
كیفیة أنشاء موقع علي بوابة علماء جامعة القاھرة
)http://scholar.cu.edu.eg(جامعة القاھرةادخل علي الموقع الخاص بعلماء -١

اذھب الى اخر الصفحة-٢



)Login(اضغط على زر -٣

)Create new accountاضغط على رابط (-٤



وانتظر وصول الرسالھ علي )Create new accountامالء البیانات الخاصة بعضو ھیئة التدریس ثم اضغط علي ( -٥
بریدك االلكتروني

یفضل االتي عند مليء البیانات
Username یفضل ان یكون نفس أسم البرید االلكتروني ولكن من دون :@cu.edu.eg

nourھو usernameیكون nour@cu.edu.egمثال : أذا كان البرید االلكتروني 

Email Addressأو البرید االكادیمي الخاص بك: البرید االلكتروني المنشيء لك علي موقع الجامعة
nour@cu.edu.egمثال : 

Titles الدرجة الوظیفیة للتخصص :
Lecturer of Information Technologyمثال : 

٦-



بعد التسجیل بنجاح تظھر رسالة خضراء كما ھو موضح بالشكل-٦

و التي توضح انك اتممت عملیة التسجیل بنجاح و في أنتظار موافقة الخاص بكاالولي في البرید االلكترونيةالرسالانتظر -٧
.النظام علي تسجیلك للتأكد من أنك عضو ھیئة تدریس بجامعة القاھرة



أرجوا ارسال برید –ساعة ٤٨ساعة و في حالة عدم ارسالھا لك خالل ٤٨أنتظر الرسالة الموافقة الثانیة بحد أقصي -٨
scholar@cu.edu.egااللكتروني الي

كلمة السرالدخالو ذلك في البرید المرسلاالولاضغط علي الرابط -٩



وادخل كلمة السرloginأضغط علي مفتاح -١٠



الرابط الثانيأرجع مرة أخري الي البرید وأضغط علي-١١

)Create your siteثم اضغط علي ( ادخل الرابط الخاص بك-١٢



انت االن علي الصفحة الخاصة بك-١٣

أتبع الخطوات كما في الشكل –لتحمیل السیرة الذاتیة و ملخصھا -١٤

البیانات الخاصة بك قم بمألAdd-Newبعد الضغط على 

قم بالضغط –١
Bioعلى 

ثم على -٢
Add-New



-كما ھو موضح كالتالى :Publicationsبعد الخطوة السابقة یتم وضع ال -١٥

حث ثم مأل البیانات كما ھو مطلوبویتم إختیار نوعیة الب

لیتم تغییر الصورة الخاصة بك على موقع اإلسكوالر -١٦

یتم الضغط –١
على 

Publications

ثم الضغط على -٢

Add-New

یتم الضغط على –2
Settings

ثم یتم -4
الضغط على 

Choose File
لیتم إختیار 
الصورة 

أضغط علي –١
Control panel

أضغط علي -٣
site

information



لتسجیل الخروج من الموقع -١٧

:االستفسارمنلمزید

یمكنك تحمیل ملف كامل عن كیفیة أنشاء صفحتك علي موقع الجامعة من خالل الرابط التالي-١
http://scholar.cu.edu.eg/CairoUniversityScholars_HandBook.pdf

القاھرةبجامعةوالمعلوماتالحاسباتبكلیةالنظموتطویرالدراساتمركز: أسبوعكلمناالربعاء-٢
(بجانب البوابة الرئیسیة للكلیة)

scholar@cu.edu.eg: التالىااللكترونىالبریدخاللمنالتواصل-٣

٣٧٦٢٣٦٩٤: تلیفونرقمعلىتلیفونیااالتصال-٤

للخروج من الموقع الخاص بك 

قم من الضغط على 

Logout


