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 المقدمة

ResearchGate) ) جميع من العلميين للباحثين موجهه مجانيه تعاون وأداة اجتماعية لشبكة ويب موقع 

 ،(هكامل لملخصات بحث) الداللي البحث ذلك في بما شبكيه تطبيقات توفر. ResearchGate العلوم تخصصات

 منهجية، مناقشات منتديات، ،(EndNote اندنوت مكاتب مثل) للمنشورات البيانات قاعدة تقاسم الملفات، تبادل

 شبكة جمعت 8002 عام منذ .الشبكة في بهم خاصه مدونه أنشاء أيضا   المشتركين بأستطاعة .الخ...مجموعات

(ResearchGate) [1.]بلد 208 من باحث000000000 من ألكثر مستخدمين قاعده 
 قواعدو الشبكة في الداخلية الموارد يستعرض داللي بحث محرك قيت ريسرش أبتكرت األخرى األدوات بين من

 رهوغي...Library NASA،viXra ، CiteSeer،PubMed  ذلك في بما لألبحاث خارجيه رئيسيه بيانات

 البحث عمليات في المستخدمة المصطلحات من سلسلة لتحليل البحث محرك تطوير تم وقد .األبحاث إلى للوصول

 كثرأ نتائج على للحصول المصطلحات زيادة بفكرة كاملة خالصات تحليل أي القياسية، البحث كلمات من أطول

 .دقه
 من نهمبي فيما بالتواصل األعضاء لمساعده شبكةال في الدالليه المطابقة من النوع نفس استخدام يتم انه كما

 بتناس التي وأبحاث أعضاء مجموعات، اقتراح فيتم المستخدم، بروفيل في المقدمة المعلومات تحليل خالل

 تكون ان المجموعات لهذه ويمكن .الشبكة في إنشاؤها تم مجموعه 2200 من أكثر يوجد .المستخدم اهتمامات

 إنشاء عضو ألي يمكن .لمنشئيها ومغلقه خاصه كمجموعات إعدادهن يتم أو المستخدمين لجميع مفتوحة

 تسمح مشاركة أداة المثال، سبيل على تعاونية، برامج على تحتوي مجموعة كل .وقت أي في جديدة مجموعة

 ياراتوخ مواعيد جدولة تتضمن أخرى وأدوات  .الوثائق وتحرير كتابة في زمالئهم مع يتعاونوا أن للمستخدمين

 قعكمو قيت ريسرش تستخدم الدولية والمؤتمرات العلمية المنظمات من العديد .الدراسي والمسح للتصويت

       بـ تسمى فرعيه شبكات قيت ريسرش شبكة أيضا   َصممت وقد .متعدده تفاصيل قوائم ووضع والتعاون للتواصل

 communities Subيستطيع ال والتي الكبيرة العلمية اتالمظم من لبعض (فرعية مجتمعات) :بالعربيه 

 .المعنيه المنظمات اعضاء اال دخولها

 لنوع لبحثا وتعديل تصفية للمستخدم يمكن .للعلماء دوليه عمل فرص قوائم على تحتوي صفحات أنشاء تم وقد

 ثورة قيت ريسرش شبكة دخلت 8000 عام في .بالبلد أو بالمجال بالمنصب، البحث، بكلمة الشاغره الوظيفة

 أبحاث تحميل والعلماء الباحثين تساعد أداة أبتكارها عند: Open (Access باألنجليزية) المفتوح الوصول

 اثاألبح هذه كل على الحصول يمكن .والنشر التأليف حقوق وأتفاقيات قوانين أحترام مع سابقة ومنشورات

 وبأستطاعة .بسهوله إيجادها الداللي الباحث لمحرك يمكن تيال للشبكه الداخلية الموارد ضمن والمنشورات

 .مجانا   المنشورات هذه وتنزيل قرائة المستخدمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]ويكيبيديا 
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 (ResearchGate) في التسجيل خطوات 20

 أدناه: الشكل في موضح كما البحث مربع في الرابط عنوان وكتابة , المتصفح صفحة فتح .1

  : مباشرة الموقع الى للذهاب التالي الرابط على الضغط كنكيم

https://www.researchgate.net/ 

  (free for Join) المربع على اضغط التسجيل لغرض .2

 

 

 : خيارات ثالث من واحد بين تختار ان يجب الخطوة هذه في .3

 . جامعي استاذ او باحث انت هل .2

 . تطبيقي باحث تكنلوجي مطور انت هل .8

 .متقاعد باحث, جامعي خريج , مستقل باحث انت هل .3
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 اسم الكلية 

College of Agriculture 

 

 

 . فيه نعمل الذي العلمي القسم او والكلية الجامعة باسم الخاصة المعلومات نمأل الخطوة هذه في 40

 

 

 

 

 

1 

 اسم الجامعة 

University of Diyala 

 او 

Diyala University 
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الذهاب للخطوة 

 االحقة

 سر كلمة ونختار ,  بالكلية الخاص الرسمي االيميل , الكامل االسم ) الشخصية المعلومات بادخال نقوم الخطوة هذه في  .5

 (. االقل على وحروف ارقام ست من مكونة
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 الباحث تخص التي واالكاديمية البحثية والمجاالت  والخبرات المهارات ختياربا نقوم الخطوة هذه في  .5

  بوك الفيس صور من او الحاسوب ملفات من شخصية صورة ضافةبا نقوم الخطوة هذه في  .5
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 .السابقة الخطوات في به سجلنا الذي لرسميا االيميل الى التفعيل رسالة أرسال سيتم بعدها  .5

 

  ادناه: في موضح هو وكما , لكيتنا االلكتروني الموقع على والموجود الرسمي االيميل لفتح نذهب  .5
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  ادناه: في موضح هو وكما ,  الينا المرسلة الرسالة خالل من حسابنا بتفعيل ونقوم الكلية أيميل على بالدخول نقوم  .5

نقوم بتسجيل االيميل 

 الخاص

مثال : 

dr.hamed@agricultu

re.uodiyala.edu.iq  

 نسجل الباسورد هنا

نضغط المربع االزرق 

لغرض تفعيل حسابنا على 

)ResearchGate ( 

نذهب الى االيميل المرسل لنا 

من  

)ResearchGate(  
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 الذي لباسوردا و االيميل تسجيل لغرض الموجودة  (IN LOG) االيقونة على ونضغط (gate Reserch) موقع الى نعود  .5

  ادناه: في موضح هو وكما , السابقة الخطوات في سجلناه

  : من وتتكون , الرئيسية الموقع نافذة لنا ستفتح التسجيل بعد  .5

 . الرئيسة الصفحة ايقونة .1

 . االسئلة ايقونة .2

  الوظائف ايقونة .3

 التنبهات .4

 الرسائل .5

  الباحث صورة .6

 .( المؤتمرات في المشاركات , الكتب , المقاالت ,البحوث) أضافة زر .7

1 
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  ادناه: في موضح هو وكما , الموقع في طرحها يمكن العلمية االسئلة و العمل فرص  .5

  ادناه: في موضح هو وكما وسنويا, اسبوعيا زوار من لحسابك والمتابعين العلمي لنشاطك احصائيات الموقع يقدم  .5
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  مع تحيات

 وحدة الموقع االلكتروني – كلية الزراعة

8022 

 

 

 

  ادناه: في موضح هو وكما علمية, شبكة وبناء واالكاديمين الباحثين متابعة امكانية الموقع يقدم  .5


