الموضوع  :بخصوص فتح حساب في موقع قوقل سكوالر
 Google Scholarو وضع أبحاثك العلمية فيه

تطلب مديرية الجامعة المعلومات الخاصة باألساتذة على مستوى كل كلية :
Departement

Confirmation Compte émail

…………………….

…………………………..

Affiliation
…………………………………………….

Nom et prenom
L Enseignant
………………………………..

 كل أستاذ ملزم أن يفتح حساب في قوقل سكوالر  ،و يرسل الرابط الخاص بأبحاثه العلمية
إلى القسم التابع له و إلى البريد اإللكتروني لرئيس مصلحة اإلحصاء و التوجيه و اإلعالم
بالكلية  :بن عرابي عبد الجليل  ،بصفته مكلف بإدراج المعلومات في موقع الكلية بالتنسيق مع
إدارة الجامعة .

المرفقات :
 -مراسالت للتوضيح

: للتوضيح
كل أستاذ ليس لديه حساب في قوقل سكوالر يجب أن يقوم بإنشاء حساب لدى موقع قوقل سكوالر
 و يرسل، و يدخل اعماله من مذكرات و مقاالت و أبحاثه العلمية داخل موقعه في قوقل سكوالر
: الرابط الخاص بأعماله إلى رئيس القسم التابع له مع إرساله إلى البريد التالي
benarabi.abdeldjalil@univ-ouargla.dz
: مثل القائمة التالية
Liste des Enseignants Inscrits à Google Scholar
N°

Enseignant

Confirmation Compte émail
Affiliation

BEKHTI Brahim
01

02

Mohamed CHIKHI

Professeur, Université kasdimerbah
Ouargla

Adresse e-mail validée de
univ-ouargla.dz

http://........................................................

Bekhti.brahim@univouargla.dz

Ouargla University

Adresse e-mail validée de
univ-ouargla.dz

http://......................................................
Mohamed.chikhi@univouargla.dz

Siaghahmedramzi
03

Maitre de conferences,
Univ.KasdiMerbah Ouargla

Adresse e-mail validée de
univ-ouargla.dz

http://.............................................

Siagh.ahmedramzi@univouargla.dz

04

Nom prénom

http://…………………………………………………….

…………@univ-ouargla.dz

05

Nom prénom

http://........................................................

…………@univ-ouargla.dz

Nom prénom

http://........................................................

…………@univ-ouargla.dz

06

Departement

مالحضة :
في حالة إذا كان األستاذ ال يملك حساب على مستوى موقع قوقل سكوالر و أراد أن يقوم بتسجيل أو
إنشاء حساب على مستوى  ، Google Scholarيجب أن يكون لديه حساب على مستوى زمبرا
 zimbraالبريد اإللكتروني الخاص بالجامعة و حساب جي مايل  Gmailعلى مستوى قوقل  ،ألن
خالل عملية اإلنشاء يطلب منك إدخال حسابك الموجود على جي مايل و حسابك على مستوى زمبرا
(الهيئة العلمية التابعة لها ) مثال :
Ben.abdeldjalil@gmail.com
benarabi.abdeldjalil@univ-ouargla.dz

Les deux E-mail existe déjà pour créer un compte dans Google Scholar
Finalement, vous envoyez vos articles de recherche, articles de mémoires
,Thèses doctorat ……. etc à votre lien dans Google Scholar.

نحن نحتاج المعلومات الموجودة في الجدول السابق الذكر  ،حبذا أن تكون بالفرنسية .

- Pour plus d informations observe le fichier suivant :

ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ

Google Scholar

 -1اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :
 -1ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدﯾك ﺣﺳﺎب ﺑرﯾدي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
)(https://mail@univ-oeb.dz
ﻹﻧﺷﺎﺋﮫ ﯾرﺟﻰ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﻣرﻛز اﻷﻧظﻣﺔ وﺷﺑﻛﺎت اﻹﻋﻼم و اﻹﺗﺻﺎل و اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺗﻠﻔز واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋن ﺑﻌد.

 -2ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟدﯾك ﺣﺳﺎب ﺑرﯾد إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى Gmail

 -2اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :
ﯾرﺟﻰ إﺗﺑﺎع ﻣراﺣل اﻟﺗﺳﺟﯾل ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ :

اﻟراﺑط

أﻧﻘر ھﻧﺎ

ﰲ ﺣﺎل اﻣﺘﻼﻛﻚ ﳊﺴﺎب ﻋﻠﻰ
،Gmailﻳﺘﻢ إدﺧﺎل اﻟﱪﻳﺪ
اﻹﻟﻜﱰوﱐ  ،Emailﰒ اﻟﻨﻘﺮ ﻋﻠﻰ
Suivant

ﺛم أدﺧل اﻟرﻗم اﻟﺳري

أدﺧل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺛم أﻧﻘر ﻋﻠﻰ
Suivant

ﺛم أﻧﻘر ﻋﻠﻰ
VALIDER
ﻟﯾﺗم ﺗﻔﻌﯾل ﺑرﯾدك
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ

ﺳﺗﺻﻠك رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑرﯾدك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ إﻓﺗﺣﮭﺎ و ﻗم
ﺑﺗﻔﻌﯾل ﺑرﯾدك

أﻧﻘر ھﻧﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻧﺷوراﺗك اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم إدراج
ﻣﻧﺷوراﺗك اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ آﻟﯾﺎ
ﻗم ﺑﺈﺿﺎﻓﺗﮭﺎ ﯾدوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘر
ھﻧﺎ

ﻗم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻧوع
اﻟﻣﻧﺷور ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ
أﺣد اﻹﯾﻘوﻧﺎت

ﻗم ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺛم
إﺿﻐط ھﻧﺎ

