
 

 

 

 

 
 

 quality@mohesr.gov.iqmail : -E                            www.asse.edu.iqجهاز االشراف والتقويم العلمي                                  

 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and  

Scientific Research 

Supervision and Scientific Evaluation 

Apparatus 

 
 
 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

 قسم ضمان الجودة

 

 بسمه تعاىل 

   

 دليل ارشادي للتدريسي او الباحث العراقي الستخدام موقع

ResearchGate 

 
  

mailto:quality@mohesr.gov.iq


 دليل ارشادي 
 للتدريسي او الباحث العراقي 

 ResearchGateع الستخدام موق
 

1 
 

 ResearchGate موقعنبذة عن 

تهدف الى توفير للباحثين من جميع التخصصات وجهة هو موقع لشبكة اجتماعية مجانية مو

 في كافة االختصاصات.قاعدة بيانات مجانية لمشاركة البحوث العلمية واألسئلة 

 ؟RG Scoreما هو ال 

ويستند  RG Scoreمقياس لسمعة الباحث العلمية يشار له  ResearchGateيوفر موقع 

 الباحثين بأن القائمون على الموقعحيث يؤمن . في البحث زمالئك قِبل من عملك تقبل مدى على

 غير أو المنشورة الشخص أبحاث جميع وأن البعض بعضهم عمل على القضاة أفضل هم

 استنادًا بك الخاصة RG نقاط حساب يتم االعتبار، في ذلك أخذ مع. التقدير تستحق المنشورة

 مثل الشخصي، ملفك إلى إضافتها أو ResearchGate على تشاركها مشاركة أي إلى

  .واإلجابات ،واألسئلة المتابعينو المنشورة غير األبحاثو المنشورة المقاالت

 ال تمتالتي  وعدم ادراج األسئلة واألجوبة استخدام هذا الموقع بصورة اكاديمية بحته يرجى

سلبيا على الخاص بك حيث سيكون نتاج هذا  RG Score بصلة للبحث العلمي لرفع ال

كون هذا الموقع هو موقع أكاديمي وليس موقع  وسمعة الباحثين العراقيينسمعتك كباحث 

  تواصل اجتماعي.

 وتكون هذه المؤشرات بنسب معينه كما هو موضح. 

 

 ResearchGateموقع مميزات 

  تحميل ملفات الخاصة بأبحاثك بصيغة يمكنPDF  .)مع مراعاة حقوق النشر( 

  يقوم باالستشهاد بأبحاثك )عندما يكونون مسجلين تستطيع الوصول الى الباحثين الذين

 بالموقع(.

  .تستطيع التواصل مع الباحثين وطلب البحوث مباشره منهم او ارسال األسئلة 

 والحصول على أجوبة من الخبراء في  تستطيع اإلجابة عن األسئلة في االختصاص

 المجال.
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 ResearchGateموقع التسجيل في 

 من خالل الموقع اإللكتروني التالي:الى الموقع  يتم الدخول

https://www.researchgate.net 

 

 كما موضح ادناه: ستظهر لك هذه النافذة التي تتيح لك االنضمام الى الموقع 

 

 

 

  اختيار نوع الحساب كما هو موضح ادناه  

 

 

 

https://www.researchgate.net/
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  كما هو مستخدم في البحوث المنشورة من قبل الشخص مع البريد إدخال االسم الرسمي

 االلكتروني الرسمي للشخص.

 

 
 كلمة السربالباحث و الخاصةالبيانات  ادخال.  
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  كما هو موضح يمكنك إضافة التخصص الدقيق 

 

 

  يمكنك إضافة صوره شخصية كما هو موضح 
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  التسجيل في الموقع و بعد ذلك سيصل ايميل تأكيد 

 

 

 ResearchGateالبيانات الخاصة بالبحوث في موقع  ادخال

التسجيل في الموقع يمكن تحديث البيانات الخاصة بالبحوث كما هو موضح لدى بعد اكمال 

 نتاجه العلمي:  ال ضافةالباحث ثالث اختيارات 

 البحث عن طريق المواقع الخاصة ببيانات البحوث 

  استخدام ملف مراجع بصيغةBibTex 

 يدويا 

 

 

 

 

 

 اضغط هنا إلضافة البحوث 
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  االتية:المنسدلة  القائمةستظهر  

      

  رفع البحث )إذا اردت( يرجى مراعاة حقوق النشر.يمكنك بعد ذلك 

 

 

 

 

 

 

 اختر البحوث المنشورة ألضافه بحوثك منشور

 اختر مقالة ألضافه مقالة 
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  .ادخل المعلومات الخاصة بالبحث كما هو موضح 

 

 بعد رفع هذه البيانات ستظهر الشاشة الموضحة للمعلومات االضافية . 

 

 

 نوع المقالة او البحث

 العنوان

 اسماء الباحثين

 تاريخ النشر

  DOI  الخاص بالبحث المنشور 

 ملخص البحث

 نوع النشر 

 اسم المجلة 

 تفاصيل المجلة الصفحة والعدد والمجلد
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 ResearchGateحذف البيانات الخاصة بالبحوث في موقع 

 يمكن حذف أي بحث كما هو موضح.

 

 

 

 مالحظة مهمة:* 

 موقع لتسجيل في التدريسين والباحثين في الجامعات العراقية ا نرجو من

ResearchGate  في نشر اسم الجامعات العراقية. للمساهمة 

  لوحظ وجود بعض الحاالت المتمثلة بعدم استخدام موقعResearchGate  بصورة

بحوث ال تعود للباحث عن  إضافةقبل بعض الباحثين العراقيين حيث تم صحيحة من 

ال تمت للبحث العلمي بصلة نرجو مراعاة  وأجوبة hiأسئلةاضافة  أيضا  و الخطأطريق 

 Google Scholar مع موقعمشكلة مستقبلية كما حدث  أي هذا االمر لتالفي حدوث

. 

 

 

 الحذف


