
 " من إعداد  للتنمية المستدامة 2030تعميم خطة عام "عن دورة التعليم اإللكتروني  لتسجيل فياكيفية 

   ( وترجمة لجنة األمم المتحدة االقتصادية والجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( UNITARللتدريب والبحث )معهد األمم المتحدة 

 ، ة/المشارك يزي/عزيزتي عز

 . ”للتنمية المستدامة 2030خطة عام  تعميم“لكتروني عن اإل  تعليمالدورة نشكرك على اهتمامك ب 

 : حسب االقتضاء ،  ألخذ هذا البرنامج التعليمي اإللكتروني، يرجى اتباع خطوات الخيارات الموضحة أدناه

 )a2030@unitar.org(البريد اإللكتروني التالي:  لمزيد من األسئلة يرجى التواصل معنا من خالل 

 مع أطيب التحيات، 

 ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(  ( UNITARمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )

| www.arabsdg.unescwa.org  DDS@un.org|   www.learnatunitar.org| www.unitar.org | a2030@unitar.org  

معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  ب ة الخاصااللكترونية التعلم  منصة [ إذا كان لديك حساب مستخدم على 1-]الخيار أ  

(UNITAR  ) (Platform UNITAR’s Virtual Learning ) 

( لتسجيل  سروكلمة ال  )ة( )اسم المستخدم  لخاصة بكا )ة( ، واستخدام تفاصيل المستخدم الرابط. يرجى اتباع هذا 1الخطوة 

 الدخول. 

 أدناه للتسجيل الذاتي وبدء الدورة.  ذكور. الرجاء إدخال مفتاح التسجيل الم2الخطوة 

 ( mainstreaming2030)مفتاح التسجيل:  

معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  ب ة على نظام إدارة األحداث الخاص )ة( لديك حساب مستخدم[ إذا كان 2-]الخيار أ  

(Management System UNITAR’s Event ) 

 واستخدام تفاصيل المستخدم الخاصة بك  ”،unitar.org/event"  التالي الرابط تسجيل الدخول من خالل . يرجى 1الخطوة 

 ( لتسجيل الدخول. سر )اسم المستخدم وكلمة ال

 أدناه للتسجيل الذاتي وبدء الدورة.  ذكور. الرجاء إدخال مفتاح التسجيل الم2الخطوة 

 ( mainstreaming2030)مفتاح التسجيل:  

 
معهد األمم المتحدة للتدريب والبحث  ب ةالتعلم الخاص منصةعلى  )ة( ]الخيار ب[ إذا لم يكن لديك حساب مستخدم

(UNITAR  ،) لمعهدبا  ة نظام إدارة األحداث الخاصوال على : 

  الرابط التالي:  على)ة( . الرجاء إنشاء حساب مستخدم1الخطوة  

https://www.unitar.org/event/participant/register 

البريد اإللكتروني لتأكيد   الرسالة اإللكترونية التي ستصلك على موضح في  هو . يرجى التحقق من صحة تسجيلك كما 2الخطوة  

 . ( UNITARمعهد األمم المتحدة للتدريب والبحث )ظام إدارة األحداث في ن من قبل يصلك الذي سوف و  التسجيل

تفاصيل المستخدم   "، واستخدام unitar.org/event"  الرابط ، يرجى اتباع هذا متسجيلك . بمجرد التحقق من صحة 3الخطوة  

 ( لتسجيل الدخول. سروكلمة ال   )ة()اسم المستخدمالخاصة بك الجديدة 

 أدناه للتسجيل الذاتي وبدء الدورة.  ذكورإدخال مفتاح التسجيل الم. الرجاء 4الخطوة 

 ( mainstreaming2030)مفتاح التسجيل:  
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