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مقدمة :املفهوم واألهمية

محرك بحث :Google Scholar
 Google Scholarلو الباحـث العلمـم لاوجـل يعتـ مـو لهـا محروـا البحـث
العلمم العالات وهو محرك بحث ماانم معتو باألبحـا األواديميـة والعلميـة
للبــاح ن حــوأ العــالات وهــو موجــيف لبســاىكة والبــاح ن وال ـ بت حيــث يقــدم
يمكانا وخيارا عديدة.

ىصنيف :Google Scholar

يعتمد محرك الباحـث العلمـم مـو جوجـل علـى م شـر هـش  H-indexلقيـا
اإلنتاجية العلمية ألعضـاء هيةـة التـدريوت وىسـعى جامعـة اإلسـكندرية لتحسـن
صفحتها على محرك الباحث العلمم مو جوجلت مما يـنعكو يياابيـاع علـى ىحسـن
ىرىيب الاامعة عاملياع.

ولــكلو وا ــل مالــو الاامعــة بالســتيف املنعقــدة  18/1/2018واملمتــدة حتــم
 23/1/2018علــم اقــااس الســيد ناســب رســيو الاامعــة لفــر م ــروس األســتا
الــدوتور محمــد يســماعيلي ب ـ ا يلتــأم الســادة لعضــاء هيةــة التــدريو والبــاح ن
بالتسايل موقـ البحـث Google Scholarت ولا ير ـل صـورة مـو التسـايل
علـم  Google Scholarعنـد يرسـاأ لي بلـب يعـو عضـو هيةـة التـدريو لو
الباح ن يلم يدارة الاامعة ووحداىها.

و يما يلى نتناوأ خ وا يعداد حساب على  Google Scholarوينشاء
الصفحة البح يةت ثا يضا ة الدراسا واملقاال العلمية لصفحتوت ولخشاع
ىاهيأ وبباعة الصفحة ىمهيداع لتقديمها للاها التم ى لبها.
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الع وة األوىل :ينشاء الحساب
ل .قا بالدخوأ على موق  Google Scholarمو خ أ الرابط التالم:
https://scholar.google.com
ب .لضغط على ليقونة صفحتم .My Profile

جـــ .قــا بخدخــاأ بيانــا حســابو العاصــة
بعدمة ال يد اإللكاونم Gmail
( حالة عدم وجود حسـاب علـى (Gmail
قا بخنشاسيف مو خ أ الرابط التالم:
https://gmail.com
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الع وة ال انية :ينشاء صفحة الباحث
ل .سوف يتا ىحويلـو يىل صـفحة جديـدةت قـا باسـتيفاء البيانـا
إلنشاء الصفحة العاصة بو.

م حظا

هامة:

 برجاء يدخاأ بيانا دقيقة وواملة م ل :االسـا بالكامـلت بيانـاسليا Alexandria University

امل لوبـة يهـا

القسـا والاامعـة بشـكل

 يفضل استعدام ال يد الاامعم  :@alexu.edu.egيمكو الحصوأ علييف مو وحدة ITول ولية.

ب .بعد االنتهاء ومراجعة البيانا

قا بالضغط على التالم Next
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الع وة ال انية :ينشاء صفحة الباحث

جـ .سوف يتا ىحويلو على صـفحة مقـاال Articlesت يمكنـو البحـث عـو لبحاثـو
ودراســتو ويضــا تهاي مــو خـ أ اختيــار الدراســة امل لوبــة ثــا الضــغط علــى ليقونــة
السها وما موضح الصورة التالية.

3
1
2

د .حالة عدم وجود نتاسجت يمكنو يما بعد يضا ة لبحاثو بشـكل يـدويت واآا قـا
بالضغط على ع مة السها وما الصورة التالية
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الع وة ال انية :ينشاء صفحة الباحث

هـــ .ســوف يــتا ىحويلــو علــى صــفحة ضــبط اإلعــدادا Settingsت قــا باختيــار
اإلعـدادا املناسـبة مـ م حظـة ضـرورة اختيـار Make my Profile publicت و لـو
لنشر الصفحة العاصة بو وجعلها متاحة للبحث واالب .

و .اآا قــا بالضــغط علــى Doneت وبــكلو ىــا ينشــاء صــفحتو علــى Google
.Scholar
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الع وة ال ال ة :يدارة صفحتو الشعصية

ل .اآا ىظهر لو لخـشاع واجهـة صـفحتو البح يـة علـى  Google Scholarوهـم
ىمكنو مو يدارة بيانـا صـفحتو وىقـدم لـو بيانـا مفصـلة عـو لبحاثـوت ومـا
ىوضح الصورة التالية
هنا يظهر احصائيات
االستشهاد الخاصة بأبحاثك
بعد إضافتها أو إدخالها يدويا

أضغط هنا لتوثيق حسابك
من خالل إضافة البريد
الجامعي الخاص بك إذا لم
تضفه فيما سبق

أضغط هنا إلضافة صورة
شخصية لحسابك على
Google Scholar

ب .بالضغغغط علغغى هغغذو ا يوونغغة سغغوم تظهغغر ائمغغة
منسدلة يمكنك مغن خاللهغا إضغافة دراسغاتك وأبحاثغك
من خالل الخيارات التالية على الترتيب:
 .1إضافة مجموعات من ا بحاث من خالل البحث
في Google Scholar
 .2إضغغافة بحغغث واحغغد فوغغط مغغن خغغالل البحغغث فغغي
Google Scholar
 .3إضافة بيانات ا بحاث يدويا
 .4الخيار ا خير خاص بضبط تحديثات ا بحاث

يما يلم شرس ل ريقة يضا ة الدراسا
لو اإلضا ة اآلية

واألبحا

سواء بالبحث
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الع وة الرابعة :يضا ة األبحا
يوجد بريقتاا إلضا ة الدراسا
وما سبل الكور:

واألبحا

والدراسا
لصـفحتو علـى Google Scholar

ال ريقة األوىل :البحـث عـو األبحـا سـواء مـو خـ أ العنـواات لسـماء البـاح ن
املشارونت لو الكلما املفتاحية للبحث .Keywords
 .1الضغط على خيار:Add Articles Groups
يمكنغغك مغغن البحغغث عغغن العديغغد مغغن ا بحغغاث فغغي
نفس الو ت
 .2الضغط على خيار :Add Articles
يمكن من البحث عن بحث واحد فوط محدد

3

1

2

يمكنغغغغغك البحغغغغغث عغغغغغن أبحاثغغغغغك ودراسغغغغغتك
وإضغغغغغافتهاخ مغغغغغن خغغغغغالل اختيغغغغغار الدراسغغغغغة
المطلوبة ثم الضغغط علغى أيوونغة السغهم كمغا
موضح في الصورة التالية.
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الع وة الرابعة :يضا ة األبحا

والدراسا

ال ريقــة ال انيــة :يدخــاأ بيانــا األبحــا يــدوياع ويضــا تها لقاعــدة بيانــا
Google Scholarت و لو وما هو موضح الصورة التالية.

الضغط على خيار :Add article manually
حيث يمكنك من إدخال بيانات البحغث واحغدة تلغو
ا خرى.
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1

2

.1

.2
.3

اختيار نوع البحث أو الدراسة المرغغوب إضغافة بياناتهغا إلغى  ،Scholar Googleويوجغد العديغد
من الخيارات المتوفرة مثل (بحث دورية ،بحث مؤتمر ،أطروحة جامعيغة ،فصغل مغن كتغاب ،كتغاب
براءة اختراع ...إلخ.
إضافة البيانات الصحيحة والكاملة للدراسة (العنوان ،المؤلفين ،الصفحات  ...إلخ)
مراجعة البيانات وبعد التأكد منها يتم الضغط على أيوونة السهم أعلى الصفحة المنبثوة.
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الع وة العامسة :بباعة صفحتو
بعد االنتهاء مو يدخـاأ بياناىـو الشعصـية بشـكل سـليا ويضـا ة وا ـة لبحاثـو
واالنتهــاء مــو ىاهيــأ صــفحتو البح يــة علــى Google Scholarت اآا يمكنــو
بباعة الصفحة وىقـديمها للاهـا املعتصـة داخـل الاامعـةت ومـو ضـمنها املكتبـة
الرقمية الستكماأ يجراءاىو.
ل .ل باعة الصفحة الشعصـية بـو يمكنـو الضـغط علـى اختصـار  ctrl + Pمـو
لوحة املفاىيح لو اىب التعليما التالية
1

2

.1
.2

أضغط على ائمة المتصفح .Menu
م باختيار طباعة .Print
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الع وة العامسة :بباعة صفحتو
ب .اآا ســوف يــتا ىحويلــو إلعــدادا
.Google Scholar

ال باعــةت ىمهيــداع ل باعــة صــفحتو علــى

جــ .ىهانينـا! ىـا ينشـاء صـفحتو علـى Google Scholarت ووـكلو يضـا ة وا ـة
لبحاثو ودورياىوت ولخشاع بباعة صفحتو البح ية ىمهيداع لتقـديمها للاهـا التـم
ى لبها.

م خالو ىمنياىنا لكا بدوام التو يل والسداد
وحدة املكتبة الرقمية – جامعة اإلسكندرية
https://www.facebook.com/DLibrary.alexu/
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