
 

 6 من 1 صفحة

 من خالل موقع التدريب لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية مارس
 .االلكتروني لممارسة عملية تسجيل السجل على موقع التدريب للغرفة كحساب خدماست

  https://bch.cbd.int/resources/trainingsite.shtml: االلكترونيالعنوان 

 

 الوصول إلى مركز اإلدارة
    /https://bch.cbd.int/managementcentre :العنوان االلكتروني

 

 
 

 المعلومات" تسجيل افتح مركز اإلدارة بإّتباع الربط " إلدارةافتح مركز ا .1

التعليمات المتوفرة على الصفحة  سبحلمرور ا ةعّدل كلم مرور منسيةالكلمة  .2
 األساسية لمركز اإلدارة

ل على حساب في غرفة تبادل حص  ت .3
 معلومات السالمة األحيائية

ل بتعبئة   االنترنيتعلى  الشكلللحصول على حساب َسجِّ

ادخل عنوان بريدك االلكتروني و كلمة المرور واضغط على  ادخل إلى حسابك  .4
 زر "دخول"

 مرجع جاهز

 بدء سريع لمركز اإلدارة
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 6 من 2 صفحة

 اإلدارة لمركز األساسية اإلبحار في الصفحة
  https://bch.cbd.int/managementcentre: العنوان االكتروني

 

 
 

 

  هذا الّربط لتقديم معلومة جديدةاستخدم  ل سجل جديدسج   .1

 إلدارة المعلومات التي سبق تقديمهااستخدم هذا الربط  سجل تم  نشره  د لع .2
  كإلى مسودة سجالت لو وصلربط للاستخدم هذا ا مسودة السجالت د لع .3

غرفة تبادل معلومات السالمة الربط لموقع التدريب على  موقع التدريب .4
 األحيائية
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 6 من 3 صفحة

  :سجالت جديدة إحداث

  https://bch.cbd.int/managementcentre/register/: االلكترونيالعنوان 

 

 
 

 : سجالت وطنية أو سجالت مرجعيةسجل نوع الاختار  سجلال نوع 1
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 6 من 4 صفحة

 
 اختار نوع السجل )النموذج القياسي( من القائمة جديد السجل ال نوع 2

اختيار  صدق المطلوبةالنموذج القياسي باللغة نّزل نسخة من  نموذج خارج الخط 3
 خارج االنترنيتها لتسجيلها أو تقديمإعداد المعلومات  و

( المناسب لنوع السجل المطلوب استخدم الربط )أيقونة  نموذج على الخط 4
   غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةلتسجيل المعلومات على 
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 6 من 5 صفحة

 حاليةالسجالت ال تعديل
 tps://bch.cbd.int/managementcentre/edit.shtmlht: االلكترونيالعنوان 

 

  
 

   
 هتعديلاألوصاف قصد اختيار السجل المنشور المراد قائمة  لىعاستخدم الربط  سجلال .1
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 6 من 6 صفحة

 السجالت المسودة تعديل
 bd.int/managementcentre/draftedit.shtmlhttps://bch.c: االلكترونيالعنوان 

 

 
 
اختار سجل مسودة للتعديل وذلك بالضغط على الربط بقائمة  سجل ال 1

 أوصافهم أو

احذف السجل المسودة الغير مرغوب فيه وذلك بالضغط على  حذف سجل مسودة 2
 الزر "حذف"
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