المعايت  الكتابيةعىل زر " اضغط
ي لتتمكن من الكتابة ف 

 : لمعايت  واتبع االنر
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  )معايت  الجائزة(.  المعايت  الكتابيةسماء أقائمة تظهر لك   .1

ات المعيار تظهر  .2  . عىل يسار الشاشة مؤشر

ي قمت بإدخالها  د الكلماتاعديظهر لك  .3
 . النر

ي نتهاء من اإل  وهذا يساعدك عند  للكلمات قىصالحد األيظهر  .4
تجاوز تنبيهك عند ا يتمالمعيار  الكتابة ف 

 د الكلمات المحددة. اقىص بظهور اإلطار األحمر حول مكان الكتابة وعدالحد األ

 وزن المعيار. يظهر لك  .5

ي مالحظة: ***
ة عىل شاشة النظام وف  ي وقت تستطيع عمل حفظ لما تم كتابتة أيمكنك الكتابة مباشر

 . بإرسال الطلبطالما لم تقم – و الحذفـأضافة اإل  أو ي وقت للتعديل أوالرجوع له ب

 . التعليمات العامة للجائزةيظهر لك  .6

 

  للمساندة تعليمات : ي المعايت 
 كتابة ف 

o  الكتابة عنه أوال. مثال معيار الفلسفة الشخصية والمهنية، سيظهر لك باضغط زر المعيار الذي ترغب

 .  المخصص للكتابةمكان ال

o  .ي يسار الشاشة
ات الظاهرة ف  م بالمؤشر ي الفراغ المخصص والتر 

 قم بالكتابة ف 

o  ي أن، ايضا باللون األحمر  االطار باللون األحمر وعدد الكلمات   لكإذا ظهر
تجاوزت الحد األقىص  كذلك يعن 

 . تتمكن من ارسال الطلبالتقليل  من عدد الكلمات حنر  وعليك منللكتابة عن المعيار المحدد 

o  كرر ما قمت به للمعايت  جميعها دون استثناء. ،   "حفظ واستمرار"اضغط عىل زر 

o  وبعد الضغط عىل زر " حفظ واستمرار"  بعد االنتهاء من الكتابة عن المعايت  جميعها 

ي وجود حقول غت  مكتمله يظهر  لم وإذا "،  المعايت  الكتابية" زر بجانب  إشارة   ستظهر : مالحظة*** 
 . فهذا يعن 
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  ي " االقرار وارسال الطلبزر " اضغط
 : واتبع االنر

 

 

 شارة صحإ  لتظهر " هقرار  وموافق عىل جميع بنودت اإلأقر عىل " لقد قر انقرار  ومن ثم يرجر قراءة اإل .1

(✓) . 

 سفل الشاشة. أالموجودة  "رسال الطلبإزر "عىل انقر  .2

   :حال النقر عىل انتبه  
ز
"سيتم اعتماد الطلب و ظهور شاشة تؤكد عملية إرسال طلبك بنجاح مع إرسال الطلب" زر ف

  يؤكد ذلك ظهور رقم طلبك
ونز  . وستصلك رسالة / بريد إلكتر

 
ً
نت كتابة:  رابعا  المعايت  دون االتصال مع االنتر

ي  لكتابةاالنظام من يمكنك 
نت  ف   الخطوات اآلتية: بناء عىل  المعايت  دون االتصال باالنتر

بويادخل عىل حسابك عىل النظام  .1   من خالل موقع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمت   التر

ي وكلمة المرور الخاصة بحسابك.  .2
 سجل الدخول عىل حسابك باستخدام الرقم الوطن 

ي ترغب بالتقدم عنها بالنقر عىل  اختر  .3
 . الطلب معاينة زر الجائزة النر

 . انقر عىل زر البدء بتعبئة الطلب .4



 

Page 12 of 12 
 

 يسار الصفحة. أعىل " الموجود  العامة للجائزة انقر عىل زر " التعليمات .5

نت. كتابة معايت  جائزة المعلم المتمتعليمات  ( 3توجه اىل بند رقم ) .6  اضغط عىل زر و  ت   دون االتصال مع اإلنتر

ي المعايت  و معايت  الجائزة.  " اضغط هنا"
 لتحميل الملف الخاص بذلك والذي يتضمن تعليمات الكتابة ف 

 

 

 
ً
 : قبل إرسال الطلب مالحظات هامة: خامسا

o  بجانب كل متطلب.  يجب التأكد بأن جميع متطلبات الجائزة قد تم تعبئتها من خالل ظهور إشارة 

o  للرجوع إىل  "إغالق" زر يمكنك النقر عىل أو  "تعديل" زر مكتمل من خالل النقر عىل الت  غيمكنك الذهاب للمتطلب

 . إكمال طلبك

o  ة المتاحة لتقديم الطلبات "إرسال الطلب" زر يجب النقر عىل وقت تقديم الطلبات  عند إنتهاء ، و قبل إنتهاء الفتر

 . "إرسال الطلب" زر سيتوقف تفعيل 

o  ستتمكن فقط من مشاهدته ،الطلب لن تستطيع التعديل عليه كإرسال عند . 

o  ي تصلك عتر حسابك و بريدك
ي تعتتر  االشعارات النر

ون   الجائزة.  قبل جمعيةهي الوسيلة الرسمية لمخاطبتك من  اإللكتر

 

 امنياتنا بالتوفيق للجميع مع 


