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 (  1مرفق ) 

 باملجلس االعلى للجامعاتإجراءات التقدم لفحص النزاهة األكاديمية لألبحاث العلمية دليل 

 مقدمة: 

تقييم املجالتت والالدورتات بفي البند الخاص  الترقيات باملجلس األعلى للجامعات فى  دورتها الثانية عشر  قواعد تنص

 وحالالد) توفرهالالا التالال  العامليالالة الالالدورتات عالال  معلومالالات بأيالالة العلميالالة للجنالالةا تسالالتع "علالالى  "   ( 81مالالاد)   العلميالالة واملالالاتمرات

 الوحالالالد) مالالال  تطلالالال   " ولهالالالا للجامعالالالات  األعلالالالى للمجلالالالس التالالالا   واملعرفيالالالة اإللكترونيالالالة الخالالالدمات بمركالالال  الرقميالالالة املكتبالالالات

 .  دورتة و  مجلة لكل التأث ر معامل وتحديد  عينها  دورتات ع  املعلومات شبكة على باستطتع القيام

 الناشالر – السالمعة معلومالات مال  لالدهها يتالوافر ملالا طبقالا العلمية والدورتات املجتت ترتي  العلمية اللجنة على يتع "

 العلميالالة للجنالالةو  .التخصالالص فالالي( وجالالد إ"  التالالأث ر معامالالل: يلالالي عمالالا – عامالالة/متخصصالالة – محكمالالة – مصالالن ة – محلالالى/دولالالي

 في الحق العلمية ولألقسام قبل  م   مذكور) تك  لم وماتمرات مجتت إضافةو  سنوتا  التقييم في النظر إعاد) في الحق

 املكتبالة لالد  بمالا  مك  كلما ويستعا" . قبل م  تقيم لم وماتمرات ودورتات مجتت تقييم املختصة اللجنة م  تطل   "

 .واملحلية  العاملية والدورتات املجتت وترتي  تقييم في ت يد ومعلومات بيانات م  للجامعات  األعلى باملجلس الرقمية

  والالالالذت يت الالالم  األورا   شالالالروآ وةليالالالة التقالالالدم للجالالالا" العلميالالالة( تحالالالمل البنالالالد الخالالالاص  81كمالالالا نصالالالمل فالالالي املالالالاد) رقالالالم  

 تقالالديم تقرتالالر معتمالالد مالال  وحالالد) واملسالالدندات املطلالالود تقالالديمها كمتطلبالالات للتقالالدم للجالالا" العلميالالة ومالال  بالال " تلالال  املتطلبالالات 

الخدمات اإللكترونية واملعرفية التا   للمجلس األعلى للجامعات  ُيحدد املاد) العلميالة املنقولالة فالي  املكتبات الرقمية بمرك  

   عالالالد تمرتالالالر األبحالالالامل علالالالى بالالالرامت اكدشالالالا  السالالالرقات  و اللجالالالات األ الالالر   واللجالالالة العربيالالالة األبحالالالامل املكتوبالالالة باللجالالالة اإلنجل  يالالالة

 لجامعات املصرتة  و الكليات .  و  ت برامت مشابهه متوفر) با  (plagiarismالعلمية  

  ملجلس األعلالالالى للجامعالالالاتات اإللكترونيالالالة واملعرفيالالالة بالالالابمركالالال  الخالالالدم قامالالالمل وحالالالد) املكتبالالالات الرقميالالالةوبنالالالاعا علالالالى  لالالال  

   تتضح فيما يلي:للتقدم لل حص املنظمةبتحديد مجموعة م  ال وابط واإلجراعات 

 يةلفحص أبحاث املتقدمين للجان العلم اإلجراءات املنظمة

 
ً

 فى حالة املتقدمين من الجامعات الحكومية املصرية: :أوال

  االنتحال بالنسبة لفحص

 طاد رسم   معتمد ومختوم( م  عميد الكلية التا   لها الباحث بطل   الحصول على 

إد ال إنتاجة العلمى علي برنامت كشف اإلنتحال واستخراج تقرتر معامل التأث ر  على  " 
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نة العلمية والدرجه املتقدم لها وميعاد انعقاد اللجنة في الخطاد  عد يذكر الباحث اسم اللج

 الرجوع في  ل  الى مقرر اللجنة  و  م " اللجنة.

 

  حالص اننتالاج ال كالر  التا   لها لالتقدم إلى وحد) املكتبات الرقمية بالجامعة بيقوم الباحث 

 املتقدم به للترقية.

  املختصالالالالالة بالجامعالالالالالة وتسالالالالالليم   الالالالالل اإليصالالالالالال يقالالالالالوم الباحالالالالالث بدسالالالالالديد قيمالالالالالة ال حالالالالالص بالجهالالالالالة

 لوحد) املكتبة الرقمية بالجامعة. وتسليم  ور) اإليصال إلى سكرت ر لجنة الترقية.

  يج   رسال انبحامل التى سيتم فحصها فى  يجةpdf text   (فى  ور) نصية قابلة لل حص. 

 (إلى  تر كشف اإلنتحالبإرسال تقار  بالجامعة عق  القيام بإعداد تقارتر ال حص تقوم الوحد

وإعتمادهالالالالالالالا يالالالالالالالتم مراجع هالالالالالالا  حتالالالالالالىالرقميالالالالالالالة بأمانالالالالالالة املجلالالالالالالالس األعلالالالالالالى للجامعالالالالالالالات  اتوحالالالالالالد) املكتبالالالالالال

 وإرسالها إلى اللجنة املختصة.

 بالنسبةللحصول على معامل التأثير : 

  إلعالالداد تقرتالالر  التقالالدم لوحالالد) املكتبالالة الرقميالالة بأمانالالة املجلالالس األعلالالى للجامعالالاتبيقالالوم الباحالالث

تأث ر علي ا" يتم تسديد الرسوم بموج   ور) م  الخطالاد الرسالمى الخالاص بطلال  معامل ال

يج   " يكو" لديه بيانات املتقدم كاملالة حالة ارسال مندود لدسديد الرسوم   وفي.ال حص 

ولالالالال  يقبالالالالل الطلالالالال  إن ارسالالالالال املرفالالالالق مالالالال  املنالالالالدود  و ( 5وعليالالالاله يرلالالالالى ملالالالال  مرفالالالالق رقالالالالم  دقيقالالالالة و 

 سنة النشر(– issn –ق  لبيانات الدورتة  عنوا" الدورتة  عداإلسدي اع الكامل والدقي

   البيانات املطلوبه علي البريد اإللكتروني األتي رسال إيجinfo.dlu@scu.eg  : وهي 

 ( .Scaned or Image ور) م   طاد العميد وقائمة انبحامل معتمد ومختوم   .8

 issn – عنوا" الدورتة مستوفاه بيانات الدورته :  wordة بصيجة قائمباإلضافة الى  .8

 .سنة النشر(–

  ؛ حيالالالالث تقالالالالوم وحالالالالد) املكتبالالالالات الرقميالالالالة بأمانالالالالة  هاعتمالالالالاد عالالالالد إعالالالالداد تقرتالالالالر معامالالالالل التالالالالأث ر يالالالالتم

العلميالة إلالى اللجنالة  مال  تقرتالر ال حالص املرسالل مال  الجامعالة  هإرسالالاملجلس األعلى للجامعات ب

 املختصة.

  عالالدم اإللتالال ام بالشالالروآ واإلجالالراعات السالالابق اإلشالالار) إلاهالالا   سالالي قد الباحالالث دوره بالال " فالالي حالالالة

 املتقدم " وتتم تأجيل تقارتره لح " اسدي اع الشروآ .

 بوحالالد) املكتبالالات الرقميالالة بأمانالالة املجلالالس  لعمالالل تقرتالالر معامالل التالالأث ر للباحالالث التقالالدم  جال  علالاليي

فيالالاله لل حالالالص بجامعتالالاله وعالالالدم اإلنتظالالالار  األعلالالالى للجامعالالالات و لالالال  فالالالي ن الالالس الوقالالالمل الالالالذت يتقالالالدم

 حتى  اإلن هاع م  تقارتر ال حص بجامعته.
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ً
 : الجامعات الخاصة من فى حالة املتقدمين :ثانيا

العلميالالالة واعالالداد تقرتالالر معامالالل التالالأث ر للالالدورتات عالال  طرتالالق وحالالالد)   بحالالاملأل رتالالر كشالالف اننتحالالال للعمالالل تق التقالالدمحالالال فالالي 

 تباع انجراعات التالية:إ على الباحثللجامعات يج   املكتبات الرقمية باملجلس األعلى

   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 

قدم لها وميعاد انعقاد اللجنة في الخطاد  عد الرجوع الباحث اسم اللجنة العلمية والدرجه املت

 في  ل  الى مقرر اللجنة  و  م " اللجنة.

   تي طلوبه علي البريد اإللكتروني اآالبيانات املرسال إيجu@scu.eginfo.dl  : وهي 

 ( .Scaned or Image  ور) م   طاد العميد  .8

 تقرتر كشف اننتحال.  مقروع)( إلعداد PDF Textبحامل بصيجة األ  ارسال .8

سالالالالالالنة – issn – عنالالالالالالوا" الدورتالالالالالالة مسالالالالالالتوفاه بيانالالالالالالات الدورتالالالالالاله :  wordقائمالالالالالالة بصالالالالالاليجة  .3

 إلعداد تقرتر معامل التأث ر. النشر(

 

 
ً
 :الخارج : فى حالة املتقدمين منثالثا

 إلالالى إدار) شالالءو"  ع الالاع هيءالالة التالالدريس والل 
ى
جالالا" العلميالالة بأمانالالة املجلالالس األعلالالى يتوجالاله املتقالالدم  ون

األمال " املسالاعد إلالى وحالد) املكتبالات األمال "  و للجامعات   للحصول علالى  طالاد موجهاله مال  سالياد) 

 الرقمية لطل  فحص األبحامل العلمية بناعى على طل  م  الباحث.

   البيانات املطلوبه علي البريد اإللكتروني اآتي رسال إيجu@scu.eginfo.dl  : وهي 

وحالالالالد) املكتبالالالالات الرقميالالالالة بطلالالالال   طالالالالاد مالالالال  سالالالالياد) األمالالالال "  و األمالالالال " املسالالالالاعد موجالالالاله الالالالالي  .8

 ( .Scaned or Image  ال حص

  مقروع)( إلعداد تقرتر كشف اننتحال. PDF Textارسال األبحامل بصيجة  .8

 سالالنة النشالالر(– issn –ورتالالة  عنالالوا" الدمسالالتوفاه بيانالالات الدورتالاله :  wordقائمالالة بصالاليجة  .3

 إلعداد تقرتر معامل التأث ر.

 

 : ملحوظة هامة 

  عمتتتتل لتتتتتلد يجتتتتب ققتتتتدي  ال لتتتتب  بتتتتل موعتتتتد يتتتتوم  03-52تستتتتتعرل عمليتتتتة الفحتتتتص متتتتن

 إنعقاد اللجنة بفترة كافية )شهر على األ ل(.

 : يمكن اإلطالع على كافة اإلجراءات والنماذج الخاصة بهتا الشأن من خالل املو ع 

New.scu.eg 

mailto:info.dlu@scu.eg
mailto:info.dlu@scu.eg


4 
 

 (5مرفق)

 فحص اإلنتاج الفكري من خالل برنامج كشف االنتحالطلب استمارة 
 

 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: -

 

قاريخ  الناشر الدورية املنشور بها البحث عنوان البحث م

 النشر

ISSN 
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 0مرفق 

 طلب الحصول على معامل قأثير الدوريةاستمارة 

 
 

 اس  املتقدم: -

 الكلية: -

 الجامعة:  -

 القس : -

 عبة:الش -

 التخصص العام: -

 التخصص الد يق: -

 اللجنة العلمية )لجنة الق اع(: -

 موعد انعقاد اللجنة العلمية في التخصص: -

 البريد اإللكتروني: -

 التليفون: -

 املوبايل: -

 بيانات األبحاث العلمية: -

 

قاريخ  الناشر الدورية املنشور بها البحث عنوان البحث م

 النشر

ISSN 
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 (4مرفق ر   )

 استمارة التقدم لتقرير معامل التأثير ونسبة اال تباس

 االسم : ...............................................................................

 ..........................رقم التليفون :............................................

 الربيد اإللكرتونى :.................................................................

 الكلية :....................................... اجلامعة :............................

 ...........................اسم اللجنة : .............................................

 مقرر اللجنة : .......................................................................

 الرتقية لدرجة : ....................................................................

 ...........................التقرير املطلوب :........................................

 التاريخ :..............................................................................


