ضبط التنبيهات على موقع WESTLAW MIDDLE EAST
Westlaw Middle East
إعداد التنبيهات
ُ
إعداد التنبيهات عىل موقع  : Westlaw Middle Eastتعد وظيفة  Westlaw Middle East Alertوسيلة رائعة للبقاء عىل اطالع
ر
بالتغييات ف القانون .بإمكانك تخصيص التنبيهات عىل النحو المطلوب وس ريسل ر
ون المسجل لكل
دائم
مباشة إىل عنوان ر
ر
الييد اإللكي ي
ي
مستخدم.
إلنشاء تنبيه
 -1حدد "تنبيهات" من رشيط األدوات الثابت الموجود يف الزاوية اليمن العليا
 -2انقر عىل "إنشاء تنبيه"

-3
أ-
ب-
ت-
ث-

سيتم توجيهك إىل صفحة جديدة حيث يمكنك اختيار
نوع المحتوى الذي تريد أن يتم تنبيهك بشأنه (مثل ر
التشيعات والكتب والقضايا وما إىل ذلك) .يعد تحديد نوع محتوى واحد
عىل األقل إلز ً
اميا لمتابعة إعداد التنبيه.
االختصاصات للمحتوى الذي تهتم به (عىل سبيل المثال ،اإلمارات العربية المتحدة ،قطر ،العراق ،المملكة العربية
السعودية ،إلخ).
ر
األساس
الن يمكنك االختيار من بينها ،لمطالبة النظام
ي
مجاالت الموضوعات ،أو الفئات المختلفة أو مجاالت الممارسة ي
بإرسال تنبيهات مركزة.
وه "كلمة رئيسية" ستستخدمها المنصة للبحث عن نتائجك .بدون "النص الحر" ،لن يتم حفظ التنبيه.
نص حر ،ي

األخية إلعداد التنبيه .يف هذه الصفحة سيكون عليك أن تختار:
"التاىل" وملء الصفحة
 -4احفظ التنبيه بنقر
ر
ي
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• اسم التنبيه  -إلنشاء اسم مخصص لحفظ التنبيه من خالل
ّ
معرف العميل  -يمكن ترك هذا الحقل كما هو
•
• التكرار  -لضبط تكرار التنبيهات (
ر
لتلق النتائج كاملة (مستندات كاملة) أو العناوين (ارتباطات تشعبية للنتائج)
• اإلشعار  -يوفر هذا الحقل خيارات ي
ً ً
ر
تلقائيا وفقا لملف تعريف  OnePassالخاص بك
ون  -يتم ملؤه
•
ر
الييد اإللكي ي
ً
لتعيي التفضيل مثل Word / PDF
• التنسيق  -يوفر هذا الحقل خيارا
ر
ر
ر
ون يف
• اإلشعار يف حالة عدم وجود نتائج  -يتم ر
اض عىل "ال" لضمان عدم إرسال رسائل بريد إلكي ي
تعيي اختيار الحقل االفي ي
حالة عدم وجود نتائج مطابقة
ر
تغيي
اض عىل "نعم" .ال حاجة إلجراء أي ر
• مجدول  -يتم ر
تعيي اختيار الحقل االفي ي
• مصادقة  IP -يمكن ترك هذا الحقل كما هو
التغييات وسيظهر التنبيه يف إعداد "قائمة التنبيهات"
 -5انقر "حفظ" لحفظ
ر
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