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نظرة عامة على صفحة تسجیل الدخول

جائزتكلبدءالتسجیل.1

الجائزةمشاركخیاراختیارب،كمشارك)ORB(المحوسبالجائزةسجلفيالتسجیلیمكنك
علىعامةنظرةفيأعالهموضحھوكما،تسجیلفوقانقرثمالدخول،تسجیلصفحةفي

صفحة تسجیل الدخول.

استخدامیمكنالتفاصیل،تعبئةفيللمتابعةزرعلىبالضغطالحقولجمیعأكمل
التفاصیل المدرجة.زر الرجوع بالمتصفح إذا كنت ترید الرجوع ومراجعة / تعدیل



المنسدلةالقائمةمنالجائزةمركزبلدحدد.1
بقائدفاتصلبك،الخاصالجائزةمركزاسممنمتأكًداتكنلم(إذاالجائزةمركزاسماكتب.2

الجائزة المعتمد).
جائزتك:قائدتعرفكنتإذاعماسؤالكسیتم.3
بتعیینتلقائًیاالنظامیقومحتىاإللكترونيبریدهعنوانإدخالعلیكیجب،نعماخترتإذا-

حسابك إلى قائد الجائزة.
علىالموافقةخالل،مركزكفيالجائزةقائدإلىحسابكتعیینذلكبعدفسیتم،الاخترتإذا-

التسجیل.

االتصالیرجى،العمرقیودتطبیقیتم(قدفیھبالتسجیلتقومالذيالجائزةمستوىحدد.4
بمركز الجائزة للحصول على مزید من المعلومات)



بكالخاصةاالتصالتفاصیلأدخل.5

الشخصیةبیاناتكأدخل.6



لم(ماعاما18منأقلعمرككانإذاالوصي/األمروليموافقةتقدیممنكسُیطلب-
تقدیمفیجب،عاما18منأقلعمرككانإذابلدك).قوانینفيذلكخالفعلىینص

تفاصیل موافقة والدیك / ولي أمرك من أجل تقدیم تسجیلك.
الوصي./األمروليموافقةتقدیممنكُیطلبفلن،عاما18منأكبرعمرككانإذا-

البنك)اوالجائزةمكتبخاللمن(مباشرةبك.الخاصالدفعنوعحدد.7

المحوسب.الجائزةسجلإلىالدخولتسجیلتفاصیلبتعیینقم.8

الشروط واالحكاماكتب كلمة السر الخاصة بك وحدد المربع لتأكید أنك قرأت



التسجیل.أثناءقدمتھالذياإللكترونيالبریدعنوانإلىللتحققإلكترونيبریدإرسالسیتم
عنوانتأكیدیجباإللكتروني.بریدكعنوانمنللتحققرابطاإللكترونيالبریدلھذاسیكون

بریدك اإللكتروني حتى یتم تفعیل حسابك على التطبیق.
الجائزةبمركزاالتصالفیرجى،ساعتینخاللاإللكترونیةالتأكیدرسالةتتلقلمإذاحالفي

الخاص بك.

من قبل قائد الجائزة.ستتلقى رسالة برید إلكتروني بمجرد الموافقة على تسجیلك

یزالالتسجیلكوكانORBالمحوسبالجائزةسجلإلىالدخولبتسجیلقمتإذا:مالحظة
قد،المثالسبیلعلىحالة،ھذهفيالشاشةأسفلفيخطأرسالةعرضفسیتم،الموافقةینتظر

ترغب في بدء تسجیل أنشطتك. (أ)

ِقبل قائد الجائزة)(ستتلقى إشعارا عند مراجعة تسجیلك والموافقة علیھ من



السر؟كلمةنسیتھل.3
تسجیلصفحةمن،بكالخاصةالسركلمةتعیینإعادةإلىوقتأيفياحتجتحالفي

ھل نسیت كلمة السرالدخول، حدد الخیار

.إرسالأدخل عنوان بریدك اإللكتروني في المربع واضغط على

السر الى البرید الخاص بك.سیتم إرسال برید إلكتروني بھ الرابط إلعادة تعیین كلمة



الرئیسیةالصفحةعلىعامةنظرة-4

باستخدام سجل الجائزة المحوسب ، ستتمكن كمشارك من:
- تعدیل ملفك الشخصي

- اختیار األنشطة وإدارة تقدمك
- إضافة السجالت والصور لألنشطة الحالیة والمعتمدة

تعدیل،إلىالحاجةعندأووالجائزةوالبرنامجالنشاططلبعلىالموافقةعندإشعاراتتلقي-
بعد مراجعة قائد الجائزة

- عرض تفاصیل االتصال بقائد الجائزة



الشخصيالملفإعداداتتعدیل.5
المعلوماتھذهتحدیثفیمكنك،لجائزتكتقدیمكأثناءالشخصیةبیاناتكمنأيتغییرتریدإذا

عرضفسیتم،اسمكعلىنقرتإذاالرئیسیة،الصفحةمنالمحوسبالجائزةسجلعبر
الخیارات التالیة:

تحدیث بیاناتك الشخصیة●
موضح أعاله :حدد خیار الملف الشخصي كما ھوبیاناتك الشخصیةلتحدیث

حقلفوقانقرثمتعدیلفوقانقرالشخصيللملفصورةإضافةفيترغبكنت.إذا1
تحمیلھا.لیتمصورةمنكسیطلب.2
التغییرات.لحفظ"حفظ"علىوانقرالمحدثالشخصيملفكاحفظ.3

ھاتفرقمإضافةخیارذلكفيبمابكالخاصةالتفاصیللتحدیث"تعدیل"فوقانقر.4
التغییرات الخاصة بك  .ثانوي وعنوان برید إلكتروني، انقر فوق "حفظ" لتحدیث



بك.الخاصةالسركلمةتغییرأیضایمكنك.5
النافذة المنبثقة.أدخل كلمة المرور القدیمة والجدیدة كما ھو مطلوب في

لحفظ اإلعدادات الخاصة بك.تغییر كلمة السرانقر فوق

تحدیث إعدادات اللغة الخاصة بك●
حدد خیار اإلعدادات كما ھو معروض أدناه.



المتاحةاللغاتقائمةمنلغتكحدد.1
اإلعدادتغییروسیتمالصفحةتحدیثسیتم.2

عرض ملخص جائزتك●

واألنشطةالبدءوتواریخوأھدافكتقدمكعلىعامةنظرةلعرضالجائزةملخصحدد-1
والساعات المكتملة.

الجائزةملخصتقریرتنزیلأیضایمكنك-2

عرض االسم وتفاصیل االتصال الخاصة بقائد الجائزة●
الرئیسیةالصفحةمنالجائزةقائدحدد-1



الھاتفورقماإللكترونيالبریدوعنوانالجائزةقادةاسمعرضمنستتمكن-2

واألنشطةالبرامجإدارة.6
األربعةالبرامجعرضمنستتمكنحیثرئیسیةصفحةإلىنقلكسیتمالدخول،تسجیلبمجرد

منكجزءإكمالھفيترغبالذيالنشاطتحدیدإلىفستحتاججدیًدا،مشارًكاكنتإذالجائزتك.
جائزتك.

لتحدید نشاط جدید:
النشاطإضافةفيترغبالذيالبرنامجوحددالمحوسبالجائزةسجلإلىالدخولبتسجیلقم.1

إلیھ

اختیاریمكنكمدرجا،نشاطكیكنلم(إذاالمتاحةاألنشطةقائمةمنالمختارالنشاطحدد.2
"أخرى" واكتب اسم نشاطك في مربع النص المتاح)



المطلوبةالبیاناتأدخل.3



بكالخاصالمقیمتفاصیلاضف.4

.إعداداحفظ النشاط بالنقر فوق

یطلب منھ مراجعة تفاصیل النشاطبمجرد حفظ النشاط، سیتلقى قائد الجائزة إشعارا فوریا
والموافقة على طلبك أو رفضھ.

إشعارا موجودا في قائمة: إذا أراد منك قائد الجائزة مراجعة نشاطك، فستتلقىمالحظة
الذي ترید مراجعتھ.اإلشعارات. یمكنك أیًضا عرض رسالة تحذیر بجوار النشاط

المراجعة وتقدیم النصیحة والتعدیالتانقر فوق رسالة التحذیر لمعرفة سبب احتیاج نشاطك إلى
قبل إعادة تقدیمھا.



قم بإجراء التغییرات المطلوبة واضغط على إعداد

بمجرد الموافقة یمكنك إضافة سجالت النشاط .

إعداد جمیع األنشطة من قبل قائد: یمكنك تغییر برنامجك الرئیسي بعد الموافقة علىمالحظة
الجائزة.



إضافة / تعدیل/ حذف السجالت
إشعارا وستتمكن بعد ذلك من تسجیلبمجرد الموافقة على نشاطك من ِقبل قائد الجائزة ، ستتلقى

سجالتك مقابل ذلك.
إلضافة سجل جدید:

علیھ.الموافقةتمتالذينشاطكفوق.انقر1

الشاشةمنالسفليالجزءفيفوقانقر.2
والوصفوالمدةالتاریخمثلالمطلوبةالتفاصیلبتعبئةقم.3
(اختیاري)بالنشاطالقیامأثناءالتقاطھاتمصورأيأضف.4
حدیًثا.المضافالسجلحفظ.5



بمجرد البدء في إضافة السجالت ، ستالحظ أن شریط التقدم سیتحرك بعدد الساعات المنجزة.

لتعدیل / حذف سجل:
تعدیلھفيترغبالذيالسجلفوقانقر.1
التفاصیلوتعدیلالسجللتعدیلتعدیلحدد.2

الضرورةحسبالسجل،لحذفحذفحددأو.3
اختیارك.أكد.4



تعدیل تفاصیل نشاطك لتغییر أو تحدیث تفاصیل نشاطك:
المختارالبرنامجفوقانقرالرئیسیة،الصفحةمن.1

التبویبعالمةحدد.2
النشاطتعدیلالخیارفوقانقر.3
الجدیدةالتفاصیللحفظحفظعلىوانقرنشاطكتفاصیلبتعدیلقم.4



إدارة مكتبتك
وما إلى ذلك) بأي من برامج الجائزةیمكنك ربط الملفات (الصور والتقاریر والعروض التقدیمیة

األربعة الخاصة بك:
المختارالبرنامجفوقانقر،الرئیسیةالصفحةمن.1

التبویبعالمةحدد.2
ملفتحمیلالخیارفوقانقر.3

جھازكمنالملفوحددالملفاضافةفوقانقر.4
للمرفقوالوصفالعنواناكتب.5
الجدید.ملفكلتحمیلملفإضافةفوقانقر.6

ملف.لكلبایتمیغا10بـمحدودالملفاتأحجام:مالحظة



الستكمال الجائزة
باإلرسال إلى المقیم الخاص بكبمجرد االنتھاء من تسجیل ساعات البرنامج ، سیطالبك النظام

للحصول على الموافقة.

إلى قائد الجائزة للموافقةبمجرد أن یوافق المقیم على التقریر ، یمكنك إعادة توجیھھ-
علیھ.

إرفاقھ وإرسالھ إلى قائد الجائزة معأو ، إذا كان لدیك بالفعل تقریر مقیِّم معتمد ، فیمكنك-
رسالة.

MSصورملفاتتحمیلیمكن:مالحظة WordأوPDF.فقط

إلى قائد الجائزة ، یمكنك اآلن- بعد حصولك على موافقة من المقیم أو إرسال تقریر المقّیمین
إرسال البرنامج للموافقة علیھ من قبل قائد الجائزة.

- قد یطلب قائد الجائزة مراجعة أوالً.

، ستتلقى إشعارا في سجل الجائزة المحوسب- بمجرد الموافقة على البرنامج من قبل قائد الجائزة

برنامجلكلمتعددةأنشطةإنشاء.7
إلى ثالثة أنشطة لكل برنامج من برامجأثناء القیام بالجائزة ، یمكنك كمشارك اختیار ما یصل

أنشطة متعددة للبرنامج، فیرجىالجائزة. إذا كنت ترغب في مزید من المعلومات حول اختیار
االتصال بقائد الجائزة.

إلنشاء نشاط جائزة إضافي داخل البرنامج:
ترغبالذيالبرنامجداخلالنشطفوقوانقرالمحوسبالجائزةسجلإلىالدخولبتسجیلقم.1

في إضافة النشاط الجدید إلیھ

التبویبعالمةفوقانقر.2

فوقانقر.3



الجائزة الخاص بك.قبل إضافة نشاط إضافي ، یرجى المناقشة أوالً مع قائد
أكمل تفاصیل النشاط.

للموافقة على طلبك أو رفضھ.بمجرد حفظ النشاط ، سیتلقى قائد الجائزة إشعارا دفعا

إشعارا فورًیا مع توضیح سبب رفضھ،إذا رفض قائد الجائزة طلب النشاط الخاص بك ، فستتلقى
علیھا.حتى تتمكن من إجراء التعدیالت وإعادة اإلرسال للموافقة

البرنامج وإضافتھا إلكمال جائزتك.: سیتم دمج الساعات المسجلة لألنشطة الفردیة داخلمالحظة
ال یزال بإمكانك تسجیل ساعة واحدة فقط في األسبوع.



بكالخاصالبرنامجوملخصجائزتكتنزیل.8
لتنزیل  ملخص جائزتك:

الجائزة ، فیمكنك تنزیل ملخصإذا كنت ترغب في الحصول على نسخة مطبوعة من تقدمك في
الجائزة في أي وقت.

لتنزیل  ملخص جائزتك:
الصفحةأعلىفياسمكفوقانقر.1
الجائزةملخصحدد،المنسدلةالقائمةمن.2

بالموقعمترجمةغیرفوقانقر.3
تلقائًیاPDFملفتنزیلسیتم.4



تنزیل ملخص البرنامج الخاص بك:
للحصول على موافقة المقیم إما عنبمجرد االنتھاء من تسجیل ساعات البرنامج، یمكنك إرسالھا

إلى المقیم شخصًیا. إذا كنتطریق البرید اإللكتروني أو عن طریق تنزیلھ وطباعتھ لتقدیمھ
تفضل إعطائھا للمقیم شخصًیا ، فاتبع الخطوات التالیة:

لتنزیل ملخص البرنامج الخاص بك:
الصفحةأعلىفياسمكفوقانقر.1
الجائزةملخصحدد،المنسدلةالقائمةمن.2
)البرنامج(ملخصالمقیمتقریرتنزیلفيترغبالذيالبرنامجإلىبالتمریرقم.3

فوقانقر.4
تلقائیاPDFملفتنزیلسیتم.5
المحوسبالجائزةسجلإلىبتحمیلھقم.6
المحوسب.الجائزةسجلعبرالجائزةقائدإلىأرسلھا.7

إلىباالنتقالوقتأيفيبذلكالقیامفیمكنك،أخرىمرةالمقیمتقریرتنزیلإلىاحتجتإذا.8

ملخص الجائزة وتحدید الملخص في كل برنامج والنقر فوق



بكالخاصةاالستكشافیةالرحلةإعداد.9
، انقر فوقالتدریب التحضیريأنشطة) وتسجیلالتدریبیة والتقویمیةإلعداد رحلة استكشافیة (

صفحتك الرئیسیة.برنامج رحلة استكشافیة من قائمة البرامج المتاحة على
نظرة عامة على رحلة االستكشاف

التدریب التحضیري:
الخاصة بك:التدریب التحضیريلتسجیل أنشطة

االستكشافیةالرحلةعلىعامةنظرةمنالتحضیريالتدریبخیارفوقانقر.1
النشاطالتبویبعالمةفوقانقر.2
إكمالھاعنداألنشطةوحددبكالخاصةالتحضیريالتدریبأنشطةسجل.3
(اختیاري)بعد.إدراجھیتملمإذاجدیدنشاطإضافةیمكنك.4
تحدیثعلىاضغط.5



بحاجة لترجمة في الموقع

إلى قائد الجائزة للحصول على، یمكنك إرسالھاالتدریب التحضیريبمجرد تسجیل جمیع أنشطة
النشاطمن عالمة التبویبإرسال تقریرالموافقة من خالل النقر على

الخاصة بك والموافقة علیھا / إعادتھاالتدریب التحضیريسیقوم قائد الجائزة بمراجعة أنشطة ا
إلیك لمراجعتھا، ستتلقى إشعاًرا سیظھر ضمن قائمة اإلشعارات.

إلنشاء رحلتك التجریبیة - التقویمیة:
الرئیسیة.الصفحةمناالستكشافیةالرحلةبرنامجفوقانقر.1
وفًقا،االستكشافیةالرحلةعلىعامةنظرةمنالتقویمیةرحلةأوالتجریبیةالخیارفوقانقر.2

للرحلة التي ترغب في إنشائھا.
.المنبثقةالنافذةفيرحلتكتفاصیلأدخل.3
اإللزامیة.الحقولستظھر.4
رحلتك.إعدادإلنھاءإعدادعلىاضغط.5



إعادتھاأوعلیھاوالموافقةاالستكشافیةالرحلةتفاصیلمنالتحققإلىجائزتكقائدسیحتاج.6
إلیك لمراجعتھا، ستتلقى بعد ذلك إشعارا  ضمن قائمة اإلشعارات.

المقیم/المشرفموافقةعلىللحصولاالستكشافیةالرحلةإرسالإلىذلكبعدستحتاج.7
بمجرد اكتمال الرحلة.

.واضغطالتبویبعالمةفوقانقر.8
إرسالھاقبل(اختیاري)صلةذاتمستنداتوأيالرحلةمالحظاتإدخالمنكسُیطلب.9

للموافقة علیھا.
oالتجریبیةالرحالتعلىالتوقیععنمسؤولالمشرف
oالتقویمیة.الرحلةاعتمادمسؤولیةالمقیمیتحمل

الرحلةبرامجإرسالمنستتمكنالمقیم،/المشرفموافقةعلىحصولكبمجرد.10
االستكشافیة الخاصة بك إلى قائد جائزتك للتوقیع علیھا.



إضافة رحلة تجریبیة إضافیة●
رحلة تجریبیة إذا لزم األمر. لتسجیل تفاصیلقبل القیام برحلتك التقویمیة، یمكنك القیام بأكثر من

رحالتك التقویمیة اإلضافیة:

النظام.فيبالفعلإنشاؤھاتمالتياالستكشافیةالرحلةممارسةفوقانقر.1

.عامةنظرةالتبویبعالمةفوقانقر.2
المنبثقة.النافذةفيالرحلةتفاصیلأدخل.3
رحلتك.إعدادإلنھاءإعدادعلىاضغط.4
ستتلقىلمراجعتھا،إلیكإعادتھاأوعلیھاوالموافقةاالستكشافیةالرحلةتفاصیلمنالتحققإلىجائزتكقائدسیحتاج.5

بعد ذلك إشعاًرا ضمن قائمة اإلشعارات.



جائزتكاستكمال.10
تفي بالحد األدنى من متطلبات الوقتإلكمال جائزتك، یجب أن تكون أنشطتك متكاملة ویجب أن

من ھذه المتطلبات ، فیرجى االتصالعلى النحو المطلوب في إطار الجائزة. إذا لم تكن متأكًدا
بقائد الجائزة.

قادًرا على:بعد تسجیل جمیع األنشطة، سیكتمل البرنامج الخاص بك وستكون
اإللكتروني.- إرسال البرنامج إلى المقیم للموافقة علیھ عبر البرید

ھذا البرنامج.- قم بتحمیل شھادة أو أي وثائق ُمعطاة لك تثبت أنك أكملت

علیھا لقائدإرسال جائزتك للموافقةمنبعد أن یوافق قائد الجائزة على جمیع البرامج، ستتمكن
الجائزة.

إرسالھا تلقائیا إلى مكتب الجائزة الخاصبعد أن یقوم قائد الجائزة بالتوقیع على جائزتك ، یتم
بك للمراجعة النھائیة.

صورة
االلكتروني.عندما یوقع الجائزة على جائزتك ستتلقى رسالة عبر البرید



جائزتكمنالتاليالمستوىبدء.11
بدء مستوى الجائزة التالي (إذا كنتبمجرد توقیع جائزتك من قبل مكتب الجائزة ، یمكنك اختیار

بالمشاركة في المستوى التالي من الجائزة ،حامًال الجائزة البرونزیة أوالفضیة). إذا كنت مھتًما
فیرجى االتصال بقائد الجائزة للحصول على المشورة.

التاليالمستوىابدأفوقانقرالجائزة،اكتمالشاشةمن.1
)1-1جزء(انظرالجدیدتسجیلكلملءویبصفحةإلىتوجیھكإعادةستتم.2
التسجیل:إلكمالمتابعةعلىاضغط.3

أدخل المستوى الذي ترید التسجیل بھ.●
راجع تفاصیل االتصال الخاصة بك.●
راجع بیاناتك الشخصیة.●
أجب عن أسئلة الملف الشخصي (إن وجدت).●
حدد نوع الدفع الخاص بك.●
إلكمال التسجیل.إنھاءانقر فوق●

على تسجیلك.سیراجع قائد الجائزة طلبك وسیتم إشعارك بمجرد الموافقة


