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 1الفصل 
 نبذة عن هذا الدليل

رح الخطوات   تخدم هذا إلى ش ة يهدف دليل المس ات والاجتماعات  الالدخول إلى بوابة  بالخاص جلس
 .ةالمرئي

 المستخدم 

 إلخ(  محامي ،ى عليه، مدع)مدعي يل في الدعوىأص طرف 

 ، إلخ( خبيرالنيابة، ، شاهدطرف غير أصيل في الدعوى ) 

 الغرض

 القيام بالتالي: للمستخدمدليل اليوضح 
ُ ة ئيالمر اجتماعات والحضور الجلسات     عدعن ب

 وسائل الشرح 
 والتحذيرات. يوجد نوعان من وسائل الشرح هما: التلميحات 

 يقدم التلميح معرفة من المفيد استخدامها والتي تساعد المستخدم على إكمال مهمته أو الإجراء الذي يقوم به. : تلميح 

 

 إلى معلومات قد تؤثر على المستخدم.  التنبيهيشير : تنبيه  !
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 2الفصل 
 ة يئرم لا  تاعا متجالاو  تاس لج لا روضح

 ى و عدلا ي ف   ليص أ فرط الصالحية: 

 لوخدلا .1
ُ  نع ةيئرملا تاعامتجالاو تاسلجلا روض ح لاتبع الخطوات التالية   : دعب

  ( https://www.moj.gov.ae)  يلاتل ا  طبارلا  ىلع   طغ ضا  وأ  ل دعل ا  ةرازو   عق وم  ىلإ  لقتنا 
 : ةيل اتل ا  ةح فص ل ا رهظ تف كب صاخلا حفص تملا يف  هتباتكب مق وأ

 
 1    صورة

 : ةيل اتل ا تارايخلا رهظ تف ل وخدل ا ليجست  ىلع  طغضا 

 
 2    صورة

 :ةيل اتل ا ةح فص ل ا رهظ تف ىو ا عدل ا عفر  ماظ ن ىلع  طغضا 

https://www.moj.gov.ae/
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 3    صورة

 تظهر الصفحة التالية:ف لجلسات/الاجتماعات المرئيةابوابة ل لدخول ار ز اضغط على  

 
 4    صورة

الجلسة اختر    الق/نوع  من  الالاجتماع  على  منسدل ائمة  بالضغط  رقم  أدخل  ثم  ،  ة 
ثم   ،نعمواختر    ضيةطرف القهل أنت  إلى  ثم انتقل    ني استلمته في الإعلاالذ  عاجتماال/الجلسة 
يضأدخل   على رمز الحصول    تقديم طلبمن خلال    ن المحكمةعليه محصلت  ي  ذال ) رمز التفو

يض الذكيمن    التفو العدالة  في نظام  على    (حسابك  ب  ثم اضغط  عن  الجلسات  فتظهر    عدبحث 
 الصفحة التالية:



 المرئية عن ُبعد تاعام ت جالاو تاسل جلا روضح– المستخدمدليل   -نظام العدالة الذكي 

 

© Crimsonlogic Pte Ltd   6 .فقط بالمستخدم المعنيمعلومات خاصة 

 

 
 5    صورة

 :ةيل اتل ا  ةح فص لا ىلإ كهيجوت متيف  دعب   نع  عامتجا  روض ح ىلع  طغضا 

 
 6    صورة

يعني    الجلسة.  حضور  بها  تود  التي  يقة  الطر اختيار  الصفحة  منك  الأول تطلب    الخيار 
Download Windows App    أما على جهازك،  تيمز  مايكروسوفت  برنامج  يل  الخيار  تنز

 ةيضقلا ليصافت

xxxxxxxxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

1 

2 
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 دليل المستخدم  -نظام العدالة الذكي 

 
يل البرنامج،   Continue on this browser  الثاني فيعني المتابعة في حضور الجلسة بدون تنز
فيعني أن برنامج مايكروسوفت تيمز مثبت على    Open Your Teams app  الخيار الثالثأما  

 جهازك وتريد فتح البرنامج. 

 حدد الخيار المناسب فيتم توجيهك إلى مايكروسوفت تيمز مباشرة  

 
 7    صورة

 . (نضمام الآنا)  Join Nowاضغط على ثم  أعلاهفي المربع  كوصفت اسمكاكتب  
 

! 

 نبيهات:ت

 .فتراضية االانتظار القاعة إلى  يتم توجيهكسوف دخول عقب تسجيل ال -

 . جتماعو الاالجلسة أبحضور  بالسماح لك  المحكمة الانتظار لح ين قيام جب عليك ي -

 .محكمةالالتزام بتعليمات العليك يجب  -

 

 ناه   صفتكاسمك وكتب ا
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 3الفصل 
 ة يئرم لا  تاعا متجالاو  تاس لج لا روضح

 ى و ع دلا يف  ليصأ ري غ  فرط الصالحية: 

 لوخدلا .1
ُ  نع ةيئرملا تاعامتجالاو تاسلجلا روض ح لاتبع الخطوات التالية   : دعب

  ( https://www.moj.gov.ae)  يلاتل ا  طبارلا  ىلع   طغ ضا  وأ  ل دعل ا  ةرازو   عق وم  ىلإ  لقتنا 
 : ةيل اتل ا  ةح فص ل ا رهظ تف كب صاخلا حفص تملا يف  هتباتكب مق وأ

 
 8    صورة

 : ةيل اتل ا تارايخلا رهظ تف ل وخدل ا ليجست  ىلع  طغضا 

 
 9    صورة

 :ةيل اتل ا ةح فص ل ا رهظ تف ىو ا عدل ا عفر  ماظ ن ىلع  طغضا 

https://www.moj.gov.ae/
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 10    صورة

 تظهر الصفحة التالية:ف لجلسات/الاجتماعات المرئيةابوابة ل لدخول ار ز اضغط على  

 
 11    صورة

الجلسة اختر    الق/نوع  من  الالاجتماع  على  منسدل ائمة  بالضغط  رقم  أدخل  ثم  ،  ة 
،  (لا )واختر    ضيةطرف القهل أنت  إلى  ثم انتقل    ني استلمته في الإعلا الذ  عاجتماال/الجلسة 

يضأدخل  ثم    عد بحث الجلسات عن ب  ثم اضغط على    ة(ن المحكم عليه محصلت  ي  ذال )  رمز التفو
 الصفحة التالية:فتظهر 



 المرئية عن ُبعد تاعام ت جالاو تاسل جلا روضح– المستخدمدليل   -نظام العدالة الذكي 

 

© Crimsonlogic Pte Ltd   10 .فقط بالمستخدم المعنيمعلومات خاصة 

 

 
 12    صورة

 :ةيل اتل ا  ةح فص لا ىلإ كهيجوت متيف  دعب   نع  عامتجا  روض ح ىلع  طغضا 

 

 ةيضقلا ليصافت
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 13    صورة

يعني    الجلسة.  حضور  بها  تود  التي  يقة  الطر اختيار  الصفحة  منك  الأول تطلب    الخيار 
Download Windows App    أما على جهازك،  تيمز  مايكروسوفت  برنامج  يل  الخيار  تنز

يل البرنامج،   Continue on this browser  الثاني فيعني المتابعة في حضور الجلسة بدون تنز
فيعني أن برنامج مايكروسوفت تيمز مثبت على    Open Your Teams app  الخيار الثالثأما  

 جهازك وتريد فتح البرنامج. 

 حدد الخيار المناسب فيتم توجيهك إلى مايكروسوفت تيمز مباشرة  

 
 14    صورة

 . (نضمام الآنا)  Join Nowاضغط على ثم  أعلاهفي المربع  كوصفت اسمكاكتب  
 

! 

 نبيهات:ت

 .فتراضية االانتظار القاعة إلى  يتم توجيهكسوف دخول عقب تسجيل ال -

 . جتماعو الاالجلسة أبحضور  بالسماح لك  المحكمة الانتظار لح ين قيام جب عليك ي -

 .محكمةالالتزام بتعليمات العليك يجب  -

 
 

 ناه   صفتكاسمك وكتب ا


