فحص النزاهة األكاديمية والتميز العلمي
األسئلة األكثر ترددا
أوال :فحص النزاهة األكاديمية
مفاهيم عامة :

أوالً  :مالمقصود باألقتباس:
مقارنة المعدالت أو النسب المئوية للعبارات المقتبسة من أبحاث أخرى لكل بحث على حدة
بمعنى أن عملية االقتباس تعنى أن الباحث قد نقل من بحث آخر بعينه وليس مجمل األبحاث
التى تم النقل منها.
ثانيا ً  :نسبة االقتباس لكل بحث  :تعنى نسبة ما قام به الباحث من اقتباس من المصادر التى
اعتمد عليها فى هذا البحث.
ثالثا ً  :أعلى نسبة تشابه لكل بحث :هى النسب التى يتم االعتداد بها  /األخذ بها عند المقارنة
بنسبة .%52
رابعا ً  :االنتحال يقصد به أن بقوم الباحث بالنقل أو النسخ من مصدر واحد نسبة أكثر من %52
 .بينما من الطبيعى أن يقوم الباحث باالقتباس من من مجمل المصادر بنسبة أكثر من .%52

األسئلة :
س : 1هل يتم تقييم األبحاث المشتركة مرة أخرى بعد أن تم تقييمها فى تقارير سابقة؟
ج  :ال يتم تقييم األبحاث المشتركة مرة أخرى بعد أن تم تقييمها فى تقارير سابقة  ،وعلى
الباحث المتقدم للترقية اخطار اللجنة العلمية أن هذا البحث المراد تقييمه مرة أخرى قد تم فحصه
مسبقا ً وأن يتابع األمر مع لجنته المختصة.
س : 1كم عدد األبحاث التي يتم قبول فحصها للمتقدم ؟
يتم قبول  8أبحاث للمتقدم في حالة التقدم للترقيات بخطاب رسمي موجه الى مدير وحدة المكتبة
الرقمية وأكثر من  8للمتقدمين لجوائز الدولة.
س : 5هل يمكن استبدال أبحاث جديدة للفحص بعد إصدار تقرير ؟
يمكن استبدال أبحاث بعد إصدار تقرير كشف االنتحال ولكن يشترط تقديم خطاب رسمي موجة
من مقرر اللجنة الى مدير وحدة المكتبات الرقمية باسم الباحث المراد استبدال بعض أبحاثة.

س :3هل يتم فحص كافة األبحاث باللغة العربية ؟
ج :يمكن فحص األبحاث باللغة العربية إال إذا رأت اللجنة عكس ذلك وعلى الباحث الرجوع
للجنة فى هذا الشأن.

س :4هل ينبغى أن ترسل الوحدة تقارير الفحص إلى اللجنة المختصة قبل توزيع األبحاث على
المحكمين؟
ج  :ليس بالضرورة أن ترسل الوحدة تقارير الفحص إلى اللجنة المختصة قبل توزيع األبحاث
على المحكمين .ولكن يمكن إرسالها فى فترة الحقة قبل إعالن النتيجة.
س : 2هل تقارير الفحص الصادرة عن الوحدة هى الحكم الرئيسى على نزاهة األبحاث
المقدمة؟
ج  :تعد تقارير الفحص الصادرة عن الوحدة مرجعية استرشادية عند الحكم على األبحاث .
حيث يرجع الحكم فى األساس إلى المحكم المنوط باالطالع على األبحاث وفحصها.

س : 6هل يمكن الحصول على استثناءات فى استعجال إصدار التقارير؟
ج  :يمكن الحصول على استثناءات فى استعجال إصدار التقارير فى بعض الحاالت التى
تشترط فيها اللجنة الحصول على التقارير قبل توزيع األبحاث وفى هذه الحالة يمكن استعجال
إصدار التقارير بناء على التواصل الذى يتم بين رئيس أو مقرر اللجنة وبين مدير وحدة
المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات من خالل البريد اإللكترونى .info.dlu@scu.eg

س 7كيف يتم فحص األوراق البحثية المقدمة من خالل برنامج Ithenticate؟
ج  :يتم فحص المحتوى الكامل للورقة البحثية مع استبعاد  short matchesالتى تتضمن
بيانات الباحث مثل األسم واالنتماء المؤسسى وأى أرقام دولية للباحث وكذلك عنوان المقالة
والدورية وأى أرقام دولية لهما وكذلك قائمة المصادر وذلك بالنسبة لألبحاث باللغة االنجليزية.
أما األبحاث الصادرة باللغة العربية فال يتم استبعاد أى جزء من البحث .

س  8كيف يتم توظيف تقارير االنتحال ودراستها من جانب السادة المحكمين؟
ج

 -1التقرير األول  :هو التقرير التفصيلى الذى يشمل كافة المصادر التى اعتمد عليها البحث
مع تحديد للجمل والفقرات التى تم نقلها من تلك المصادر .ويستخدم هذا التقرير فى
حالة واحدة فقط هى تجاوز نسب االنتحال فى التقرير الثانى ألى من الحاالت لنسبة
 %52حيث يتم الرجوع إلى التفاصيل لتقرر اللجنة إذا ما كان هناك بالفعل نقل أو
انتحال ألجزاء كبيرة من أبحاث اآلخرين أم أن هناك أجزاء تعد من الناحية العلمية
التخصصية ومن وجهة نظر المتخصصين فى المجال قواعد ثابتة ال يمكن تغييرها
مثل البروتوكوالت والطرق والمواد وفى هذه الحالة يجوز للجنة إتخاذ ما تراه مناسبا ً
للحالة.
 -5التقرير الثانى  :هو تقرير عام يوضح أعلى نسب انتحال تم النقل منها ،ويتم مراجعة
هذا أوالً وفى حالة وجود نسب أعلى من  %52يتم الرجوع إلى التقرير التفصيلى
السابق  ،علما ً بأن معنى االنتحال هنا هو أن يكون هناك تطابق مع بحث آخر مماثل
وليس إجمالى ما تم نقله من كافة المصادر الذى عادة ما يتجاوز نسبة ال %52فى كافة
الحاالت.
س: 9هل يتم فحص األبحاث بشكل فردى لصالح الباحثين؟
ج  :يتم فحص األبحاث عادة فى المجلس األعلى للجامعات لصالح اللجان العلمية فقط وليس
للباحثين بشكل فردى .ولكن بالنسبة للفحص فى الجامعات قد يختلف هذا األمر من جامعة إلى
أخرى وعلى الباحث أن يسأل عن إمكانية الفحص الفردى فى جامعته.

س : 11هل األبحاث التى قدمت قبل  5117/2/1يتم إخضاعها لفحص االنتحال ومعامل
التأثير؟
ج  :يتم إعفاء األبحاث التى سبق تقييمها باللجان العلمية قبل  5117/2/1من تقديم تقرير المكتبة
الرقمية ما عدا الحاالت التى تشوبها عدم األمانة العلمية طبقا ً لتوصيات اللجان العلمية بذلك.

س : 11هل االنتحال الشخصى أو الذاتى تشوبه أى شبهة عدم أمانة علمية؟
ج  :صور االنتحال الشخصى الذاتى (التى تتضمن االقتباس من رسائل تم إشراف المتقدم عليها
أو من بحث تم نشره سابقا ً لذات الباحث أو لنفس المؤلف فى مؤتمر) ال تشوبها أى شبهة عدم
أمانة علمية  .ويتم استبعاد البحث نفسه محل الفحص إذا كان النص الكامل له أو المستخلص
مكشف فى قواعد بيانات أخرى.

ثانيا :تقرير فحص التميز العلمي للدوريات

س : 1مالمقصود بتصنيف الدوريات إلى دولية – إقليمية – محلية فى تقارير معامل تأثير
الدوريات؟
ج  :الدوريات الدولية هى التى يوجد لها معامل تأثير فى موقع web of science –InCiets
 Journal Citation reportكشرط أساسى ألن تحسب مجلة دولية.
الدوريات اإلقليمية هى التى ال يوجد لها معامل تأثير فى موقع web of science –InCiets
 Journal Citation reportولكن يوجد لها معامل تأثير فقط فى موقع SJR :Scimago
Journal & country rank
الدوريات المحلية هى التى ال يوجد لها معامل تأثير فى كالً من الموقعين السابق ذكرهما ،ويتم
تحكيمها من خالل محكمي اللجان للوقوف على أهميتها في التخصص العلمي.

س 5ما هى المواقع التى يمكن من خاللها الكشف عن معامل التاثير للدوريات؟

web of science –InCiets
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=A28SY9Tk7FsIOQA3quG7a89Bblxxh27tx2FBm18x2dTF5cGdHowdrsoix2BefrHXeAx3Dx3Dxx8AbNyottdLrz11k0RJ9UQx3Dx3D9vvmzcndpRgQCGPd1c2qPQx3Dx3Dwx2BJQh9GKVmtdJw3700KssQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes

SJR :Scimago Journal & country rank
http://www.scimagojr.com/

س 3كيف يتم حساب  (fast track) classA, classb؟

اذا وقعت المجلة فى الربع االول ) (Q1من مجموع المجالت الموجودة بالتخصص العلمى يتم
حساب ( ) Class A – Class Bبالطريقة التالية :
على سبيل المثال التخصص العلمى computer science information system

المجلة العلمية (  )MIS QUARTERLYنجد ان هذه المجلة ترتيبها داخل التخصص العلمى
 computer science information systemهو 164/4
و يتم حساب ال  classكالتالى
4/146
4/146*100
2.4

نجد ان المجلة لم تتجاوز نسبة ال  %11فبالتالى تحتسب Class A
و بالنظر الى المجلة المجلة العلمية ( )Internet Researchالواقعة فى نفس التخصص نجد
ان ترتيبها داخل التخصص العلمى  computer science information systemهو
164/34
34/146
34/146*100
20.73170732

نجد ان المجلة تتجاوزت نسبة ال  %11فبالتالى تحتسب Class B

س 4هل يمكن طلب عدم إصدار تقرير معامل التأثير  IF؟
نعم يمكن طلب عدم اصدار تقرير معامل التاثير للدوريات بشرط أن يتقدم الباحث بتقديم خطاب
رسمي موجه من مقرر اللجنة الي مدير وحدة المكتبة الرقمية يطلب فيه عدم رغبة اللجنة في
إصدار تقرير معامل التأثير للدوريات التي نشر بها الباحث.

