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 .االكاديميpublonsدليل التسجيل السريع في موقع                                 
احد المواقع الذي يهتم برصانة البحوو  اكااديميوة واموا ورد اوم الموقوع بانو   publonsموقع         

وسيلة تضمن جودة وسالمة الاتابات واكبحا  المنشورة عن طريق تعزيز عمل اكااديميين والاشو  

عن البحو  الغيور موووقوة بيليوات حديووةذ وبوذلح اصوبق الموقوع احود المواقوع الناشوجة التوم اتجهوت لهوا 

العديوود موون المتسسووات اكااديميووة بتشووجيع باحويهووا للتعاموول عبوور  ووذا الموقووع لضوومان رصووانة البحووو  

وتقييمها من قبول المحاموينذ وناورا لقلوة المعلوموات المتووارة عون لطووات التسوجيل بالبرنوام  باللغوة 

العربيووة واووذلح كلتصووار الجهوود والوقووت علوول اكلوووة اووم المجووال اكاوواديمم قمووت بعموول  ووذا الوودليل 

السريع للطوات التسجيل ام الموقع وتوضيق مشالة عدم اهور المسجلين ضمن متسستهم علما اننم 

لم اتناول آلية استلدام الموقع اك بتوضيق الفاورة العاموة وذلوح لتشوعم الموضوور واوورة التفاصويل اك 

ان  ام حوال وجوود اي استفسوار يرجول مراسولتم علول البريود اكلاترونوم ادنوا  او صوفحة الفوي  بووح 

 :اكااديمية

hayder.subhi@sport.uodiyala.edu.iq 

fb: @Dr.HSAP 
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 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        

 الدخول لرابط الموقع
 الضغط على اختيار تسجيل

 االسم

 (المؤسسة الرسمي بايميليفضل التسجيل ) االيميل

 اختيار كلمة سر للموقع

 الضغط على تسجيل

يمكنننننننننن  التسننننننننننجيل 

مباشرة اذا كنن  تملن  

حسنناف  نني احنند  ننذ  

 .المواقع االربعة
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السننتكمال التسننجيل يسننال  الموقننع عننن  

عننندد البحنننو  التننني قمننن  بت ييم نننا لننن  

شننن ر السننناب ة وعليننن  اختينننار مننن  12

 .االختيارا  الظا رة ثم االستمرار

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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يوضننا الموقننع  د ننت  نني تتبننع االبحننا  

 .نضغط استمرار. الم ومة

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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تظ ر قائمة باال تماما  العلمية واالكاديمية )الستكمال الملف الشخصي نختار مجال العمل 
 (بمجرد كتابة اول احرف م  الكلمة ويمك  اختيار اكثر م  ا تمام

 اذا كا  لدي  ايميل خاص بالمؤسسة التي تعمل  ي ا يجف كتابتت ب ذا الح ل 

 يمكن  ربطت بالموقع م   نا  ORCIDاذا كا  لدي  حساف 

 تذكر المجلة التي حكم  بحو  ل ا

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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يوضنا الموقنع يلينة اضنا ة احند البحننو  

التنني قمنن  بت ييم ننا وذلنن  بتمريننر ايميننل 

الشكر من  المجلنة التني قومن  بحن  ل نا 

الننى ايميننل الموقننع والننذال يوضننا خنن ل 

سنناعا  سننوف تظ ننر النتيجننة مننع ت كينند 

الموقنننع علنننى عننندم اظ نننار اال معلومنننا  

 .حساسة خاصة بالبح ، نضغط على

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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يظ ننر الموقننع نجنناج التسننجيل وتسلسننل  
 كباح  مسجل  ي الموقع، نضغط على

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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تعليما  ع  كيفية تمييز ملف  من  خن ل 

تسجيل االبحا  التي حكمت ا وكذل  تو ر 

لوحة خاصة بنشاطات  يمك  الرجوع ل ا 

 .وغير ا م  الخصائص، نضغط

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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نذ ف الى  الملف الشخصي إلكمنال بناقي 

 . الخطوا 

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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 نضغط على تحدي  الملف الشخصي

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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 نختار تحدي  الصورة الشخصية

 كتابة نبذة ع  الباح  

 (م م)اختيار البلد 

 (خطوة ساب ة)كتابة اال تماما  البحثية 

 الحفظ التغييرا 

 االسم كما نريد  ا  يظ ر

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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 ننذا االختيننار جنندا م ننم لضننما  ظ ننور 

 المسجلي  ضم  مؤسسات م

 نملئ الح ول بالمعلوما  الظا رة 

 موقع المؤسسة االلكتروني الوظيفة الكلية الجامعة

 الحفظ التغييرا 

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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 ايميل المستخدم

يفضننل ادراا ايميننل العمنننل الرسننمي الخننناص 

 .االساسي بالموقع االيميلوجعلة 

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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يمكننن  الن نننر علنننى الصنننورة واختينننار لوحنننة 

 المستخدم 

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        
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الدائرة التي  ي داخل ا صا ال تحتاا الى اضا ة او تعديل، اما التي ب  ع مة صا تحتاا الى اضا ة او 

 .تعديل حسف محتوا ا

 انت ى التسجيل بنجاج

 ...شكرا للمتابعة

 .االكاديميpublonsالتسجيل السريع في موقع دليل        


