
 شرح لكيفية التصويت على مشاريع القمة العاملية

 م2018ملجتمع املعلومات لعام 



 مالحظات قبل بدء

 عملية التصويت 

 18يمكن التصويت ملشروع واحد فقط في كل فئة من الفئات ال. 
 وذلك كشرط الحتساب األصوات التي أدلى بها, 18يشترط على املشارك في التصويت بأن يصوت على جميع الفئات الـ. 
 وإنمـا يمكـن الــدحول عـدت مـرات عمهـاء عمليــة , ال يشـترط اكمـال عمليـة التصـويت مــن دحـول واحـد علـى املوقــع االلكترو ـ

 .  التصويت
فإنـ  يـمتح حـتل  لـك الفئـة وال يمكـن   ي ـر , يجب مراعات أنك بمجرد التصويت على مشروع من املشاريع في فئة محددت

 .التصويت فيما بعد



 من ثح  قوم بالض ط هنا

  قوم بالدحول على موقع
 املسابقة من حالل الرابط

 التالي
 اض ط هنا للتهاب للموقع

https://www.itu.int/net4/wsis/prizes/2018/


 ثح الض ط هنا



 ثح الض ط على كلمة

 (Vote) 



اذا كان لديك ايح مستخدم 
 وكلمة للمرور

 ادحلها بالحقول   



أما في حال لح يكن لديك أيح 
 مستخدم قح بتعبئة الحقول 

 كلمة السر 

 بريدك االلكترو  

 ضع ايح املستخدم

 قح بتأكيد كلمة السر

 ومن ثح اض ط هنا



 قح بالدحول على بريدك اعلكترو   املستخدم في عملية التسجيل 

 

والض ط على الرابط املخصص لتأكيد عملية , قح بفتح البريد االلكترو   املريل من منظمي الجائزت
 التسجيل

 



 يول  ظهر لك الريالة املوجودت باأليفل 

وابدأ , اذهب للموقع االلكترو   من جديد وأدحل ايح املستخدم وكلمة املرور

 .عملية التصويت



 احتر الفئة التي  رغب في

 التصويت على احد مشاريعها

 
ً
 بقائمة مشاريعمستعينا

 اململكة املرفقة بالبريد

 .االلكترو   املريل لك

 

 

 

 

بعد الدخول على صفحة التصويت 
قم بإتباع الخطوات التالية إلتمام 

 عملية التصويت 



مشروع من قائمة مشاريع اململكة 
 املرفق  بالبريد االلكترو   املريل لك

 

 املشروع يقع في الفئة األولى

أبحث بالفئة األولى حتى 
 جد املشروع و أكد من 

  طابق الرقح

 :فيما يلي مثال  وضيحي



إذا قررت التصويت ملشروع ما 
 اض ط على رقح  املشروع

 وال يمكن   ي ر
 التصويت فيما بعد

بعد التصويت على أحد 
 فإن , املشاريع من فئة معينة

 يمتح حتل هته الفئة كما
 يظهر هنا للفئة األولى



 لدعمكم مشاريع اململكة
ً
 شكرا


