التوصيات العلمية
(دور الطالب يف التوصيات العلمية)
ما يه التوصية العلمية؟
يه وثيقة متاحة للطالب التخرج ،يقوم بتقدمي طلب للحصول علهيا ،وبعد اصدارها خبمت العامدة يس تطيع تقدميها اىل هجات
خارجية.
وتسري معلية تقدمي طلب التوصية العلمية وفق اخلطوات البينة يف الصورة التالية:

دور الطالب يف هذه العملية:
هو مس تخدم عادي ميكنه المتتع خباصية التوصية العلمية بعد التخرج ،ورفع العدل والتقدير من قبل السؤول ،مث يقوم بتقدمي
طلب التوصية العلمية.
تفاصيل دور الطالب:
 .1يقوم الطالب ابدلخول عىل الوقع ابمس الس تخدم اخلاص به ولكمة مروره.
 .2يف القامئة الرئيس ية يف أعىل الصفحة وجه مؤرش الفأرة اىل مدخل (التوصيات العلمية) تظهر حتته قامئة فرعية
حتتوي عىل عنصين فرعيني هام:
 طلب توصية.
 اس تعراض التوصيات العلمية.
 .3ابلضغط عىل عنص (طلب توصية) تفتح صفحة (تقدمي طلب توصية علمية) .جيب ادخال مجيع البياانت
الطلوبة يف حقول البياانت ،مث الضغط عىل زر (انشاء) لمتام معلية تقدمي الطلب.

لتقدمي الطلب رشوط اذا مل تتحقق ل يمتكن الطالب من تقدمي طلب ،ويه:
 أن يكون الطالب قد خترج يف ختصص واحد عىل القل.
 جيب أن يكون الطالب من الطالب السموح هلم بتقدمي توصية علمية ،وليس مضن الطالب
المنوعني .ول يمتكن الطالب من تقدمي أكرث من طلب توصية واحد.
 تتاح التوصية للخرجيني اذلين مت رصد التقدير والعدل هلم ،ومت ادراهجا من قبل مسؤول التوصية
العلمية.
 .4ابلضغط عىل عنص "اس تعراض التوصيات العلمية" يف قامئة (التوصيات العلمية) تظهر الطلبات القدمة
من الطالب يف شلك قامئة بطلبات التوصية ،موحض هبا البياانت التالية( :رمق الطلب /اترخي تقدمي الطلب/
اترخي أخر تعديل حلاةل الطلب /حاةل الطلب /الهوية /اجلنس /التخصص /ختصص ادلراسات العليا/
الساندين) .

 .5ميكن للطالب حذف الطلب القدم اذا اكنت حالته( :مل يبت فيه) ول ميكنه ذكل يف أي حاةل أخرى .وتمت
معلية احلذف ابلضغط عىل زر حذف التوصية الوجود عىل يسار الطلب.
 .6ميكن للطالب تعديل الطلب ابلضغط عىل زر تعديل بياانت التوصية الوجود عىل يسار الطلب .ويمت
التعديل فقط ان اكنت حالته( :مل يبت فيه) ،ول ميكنه ذكل يف أي حاةل أخرى.
 .7ميكن للطالب متابعة حالت الطلب القدم ابلضغط عىل زر اس تعراض حاةل التوصية الوجود عىل
يسار الطلب ،ليس تعرض الوضع احلايل لطلب التوصية ،وكذكل مجيع الراحل اليت مرت هبا التوصية وتوارخي
لك مهنا.
 .8بعد تغري احلاةل لتصبح( :مت اصدار التوصية) يظهر زر التزنيل .وميكن للطالب تزنيل التوصية العلمية ابلضغط
عىل زر تزنيل ملفات التوصية العلمية الوجود عىل يسار الطلب ،وتكون عبارة عن  3توصيات عن
لك مساند ،وكحد أدىن يكون للتوصية مساندان اثنان ،أي أنه يمت تزنيل  6توصيات علمية كام ابلصورة
التالية:

