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 الدخول إلى حسابك 1.أ4

إدارة بعض المعلومات على موقع االتفاقية الدولية  يمكنك، اتيةبلبوابة الدولية للصحة النلإذا كنت تمتلك حساباً وكلمة مرور 

توقف مدى مقدرتك على إدارة المحتوى على وضعك القانوني. فإذا كنت نقطة اتصال تلوقاية النباتات على الشابكة. و

بيانات المتعلقة رسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات أو محرراً للبوابة الدولية للصحة النباتية، يمكنك الدخول وتعديل ال

 باإلبالغ في ظل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالنيابة عن المنظمة القطرية لوقاية النباتات الخاصة ببلدك.

 الدخول إلى الموقع 1.1أ.4

مع اسم لي آرسل لك بريد إلكتروني لك، سي   حساب شخصيابإنشاء  الدولية لوقاية النباتاتأمانة االتفاقية  تقومأن  بمجرد .1

 ippc@fao.orgالمستخدم وكلمة المرور الخاصتين بك من 

من الشاشة(، أو اذهب إلى اليمنى " )في الزاوية العلوية تسجيل الدخولوانقر على زر " إلى الصفحة الرئيسيةاذهب  .2

  :/https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/enلى الموقع: صفحة الدخول ع

 

  

https://www.ippc.int/en/
mailto:ippc@fao.org
https://www.ippc.int/en/
https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
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كلمة السر حساسة الخاصة بك )كلمة المرور  ثم أدخلأو عنوان البريد اإللكتروني. الخاص بك اسم المستخدم أدخل  .3

تسجيل (. إنقر على زر "الدخول للمرة األولى كتغيير كلمة المرور الخاصة بك بعد تسجيل. يمكنك لحالة الحرف

 "الدخول

 

 

ترغب بتغيير كلمة المرور الخاصة  أو  أنك نسيت كلمة المرور الخاصة بكإذا واجهتك مشكلة مع كلمة المرور )مثل  .4

 .موقع أسئلة وأجوبة على الشابكةأو قم بزيارة  أسئلة وأجوبة 4أ.4إذهب إلى الفقرة ( بك

  

 نسيت كلمة المرور الخاصة بك
إذا نسيت كلمة المرور الخاصة 

 بك، إنقر هنا الستردادها

https://www.ippc.int/en/faq/#LostPassword
https://www.ippc.int/en/faq/#ChangePassword
https://www.ippc.int/en/faq/#ChangePassword
https://www.ippc.int/en/faq/
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 تحرير المعلومات الخاصة ببلدك .2أ.4

لدى تسجيل الدخول إلى الموقع، يمكنك أن تختار الذهاب إلى الصفحة الخاصة ببلدك لتحرير البيانات. وللقيام بذلك، انقر 

 " )في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة(معلومات البلد ريحرتعلى الزر الموسوم "

 

 

  



5 

 

 هناك عدد من الخيارات التي يمكنك عملها عند هذه المرحلة:

  ملف التعريف الخاص بكتحديث 

  تقارير يفترض أن تقدمها بالنيابة عن بلدك( أي إضافة تقرير/تقارير الغ )بااللتزامات الوطنية لإلتحرير

 التقرير/التقارير الحالية؛جديدة أو تحديث 

  أو تحديث المعلومات الرسمية ذات الصلة، من قبيل تحديث المعلومات الحالية )وذلك لإلبالغ عن معلومات

 (غير التقارير اإللزاميةطوعية 
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 تحديث معلومات ملف التعريف الشخصي 2.1أ.4

الدخول إلى الموقع(. يمكنك، إذا : 1.1أ.4على الشابكة )انظر الفقرة  البوابة الدولية للصحة النباتيةسجل الدخول إلى موقع 

جانب  إلى" الشخصيتحديث ملف التعريف النقر على الزر الموسوم "بكنت نقطة اتصال، تحديث ملف تعريفك الشخصي 

 إحداثياتك )االسم، العنوان(

 

 

ك فتح النموذج من تحرير معلومات حسابك. ويمكنك باستخدام هذا الزر إلى تنشيط نموذج. ويمكن  هذا يؤدي النقر على 

النموذج أيضاً، إضافة سيرة ذاتية مختصرة، أومعلومات تتعلق بخبرتك الشخصية أو صورة. وعند االنتهاء من تحديث 

" الموجود في أسفل الصفحة. وإذا تحديث ملف التعريفتذكر بضرورة حفظهم بالنقر على الزر الموسوم "المعلومات، 

 لالتصال مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاحتجت لتغيير لقبك الرسمي أو تحديث اسمك، فإنك تحتاج 

 

 

  

 تحديث ملف التعريف

https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
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النباتية، يمكنك تحديث ملف تعريفك الشخصي بالنقر على اسمك الذي يظهر على  إذا كنت محرراً للبوابة الدولية للصحة

 الزاوية العليا اليمنى من الشاشة:

 

 

تحديث ملف " النقر على الزر الموسومبيؤدي النقر على اسمك إلى فتح صفحة بمعلوماتك الشخصية التي يمكنك تحريرها 

 "الشخصيالتعريف 

 

باستخدام هذا  ،إلى تنشيط نموذج. ويمكن ك النموذج المفتوح من تحرير معلومات حسابك. ويمكنكيؤدي النقر على هذا الزر 

معلومات تتعلق بخبرتك الشخصية أو صورة. وعند االنتهاء من تحديث  النموذج أيضاً، إضافة سيرة ذاتية مختصرة، أو

الموجود في أسفل الصفحة. وإذا  "التعريفتحديث ملف "المعلومات، تذكر بضرورة حفظهم بالنقر على الزر الموسوم 

 لالتصال مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بحاجةاحتجت لتغيير لقبك الرسمي أو تحديث اسمك، فإنك 
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 من قبيل الذهاب من خالل منطقة العملهناك أيضاً طرق أخرى لتحديث ملف التعريف الخاص بك، 

 

تقع على عاتق األفراد مسؤولية المحافظة على جميع المعلومات األخرى )مثل عنوان البريد اإللكتروني، لغات المراسلة، 

في البوابة الهاتف ورقم الفاكس(. ومن األهمية بمكان، على وجه الخصوص، اإلشارة إلى عنوان بريد إلكتروني صالح 

 الدولية للصحة النباتية.
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 تزامات الوطنية لإلبالغتحرير االل .2.أ4

الدخول إلى الموقع( وانقر على  1.1أ.4)انظر الفقرة  موقع البوابة الدولية للصحة النباتية على الشابكةسجل الدخول إلى 

تحت عنوان بالتقارير التي يمكن لألطراف المتعاقدة تقديمها . هناك قائمة معلومات البلد" ربحرتالزر الموسوم "

 "االلتزامات الوطنية لإلبالغ"

 

 

  

https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
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 إنشاء تقرير جديد أ 2.2أ.4

الموجود إلى جانب عنوان التقرير الذي ترغب أضف جديداً" جديد، عليك النقر على الزر الموسوم "تقرير من أجل إضافة 

  في تقديمه.

 

 

ديث الزر إلى تنشيط نموذج. ويمكن ك النموذج المفتوح من تقديم بيانات. وعند االنتهاء من تح يؤدي النقر على هذا

 " في أسفل هذه الصفحة.تقديمبالنقر على الزر الموسوم " البيانات المعلومات، تذكر بضرورة حفظ

 

  

 تقديم
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 تحديث تقرير قائم .ب(2.2أ.4

 

 النقر على عنوان التقرير الذي ترغب في تحديثهعليك التقارير، من  من أجل تحديث واحد  

 

 تقرير، فإنك تفتح صفحة بقائمة الوثائق المقدمة فيما يخص االلتزام الوطني لإلبالغ.اللدى النقر على عنوان 

 

 " على الطرف األيمن من الشاشة.ريحرتقائم، عليك الضغط على الزر الموسوم " تقريرمن أجل تغيير 

الزر إلى تنشيط نموذج. ويمكن ك النموذج المفتوح من تقديم بيانات. وعند االنتهاء من ملء النموذج،  يؤدي النقر على هذا

 " في أسفل هذه الصفحة.تحديث تقريرتذكر بضرورة حفظهم بالنقر على الزر الموسوم "

 

 تحديث ملف التعريف
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 تحرير المعلومات الرسمية ذات العالقة .3.2.أ4

: الدخول إلى الموقع( وانقر على الزر الموسوم 1.1أ.4)إنظر الفقرة  إلى موقع البوابة الدولية للصحة النباتيةسجل الدخول 

عالقة" قائمة بالبنود التي ". ستجد على الجهة اليمنى من الشاشة تحت عنوان "معلومات رسمية ذات معلومات البلد ريحرت"

 يمكن لآلطراف المتعاقدة تقديمها بشكل طوعي.

 

  

https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
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 أ( إنشاء معلومات جديدة 3.2أ.4

" إلى جانب عنوان المعلومات الجديدة التي ترغب في أضف جديداً فإنك بحاجة للنقر على "من أجل إضافة بند جديد، 

 تقديمها.

 

 

نموذج. ويمكنك هذا النموذج المفتوح من تقديم بيانات. وعند االنتهاء من استكمال يؤدي النقر على هذا الزر إلى تنشيط 

 " الموجود في أسفل الصفحة.تقديمالنموذج، تذكر ان تحفظ البيانات بالنقر على الزر الموسوم "
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 تحديث معلومات قائمة .ب3.2أ.4

 ي ترغب بتحديثه ذالالبند من أجل تحديث قطعة واحدة من معلومات قائمة، تحتاج للنقر على عنوان 

 

 يخص ذلك البند. اقائمة الوثائق المقدمة فيممع ما، تفتح صفحة بند ولدى النقر على عنوان 

 

 األيمن من الشاشة." على الجانب تحريرقائم، أنت بحاجة للنقر على الزر الموسوم " بندمن أجل تغيير 

يؤدي النقر على هذا الزر إلى تنشيط نموذج. ويمكن ك النموذج المفتوح من تقديم بيانات. وعند االنتهاء من ملء النموذج، 

 " في أسفل هذه الصفحة.]اسم البند الذي تقوم بتقديمه[تحديث تذكر بضرورة حفظ البيانات بالنقر على الزر الموسوم "
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 إضافة أي تقرير أو معلومات لقب 4.2أ.4

إعداد البيانات للتحميل. عليك، على سبيل المثال، التحقق من أنك اتبعت  إلى الموقع المهم قبل إضافة المعلوماتمن 

اإلجراءات المنشأة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات لإلبالغ عن معلومات. وإذا كنت تقوم بتحرير النص القائم، أو 

ليه مع الملفات أو الروابط ذات الصلة تحميل مطبوعة جديدة أو إنشاء قصة إخبارية، فأنت بحاجة ألن يكون النص المتفق ع

 جاهزة.

من الممكن تحرير المعلومات  – يتم االحتفاظ بكافة المعلومات المحملة على البوابة الدولية للصحة النباتية وال يمكن حذفها

بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية  االتصال أو استبدالها ولكن عدم إزالتها كلياً. إذا حصل خطأ مثل ازدواجية المعلومات، يرجى

 كي تقوم بتصحيح ذلك. النباتات

وورد" إلى مؤطر النص المتاح في التطبيق، يوصى بأن تقوم ميكروسوفت وبدالً من نسخ/لصق النص مباشرة من برنامج "

 تحرير نص إذا كنت تستخدم حاسوباً شخصياً أو Notepad)المفكرة )بنسخ/لصق النص إلى برنامج نص عادي مثل 

Text/Edit  إذا كنت تستخدمMacحيث يمكنك هناك إعادة القولبة حسب الضرورة.  (، ونقله بعد ذلك إلى مؤطر النص

 ت وورد وتمنع مشكالت الصياغة مع نظام التطبيق(. ف)تزيل هذه الخطوة اإلضافية الترميز الخارجي من ميكروسو

 20حجم الملفات المحملة على البوابة الدولية للصحة النباتية أقل من يجب أن يكون  هتقدم، من المهم مالحظة أنوإضافة لما 

واستخدام  pdfميغا بايت. وهذا حد موضوع من البرنامج. يمكن تصغير عديد من الملفات أو أنماط الملفات بتحويلها إلى 

  لضغط الملف. Adobeبرنامج 

د من أنه تم تحجيم الصورة لتالئم المكان الذي ستعرض فيه ترغب تضمينه هو صورة في الموقع، تأك ً إذا كان البند الذي 

 بكسل على الجانب األطول(. 600)ليس أكبر من 

  

https://www.ippc.int/en/
http://www.ippc.int/contact
http://www.ippc.int/contact
http://www.ippc.int/contact


16 

 

 استخالص معلومات من الموقع 3أ.4

 البحث عن بيانات االلتزامات الوطنية لإلبالغ 1.3أ.4

التزام وطني لإلبالغ خاص ببلد معين، عليك اختيار اسم البلد من القائمة أي العثور على معلومات عن  تريدإذا كنت 

" )في بعض الحاالت بلدانتحت " الصفحة الرئيسيةظهر على الجانب األيمن من ت تي"( البلد إذهب إلىالمندرجة لألسفل )"

 (لألسفل للعثور على البلد التحريكعليك 

 

 

من كافة البلدان التي أعلنت تلك بشكل موجز  الغبلإلمعين على معلومات حول التزام وطني  العثورإذا كنت ترغب في 

 ".بلدان، يمكنك النقر على واحد من العناوين المدرجة تحت " المعلومة

 

 

  

https://www.ippc.int/en/
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" الذي يظهر على بلدانملف " ، عليك النقر علىمجمعوبشكل مناوب، لرؤية مزيد من االلتزامات الوطنية لإلبالغ بشكل 

 الجانب األيمن من شاشة الصفحة الرئيسية:

 

 

 تحت شعار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أعلى شاشة الصفحة الرئيسية: الذي يظهر" بلدانأو أنقر على ملف "
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التزام وطني معين لإلبالغ بشكك . وللعثور على وفي كلتا الحالتين، ستفتح صفحة مع قائمة االلتزامات الوطنية لإلبالغ

 موجز لكل البلدان التي أعلنت تلك المعلومة، عليك النقر على واحد من العناوين المدرجة هناك.
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 العثور على أشياء 2.3أ.4

 :الصفحة الرئيسيةوثائق المعلنة على البوابة الدولية للصحة النباتية في الزاوية العلوية اليمنى من التتوافر أداة العثور على 

 

"، اختر فئة من القائمة المنسدلة على اليمين )أو اترك بحثعليك طباعة المصطلح الذي تبحث عنه في الحقل الموسوم "

 "إذهبفتراضياً( وانقر على الزر الموسوم "ا" المختارة الفئة "كل شيء

 في الجزء العلوي من الصفحات األخرى التي تقوم بفتحها.كما تظهر أدوات البحث أيضاً 

 

 تنزيل وثائق 3.3أ.4

 لتنزيل ملف فردي، إنقر على حرفي االختصار للغة ذات االهتمام

 

 

  

https://www.ippc.int/en/
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 أسئلة وأجوبة 4أ.4

 كلمة المرور 1.4.أ4

ر كلمة   السّر الخاصة بي. هل يمكن من فضلك إرسالها لي؟ال أستطيع تذكُّ

 نت قد أعطيت من قبل اسم المستخدم وكلمة المرور ولكنك نسيت كلمة المرور، يرجى القيام بما يلىاإذا ك

 " في أعلى يمين الشاشة.دخولوانقر " www.ippc.intإذهب إلى موقع اإلتفاقية  .1

 " الواقع أسفل نموذج تسجيل الدخولنسيت كلمة السر الخاصة بيرابط " إنقر على .2

 إعادة تعيين كلمة المروروانقر على " المرتبط مع موقع االتفاقيةأدخل اسم المستخدم الخاص بك أوعنوان بريدك اإللكتروني  .3

د اإللكتروني تزيل الرسائل من ن ظ م البري. يرجى لحظ أن بعض كبريدكلمة السر الخاصة بك إلى  رابط إلعادة تعيينسيتم إرسال 

تفاقية الدولية لوقاية النباتات معتبرة إياها رسائل غير مرغوبة. إذا لم تستلم معلومات الدخول، يرجى مراجعة ملف الرسائل غير اال

 المرغوب بها في بريدك اإللكتروني.

 كيف يمكن تغيير كلمة السر الخاصة بي؟

في الجزء العلوى األيمن من الشاشة وسجل الدخول إلى   "تسجيل الدخولوانقر " تموقع االتفاقية الدولية لوقاية النباتاإلى  إدخل .1

 الموقع

وبشكل بديل،  إذهب إلى منطقة العمل الخاصة بك )في الجزء العلوي من الشاشة( وانقر على زر "تحرير معلومات الحساب".  .2

 ."إنقر على اسمك في الجزء العلوي األيمن من الشاشة وانقر على زر "تحديث ملف التعريف الشخصي

المرور )ثانية(". عليك أن تمأل في حقل "كلمة المرور" كلمة المرور في كلتا الحالتين بفتح نموذج بحقلين "كلمة المرور" و"كلمة  .3

 والكلمة ذاتها في الحقل "كلمة المرور )ثانية(" الجديدة الخاصة بك

 "تحديث ملف التعريف الشخصي" في أسفل الصفحةأنقر على الزر  .4

 تلبي المعايير التالية:ألمان أفضل يوصى باستخدام كلمة سر قوية  .5

  رموز / أحرف على األقل 6أن تكون من 

 ال تحتوي اسم المستخدم الخاص بك 

  رموز غير هجائية على عدد، حرف كبير، وتحتوي( . , ; : * % ! ~ - + = ^ ? " ) 

 

 إضافة صورة إلى ملف تعريفك الشخصي 2.4أ.4
 إلضافة صورة إلى ملف تعريفك الشخصي، اتبع الخطوات التالية

  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية موقع.سجل الدخول إلى . .1

 أوجد صورة لنفسك تريد أن تستخدمها واحفظها على حاسوبك .2

 عدل الصورة حسب الضرورة: .3

 بكسل طول x 120بكسل عرض  100أن تكون األبعاد القصوى للصورة  -

 كيلو بايت 30يكون الحجم األعظمي  نا -

 JPG ،GIF ،PNGالصيغ المقبولة هي  -

وبشكل بديل، إنقر على الشاشة( وانقر على زر "تحرير معلومات الحساب".  يمين أعلىإذهب إلى منطقة العمل الخاصة بك ) .4

 اسمك في الجزء العلوي األيمن من الشاشة وانقر على زر "تحديث ملف التعريف الشخصي"

 رة ملف التعريف"في كلتا الحالتين يفتح نموذج مع حقل "صو .5

 "اختيار ملف" وقم باختيار ملف الصورة من حاسوبك الشخصيأنقر على الزر  .6

 انقر على زر "تحديث ملف التعريف" في أسفل الصفحة .7

إلى النموذج واضغط "مسح" أسفل "صورة ملف التعريف". ثم اضغط "تحديث ملف التعريف"  بولحذف صورة قمت بتحميلها، إذه

  . في أسفل النموذج

https://www.ippc.int/faq/#LostPassword
http://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/faq/#ChangePassword
https://www.ippc.int/faq/#ChangePassword
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
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هل يمكنكم إعالن معلومات البلد/المنظمة القطرية لوقاية النباتات على موقع اإلتفاقية الدولية لوقاية  3.4أ.4
 بالنسبة لي؟  www.ippc.intالنباتات

ن ِصْحنا إذا قمنا بذلك وكانت هناك مشكالت في البيانات، فإن  البلدان على اعتبار أننابة عن ال تقوم األمانة بهذه المهمة بالنيا

 تفاقية الدولية لوقاية النباتات / منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.اك مسؤولية قانونية قد  تلحق باالهن

ر أن اتفاق هيئة تيرجى ال تفاقية الدولية لوقاية النباتات ام موقع االة أوصى البلدان باستخددابير الصحة النباتيتذكُّ

www.ippc.int ل المعلومات الخاصة بهم في تفاقية للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتبادشر المعلومات الرسمية الخاصة بااللن

 www.ippc.intموقع  لإلتفاقية  إنشاءتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وقد طلبت هيئة تدابير الصحة النباتية من األمانة ظل اال

 تات.تفاقية الدولية لوقاية النبااتنا المتعلقة باإلبالغ في ظل االبحيث يسمح إعالن مفرد لنا جميعاً بالوفاء بالتزام

ية النباتات أو من قبل محرر يتم تحديث معلومات البلد حصرياً إما من قبل نقطة االتصال الرسمية للمنظمة القطرية لوقا

كيفية ترشيح  . يمكن تطبيق قواعد منفصلة عندما تتم تسمية نقطة اتصال جديدة من قبل البلد )أنظر فقرة أسئلة وأجوبةمسمى

 (نقطة اتصال رسمية جديدة

 

 

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتباالتصال 

ة لوقاية النباتات إذا لم تجب المعلومات السابقة على سؤالك أو تحل مشكلتك، ال تتردد في االتصال بأمانة االتفاقية الدولي

(www.ippc.int/contact ) 

  

https://www.ippc.int/faq/#NppoRequestPostInformation
https://www.ippc.int/faq/#NppoRequestPostInformation
https://www.ippc.int/faq/#NppoRequestPostInformation
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
https://www.ippc.int/en/faq/#ContactPointNomination
https://www.ippc.int/en/faq/#ContactPointNomination
http://www.ippc.int/contact
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ب 4نموذج   

 الوصول إلى حسابك وبياناتك

 بالنسبة للمستخدمين األخرين للبوابة الدولية للصحة النباتية 

 

 فهرس المحتويات

 23 ................................................................................................. الوصول إلى حسابك 1ب. 4

 23 ........................................................................................................................................ الدخول إلى الموقع

 25 .......................................................................... تحديث معلومات ملف التعريف الشخصي 2ب. 4

 26 ...................................................................................................  معلومات الوصول 3ب. 4

 26 ...........................................................................................................  أمور أخرى 4ب. 4
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 الوصول إلى حسابك 1ب. 4

االتفاقية ، يمكنك إدارة بعض المعلومات على موقع للبوابة الدولية للصحة النباتيةإذا كنت تمتلك اسم مستخدم وكلمة مرور 

 القانوني. الدولية لوقاية النباتات. تتوقف مدى قدرتك على إدارة المحتوى على وضعك

 لموقعإلى االدخول  1.1ب. 4

 مع اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بكلك بعد أن يتم إنشاء حساب لك، سيتم إرسال بريد إلكتروني آلي  .1

" )الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة(، أو اذهب إلى تسجيل الدخولوانقر على زر " الصفحة الرئيسيةإذهب إلى  .2

 :ounts/login/?next=/en/https://www.ippc.int/en/accصفحة تسجيل الدخول على الرابط: 

 

 

  

https://www.ippc.int/en/
https://www.ippc.int/en/
https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/


24 

 

 

كلمة المرور الخاصة بك )كلمة المرور ثم أدخل  أو عنوان البريد اإللكتروني.الخاص بك اسم المستخدم أدخل  .3

 ".تسجيل الدخولانقر على زر "حساسة لحالة األحرف. يمكنك تغيير كلمة السر بعد دخولك للمرة األولى(. 

 

 

 

ترغب بتغيير كلمة المرور   أو أنك نسيت كلمة المرور الخاصة بكإذا واجهتك مشكلة مع كلمة المرور )مثل  .4

 .موقع أسئلة وأجوبة على الشابكةأو قم بزيارة  أسئلة وأجوبة 4أ.4إذهب إلى الفقرة ( الخاصة بك

 

  

https://www.ippc.int/en/faq/#LostPassword
https://www.ippc.int/en/faq/#ChangePassword
https://www.ippc.int/en/faq/#ChangePassword
https://www.ippc.int/en/faq/
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 تحديث معلومات ملف التعريف الشخصي 2ب. 4

الدخول إلى الموقع(. يمكنك تحديث ملف : 1.1ب. 4)أنظر الفقرة  النباتيةإلى موقع البوابة الدولية للصحة سجل الدخول 

 اليمنى من الشاشة: يافي الزاوية العلالتعريف الخاص بك بالنقر على اسمك الذي يظهر 

 

 

تحديث ملف يؤدي النقر على اسمك إلى فتح صفحة بمعلوماتك الشخصية التي يمكنك تحريرها بالنقر على الزر الموسوم "

 التعريف الشخصي".

 

يمكنك باستخدام هذا كما يؤدي النقر على هذا الزر إلى تنشيط نموذج. ويمكن ك فتح النموذج من تحرير معلومات حسابك. 

النموذج أيضاً، إضافة سيرة ذاتية مختصرة، أو معلومات تتعلق بخبرتك الشخصية أو صورة. وعند االنتهاء من تحديث 

" الموجود في أسفل الصفحة. وإذا تحديث ملف التعريفحفظهم بالنقر على الزر الموسوم "المعلومات، تذكر بضرورة 

 لالتصال مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاحتجت لتغيير لقبك الرسمي أو تحديث اسمك، فإنك تحتاج 

 

 

https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
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 3ب. 4انظر الفقرة ) منطقة العملهناك أيضاً طرق أخرى لتحديث ملف التعريف الخاص بك، من قبيل الذهاب من خالل 

 (معلومات الوصول

تقع على عاتق األفراد مسؤولية المحافظة على جميع المعلومات األخرى )مثل عنوان البريد اإللكتروني، لغات المراسلة، 

البوابة الهاتف ورقم الفاكس(. ومن األهمية بمكان، على وجه الخصوص، اإلشارة إلى عنوان بريد إلكتروني صالح في 

 الدولية للصحة النباتية.

 

 الوصول إلى المعلومات 3ب. 4

 4)أنظر الفقرة  الشابكةعلى إلى موقع البوابة الدولية للصحة النباتية the IPP websithe IPP websiteسجل الدخول 

(. وحتى تصل إلى المعلومات التي يحق لك الوصول إليها والتي تتوافق مع ملف التعريف الدخول إلى الموقع :1.1ب.

 ".منطقة العملالخاص بك، عليك النقر على الزر الموسوم "

 

 

 األيمن تستطيع رؤية قائمة بالمجموعات المتوافرة لك للوصول الجانبفي منطقة العمل، على 

 

 أمور أخرى 4ب. 4

 .استخالص معلومات من الموقع 3أ. 4إذا كنت ترغب بقراءة نصائح عن البحث عن بيانات، يرجى الذهاب إلى الفقرة 

 

https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/
https://www.ippc.int/en/accounts/login/?next=/en/

