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 فى االشتراك خالل من متاح مجانى حساب وهو Scopus بيانات قاعدة على حساب للباحث يكون ان يشترط•
  المصرى المعرفة بنك
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  على بالضغط يقوم ثم اعاله موضح هو كما بالتسجيل الخاصة البيانات باستكمال الباحث يقوم•

Register
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المرور وكلمة المستخدم اسم وكتابةLogin خالل من الحساب على بالدخول الباحث يقوم التسجيل بعد•
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Article ب البحث وتحديد البيانات قاعدة فى الموجودة مقاالته احد عن بالبحث الباحث يقوم ذلك بعد• Title 
بالشكل كما
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  على الضغط ثم اليه المقاالت اضافة المراد المؤلف اسم على بالدخول الباحث يقوم المقالة عن البحث بعد•
Request Author Detail Correction

اسم المؤلف المراد اضافة المقاالت اليه
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Proceed على بالضغط الباحث يقوم ذلك بعد• To Make Change

اسم المؤلف المراد 
اضافة المقاالت اليه
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  على الضغط ثم االبحاث على توحيدها يريد والتى المناسبة المؤلف اسم صيغة باختيار الباحث يقوم ذلك بعد•
Continue
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,Yes على الضغط ثم• This Is My Personal Profile الشخصى الحساب هو المستخدم الحساب ان للتأكيد 
 بالباحث الخاص
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Search على بالضغط الباحث ويقوم سابقا المختار لالسم طبقا االبحاث قائمة ذلك بعد تظهر• Missing
Document لقائمة اضافتها ويريد مختلف باسم ولكن الباحث لنفس سكوبس فى الموجودة المقالة عن للبحث 

-H ال ضمن وتحسب ابحاثة index للباحث
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Article المقالة بعنوان البحث وتحديد اضافتها المراد المقالة عنوان بكتابة الشاشة هذه فى الباحث يقوم• Title
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 ذلك بعد ثم سكوبس بيانات قاعدة فى موجودة تكون ان بشرط اضافتها المطلوب المقالة باختيار الباحث يقوم•
Confirm على بالضغط يقوم Author
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Confirm على ويضغط اليها ينتمى التى العلمية الجهة بتأكيد الباحث يقوم ذلك بعد• & Submit 
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 ثم الباحث لها التابع العلمية والمؤسسة المختارة المفضلة االسم صيغة على بالتأكيد خاصة االخيرة الشاشة•
  للتأكيد Submit على الضغط
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توضح الشاشة نجاح عملية االضافة واختيار االسم المفضل والمؤسسة التابع لها الباحث •

اسم المؤلف المراد اضافة المقاالت اليه
المؤسسة التابع لها الباحث

المقالة المراد اضافتها
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 Scopusبعد اتمام العملية بنجاح تقوم قاعدة بيانات •
بإرسال بريد اليكترونى للباحث للتأكيد على اتمام التغيرات 

المطلوبة 
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