دليل املستخدم

البوابة الموحدة للخدمات اإللكترونية

اإلصدار 1.0

(ألي مساعدة فنية يرجى تسجيل طلب دعم من خالل الرابط):
https://www.moj.gov.ae/ar/services/helpdesk.aspx
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 .1الدخول


من خالل هذه الشاشة المستخدم يستطيع الدخول الى النظام وذلك عن طريق إدخال بالهوية الرقمية التي معتمدة لجميع
المواطنين والمقيمين والزوار.

 ويستطيع المستخدم الدخول الى النظام وذلك عن طريق إدخال البريد االلكتروني وكلمة لمرور الخاصة به.

.1.1


نسيت بريدك اإللكتروني المسجل

إذا المستخدم نسي بريده اإللكتروني ،يمكنه استعادة بريده اإللكتروني من خالل ضغط زر "نسيت بريدك
اإللكتروني؟" وبعد ذلك يحتاج المستخدم إلى ملء رقم هويته ورقم هاتفه المحمول الستعادة عنوان البريد اإللكتروني.
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.1.2


إنشاء حساب
وإذا كان المستخدم يستخدم النظام ألول مرة يمكنه انشاء حساب من إنشاء حساب بالهوية الرقمية او بإدخال
المعلومات المطلوبة من "سجل اآلن" .ستظهر شاشة إلدخال بيانات التسجيل المطلوبة :نوع مقدم الطلب (وافد ،مقيم)،
رقم الهوية ،االسم الكامل ،رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد اإللكتروني.
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 .2الشاشة الرئيسية للنظام:
تتألف الشاشة الرئيسية للنظام من األجزاء التالية كما هو موضح في الشكل التالي:
o
o








شريط القوائم الرئيسية التي يتألف منها النظام والتي سيتم شرحها مفصال.
كما يوجد في أعلى الشاشة مجموعة من الخيارات:
تسجيل الخروج.
لوحة التحكم.
التحكم باإلعدادات.
دليل المستخدم.
تغيير اللغة.
الملف الشخصي للمستخدم.
العودة للصفحة الرئيسية.

 .3لوحة التحكم:
تتكون صفحة لوحة التحكم ،من إجمالي طلبات المستخدمين وعدد الطلبات التي يتم العمل عليه والطلبات المقبولة والطلبات
المرفوضة .يمكن للمستخدم البحث عن طلباته من خالل الرقم والحالة والخدمة التي طلبها من وزارة العدل.
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 .4قائمة الخدمات:
تتيح قائمة الخدمات للمستخدم االختيار بين الخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة العدل من خدمات األحوال الشخصية ،الخدمات
المهنية القانونية ،لخدمات كاتب العدل والتصديقات.
.1.1

خدمات األحوال الشخصية:

عند التقديم على خدمة ،تقوم كل خدمة بإعادة توجيه المستخدم إلى صاحب الخدمة مثل موقع الكتروني للتوثيقات ،والزواج،
ضا ان يجعل إحدى الخدمات مفضلة مما يمنح المستخدم وصوالً أسهل إليها في مراحل الحقة
شؤون القصر .يمكن للمستخدم أي ً
من تطبيقه.
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.1.2

الخدمات المهنية القانونية:
في هذا القسم ،يمكن للمستخدم التقدم إلى إحدى الخدمات الموضحة أدناه وستقوم كل خدمة بإعادة توجيه المستخدم
أيضا ان يجعل إحدى الخدمات مفضلة مما
نحو موقع وزارة العدل المناسب لتلك الخدمة المعينة .يمكن للمستخدم ً
يمنح المستخدم وصوالً أسهل إليها في مراحل الحقة من تطبيقه.
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.4.3

خدمات كاتب العدل والتصديقات:

في هذا القسم ،يمكن للمستخدم التقدم إلى إحدى الخدمات الموضحة أدناه التي تخص كاتب العدل والتصديقات وستقوم كل خدمة بإعادة
توجيه المستخدم نحو موقع وزارة العدل المناسب لتلك الخدمة المعينة .يمكن للمستخدم أيضًا ان يجعل إحدى الخدمات مفضلة مما

يمنح المستخدم وصوالً أسهل إليها في مراحل الحقة من تطبيقه.
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 .5الملف الشخصي
هذا القسم يسمح للمستخدم بمشاهدة ملفه الشخصي وتعديل العنوان ورقم الهاتف واللغة وقناة االتصال .عندما يقوم المستخدم
بتحرير و  /أو إضافة المعلومات الشخصية  ،يجب على المستخدم الضغط على "حفظ" لتأكيد التغييرات.

 .6التفضيالت:
في قسم المفضلة ،سيصل المستخدم إلى جميع الخدمات التي يفضلها داخل الموقع .يجوز للمستخدم التقدم للحصول على خدمات
من هذا القسم من أي قسم قد يكون وسيتم إعادة توجيه المستخدم إلى موقع الويب الصحيح وفقًا لذلك.
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 .7تغيير كلمة المرور:
في قسم تغيير كلمة المرور  ،يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور الخاصة به عن طريق إدخال كلمة المرور القديمة وكلمة
المرور الجديدة وتأكيد كلمة المرور الجديدة .لتأكيد التغييرات  ،يجب على المستخدم الضغط على حفظ.
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