
 (FAQ)متكررة السئلة األ

  إليكاولى منصة الحضور االفتراضية لع دخولدعوة بالبريد اإللكتروني للال ا  لم أتلق أبد. 

o   ولإليكاالتابع عن رسالة بريد إلكتروني من مكتب التسجيل  ا  الرسائل غير المرغوب فيها بحث ملفتحقق من: 
int.Registration@icao. 

 

  كيف يمكنني تسجيل الدخول؟ 

o   الرابط علىانقر :k9r89me/M.https://cvent   االفتراضية للحضور عن  اإليكاووقم بتسجيل الدخول إلى منصة
وستتلقى سيجري التأكد من هويتك  .لالجتماعطريق إدخال اسمك والبريد اإللكتروني الذي قمت بالتسجيل به أصال  

المؤتمر الرفيع )تتوفر اإلرشادات خطوة بخطوة في دليل الحضور على موقع  .أرقام 6من  ا  رمز مرور مكون
  .المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا

 

  لم أتلق رمز التحقق عندما حاولت تسجيل الدخول؟ 

o  إدراج عنواني البريد اإللكتروني  ُيرجى ،لضمان وصول المعلومات إلى صندوق البريد اإللكتروني الخاص بك
  int.hlcc@icaoو  int.icao.hlcc@notify التاليين في القائمة اآلمنة: 

o  البريد  ملفالتحقق من  ُيرجى ،البريد اإللكتروني الشخصي الخاص بهم حسابفراد الذين يستخدمون بالنسبة لأل
 ا  ليس بريد تعلى أنه الرسالة وافحدد من اإليكاو،البريد اإللكتروني  وجدتمإذا  .العشوائي أو غير المرغوب فيه

 .منةاآلقائمة أضيفوه إلى الو  مرغوب فيهغير 

o   المطلوبة إلدراجها في القائمة حيث اإلجراءات البريد اإللكتروني الخاصة بالمؤسسات واألفراد  ُنظمقد تختلف
 .القائمة اآلمنة/البيضاء

o  في هذه العملية متكنولوجيا المعلومات يمكنه مساعدتك في معظم المؤسسات أو الشركات لديها فني أو مسؤول. 

o  المؤتمر  منظمي التواصل مع  ُيرجىف ،الخطوات الالزمة هذه ميعج بعد استكمال تتلق البريد اإللكتروني إن لم
  int.hlcc@icao البريد اإللكتروني: على

 

  ( "ظهرت عبارة "خطأError)  لى رابط الدخول إلى المنصة؟ع النقرعند 

o   الخاص بالمنصة نظاماليتوافق (ICAO Virtual Attendee Platform)  النسخ منمع أحدث Chrome وFirefox 
 .محدودة وظائف التشغيلحيث ستكون  ،Internet Explorerال نوصي باستخدام و  .Microsoft Edgeو Safariو

o   كن تإذا لم( أداة التصفحbrowser)  عليكم باستخدام أو تحميل أداة تصفح  مع المنصة،ة متوافقالخاصة بكم
 ون فقد تحتاج ،زوومأو روابط  االنترنتعلى الوصول إلى موقع  مإذا كانت هناك قيود في بلدكو  .متوافقة مع المنصة

 .(ICAOTV)تلفزيون اإليكاو متاحة على  تصبحعندما  االجتماعجلسات بعد مشاهدة الإلى 

 

  ال يمكنني تسجيل الدخول. 

o   االجتماع ن فيلمسجلياالمعتمدين لألشخاص  االفتراضي هو عن طريق الدعوات  االجتماعالحضور: هذا. 
 (.به في األصل للحدث مالصحيح والبريد اإللكتروني )نفس االسم الذي سجلت ماسمك مقد أدخلت ممما إذا كنت واتحقق

 int.hlcc@icaoالتواصل على البريد اإللكتروني:  ُيرجىف ،على تسجيل الدخول ينغير قادر  واإذا كنت ال تزالو 
 .مللتحقق من تسجيلك
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   منتهي الصالحية أورمز التحقق الخاص بي ال يعمل. 

o   عبر الرابط التالي: االفتراضية للحضور مرة أخرى  اإليكاوقم بتسجيل الدخول إلى منصة 
k9r89me/M.https://cvent  
 

  مرئية؟أو  لماذا أعاني من تأخيرات صوتية 

o  يجب أال تقل  .لديك للتأكد من أنك ال تواجه مشكالت في االتصال ()اإلنترنت اتتحقق من سرعة نطاق التردد
 VPNأن الخروج وقطع االتصال عن طريق  أيضا  وقد ُوجد  .ت في الثانيةايميجاب 10سرعة اإلنترنت لديك عن 

 .فقم بتسجيل الدخول إلى الجلسة من جهاز مختلف ،وإذا فشلت كل المحاوالت .في هذه الحالة يساعد قد

 

   الجلسة؟بالخاص فيديو اللماذا ال يعمل 

o  حاول تحديث الصفحةر األولالخيا : 

o   الخروج وتسجيل الدخول مرة أخرى إلى الموقعالثانيالخيار :. 
 صفحة الجلسة االفتراضية  انسخ عنوان(URL) في الوقت الحالي ا  وضعه جانب. 

   انقر فوق الدائرة التي تحتوي على  ،االفتراضي للجلسة نترنتصفحة اإلفي الجزء العلوي األيمن من موقع
 .تسجيل الخروجب قم األحرف األولى من اسمك أو صورة ملفك الشخصي ثم

   التصفحأداة أغلق جميع نوافذ. 

   في  ذي قمت بنسخهالرابط المؤدي إلى صفحة الجلسة االفتراضية ال وألصقتصفح جديدة أداة افتح نافذة
 .Enterالخطوة السابقة في شريط العنوان وانقر فوق 

   لتسجيل الدخول إلى الموقع االفتراضي التعليماتاتبع. 

  ابحث عن جلستك وانقر على زر االنضمام إلى الجلسة .ا  يتلقائفتح صفحة الجلسة تن. 

o   ة تصفح مختلفةأدا جرب : 3الخيار ( ال نوصي باستخدامInternet Explorer ستكون الوظائف محدودة حيث.) 

o  تصفح متخفيأداة : جرب 4لخيار ا( ةincognito )الرابطمسح ملفات تعريف وقم ب (cookies)  وذاكرة التخزين
  .(history) والمحفوظات (cache) المؤقت

 

  ا  ماذا لو كان الفيديو الخاص بي يتم تخزينه مؤقت (buffering) أو تجميده (freezing)؟ 

o   تحقق من اتصالك باإلنترنت1الخيار :. 

o   قم بالتمرير  .إلى فتح شريط أدوات الفيديو ذلكسيؤدي  .الفيديو عرضعلى شاشة  الفأرة: حرك مؤشر 2الخيار
 .من القائمة (Auto) في أسفل اليسار وانقر فوق تلقائي اإلعدادات يقونةأفوق 

 

   (على الهواءلماذا ال يمكنني طرح األسئلة أو نشرها؟ )في حالة استخدام األسئلة واألجوبة 

o   خطأ"تحقق للتأكد من أنك ال ترى أي رسائل( "Error) على الصفحة وأعد تحميل الصفحة. 

 

  بمن اتصل للحصول على مزيد من المعلومات؟ 

o  عبر البريد اإللكتروني التالي: التواصل ُيرجى int.hlcc@icao يمكنك العثور  ،باإلضافة إلى ذلك .ي أسئلة أخرى أل
المؤتمر  موقع على المخصص له موقعالعلى  (HLCC) "المؤتمردليل حضور "على معلومات وإرشادات في 

 الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا
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