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 1الفصل 
 نبذة عن هذا الدليل

 .بإدارة الجلسات المرئية عن بُعدالخاصة يهدف دليل المستخدم هذا إلى شرح الخطوات  

 المستخدم 

 القاضي  

 أمين السر 

 المصلح  

 الموجه  

 الغرض

 القيام بالتالي: للمستخدمدليل اليوضح 
 إدارة الجلسات المرئية عن بُعد  

 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 
 MS Teamsحساب   ربط

 المستخدمالصالحية: 

 ربط الحساب  .1
 :الحساب لربطاتبع الخطوات التالية 

في نظام العدالة الذكي ثم انتقل إلى الجلسات أو الاجتماعات بحسب   ل الدخول إلى حسابكسج 
 صلاحيتك فتظهر الصفحة التالية: 

 
 1    صورة

  اضغط على زر .  ( أمام هل تم ربط حسابك وتعني أن حسابك لم يتم ربطه بعدلالاحظ وجود ) 
 : فتظهر الصفح التاليةربط مايكروسوفت تيمز 

 ال



 دليل المستخدم  -نظام العدالة الذكي 

 

 
 2    صورة

 فتظهر الصفحة التالية:  Nextأدخل بريدك الإل كتروني ثم اضغط على  

 
 3    صورة



 إدارة الجلسات المرئية عن ُبعد  – المستخدمدليل   -نظام العدالة الذكي 

 

© Crimsonlogic Pte Ltd   6 .فقط بالمستخدم المعنيمعلومات خاصة 

 

نجاح فتتم مطابقة حسابك وفي حال    Sign inالخاصة بحسابك ثم اضغط على    المروركلمة  أدخل   
 ( إلى أنه قد تم ربط حسابك بنجاح.نعم المطابقة تظهر الشاشة التالية وتشير )

 
 4    صورة
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 3الفصل 
 الجلسات 
 سر/مصلح/موجه القاضي/ أمين الصالحية: 

 عن ُبعدحضور جلسة  .1
 عن بُعد:  لحضور جلسةاتبع الخطوات التالية 

وقم بالبحث عن    الجلسات المتداولة )القاضي(  -الجلسات  سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى   .2
 :فتظهر الصفحة التالية تحديثالقضية ثم اضغط على 

 
 5    صورة

 فيتم توجيك إلى صفحة مايكروسوفت تيمز. حضور جلسة عن بُعداضغط على زر  .3
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 6    صورة

يقة التي تود بها حضور الجلسة. يعني الخيار الأول   .4  Downloadتطلب منك الصفحة اختيار الطر

Windows App    يل برنامج مايكروسوفت تيمز على جهازك، أما الخيار الثاني  Continueتنز

on this browser   الثالث الخيار  أما  البرنامج،  يل  تنز بدون  الجلسة  حضور  في  المتابعة  فيعني 
Open Your Teams app    فيعني أن برنامج مايكروسوفت تيمز مثبت على جهازك وتريد فتح

 البرنامج.

 المناسب فيتم توجيهك إلى مايكروسوفت تيمز مباشرة. حدد الخيار  .5

 

  

1 

2 

3 
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 تغيير الجلسات عن ُبعد  .2

 لتغيير جلسة من حضوريًا إلى جلسة عن بُعد والعكس. اتبع الخطوات التالية
ثم قم بالبحث عن الجلسة التي تغييرها   تغيير الجلسة  –الجلسات  سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى   .1

 ، فتظهر الصفحة التالية:ثتحديواضغط على علامة 

 
 7    صورة

يل الجلسة من حضوريًا إلى عن بُعد اضغط في المربع الموجود أمام   .2 ثم    عقد جلسة عن بعد؟لتحو
 لاحظ أنه في حال عدم الضغط سوف تكون الجلسة حضوريًا. . اضغط على تسليم
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 عن ُبعد إنشاء إعالن .3
 : عن بُعد  الخطوات التالية لإنشاء إعلاناتبع 

إلى   .1 الدخول  الدعاوى  سجل  المتداولة  –إدارة  إنشاء    الدعاوى  تريد  التي  القضية  عن  بالبحث  وقم 
 إعلان عن بُعد لها. 

 
 8    صورة

 فتظهر الصفحة التالية: إنشاء إعلان عن بُعداضغط على  .2

 
 9    صورة

ُ )عن بُعد( فيظهر محتوى الطلب.    نوع الإعلانو  الطرف اختر   .3 بمراجعة محتوى الإعلان ثم اضغط    مق
 . فيقوم النظام باستخراج الإعلان عن بُعد. تسليمعلى 

 

 إنشاء عن إعالن بعد 


