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                             كيف يمكن إتمام عملية التسجيل
 

               باإلمكان مشــــــاهدة   . Safari   أو   Edge   أو   Chrome   أو   Firefox                           ّ           يرجى اســــــتخدام أحد حمركات التصــــــّفح التالية    :   هام
                                              التايل ضمن قسم "كيف ميكن إمتام عملية التسجيل".                              شريط الفيديو الصامت املقتضب

 
                              الخطوة األولى: إنشاء حساب جديد

 
   ".Register now          إضغط على "  ) 1 (
   ".create a new account "                                 يف حال مل يكن لديك حساب، إضغط على  ) 2 (
                          إمأل استمارة إنشاء احلساب.   ) 3 (
                                      إىل األزرق عند ملء مجيع اجملاالت اإللزامية.   Confirm           ويتحول لون   ) 4 (
             ً                                              ة تتضمن رابطًا لتشغيل احلساب. يرجى الضغط على الرابط املذكور.                           وستصلكم رسالة بريد إلكرتوني  ) 5 (
ّ                                                     ويرجى تســجيل إســم املســتخدم وكلمة الســّر لكل مســتخدم ألنه ســيتعذر على الدســتور الغذائي اســرتجاعها   ) 6 (                                  

          بعد ذلك. 
 

               ما لربنامج األمم                                                                                    وبعد إمتام عملية تشـــــــغيل حســـــــابك اخلاص، لن يتعني عليك يف املرة املقبلة اليت تشـــــــارك فيها يف حدث
     ...        يف جنيف                                                                                       املتحدة املشــــــــرتكة املعين بفريوس نقص املناعة البشــــــــرية أو منظمة الصــــــــحة العاملية أو مكتب األمم املتحدة 

                      ُ                            ً   إنشاء حساب جديد حيث سُتمأل املعلومات اخلاصة بك تلقائًيا. 
 

    ائي                           واألربعين لهيئة الدستور الغذ                                          الخطوة الثانية: التسجيل في الدورة الثانية 
 

                                                 سيعاد توجيهك إىل استمارة التسجيل اخلاصة باالجتماع.   ) 1 (
                                                        وادخل إىل املوقع بواســـــطة املعلومات اخلاصـــــة باحلســـــاب الذي أنشـــــأته   register now              وإال، إضـــــغط على   ) 2 (

ّ   للتّو.      
     صــــورة       ّ      وســــيتعّني حتميل                              ع االســــتمارات والوثائق الالزمة.                                             ويرجى ملء اســــتمارة التســــجيل اإللكرتونية وحتميل مجي  ) 3 (

   .                                                                                باإلضافة إىل املنظمة اليت ينتمون إليها وعنوا�م وتفاصيل االتصال هبم وبيانات جواز سفرهم        للمشارك        رقمية
 Register         إضغط على   ) 4 (
                                                            ستصلك بعدها رسالة بواسطة الربيد اإللكرتوين لتأكيد تلقي تسجيلك.   ) 5 (

 
                                                                                   قي رســالة بريد إلكرتوين لتشــغيل حســابك أو لتأكيد تســجيلك، يرجى التحقق من ملف الربيد املزعج                 أما يف حال عدم تل

  .contact us   أو 
 

                                 يف مكتب التســـــجيل، ويرجى لذلك إبراز                شــــارات االجتماع                                                 وســـــيتوىل أحد حراس األمن يف منظمة الصـــــحة العاملية توزيع 
                     رسالة تأكيد تسجيلك. 

https://youtu.be/ZnmBkSmSpBo
mailto:codex@fao.org

