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 ن شمس مؤسسة تعليمية بحثية خدمية ذات ميزة تنافسية محلياً وإقليمياً وعالمياً.جامعة عي -كلية البنات لالَداب والعلوم والتربية: أن تكون رؤية الكلية           
لمى وخدمة إعداد كوادر بشرية مؤهلة معرفياً وتقنياً وأخالقياً فى مجاالت االَداب والعلوم والتربية، فى ، إطار بيئة داعمة للتعليم والبحث العرسالة الكلية:           

 حل مشكالته وتلبية إحتياجات سوق العمل المحلى واإلقليمى. المجتمع والمساهمة فى 
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 خطوات احلصول على إفادة إستكمال املتطلبات املعلوماتية
 

إحضار بيان معتمد من وكيل الكلية للدراسات العليا بقائمة األحباث اخلاصة بعضو هيئة التدريس حتى تاريخ تقديم  .1

 الطلب أو التوقيع على إقرار بعدد األحباث املنشورة.

 (إضغط هنا ملعرفة كيفية تفعيل وإستخدام امليل egasu.edu.الرمسى للجامعة والذى ينتهى ب  Emailتفعيل  .2

 ( من خالل الرابط التاىل :Staff Portalالدخول على موقع أعضاء هيئة التدريس ). .3

http://staff.asu.edu.eg 

 .وحدة تكنولوجيا املعلومات بالكليةيتم احلصول عليهم من  User name and Passwordوذلك بإستخدام 

 يانات وقائمة األحباث باإلضافة إىل إمكانية رفع السرية الذاتية على صفحة عضو هيئة التدريسإستكمال مجيع الب .4

 .(إضغط هنا ةملعرفة كيفية إدخال البيانات على البوابة اإللكرتوني

وإدخال األحباث علية ووضع رابط احلساب فى اخلانة املخصصة له على   Google Scholarإنشاء حساب على موقع  .5

 (.إضغط هنا arGoogle Schol ملعرفة كيفية إنشاء احلساب على موقع عضو الشخصيةصفحة ال

وإدخال األحباث علية ووضع رابط احلساب فى اخلانة املخصصة له على   Researsh Gateإنشاء حساب على موقع  .6

 .(إضغط هنا Gate Researsh ملعرفة كيفية إنشاء احلساب على موقع صفحة العضو الشخصية

ورفع ملخص رسالة   Google Scholar and Researsh Gateحالة عدم وجود أحباث يتم إنشاء حساب على فى  .7

 املاجستري والدكتوراه وسنة احلصول عليهم.

 .(Ex: ORCID -Scopus -ResearsherID)إضافة أى رابط ملوقع حبثى للعضو فى املكان املخصص لذلك  .8

ساعة حتى تتم املراجعة وبعد ذلك ميكن طباعة اإلفادة 48ن املخصص لطباعة اإلفادة ثم األنتظار الضغط على املكا .9

 .اإللكرتونية املطلوبة
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https://www.docdroid.net/KtbFcDA/final-google-scholar.pdf.html
http://girls.asu.edu.eg/uploads/girls/final_Research_gate_201702168685.pdf
http://girls.asu.edu.eg/uploads/girls/final_Research_gate_201702168685.pdf

