مرفق ( ) 1
دليل إجراءات التقدم لفحص النزاهة األكاديمية لألبحاث العلمية باملجلس االعلى للجامعات
مقدمة:
تنص قواعد الترقيات باملجلس األعلى للجامعات فى دورتها الثانية عشر في البند الخاص بتقييم املجالتت والالدورتات
العلميالالة واملالالاتمرات مالالاد(  )81علالالى " تسالالتع " اللجنالالة العلميالالة بأيالالة معلومالالات عال الالالدورتات العامليالالة التال توفرهالالا وحالالد(
املكتبالالات الرقمي الالة بمرك ال الخ الالدمات اإللكترونيالالة واملعرفي الالة التالالا للمجل الالس األعلالالى للجامع الالات ولهالالا " تطل ال م ال الوح الالد(
القيام باستطتع على شبكة املعلومات ع دورتات عينها وتحديد معامل التأث ر لكل مجلة و دورتة.
يتع " على اللجنة العلمية ترتي املجتت والدورتات العلمية طبقالا ملالا يتالوافر لالدهها مال معلومالات السالمعة – الناشالر
دولالالي/محلالالى – مصالالن ة – محكمالالة – متخصصالالة/عامالالة – عمالالا يلالالي :معامالالل التالالأث ر إ" وجالالد) فالالي التخصالالص .وللجنالالة العلميالالة
الحق في إعاد( النظر في التقييم سنوتا وإضافة مجتت وماتمرات لم تك مذكور( م قبل ولألقسام العلمية الحق في
" تطل م اللجنة املختصة تقييم مجتت ودورتات وماتمرات لم تقيم م قبل .ويستعا" كلما مك بمالا لالد املكتبالة
الرقمية باملجلس األعلى للجامعات م بيانات ومعلومات ت يد في تقييم وترتي املجتت والدورتات العاملية واملحلية .
كمالالا نصالالمل فالالي املالالاد( رقالالم  )81تحالالمل البنالالد الخالالاص شالالروآ وةليالالة التقالالدم للجالالا" العلميالالة والالالذت يت الالم األورا
واملسالالدندات املطلالالود تقالالديمها كمتطلبالالات للتقالالدم للجالالا" العلميالالة ومال بال " تلال املتطلبالالات تقالالديم تقرتالالر معتمالالد مال وحالالد(
املكتبات الرقمية بمرك الخدمات اإللكترونية واملعرفية التا للمجلس األعلى للجامعات ُيحدد املاد( العلميالة املنقولالة فالي
األبحالالامل املكتوبالالة باللجالالة اإلنجل يالالة واللجالالة العربيالالة و اللجالالات األ الالر

عالالد تمرتالالر األبحالالامل علالالى ب الرامت اكدشالالا السالالرقات

العلمية  )plagiarismو ت برامت مشابهه متوفر( بالجامعات املصرتة و الكليات .
وبنالالاعا علالالى ل ال قامالالمل وحالالد( املكتب الالات الرقميالالة بمرك ال الخ الالدمات اإللكترونيالالة واملعرفيالالة ب الالاملجلس األعلالالى للجامع الالات
بتحديد مجموعة م ال وابط واإلجراعات املنظمة للتقدم لل حص تتضح فيما يلي:

اإلجراءات املنظمة لفحص أبحاث املتقدمين للجان العلمية
ً
أوال :فى حالة املتقدمين من الجامعات الحكومية املصرية:
بالنسبة لفحص االنتحال
 الحصول على طاد رسم معتمد ومختوم) م عميد الكلية التا لها الباحث بطل
إد ال إنتاجة العلمى علي برنامت كشف اإلنتحال واستخراج تقرتر معامل التأث ر على "
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يذكر الباحث اسم اللجنة العلمية والدرجه املتقدم لها وميعاد انعقاد اللجنة في الخطاد عد
الرجوع في ل الى مقرر اللجنة و م " اللجنة.





يقوم الباحث بالتقدم إلى وحد( املكتبات الرقمية بالجامعة التا لها ل حالص اننتالاج ال كالر
املتقدم به للترقية.
يق الالوم الباح الالث بدس الالديد قيم الالة ال ح الالص بالجهال الالة املختص الالة بالجامع الالة وتس الالليم الالل اإليصال الالال
لوحد( املكتبة الرقمية بالجامعة .وتسليم ور( اإليصال إلى سكرت ر لجنة الترقية.
يج رسال انبحامل التى سيتم فحصها فى يجة  pdf textفى ور( نصية قابلة لل حص).
عق القيام بإعداد تقارتر ال حص تقوم الوحد( بالجامعة بإرسال تقارتر كشف اإلنتحال إلى
وح ال الالد( املكتب ال الات الرقمي ال الالة بأمان ال الالة املجل ال الالس األعل ال الالى للجامعال الالات حت ال الالى يال الالتم مراجع هال الالا وإعتمادهال الالا
وإرسالها إلى اللجنة املختصة.

بالنسبةللحصول على معامل التأثير :









يقالالوم الباحالالث بالتقالالدم لوحالالد( املكتبالالة الرقميالالة بأمانالالة املجلالالس األعلالالى للجامعالالات إلعالالداد تقرتالالر
ور( م الخطالاد الرسالمى الخالاص بطلال
معامل التأث ر علي ا" يتم تسديد الرسوم بموج
ال حص .وفي حالة ارسال مندود لدسديد الرسوم يج " يكو" لديه بيانات املتقدم كاملالة
ودقيق الالة وعلي الاله يرل الالى ملال ال مرف الالق رق الالم  )5و ارس الالال املرف الالق مال ال املن الالدود ول ال يقب الالل الطلال ال إن
عداإلسدي اع الكامل والدقيق لبيانات الدورتة عنوا" الدورتة – – issnسنة النشر)
يج إرسال البيانات املطلوبه علي البريد اإللكتروني األتي  info.dlu@scu.egوهي :
 .8ور( م طاد العميد وقائمة انبحامل معتمد ومختوم . )Scaned or Image
 .8باإلضافة الى قائمة بصيجة  wordمستوفاه بيانات الدورته  :عنوا" الدورتة – issn
–سنة النشر).
ع الالد إع الالداد تقرت الالر معام الالل الت الالأث ر ي الالتم اعتم الالاده ؛ حي الالث تق الالوم وح الالد( املكتب الالات الرقمي الالة بأمان الالة
املجلس األعلى للجامعات بإرسالاله مال تقرتالر ال حالص املرسالل مال الجامعالة إلالى اللجنالة العلميالة
املختصة.
فالالي حالالالة عالالدم اإللتال ام بالشالالروآ واإلجالراعات السالالابق اإلشالالار( إلاهالالا سالالي قد الباحالالث دوره بال "
املتقدم " وتتم تأجيل تقارتره لح " اسدي اع الشروآ .
يجال علالالي للباحالالث التقالالدم لعمالالل تقرتالالر معامالل التالالأث ر بوحالالد( املكتبالالات الرقميالالة بأمانالالة املجلالالس
األعلالالى للجامعالالات و ل ال فالالي ن الالس الوقالالمل الالالذت يتقالالدم فيالاله لل حالالص بجامعتالاله وعالالدم اإلنتظالالار
حتى اإلن هاع م تقارتر ال حص بجامعته.
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ً
ثانيا :فى حالة املتقدمين من الجامعات الخاصة :
فالالي حالالال التقالالدم لعمالالل تقرتالالر كشالالف اننتحالالال لألبحالالامل العلميالالة واعالالداد تقرتالالر معامالالل التالالأث ر للالالدورتات ع ال طرتالالق وحالالد(
املكتبات الرقمية باملجلس األعلى للجامعات يج على الباحث إتباع انجراعات التالية:
 إ دار طاد رسم معتمد ومختوم بختم الجامعة) م عميد الكلية التا لها الباحث بطل
إد ال إنتاجة العلمى علي برنامت كشف اإلنتحال واستخراج تقرتر معامل التأث ر على " يذكر
الباحث اسم اللجنة العلمية والدرجه املتقدم لها وميعاد انعقاد اللجنة في الخطاد عد الرجوع
في ل الى مقرر اللجنة و م " اللجنة.
 يج إرسال البيانات املطلوبه علي البريد اإللكتروني اآتي  info.dlu@scu.egوهي :
 .8ور( م طاد العميد . )Scaned or Image
 .8ارسال األبحامل بصيجة  PDF Textمقروع() إلعداد تقرتر كشف اننتحال.
 .3قائمال الالة بصال الاليجة  wordمسال الالتوفاه بيانال الالات الدورتال الاله  :عنال الالوا" الدورتال الالة – – issnسال الالنة
النشر) إلعداد تقرتر معامل التأث ر.

ً
ثالثا :فى حالة املتقدمين من الخارج:
ى
 يتوجالاله املتقالالدم ون إلالالى إدار( شالالءو" ع الالاع هيءالالة التالالدريس واللجالالا" العلميالالة بأمانالالة املجلالالس األعلالالى
للجامعات للحصول علالى طالاد موجهاله مال سالياد( األمال " و األمال " املسالاعد إلالى وحالد( املكتبالات
الرقمية لطل فحص األبحامل العلمية ى
بناع على طل م الباحث.
 يج إرسال البيانات املطلوبه علي البريد اإللكتروني اآتي  info.dlu@scu.egوهي :
 .8ط الالاد م ال س الالياد( األم ال " و األم ال " املس الالاعد موج الاله ال الالي وح الالد( املكتب الالات الرقمي الالة بطل ال
ال حص . )Scaned or Image
 .8ارسال األبحامل بصيجة  PDF Textمقروع() إلعداد تقرتر كشف اننتحال.
 .3قائمالالة بصالاليجة  wordمسالالتوفاه بيانالالات الدورتالاله  :عنالالوا" الدورتالالة – – issnسالالنة النشالالر)
إلعداد تقرتر معامل التأث ر.

 ملحوظة هامة :
 تس تتتعرل عملي تتة الفح تتص م تتن  03-52ي تتوم عم تتل ل تتتلد يج تتب قق تتدي ال ل تتب ب تتل موع تتد
إنعقاد اللجنة بفترة كافية (شهر على األ ل).
 يمكن اإلطالع على كافة اإلجراءات والنماذج الخاصة بهتا الشأن من خالل املو ع :
New.scu.eg
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استمارة طلب فحص اإلنتاج الفكري من خالل برنامج كشف االنتحال
م

اس املتقدم:
الكلية:
الجامعة:
القس :
الشعبة:
التخصص العام:
التخصص الد يق:
اللجنة العلمية (لجنة الق اع):
موعد انعقاد اللجنة العلمية في التخصص:
البريد اإللكتروني:
التليفون:
املوبايل:
بيانات األبحاث العلمية:
عنوان البحث

الدورية املنشور بها البحث

الناشر

قاريخ
النشر
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استمارة طلب الحصول على معامل قأثير الدورية

م

اس املتقدم:
الكلية:
الجامعة:
القس :
الشعبة:
التخصص العام:
التخصص الد يق:
اللجنة العلمية (لجنة الق اع):
موعد انعقاد اللجنة العلمية في التخصص:
البريد اإللكتروني:
التليفون:
املوبايل:
بيانات األبحاث العلمية:
عنوان البحث

الدورية املنشور بها البحث

الناشر

قاريخ
النشر
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استمارة التقدم لتقرير معامل التأثير ونسبة اال تباس
االسم ............................................................................... :
رقم التليفون ......................................................................:
الربيد اإللكرتونى .................................................................:
الكلية  .......................................:اجلامعة ............................:
اسم اللجنة ........................................................................ :
مقرر اللجنة ....................................................................... :
الرتقية لدرجة .................................................................... :
التقرير املطلوب ...................................................................:
التاريخ ..............................................................................:
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