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بوي ز الير   جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

  " ز ّ م المتمي 
ّ
ورة الّسا –جائزة "المعل

ّ
ة   بعةالد  عشر

بويجائزة "الم "    رشد الير ز ّ ورة ال –المتمي 
ّ
 خامسةالد

 

 

بوي  " ز الير ونية لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي   "  البوابة اإللكير

بوي  ز الير   2023-2022لدورة عام الدليل اإلرشادي للتقدم لجوائز التمي 

ونية   عير البوابة اإللكير
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 : 
ً
ونية للتقدم للجوائز : استخدام البوابة اإلمتطلبات أوال  لكتر

 الوزاري الخاص بك. توفر الرقم  •

ي الخاص بك.  •
 توفر الرقم الوطنز

ي  •
ونز ي خاص بك فعال أو انشاء بريد الكير

ونز امج التاليةأباالستعانة ب وجود بريد الكير  : حد الير

 
 

 بك.  الخاصم موبايل رق توفر    •

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

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

▪ Google   

 

▪ Firefox  

 

▪ IE Edge  

 

ز ينطبق عىل جائزة   بوي  الممالحظة هامة : ما ينطبق عىل جائزة المعلم المتمت  ز ولكن قد يكون  رشد التر المتمت 

 (. الفئات/ المعايت  ) مثل   اختالفهناك 

 
ً
ونية : ثانيا  إنشاء حساب عىل البوابة اإللكتر

بوي، لبوابة اإل إلنشاء حساب عىل ا ز الير ونية للتقدم لجوائز التمي 
 اتباع الخطوات التالية: عليك لكير

ي لجمعية الجائزة  •
ونز  .  www.qra.joالدخول عىل الموقع االلكير

ونيةا "انقر عىل زر  • ز  لدخول عىل البوابة االلكتر    "... اضغط هنا للتقدم لجوائز التمت 

 

 

 

http://www.qra.jo/
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 . التالية لك شاشة الدخول" ستظهر اضغط هنا بعد الضغط عىل زر "   •

ي الخانات المخصصة عىل  و اضغط عىل زر "تسجيل مستخدم جديد"   •
قم بتعبئة/ التحقق من البيانات المطلوبة فز

:  الشاشة التالية عىل  ي
 النحو اآلنر

بية والتعليم أو مديرية الثقافة العسكرية( .  .1  التحقق من أنك عىل القطاع الخاص بك ) مديريات وزارة الير

ي الخانة المخصص له عىل الشاشة.   .2
ي الخاص بك فز

 أدخل الرقم الوطنز

ي الخانة المخصص له عىل الشاشة.   .3
 أدخل الرقم الوزاري الخاص بك فز

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

 حسب األرقام :                           عىل النحو اآلنر

ي قواعد   .1
 بأن البيانات الظاهرة أمامك كما هي فز

ً
تأكد من ظهور اسمك الرباعي بالمكان المظلل أعىل الشاشة، علما

ي االسم نرجو اعالم جمعية الجائزة. 
ي حال وجود خطأ فز

بية والتعليم؛ وال يمكن تعديلها.... فز  بيانات وزارة الير

ي حال وجود متقدم آخر له نفس رقم الموبايل ال يسمح لك  أدخل رقم الم .2
وبايل الخاص بك، مع العلم بأنه فز

 بالتسجيل. 

 ". إرسالاضغط زر " .3

 

                        : قم ستظهر الشاشة التالية   •

المستلم عىل رقم هاتفك .1 التحقق  ارب  ع خانات  أدخل رمز  نصية  ، حيث ستحصل عليه  والمكون من  برسالة 

ة.   قصي 

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

 حسب األرقام أعاله:     قم بتعبئة البيانات المطلوبة فز

ية مع االنتباه بأن تكون كلمة المرور تتكون عىل   .1 ز أدخال كلمة المرور وممكن أن تكون باللغة العربية أو اإلنجلي 

 انات تحتوي عىل أرقام وحروف. خ  8األقل من 

 كلمة المرور بإدخالها مرة أخرى.    قم بتأكيد  .2

وط"اضغط عىل  .3      بعد قراءتها.  االستخدام" موافق عىل بنود وشر

". اضغط زر  .4  "التال 

 بنجاح".  التسجيل" تم  ستظهر لك رسالة  .5
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ً
  ثالثا

ونز  والتقدم للجائزة  : تسجيل الدخول عىل النظام اإللكتر

ي من خالل تسجيل الدخول عىل النظام اإل يمكنك •
ونز ي دخال اآلإلكير

 :نر

ي لجمعية الجائزة  .1
ونز  .  www.qra.joالدخول عىل الموقع االلكير

ونية، تظهر لك شاشة تسجيل الدخول. "انقر عىل زر  .2  للدخول عىل البوابة االلكتر

  أدخل  .3
ز
  ف

 . المخصصة له الخانةالرقم الوطنز

4.  .
ً
ي قمت بتعيينها سابقا

 أدخل كلمة المرور النر

 ". دخولاضغط عىل زر  " .5

 

ز كلمة مرور إو  حسب   جديدة  عادة تعيي  ي حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك يمكنك الضغط  ❖
    عىل   فز

 ية: تالشاشة اال  ستظهر لك ، الخاصة بالنظامتعليمات ال

ز الشاشة. قائمة تظهر  .1  بالجوائز المتاحة عىل يمي 

بوي عىل يسار الشاشة. تظهر  .2 ز الير  معلومات عامة حول الجمعية وجوائز التمي 

 سفل الشاشة. أشعارات الخاصة بك اإل تظهر  .3

ي تم اختيارها    طلب الجائزة  ل  كاملة    " ستتمكن من مشاهدة  معاينة الطلب معاينة الطلب: عند الضغط عىل زر"   .4
النر

  وبياناتك الشخصية ولن تتمكن من اجراء اي ادخال وانت عىل وضعية "معاينة الطلب".  من خاللك  

 

 

http://www.qra.jo/


 

Page 7 of 14 
 

 

 

ي ترغب بالتقدم عنها يرجر الضغط عىل "زر معاينة" ثم زر "   .5
شيح للجائزة النر لتتمكن من البدء بتعبئة طلب الير

 تعبئة الطلب. لتصبح الشاشة متاحة لك لالبدء بتعبئة الطلب"  
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 اضغط عىل زر " معلومات مقدم الطلب" وقم بتعبئة الحقول المطلوبة:   .6

 

 PDF,PNG,JPG.و نوع الملف  MB 1ال يتجاوز حجم الملف   أن عىلصورتك الشخصية رفع ا •

يد   كيمكن  • ي تعديل بيانات االتصال ) رقم هاتفك، والير
ونز  . إن رغبت بذلك  (اإللكير

ي القطاع الحكومي أقل من ثالث سنوات  إ •
تك فز شهادات معادلة سنوات  تحميل    سيمكنك النظام منذا كان سنوات خير

ة عىل   صول. أن تكون الصور مصدقة حسب األ الخير

ي ليس معلم •
ي حال كان مسماك الوظيفز

 م  / فز
َ
 تربويا

َ
 تحميل ما يثبت عكس ذلك. سيمكنك النظام من  رشدا

 .  "حفظ واستمرار "عىل زر  طبالضغىل بيانات المدرسة إ انتقل اصة بك دخال كافة بيانات الخإبعد  •

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

 . مكتمله

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

 . المدرسةاسم   اخير  .2

 . "حفظ واستمرار"زر  اضغط عىل  .3

إشارة   "  *** مالحظة: ستظهر   المدرسةبجانب زر  يظهر    بيانات  لم  ي وجود حقول غي   "، وإذا 
يعنز فهذا 

 . مكتمله

 

 "  وقم بتعبئة الحقول المطلوبة: جائزةالفئات  اضغط زر "  •

 

ح الصفوف التابعة لكل فئة ستظهر  .1 ي تقدمت عنها مع شر
ز   خاصة بجائزة المعلم الفئات الخاصة بالجائزة النر   فقط  المتمي 

ي ستقوم بإختيارها سوف يتم تقييمك عليها بكافة مراحل الجائزة
وال يوجد فئات لجائزة المرشد  /  واالنتباه بأن الفئة النر

ز  بوي المتمي 
   .  الير

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

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

 " حفظ واستمرار زر " اضغط عىل  .4
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ي وجود حقول غي  مكتمله"، وإذا لم يظهر  فئات الجائزةبجانب زر " *** مالحظة: ستظهر  إشارة  
 . فهذا يعنز

 وقم بتعبئة الحقول المطلوبة: " المؤهالت العلميةاضغط عىل زر "  •

 أدخل المؤهل العلمي األول  ) دبلوم متوسط أو بكالوريس( قبل ادخال المؤهالت العلمية األخرى   .1

 )يمكنك إضافة أكير من مؤهل علمي (.  .2

 ". حفظ واستمراراضغط  عىل زر " .3

 

ي وجود حقول غي  مكتمله"، وإذا لم يظهر   العلميةالمؤهالت بجانب زر " *** مالحظة: ستظهر  إشارة  
 . فهذا يعنز
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: " المعايي  الكتابيةاضغط عىل زر "  • ي المعايي 
ي لتتمكن من الكتابة فز

 واتبع االنر

 

  )معايي  الجائزة(.  سماء المعايي  الكتابيةأقائمة تظهر لك   .1

ات المعيار تظهر  .2  . عىل يسار الشاشة مؤشر

ي قمت بإدخالها  الكلماتد اعديظهر لك  .3
 . النر

ي نتهاء من  اإل   وهذا يساعدك عند   للكلمات  قىصالحد األ يظهر   .4
تتجاوز   ما تنبيهك عند  يتمالمعيار    الكتابة فز

 د الكلمات المحددة. االحد األقىص بظهور اإلطار األحمر حول مكان الكتابة وعد

 وزن المعيار. يظهر لك   .5

ي  ***
ة عىل شاشة النظام وفز   ه ي وقت تستطيع عمل حفظ لما تم كتابتأمالحظة: يمكنك الكتابة مباشر

 . بإرسال الطلبطالما لم تقم –الحذف  أو  والرجوع له بأي وقت للتعديل أو اإلضافة

 . التعليمات العامة للجائزةيظهر لك  .6

 

:  تعليمات مساندة لل • ي المعايي 
 كتابة فز

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 فز م بالمؤشر ز ي الفراغ المخصص والير

 قم بالكتابة فز
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o   ي أن،  ايضا باللون األحمر   االطار باللون األحمر وعدد الكلمات     لكإذا ظهر
تجاوزت الحد األقىص    كذلك يعنز

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

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

o وبعد الضغط عىل زر " حفظ واستمرار"   هاء من الكتابة عن المعايي  جميعها  بعد االنت 

ي وجود حقول غي  مكتمله"، وإذا لم يظهر    المعايي  الكتابية بجانب زر "  *** مالحظة: ستظهر  إشارة  
 . فهذا يعنز

 

: " االقرار وارسال الطلباضغط زر "  • ي
 واتبع االنر

 

 

انقر عىل " لقد قرأت اإلقرار  وموافق عىل جميع بنوده" لتظهر إ شارة صح يرجر قراءة اإلقرار  ومن ثم   .1

(✓ .) 

 " الموجودة أسفل الشاشة. إرسال الطلبانقر عىل زر " .2

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

  يؤكد ذلك. ظهور رقم طلبك وستصلك رسالة / 
ونز  بريد إلكتر
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ً
نت رابعا  : كتابة المعايت  دون االتصال مع االنتر

ي    لكتابةيمكنك النظام من ا 
نت    فز  الخطوات اآلتية:  بناء عىل المعايي  دون االتصال باالنير

بوي .1 ز الير  . ادخل عىل حسابك عىل النظام من خالل موقع جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا للتمي 

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

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

 انقر عىل زر البدء بتعبئة الطلب.  .4

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

نت. ( تعليم3توجه اىل بند رقم ) .6 ز دون االتصال مع اإلنير  اضغط عىل زر  و  ات كتابة معايي  جائزة المعلم المتمي 

ي المعايي  و معايي  الجائزة.  " اضغط هنا"
 لتحميل الملف الخاص بذلك والذي يتضمن تعليمات الكتابة فز
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  : 
ً
 مالحظات هامة قبل إرسال الطلب: خامسا

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

o   للرجوع إىل    "إغالق"أو يمكنك النقر عىل زر  "تعديل"  يمكنك الذهاب للمتطلب غي  المكتمل من خالل النقر عىل زر

 إكمال طلبك. 

o  ي بأن طلبك قد أرسل  90نسبة اكتمال الطلب
 . قرار وارسال الطلبو يستوجب الضغط عىل  زر اإل لجمعية الجائزة % ال تعنز

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

 "إرسال الطلب". سيتوقف تفعيل زر 

o ه. عند إرسالك الطلب لن تستطيع التعديل عليه، ستتمكن فقط من مشاهدت 

o  .ارسال الطلب يستلزم ظهور رسالة عىل النظام أنه تم ارسال طلبك بنجاح و يجب ان تستلم رسالة نصية 

o  .ي هي الوسيلة الرسمية لمخاطبتك من قبل جمعية الجائزة
ونز ي تصلك عير حسابك و بريدك اإللكير

 تعتير  االشعارات النر

o  شيح يوم الخميس الموافق .  4الساعة  2022/ 10/ 13أخر موعد لتقديم طلب الير
ً
 عرصا

 

 مع امنياتنا بالتوفيق للجميع 


