
الحصول على إشعارات في 
الوقت الحقیقي

االطالع على الوثائق والجدول 
الزمني لالجتماعات والمعلومات 

للمشاركین وسواھا

متاح بجمیع اللغات الرسمیة 
للمنظمة

دلیل تطبیق الدورة الرابعة والستین بعد المائة لمجلس المنظمة
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تنزیل التطبیق الخاص بجھازكم

3 ة  و ط خ ل ا 2 وة  ط خ ل ا 1 وة ط خ ل ا

ع�اضغطواعند سؤال�م، اضغطوا بواسطة جهازكم 
ع� الرابط ) أو(

�ل التطبيق ن .المناسب لت�ن

استخدموا جهازكم لمسح رمز 
) (القراءة ال��عة 

لالنتقال إ� الضغط هناأو
ون�ة الخاصة  الصفحة اإلل��ت
ن بتطبيق الدورة الرابعة والست ني
.بعد المائة لمجلس المنظمة

ا سيبا�ش التطبيق تلقائ ��
�ل ع� جهازكم ن عمل�ة الت�ن

�ل ع�  ن عند إتمام عمل�ة الت�ن
، عل�كم إعطاء أجهزة

أذون إضاف�ة للنفاذ إ� 
التطبيق

ير�� االنتقال إ� الصفحة 
التال�ة

�ل التطبيق ع� الجهاز  ن ي تثب�ت التطبيق عل�ه) الهاتف الذ�ي أو الحاسوب اللو�ي (ير�� اتباع التعل�مات التال�ة لت�ن
در اإلشارة إ� أّن تج. الذي ترغبون �ن

أوفخاصة �سائر األنظمة األخرى مثلأما أجهزة.و لوحاتخاصة بهواتفأجهزة
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http://www.fao.org/about/
meetings/council/cl164/cl1
64-app/ar/

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl164/cl164-app/ar/%E2%80%8B
http://www.fao.org/about/meetings/council/cl164/cl164-app/ar/


ي أجهزة
إعطاء األذون �ن

4 وة ط خ ل ا 3 وة ط خ ل ا 2 وة ط خ ل ا

سؤال�م، اختارواععند 
" "

النفاذ إ� ب�مكانكمف�صبح
التطبيق

اختاروا اختاروا

أصبح ب�مكانكم اآلن 
النفاذ إ� تطبيق
الدورة الرابعة 

ن بعد المائة  والستني
لمجلس المنظمة 

ع� جهازكم

1 وة ط خ ل ا

، بعد تثب�ت التطبيق
افتحوا
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iOS

Click to add text

" Settings"
واختارواجهازكمع�

".General"

اختاروا
".Device Management"

" F.A.O. FOOD AND 
AGRICULTURE 
ORGANIZATION"

"Trust F.A.O. FOOD 
AND AGRICULTURE 
ORGANIZATION"

Trust



إعداد التطبيق للمرة األو�

5 الخطوة الخطوة4 الخطوة3
عند سؤال�م، اختاروا 

""
ي تحديثات هامة عن

لتل�ت
.دورة المجلس

! ال داع� لتسج�ل الدخول
.عند الزاو�ة" "اختاروا 

" "اختاروا 
ن  �ل مضامني ن ة بت�ن للمبا�ش

ضلةالتطبيق بلغتكم المف

الخطوة2
اختاروا لغتكم المفضلة 

�لالضغط ع�ثم ن الت�ن

الخطوة1
ال حاجة إ� البلوتوث 

وااختار . الستخدام التطبيق
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Download

".Don’t Allow"
XAllow



اإلشعارات: التعّرف ع� التطبيق

ي 
ي تل�ت

ات التطبيق الرئ�س�ة �ن ن تتمثل إحدى م�ي
.اإلشعارات

ي القسم الخاص 
يتم تخ��ن جميع اإلشعارات �ن

ي التطبيق
باإلشعارات �ن

ي الزاو�ة العل��ة) " (الالئحة"اضغطوا ع� 
�ن

ال�مىن للوصول إ� اإلشعارات
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Menu



ي : التعّرف ع� التطبيق الجدول الزمىن

ي للجلسات ت�ب الزمىن �مكن االطالع ع� ال�ت
ضمن

تجدون بالنسبة إ� كل اجتماع
رابط إ� االجتماع

البنود المدرجة لمناقشتها

ل بالنسبة إ� كالروابط إ� الوثائق ذات الصلة
بند
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ي " "الجدول الزمىن Schedule



الوثائق: التعّرف ع� التطبيق

تّم ترت�ب وثائق 
المجلس بحسب 
البند من جدول 

األعمال

�مكنكم االطالع ع�
ل�شكمن الوثائقكل

.PDF
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ن : التعّرف ع� التطبيق معلومات للمشاركني

ن "تجدون ضمن  " المعلومات للمشاركني
عمل�م خالل معلومات مف�دة لدعم(

هذا األسب�ع

تيبات الخاصة بالدورة االف اض�ة �شمل المواضيع الرئ�س�ة التسج�ل وال�ت �ت
ومعلومات عن للمجلس والخطوط التوجيه�ة الستخدام تطبيق

جمة الفور�ة الب�انات وال�ت
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(Information for Participants

Zoom



روابط ��عة: التعّرف ع� التطبيق

ة بمجرداطلعوا ناالنقر هع� ما ��ي مبا�ش

اجتماع بواسطة تطبيق

برنامج عمل اليوم

المراسالت الخط�ة

جدول األعمال المؤقت

البوابة الخاصة باألعضاء

ي للدورة الرابعة والست
وين ن الموقع اإلل��ت ني

بعد المائة للمجلس

نت البث ع�� اإلن�ت
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Zoom



نأمل أن �ستمتعوا باستخدام 
التطبيق ونتمىن النجاح لدورة 

المجلس
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