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تسجيل الدخول: 1الخطوة 

4.........................كيفية تسجيل الدخول ألول مرة 

5.........كيفية تسجيل الدخول عندما يكون لدي حساب 

6................ماذا لو نسيت كلمة المرور الخاصة بي 

امأل ملفك الشخصي: 2الخطوة 

8.....................كيف أقوم بتعديل ملفي الشخصي؟ 

ابدأ ببناء جدول أعمال الحدث الخاص بك: 3الخطوة 

11......كيفية عرض جدول األعمال وإضافة الجلسات؟ 

12................................كيف تبحث في األجندة؟ 

13........................كيف تنضم إلى جلسة التواصل 

14.....................................كيف سيتم إبالغي؟ 

15.............................كيف أشاهد البث المباشر؟ 

16.............................كيف أشاهد جلسة مسجلة؟ 

ملخص

معًا من أجل عالم أكثر صحة

ابدأ في استكشاف المنتجات والعارضين: 4الخطوة 

18......................كيف يمكنني البحث عن منتج أو خدمة؟ 

19.............كيف يمكنني التحدث مع شخص ما عن المنتج؟ 

احجز االجتماعات وتواصل: 5الخطوة 

21...كيف يمكنني حجز اجتماع والتواصل مع أحد العارضين؟ 

قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول: نصيحة

25.........هل قمت بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول حتى اآلن؟ 



:1الخطوة 

تسجيل الدخول



ستتلقى بريًدا إلكترونيًا مشابًها لهذه الرسالة يحتوي على زر

.تم إنشاء حسابك مسبقًا بواسطة منظم الحدث. إعادة التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول
.ستقترح نافذة بعد ذلك ألن تقوم بإنشاء كلمة مرور لحسابك

كيفية تسجيل الدخول ألول مرة؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

إذا كنت ال ترى هذا البريد اإللكتروني في صندوق البريد الخاص بك، يرجى التحقق: مالحظة
.في ملف البريد العشوائي



.واختر تسجيل الدخول من سطح الكمبيوتر أو الهاتف المحمول /https://www.swapcard.com/app/global-health-exhibitionادخل إلى حسابك عبر الرابط 

.ثم اضغط على السهم األخضر لتسجيل الدخول. أدخل البريد اإللكتروني الذي استخدمته للتسجيل في الحدث وكلمة المرور التي أنشأتها من قبل

كيفية تسجيل الدخول عندما يكون لدي حساب؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة



If إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة، فيرجى . كلمة المرور الخاصة بكانشاء بعد إدخال بريدك اإللكتروني وسوف تتلقى البريد اإللكتروني إلعادة ( ارسل لى الرابط الفريد الخاص بي)مرور يرجى الضغط على الإذا كنت قد نسيت كلمة 

االتصال بـ ghmarketing@globalhealthsaudi.com

ماذا لو نسيت كلمة المرور الخاصة بي؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة



امأل : 2الخطوة 

ملفك الشخصي



هناك طريقتان للوصول إلى ملف التعريف
:الخاص بك

اشة، في الزاوية اليمنى العليا من الش•
.يانقر فوق ملف التعريف الخاص ب

على الجانب األيسر من شاشتك •

.بجوار صورتك، انقر فوق تعديل

ك ستتم إعادة توجيهك إلى تفاصيل ملف
.الشخصي

كيف أقوم بتعديل ملفي الشخصي؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

العرض على شاشة الكمبيوتر العرض على الهاتف المحمول



لتعديل المعلومات في الملف التعريفي الشخصي الخاص بك، ما عليك سوى النقر فوق

.التعديل أو إضافة أجزاء حسب نوع المعلومات التي تريد تعديلها

:إليك قائمة بالمعلومات التي يمكنك تعديلها في الملف التعريفي

المعلومات الشخصية•

المهارات•

السيرة الذاتية•

وسائل التواصل االجتماعي•

تفاصيل االتصال•
تفاصيل الشركة•

كيف أقوم بتعديل ملفي الشخصي؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة



ابدأ ببناء : 3الخطوة 

جدول أعمال الحدث 

الخاص بك



تعرض عالمة التبويب 

جميع " جدول األعمال"

.الجلسات في الحدث

كيفية عرض جدول األعمال وإضافة الجلسات؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

يمكنك التسجيل في الجلسات بسهولة عن طريق 

.الضغط على هذا الشعار



كيف تبحث في األجندة؟ 

معًا من أجل عالم أكثر صحة

يمكنك تنقية البحث باستخدام 

تصفيات الموجودة على 

قم ببحث . يسار الشاشة

وتصفية جدول األعمال 

لعرض الجلسات التعليمية 

.والتواصلية المتاحة

تشمل الجلسات التعليمية 

مسارات طبية و غير طبية 

بينما تتيح لك جلسات 

التواصل مع زمالئك في 

المجال لمناقشة موضوعات 

.معينة

م بالنسبة لجلسات التعلي

الطبي المستمر، حدد 

الجلسات التي تشير على

انها معتمدة للتعليم الطبي 

. المستمر

نقاط التعليم :مالحظة

الطبي المستمر معتمدة فقط 

للجلسات المباشرة التي يتم 

حضورها خالل أيام 

.المعرض

العرض على شاشة الكمبيوتر العرض على الهاتف المحمول



كيف تنضم إلى جلسة التواصل
(لمزيد من المعلومات، يرجى االطالع على دليل الخاص بالتواصل)

معًا من أجل عالم أكثر صحة

األقرب إلى جلسة المؤتمر التي ترغب في حضورها" التواصل مع الحاضرين"لتحقيق أقصى استفادة من تجربتك ، اختر جلسات 

في الصفحة " جدول األعمال"حدد : 1الخطوة 
الرئيسة للحدث

التواصل مع "انقر فوق أي من جلسات : 2الخطوة 

"الحاضرين

غرفة التواصل مع "انقر على : 3الخطوة 

"الحضرين



كيف سيتم إبالغي؟ 

معًا من أجل عالم أكثر صحة

تتيح لك عالمة التبويب 

ية رؤ« الفعاليات الخاصة بي»

جدولك الزمني حيث يمكنك 

االطالع على الجلسات التي 

ت قمت بالتسجيل فيها والجها

الراعية والشركاء الذين قمت

بوضع إشارة مرجعية لهم، 

باإلضافة إلى اجتماعاتك 

.المؤكدة

النقر ويمكنك تصدير برنامجك ب

تصدير إلى التقويم»فوق 

غة الخاص بي أو التنزيل بصي

.«إفبي دي 

دقيقة من بدء الجلسة، 30قبل 

سيتم ابالغك عبر البريد 

اإللكتروني، وعبرالمنصة 

ى اإلفتراضية للمعرض باإلضافة إل

اإلشعار على هاتفك إذا كنت قد 

قمت بتنزيل تطبيق الهاتف 

المحمول واخترت تلقي 

.اإلشعارات

العرض على شاشة الكمبيوتر العرض على الهاتف المحمول



كيف تشاهد البث المباشر؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

ساعة قبل بدء 24في حوالي 

إضافة العد الجلسة، سيتم 

.ةالتنازلي إلى صفحة الجلس

تم أن تبدأ الجلسة، سيوبمجرد 

عرض الفيديو أعلى صفحة 

باستثناء)الجلسة وسيبدأ تلقائيًا 

ما إن كنت تستخدم متصفح

ك سفاري، حيث سيتعين علي

"(.تشغيل"زر النقر فوق 

أو " األعمالجدول "من خالل 

ة تبويب الفعاليات الخاصعالمة "

التي انقر فوق الجلسة الحالية، "بي

إلى قلك حينها نسيتم . تريد متابعتها

سة الصفحة التي تجري فيها الجل

.المباشرة



كيف أشاهد جلسة مسجلة؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

د ذلك العرض، بعجلسات محددة عند الطلب أثناء في البداية ستتوفر 

.ديسمبر25إلى 11متاحة عند الطلب من الجلسات جميع ستكون 

جدول "مباشرة من عالمتي التبويب إليهم الوصول حيث يمكنك 

في " حسب الطلب"بالنقر على أو " الفعاليات الخاصة بي"أو " األعمال

.الصفحة الرئيسية



:4الخطوة 

ابدأ في استكشاف
نوالعارضيالمنتجات 



خدمة معينة؟كيف يمكنني البحث عن منتج أو 

معًا من أجل عالم أكثر صحة

البحث في المنتجات لبدء 

ملتقىفي المعروضة والخدمات 

مة إلى عالالصحة العالمي، انتقل 

".المنتج"التبويب 

إذا كنت قد أكملت ملفك 

ن حينها مفستتمكن الشخصي، 

مطابقة الذكاء من االستفادة 

االصطناعي للمنصة والذي 

اسب سيوصي بالمنتجات التي تن

.معلومات ملفك الشخصي

نتجات تصفية المأيًضا من يمكنك 

ن المنتجات مخانة فئات خالل من 

عن منتجخانة البحث األعلى أو 

.اليسارمعين من 



كيف يمكنني التحدث مع شخص ما عن المنتج؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

كنت تحب منتًجا وترغب فيإذا 

نك فيمكعنه، التحدث إلى شخص ما 

ال االتصال بالمورد من خالل االنتق

يًضا أكما يمكنك . إلى ملفه الشخصي

إضافة المنتج إلى قائمة الرغبات

قت وللحصول عليه في الخاصة بك 

.الحق

العرض على شاشة الكمبيوتر العرض على الهاتف المحمول



:5الخطوة 

حجز االجتماعات 
والتواصل



كيف يمكنني حجز اجتماع والتواصل مع أحد العارضين؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

انتقلالعارضين، لقاء مع أحد لحجز .1

ي االجتماع الذوقت الشخصي واختر ملفه إلى 

.تفضله

ق عن طريالعارض التحدث إلى يمكنك أيًضا 

الجانب األيمن من إليه من خالل إرسال رسالة 

.الصفحة

ال ستجد جميع األشخاص الذين كنت على اتص

.األعلىالمناقشة فيأيقونة في الفعالية بهم أثناء 

العرض على شاشة الكمبيوتر العرض على الهاتف المحمول



كيف يمكنني حجز اجتماع والتواصل مع أحد العارضين؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

يين، الوقت والمكان االفتراضتحديد بعد .2

.  هاكتب رسالة إلى الشخص الذي تريد مقابلت

إرسال طلب "انقر فوق االنتهاء، بمجرد 

".االجتماع

ديد يجب عليك تحاالفتراضي، إلعداد اجتماعك 

.عند طلب اجتماعمكان افتراضي 

العرض على شاشة الكمبيوتر

العرض على الهاتف المحمول



كيف يمكنني حجز اجتماع والتواصل مع أحد العارضين؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

"  اجتماعمكالمة "وانقر على الزر الملونستقابله، انتقل إلى الملف الشخصي للمشارك الذي قليلة، االجتماع بدقائق قبل . 3

(.تم تأكيد االجتماعال يكون متاًحا إال إذا )مكالمة الفيديو سيبدأ الذي 



كيف يمكنني حجز اجتماع والتواصل مع أحد العارضين؟

معًا من أجل عالم أكثر صحة

لك عالمة التبويب تتيح . 4

رؤية جدولك« الفعاليات الخاصة بي»

ات الزمني حيث يمكنك االطالع على الجلس

راعية التي قمت بالتسجيل فيها والجهات ال

عية والشركاء الذين قمت بوضع إشارة مرج

.لهم، باإلضافة إلى اجتماعاتك المؤكدة

ق ويمكنك تصدير برنامجك بالنقر فو

لتنزيل تصدير إلى التقويم الخاص بي أو ا»

.«إفبصيغة بي دي 

العرض على شاشة الكمبيوتر

العرض على الهاتف المحمول



:معلومة

والتنزيل تطبيق الج



:زيارة الرابطفإننا نقترح عليك القيام بذلك عن طريق بالفعل، لم تقم بتنزيل التطبيق إذا 
https://www.swapeard.com/app/global-health-exhibition/

.أي تكلفةودون لك تطبيق الهاتف المحمول تجربة سلسة وسهلة سيوفر 

.والتصفحللحصول على معلومات حول تسجيل الدخول " النسخة االفتراضية–كيفية استخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمعرض الصحة العالمي "يرجى مشاهدة 

بتنزيل تطبيق الجوال حتى اآلن؟ألم تقم 

معًا من أجل عالم أكثر صحة

https://www.swapeard.com/app/global-health-exhibition/
https://www.swapcard.com/app/global-health-exhibition/

