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 باملجلس الاعلى للجامعاتإجراءات التقدم لفحص النزاهة ألاكاديمية لألبحاث العلمية دليل 

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

 وحالالد) توفرهالالا التالال  العامليالالة الالالدورتات عالال  معلومالالات بأيالالة العلميالالة اللجنالالة تسالالتع "علالالى  "   ( 18مالالاد)   العلميالالة واملالالاتمرات

 الوحالالالالد) مالالالال  تطلالالالال   " ولهالالالالا للجامعالالالالات  ألاعلالالالالى للمجلالالالالس التالالالالا   واملعرفيالالالالة إلالكترونيالالالالة الخالالالالدمات بمركالالالال   الرقميالالالالة املكتبالالالالات

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

 الناشالالر  – السالمعة معلومالات مال  لالدهها يتالوافر  ملالا طبقالا العلميالة والالدورتات املجالتت ترتيال  العلميالة اللجنالة علالى يتعال "

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

 فالي الحالق العلميالة ولألقسام قبل  م   مذكور) تك  لم وماتمرات مجتت وإضافة 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  ألاعلى باملجلس الرقمية

  والالالالذت يت الالالم  ألاورا   شالالالروآ وةليالالالة التقالالالدم للجالالالا" العلميالالالة( تحالالالمل البنالالالد الخالالالاص  28كمالالالا نصالالالمل فالالالي املالالالاد) رقالالالم  

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

إلالكترونية واملعرفية التا   للمجلس ألاعلى للجامعات  ُيحدد املالاد) العلميالة املنقولالة فالي املكتبات الرقمية بمرك  الخدمات 

 (plagiarism   عد تمرتر ألابحاث على برامج اكدشاف السرقات العلمية  واللغة العربية ألابحاث املكتوبة باللغة إلانجل زية

  .  و  ت برامج مشابهه متوفر) بالجامعات املصرتة  و الكليات 

  ملجلس ألاعلالالالى للجامعالالالاتات إلالكترونيالالالة واملعرفيالالالة بالالالابمركالالال  الخالالالدم قامالالالمل وحالالالد) املكتبالالالات الرقميالالالةوبنالالالاعا علالالالى  لالالال  

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

 لفحص أبحاث املتقدمين للجان العلمية إلاجراءات املنظمة

 
ً

 فى حالة املتقدمين من الجامعات الحكومية املصرية: :أول

امللفووووووات يشووووووتمل علووووووى  info.dlu@scu.egيقووووووم املتقوووووودم بالكووووووال بريوووووود الك  و وووووو  علووووووى العنوووووووان  ❖

 :التالية

 .خطاد م  عميد الكلية موجه إلى وحد) املكتبات الرقمية بطل  ال حص •

طلالالال  التقالالالدم إلالالالى وحالالالد) املكتبالالالات الرقميالالالة بأمانالالالة املجلالالالس ألاعلالالالى مالالال   كالالالليقالالالوم الباحالالال  بملالالال   •

تالا  الانتحال باالنطل  فحص  ؛ و( 1 طل  الحصول على معامل التأث ر   مرفق  لالال للجامعات

 ( .2 مرفق   ال كرت 
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بحي  تكو" فى صالور) نصالية  pdf or wordالتى سيتم فحصها فى صيغة  يج   رسال الابحاث •

 قابلة لل حص.

 

 
ً

 :التقدم الشخص ى...الخ(الخالج )الجامعات الخاصة،  من فى حالة املتقدمين :ثانيا

 إلوووووى إدالن  ووووو ون  املتقووووودم يتوجووووو  ❖
ً

هي وووووة التووووودل س واللجوووووان العلميوووووة ب مانوووووة املجلوووووس  أعضووووواء أول

ألاعلووى للجامعووات،  للحصووول علووى ههووا  موجةوو  موون كوويادن ألامووين املبوواعد إلووى وحوودن املكت ووات 

 .(3على طلب من ال احث. )مرفق الرقمية لهلب فحص ألابحاث العلمية بناًء 

يشوووتمل علوووى امللفوووات  info.dlu@scu.egيقووووم املتقووودم بالكوووال بريووود الك  و ووو  علوووى العنووووان ثووو   ❖

 التالية:

 .وحد) املكتبات الرقمية بطل  ال حصموجه الي  الام " املساعدم  سياد) خطاد  •

مالالالالال  طلالالالالال  التقالالالالالدم إلالالالالالى وحالالالالالد) املكتبالالالالالات الرقميالالالالالة بأمانالالالالالة املجلالالالالالس ألاعلالالالالالى  يقالالالالالوم الباحالالالالال  بملالالالالال  كالالالالالل •

( ؛ و طلالالالال  فحالالالالص الانتالالالالا  ال كالالالالرت  1للجامعالالالالات لالالالالالال  طلالالالال  الحصالالالالول علالالالالى معامالالالالل التالالالالأث ر   مرفالالالالق

 ( .2 مرفق 

بحيالال  تكالالو" فالالى صالالور) نصالالية  pdf or wordيجالال   رسالالال الابحالالاث التالالى سالاليتم فحصالالها فالالى صالاليغة  •

 قابلة لل حص

ا الهلب تقوم وحدن املكت ات الرقمية بتحديد معامل ت ثي  للدوليات  املحدد عناوينها فى بيان ألابحواث، بناًء على هذو 

 .Antiplagiarismوفحص دلجة التشاب  من هالل برنامج إكتشاف البرقات العلمية 

 : 
ً

 مخرجات الفحص:ثالثا

 علالالى  البريالد إلالكتروىالال  علالالى الللجنالالةبيالا" معتمالالد مالال  وحالد) املكتبالالات الرقميالالة يرسالل للباحالال  وملقالالرر و مال "  -1
ع
مشالالتمت

 Factor Eigen  الناشالر  معامالل تالأث ر الدورتالة  معامالل التالأث ر املعالدل ISSN" الدورتة  الترقيم الدولي املوحد او  عن

تصنيف الدورتالة سالواع كانالمل دوليالة  و إقليميالة   Quartile الترتي  ال ئوت للدورتات  SJR ترتي  الدورتة العلم   

  (4)مرفق(. Classificationحلية  و م

التالالالالى  قرهالالالالا برنالالالالامج كشالالالالف بيالالالالا" معتمالالالالد مالالالال  وحالالالالد) املكتبالالالالات الرقميالالالالة بدرجالالالالة تشالالالالابه كالالالالل بحالالالال  با بحالالالالاث املنالالالالا ر)  -2

 .(5  مرفق  يرسل للباح  وملقرر و م " الللجنة إلانتحال

 ملخر  لالالاله شالالالابهحالالال  والالالالنص املبيالالالا" ت صالالاليلى بدرجالالالة تشالالالابه كالالالل ب -3
ع
وترسالالالل للمقالالالرر و مالالال " جالالالات برنالالالامج الكشالالالف وفقالالالا

  .(6مرفق نمو   توضيحي   اللجنة فقط

 ملحوظة هامة : -4

عمل لذلك يجب تقودي  الهلوب ق ول موعود إ عقواد اللجنوة بف و ن كافيوة يوم  30-25تبتغرق عملية الفحص من 

 ) ةر على ألاقل(.
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 تحية طيبة و بعد .......
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المرفقة بخطاب سيادتكم بها  إجمالي االبحاث، نفيدكم بأن  Ithenticateلبرنامج كشف االنتحال والتشابه  

وفيما يلى عنوان كل بحث وملخص للنسب المئوية لوجود نصوص متشابهة مع ابحاث اخرى  ،(أبحاث علمية......)

ليتم توجيهها للجنة العلمية وتحديد ما إذا كان  CDاالسطوانة المضغوطة  ة علىإلى جانب  التقارير الكاملة مرفق

الشأن ، ومع االخذ فى االعتبار ان  التشابه فى النصوص يعد انتحاالً من عدمه طبقاً للقواعد العلمية المتبعة فى هذا

من النسب المئوية المحددة بالتقرير تتضمن وجود نصوص متشابهة فى النص الكامل للبحث مع عدم استبعاد اياً 
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