اإلدارة العـ ـ ـ ــامـ ــة للمعلوم ــات

دليل المستخدم لخدمة
طلب استقصاء معلومات علمية

وصف خدمة طلب استقصاء معلومات علمية
وصف الخدمة

لطل ــب مبـ ـ موض ــم لموو ــوي مع ــيج و اوقي ــن انتيال ــات ال ــانضيج م ــج معلوم ــات و ــم
مختلف موووعات المعر ة ال شرية على مبـتو المديةـة والمبـتو الـوطةم ل وملـ مـج
خ ــتز ادوي ــدالت مب ــجتت م ليولرا ي ــا عم ــا يت ــوا ر م ــج عة ــاويج ودراس ــات ــم

م ــة

ومصادر المعلومات المولية والدولية .
وقت التقديت

طواز العام

كيفية التقديت

عـ ـ ـ ــج طريـ ـ ـ ــن ال وامـ ـ ـ ــة اإللرترو يـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ دارة مـ ـ ـ ــج خـ ـ ـ ــتز الـ ـ ـ ــرام التـ ـ ـ ــالم

مبوغات الطلب

 اع ئة الةمومج اإللرترو م


االست



الجةس



الجهة



اللغة



التخصص



الموووي المراد موضه

ووام الخدمة  ان يرون موووي طلب االستقصاء م مجاالت العلوم والتقةية والتم اغطيهـا المديةـة
مج ختز المصادر واأل مة المعلومااية التم اتيوها المديةة .
 يبتطيع المبتفيد ان يتقدم مضتثة مواويع م الطلب الواند .
مبار الطلب
طريقة التةفيذ

مدة التةفيذ
تيجة الطلب

المبتفيد – ادارة الة ام – رين االستقصاء – مجموعة مؤشر االداء
-

يتت اوليه الطلب الخصائم ال وث

-

افصيل الموووي واوديد الرلمات الوصفية والمفتانية

-

اوديد قاعدة المعلومات المةاس ة لل وث

-

اختيار المواويع المةاس ة والقري ة مج الموووي المطلوب

-

ارساز الةتائج مالعةاويج الى المبتفيد

يوم عمل واند .
يتت إشعار المبتفيد مةتيجة الطلب مال ريد اإللرترو م الخاص مالمرسل

 طريقة طلب خدمة استقصاء معلومات علميةالدخوز على موقع المديةة (

-

)

معد الدخوز على موقع المديةة يتما اختيار الخدمات العلمية ومج ثت طلب استقصاء معلومات

-

معد اختيار طلب استقصاء معلومات يتت اع ئة مومج طلب استقصاء معلومات موضية ومج ثت ارساله

-

استق از الطل ات ال وضية م إدارة خدمات المعلومات

-

يقوم المختص مإدارة خدمات المعلومات مال وث عج األوراق العلمية التم ال م طلب المبتفيد مج
قواعد المعلومات المولية والدولية المتانة.

-

ثت يرسل قائمة الةتائج م صيغة معلومات مي ليوغرا ية ع ر ال ريد االلرترو م الى المبتفيد.

-

امضلة مصادر المعلومات والقواعد العلمية التم يبتخدمها اخصائم ال وث للوصوز لةتائج الطل ات

