
 
 
 
 
 

 أين بإمكاني تنزيل التطبيق؟
 

 "CL 163 App arمن صفحة الدورة الثالثة والستني بعد املائة جمللس املنظمة، انتقل إىل "
 ":معلومات إضافيةضمن "

/ar/ar-app-http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163 

  
 إذا كنتم تشاهدون هذه الصفحة بواسطة هاتفكم احملمول، 

 يرجى الضغط على رمز التطبيق لتنزيله. 
 

 ، يرجى استخدام وتريالكمبإذا كنتم تشاهدون هذه الصفحة بواسطة جهاز 
 وتنزيل التطبيق. لسريعةرمز االستجابة اجهاز الكامريا ملسح 

http://www.fao.org/about/meetings/council/cl163/cl163-app-ar/ar/


 "install" " أوget" و"download"يرجى الضغط على  لروابط إىل متجر هاتفكم احملمول.ستنقلكم ا

  iPhone/iPad for StoreApp    Android Google Play for  

 .يرجى فتح التطبيقبعد إتمام عملية التنزيل، 

1 2 



ّ              إن  تطبيق مجلس المنظمة متاح باللغات الست  لألمم المتحدة                                      ّ   
 

 لتزيل التطبيق بلغتكم المفضلة، يرجى كتابة اسم الحدث كاآلتي: 
 

 "FAO Council 163" :للغة اإلنكليزية
 

 "Conseil de la FAO 163" :للغة الفرنسية
 

 ""Consejo de la FAO 163: للغة اإلسبانية
 

 "СОВЕТ ФАО 163" :للغة الروسية
 

 "163مة ظلمنس امجل" :للغة العربية
 

 "粮农组织理事会163" :للغة الصينية



 

"يرجى الضغط على تنزيل" واالنتظار ريثما ترون 
 لمجلس المنظمة. 163الشاشة الخاصة بالدورة 

 

يرجى الضغط على الرمز عند 
 الحدث المطلوب.العثور على 



 

يرجى الضغط 
للدخول  Xعلى 

 إلى التطبيق

 
 

 
 .

 
 
 
 
 

 اإلشعاراتعلى  يرجى الضغط
 

  ،                      الضـغط لتفعيل اإلشـعارات      يرجى •
            تدخلون فيها          أول مرة          ستردكم في 

                             التطبيق رســـالة تســـتأذنكم إرســـال 
ــــارات            ّ       ، كمــــا هو مبّين إلى        إشـــــــــــع

   .       اليسار

  "       الســـــــــماح                يرجى الضـــــــــغط على " •
ALLOW   لـــلـــحصـــــــــــــول عـــلـــى           

                               تحديثات هامة عن الدورة الثالثة 
                          والستين بعد المائة للمجلس

ٍ                داع  لتسجيل الدخول!ال     



 
 
 
 

 
تفعيل حتى في حال اخترتم عدم 

                      ً      اإلشعارات، ستجدونها جميع ا في 
الزاوية العلوية اليسرى ويشار إليها 

برقم باللون األحمر. 

 
ستنتقلون من خالل هذا إلى الصفحة 

حيث تجدون  اليسارالموجودة إلى 
    ّ                   الزر  الخاص باإلشعارات. 

ويمكنكم هنا االطالع على جميع 
 اإلشعارات التي تم إرسالها

 



  الوثائق

ّ                                                تم  ترتيب وثائق المجلس بحسب البند من جدول األعمال.    
 

 

 

 
الضغط على اسم الوثيقة  يرجى

 PDFلفتحها بشكل 
 



 الجدول الزمني

 
 
 
 

ميكن االطالع على 
الرتتيب الزمين 

للجلسات ضمن 
" الجدول الزمني"

Schedule 

 .

 

 

 

على  الضغطيرجى 
اجللسة لالطالع

 

 

 

 

جتدون ضمن خانة 
"الوصف" 

Description 
املطروحة  البنود

إىل  وروابطللنقاش 
الوثائق املتصلة بكل 

 لبنودبند من ا

 


	أين بإمكاني تنزيل التطبيق؟

