
الدليل املصور الستخدام 
د البوابة الرقمية لجائزة خال
العيىس الصالح للتمزي يف

العمل الخريي
ات يتضمن هذا الدليل تعليمات وإرشادات حول طريقة التقديم لفئ
تمزي يف الجائزة من خالل البوابة الرقمية لجائزة خالد العيىس الصالح لل

العمل الخريي



بدء االستخدام
إنشاء حساب جديد

:يمكنك انشاء حساب جديد من خالل اتباع الخطوات التالية

 العمل الوصول إىل بوابة جائزة خالد العيىس الصالح للتمزي يف1.
./https://alsalehaward.orgالخريي من خالل الرابط 

.أيقونةمن رشيط التبويبات العلوي يف أقىص اليسار انقر على2.

.إنشاء حساب جديداخرت من القائمة املنسدلة تبويب 3.

.أدخل البيانات املطلوبة للتسجيل4.

.عالمة التحققانقر على 5.

.إنشاء حسابانقر على زر 6.

https://alsalehaward.org/


بدء االستخدام
التحقق من الحساب

بعد إنشاء حساب جديد على بوابة الجائزة، يتطلب التحقق من
:الحساب من خالل الربيد اإللكرتوين باتباع الخطوات التالية

كيد الربيد اإللكرتوين1. .الضغط على زر تأ

كيد الربيد اإللكرتوين من خالل الرابط امل2. توفر يف الضغط على زر تأ
كيد املرسلة لربيدك .رسالة التأ

كيد أعلى صفح3. كيد حسابك وستظهر رسالة التأ تك سيتم تأ
.الشخصية



بدء االستخدام
تسجيل الدخول إىل الحساب

يمكنك تسجيل الدخول إىل الحساب الشخيص من خالل اتباع
:الخطوات التالية

 العمل الوصول إىل بوابة جائزة خالد العيىس الصالح للتمزي يف1.
./https://alsalehaward.orgالخريي من خالل الرابط 

.أيقونةمن رشيط التبويبات العلوي يف أقىص اليسار انقر على2.

.تسجيل الدخولاخرت من القائمة املنسدلة تبويب 3.

وكلمة بقاً، الذي تم التسجيل به ساالربيد اإللكرتوين أدخل عنوان 4.
.املرور

.عالمة التحققانقر على 5.

.دخولانقر على زر 6.

https://alsalehaward.org/


بدء االستخدام
مكونات ملف املنشأة

:ةيتكون ملف املنشأة على بوابة الجائزة من العنارص التالي

:ويتضمنبيانات الحساب، 1.
.االسم، الربيد اإللكرتوين، تاريخ التسجيل

اليت ، ويتضمن بيانات التقديماتقسم التقديمات الحالية2.
.تقدمت بها املنشأة أو الفرد لفئات الجوائز

يبية املسجل فيها3. ات ، ويتضمن بيانقسم الدورات التدر
يبية اليت تم التسجيل فيها .الدورات التدر



التقديم لفئات الجائزة
الوصول إىل نافذة التقديم

خالل يمكنك الوصول إىل نافذة التقديم ألحد مجاالت الجائزة من-1
:أحد الخيارات التالية

. وييف رشيط التبويبات البوابة العل( التقديم للجائزة)زر -
.  يف الصفحة الرئيسية( قسم مجاالت الجائزة)-
(.قسم مجاالت الجائزة)صفحة -
.يف صفحة امللف الشخيص( التقديم ملجاالت الجائزة)زر -
:اتباع الخطوات التالية-

.تحديد املجال املراد التقديم فيه-2
الضغط يمكنك تحديد املجال الفرعي املراد التقديم فيه من خالل-3

ذة ، ستنتقل إىل ناف(التقديم للمجال)أو زر ( حول املجال)على زر 
.لتاليةتعرض جميع املجاالت الفرعية الختيار أحدها، كما يف الصورة ا

.بعد تحديد الفئة تنتقل إىل نافذة التقديم-3



تقديم ملف املشاركة يف الجائزة
تعبئة البيانات املطلوبة للتقديم يف املجال

:يتم تعبئة البيانات من خالل اتباع الخطوات التالية

اركة ، ثم النقر للتقديم ورفع ملف املشتعبئة الحقول املطلوبة يتم -1
.إرسال التقديم، ثم النقر على زر عالمة التحققعلى 

الل يوىص باالطالع على دليل التقديم للجائزة من خ(: 1)توصية 
.النقر على الزر املمزي باللون األخمر أعلى نافذة التقديم

تزنيل )ر يجب تزنيل امللف املطلوب اإلجابة عليه من خالل ز (: 2)توصية 
.اركةالذي يظهر يف الصندوق الذي يعلو صندوق رفع املش( امللف

ملفكم يف( حالة الرتشيح)يمكنكم معرفة حالة ترشحكم من خالل -2
ل تغري حالة ومن خالل الرسالة التلقائية اليت تصلكم لربيدكم يف حا

:الرتشيح، والحاالت كالتايل
.يف حالة تم ترشيحكم للجائزة: مرشح-
.يف حالة عدم ترشحكم: مستبعد-
.يف حالة فوزكم يف فئة الجائزة: فائز-

إدارة يمكنكم االطالع على مالحظات يتم تدوينها من قبل: مالحظة
.تقييم الجائزة، بجانب بيانات تقديمكم



قينالتطوير والتشغيل الت

لتمزي املنصة الرقمية لجائزة ا
يف العمل الخريي

الدخول إىل ملفكم 
الشخيص

هل تحتاج مساعدة، يمكنك
مطلبها من خالل بوابة الدع
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