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 اختٌار اللغة االنكلٌزٌة للموقع



 

بعد اختٌار اللغة االنكلٌزٌة 

 للموقع
 PROFILES)ٌتم الضغط على 

SYSTEM) 



 

 سوف تظهر الصفحة الموضحة امامنا

 (Log in)نضغط على 



 

 (Log in)اذا كنت مشترك اصال تختار  

 و اذا كنت ترٌد االشتراك الول مره تختار 

(create new account) 



 

 (create new account)بعد ان تضغط على 

 ( بالخصوص الحقول المؤشرة بــ )ٌتم ملًء الحقول التالٌة 

 (ٌفضل البرٌد الرسمً)ٌتم كتابة البرٌد االلكترونً  

 (حسب االختٌار)ٌتم كتابة اسم المستخدم 

 تأكٌد كلمة المرور

 عند اختٌار هذه المٌزة سوف ٌكون برٌدك االلكترونً مخفٌا امام االخرٌن

 (Asia)من ( Baghdad)ٌمكن اختٌار منطقة التوقٌت عبر اختٌار 

 (create new account)بعد اكمال ادخال كافة البٌانات اعاله، نضغط على 

 ٌتم كتابة كلمة المرور



 
 
 

 بعد اكمال تسجٌل البٌانات سوف تضهر العبارة التالٌة

 ٌجب متابعة البرٌد الرسمً الخاص بك النتظار تفعٌل حسابك من قبل مركز الحاسبة



 

 عند مراجعة برٌدك االلكترونً سوف تظهر لك الرسالة التالٌة

 هنا سوف تنتظر رسالة اخرى لتأكٌد تفعٌل حسابك



 

 (و التً تؤكد ان حسابك تم تفعٌله)بعد استالمك الرسالة الثانٌة عبر برٌدك االلكترونً 

 تضغط على الرابط الموجود فً البرٌد االلكترونً فتظهر الصفحة الموضحة امامنا

 (Add content)ٌتم تحدٌث بٌاناتك عبر الضغط على 



 

 سوف تظهرالنافذة الموضحة امامنا

 :ٌتم ملًء البٌانات المطلوبة و كما ٌأتً

 اعادة كتابة االسم العلمً للباحث

 فً هذا الحقل ٌتم كتابة سٌرة شخصٌة مبسطة عن الباحث

 
 

 ٌتم اختٌار صورة شخصٌة للباحث



 

 فً هذا الحقل ٌتم كتابة الموقع االداري الخاص بالباحث

 فً هذا الحقل ٌتم كتابة المهارات العلمٌة للباحث

 فً هذا الحقل ٌتم كتابة الجوائز و التقٌٌمات التلً حصل علٌها الباحث



 

 فً هذا الحقل ٌتم كتابة الكتب المؤلفة من قبل الباحث

 فً هذا الحقل ٌتم كتابة البحوث المنشورة من قبل الباحث

 إذا كان للبحث رابط الكترونً ، ٌتم تضلٌل عنوان البحث ثم إضافة الرابط من االرتباط التالً



 

 فً هذا الحقل ممكن للباحث ان ٌضٌف بحوث عامة ال تتعلق بالتخصص 

 (review)او بحوث قام باجراء مراجعة علمٌة علٌها 

 فً هذا الحقل ممكن للباحث ان ٌضٌف المشارٌع او البحوث التً ٌعمل علٌها االن

 او المخططة للعمل علٌها قرٌبا



 

 فً هذا الحقل ممكن للباحث ان ٌضٌف ورش العمل،الندوات،الحلقات النقاشٌة التً قام بها

 فً هذا الحقل ممكن للباحث ان ٌضٌف المواد الدراسٌة التً ٌقوم بتدرٌسها



 
 فً هذا الحقل ممكن للباحث ان ٌضٌف اي شًء اخر لم ٌتم ذكره مسبقا

 ٌتم الضغط على هذه النافذة الختٌار الكلٌة التً ٌعمل بها الباحث



 

 لحفظ المعلومات( Save)بعد ملًء كافة البٌانات المذكورة سابقا، ٌتم الضغط على 



 
 (My profile System)و بذلك ٌكون 

 قد اكتمل و ظهر كما موضح امامنا  




