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قبل ان تبدأ بالتسجيل في الباحث العلمي يجب ان توفر   

 :متطلبات التسجيل وهي 

 ( وباسوورد يوزرنيم)   Gmailحساب   -1

 ( وباسوورد يوزرنيم) smart mailحساب بريد علمي   -2
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 



 ، العلمي الباحث موقع لفتح طريقة من اكثر هناك  -1

 . ( اختصارا ) الطرق هذه من واحدة نأخذ سوف

 

 راجع المراحل من مرحلة اي في عندك إشكال اي -2

 او المعهد او الكلية في االلكتروني الموقع مسؤول

 .المركز



تأكد من اتصال الحاسبة او الموبايل  -1

.باإلنترنت  



 Googleافتح احد متصفحات االنترنت وليكن  -1
Chrome 

 افتح احد متصفحات االنترنت  -2
  Google Chromeمثال 

 (  موقع الباحث العلمي ) اكتب في حقل البحث عبارة  -3

 ( ( Google Scholarاو تكتب عبارة 
 



 

ثم ادخل  -4

على اول نتيجة 
 بحث 



سوف يفتح موقع الباحث العلمي  -5  

( قف على اكتاف العظماء )

عبارة مأخوذة من العالم الشهير 

 اسحق نيوتن



اذهب الى االمر  -5
   Sign inتسجيل الدخول 



سوف يطلب منك  -6

اسم المستخدم 

 وكلمة المرور 
 Gmailـ لل

اذا لم يكن عندك 
   Gmailحساب 

من هنا تنشئ حساب 
 جديد 



االن تم تسجيل  -7

دخولك الى موقع 

الباحث العلمي 
 بنجاح



 (My Citations)اضغط على بوابة اقتباساتي   -8



 سوف يتم فتح هذه الواجهة والتي تحتوي على ثالث خطوات -9 

:  الخطوة االولى 

معلومات الملف 

الشخصي 
Profile 

 كما هو مكتوب في بحوثك المنشورةFull Nameاكتب اسمك 

 هنا تكتب انتسابك كما في المثال

   Smart mailهنا تكتب  السمارت ميل 

 هنا تكتب مجاالت اهتمامك ومنها تخصصك الدقيق

   www.uobaghdad.edu.iq    هنا تكتب  رابط الجامعة       

جامعة بغداد, مدرس في علوم الحاسوب  
Lecturer of computer science, university of Baghdad 
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:  الثانية الخطوة 

تتعلق بإضافة 

البحوث والمقاالت 
Articles 

هنا تكتب كلمة البحث مثال اسم المؤلف او 

 عنوان المقالة او اسم المجلة او دار النشر 

 اضافة المقاالت : النوع االول من البحث 

 على شكل مجاميع 

 :  النوع الثاني من البحث 

 اضافة المقاالت بشكل مفرد

ويفضل ان تؤجل إضافة بحوثك الى 
 حين اكمال تسجيلك 



الخطوة الثالثة تتعلق بتحديث صفحة الباحث العلمي من حيث   -11
 اضافة المقاالت او البحوث او المؤتمرات

معناه ان : االختيار االول * 

الموقع نفسه هو يتولى مسؤولية 
 تحديث صفحة الباحث العلمي 

معناه انك : االختيار الثاني  
تتولى مسؤولية تحديث صفحتك 

بنفسك واما الموقع فقط يرسل لك 
 اشعار  



هذه هي واجهة تسجيلك في الباحث العلمي تحتاج الى بعض  -12
 التعديالت 

 حسابك االن خاص

 اجعله عام

 من هنا تستطيع ان تضيف 
 او تغير صورتك

من هنا تستطيع ان تعدل 
على كل معلوماتك 

الشخصية مثل اسمك او 
انتسابك او تضيف 
 السمارت ميل او الخ 



  االن تم اضافة صورة -13
  publicوجعل الملف الشخصي عام  



 إلضافة بحوثك ومقاالتك -14
   addاضغط على االمر  



سوف تظهر امامك ثالثة انواع من االضافة ، حاول ان  -15
 add article groups تجد بحوثك بالنوع االول 

هنا تكتب كلمة البحث مثال اسم المؤلف او 

 عنوان المقالة او اسم المجلة او دار النشر 

 وإذا وجدت بحثك اضغط على 



اذا لم تجد بحوثك في النوع األول حاول ان تجد بحوثك  -16

 add articlesمن خالل النوع الثاني

هنا تكتب كلمة البحث مثال اسم المؤلف او 

 عنوان المقالة او اسم المجلة او دار النشر 

 وإذا وجدت بحثك أختره واضغط على 



 اضف بحوثك من خالل النوع الثالث -17
 add articles manually  كما هو موضح ادناه 

 :  هنا تحدد صنف المقالة 

 عنوان البحث او المقالة 

 هنا تكتب اسماء المؤلفين وتفصل بينهم بفارزة

 تاريخ النشر

 اسم المجلة

 المجلد او الجزء

 العدد او االصدار او الطبعة 

 الصفحات من  و  الى

 دار النشر
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 بعد ان اكملت اضافة البحوث اضغط على االمر  -18



   H-index المؤشر *
 ادوردمقترح هذا المؤشر هو البروفيسور جورج •

 هيرش، ولذلك سمي مؤشر  هيرش

(  h)هو اكبر عدد من البحوث المنشورة : تعريفه •

 .من االقتباسات ( h)والتي حصلت على االقل 

 :  او بعبارة اخرى •

عدد البحوث بين  االصغر المشتركهو العامل •

 .عدد االقتباساتوالمنشورة 

سنوات ،  5الحالة االفتراضية لهذا المؤشر هي اخر •

 .  ويمكن ان يحسب لسقف زمني اخر 

 .للباحث او للجامعة او للبلد  H-indexيحسب •



    i-10-index المؤشر *

هو عدد البحوث : تعريفه 

المنشورة والتي حصلت 
 اقتباس فاكثر  10على 

من هنا تستطيع ان تضيف 

المؤلفين المشاركين معك 

في بحوثك ليسهل الوصول 
 الى صفحاتهم 



 

في هذا الحقل تبحث 
عن اسم اي  باحث او 
 عنوان اي مقالة الخ 



من هنا تستطيع ان  
تنشئ مكتبة 
 الكترونية 



اضغط على امر 
Enable 

هنا تكتب اسم الكتاب الذي 
 تبحث عنه

يمكن ان تحدد تاريخ اصدار 
 الكتاب 

1 

3 

2 



 

http://www.new-educ.com/wp-content/uploads/googlecholarResults.png


 :فيما يلي شرح ألهم هذه العناصر كما تم ترقيمها في الصورة•
 وتاريخ ،(المجلة اسم) مصدرها بكاتبها، مرفوقة تقديمها يتم بحثية ورقة تحمل نتيجة كل -1•

 .النشر وجهة النشر،

 إلى ستتحول عليها الضغط عند الورقة، هذه من اقتبست التي األخرى األوراق عدد يحدد -2•

 .األخرى األوراق بهذه خاصة نتائج صفحة

 .المعنية الورقة موضوع مع مباشرة عالقة ذات أوراق أو مماثلة نتائج  إلى يوجه رابط -3•

 العلمي الباحث في والمدرجة اإلنترنت على المتاحة الوثيقة من مختلفة إصدارات إلى الوصول -4•

 قبل مثال المؤتمر أوراق من األولية اإلصدارات أو المسودات على بالعثور يسمح مما .جوجل من

 .كتاب أو مجلة في رسميا نشرها

 باستخدام يسمح كما جوجل، من العلمي الباحث به يوصي بأسلوب المرجع ولصق بنسخ يسمح -5•
 ,EndNote, RefWorks  مثل المراجع، إدارة برنامج إلى البيانات الستيراد الروابط أحد

RefMan, BiTex 

 .سكوالر جوجل على الخاصة مكتبتك في الوثيقة حفظ من يمكن -6•

 يسمح مما الورقة، تقدم التي الويب صفحة من مخبأة نسخة رابط إلى للوصول طريقة يوفر -7•

 .للورقة الكامل النص إلى بالوصول

•  



من هنا تستطيع ان تنشئ 
تنبيه على اي مقالة حديثة 

 في الموضوع المحدد 

 حدد عدد النتائج المطلوبة
 اضغط على هذا االمر

  ايميلكاكتب 

 اكتب الموضوع المطلوب للتنبيه

 ثم تضغط على هذا االمر
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يتم تفعيل حساب الباحث العلمي من خالل * 

  Smart Mailفتح حساب ال 
وفتح صندوق الرسائل سوف تجد رسالة اتية 

افتحها واضغط على    Google Scholarمن 

  Verify Your Accountامر 




