
 السادة املتقدمني للجان العلمية 
هى كالتاىل :  معامل التأثريبرجاء العلم بأن اجراءات استخراج تقرير 

ايداع او تحويل بنكي الي حساب المجلس( وذلك عن طريق جنية فقط 100وهى ) ستخراج معامل التأثيردفع الرسوم الخاصة با •

 مع ارسال ما يفيد سداد الرسوم وذلك مع االوراق التالية عبر ميل الوحدة  10100100175584 االعلي للجامعات ب بنك مصر

: u@scu.eginfo.dl المطلوب ارسالها من خالل هذا الميل االوراق  •

 . )ما يفيد سداد الرسوم )مسح ضوئي إليصال البنك -1

.word( في صيغة 2022-2019ملء استمارة التقدم للحصول علي تقرير معامل التأثير للمجالت العلمية وفقا للقواعد الدورة الثالثة عشر ) -2

 عدد –اسم اللجنة المتقدم اليها  –خطاب معتمد )مختوم( من عميد الكلية موجه لوحدة المكتبات الرقمية موضح به ) اسم الباحث  -3

.االبحاث (

.ابحاث 8بحد أقصي  قائمة االبحاث المتقدم بها للترقية معتمدة )مختومة ( -4

.(ISSN –تاريخ النشر  –به جدول باالبحاث موضح به ) اسم المجلة  Wordملف  -5

 .Wordاو  Pdf Textارسال االبحاث بصيغة  -6

ملحوظة:
بعد ارسال االوراق المطلوبة والسبت واالجازات الرسمية ()ال تحسب ايام الجمعة  عمل يوم 20يرجى العلم بأن التقرير يستغرق  •

 . على االيميل 

والذى يحتوى على  www.scu.eg وألى أستفسارات اخرى برجاء زيارة الموقع االلكترونى الخاص بأمانة المجلس االعلى للجامعات  •

inquiry.scu.egاو على موقع االستفسارات التالى  دليل اجراءات التقدم لفحص النزاهة االكاديمية لألبحاث العلمية 
يتم تقديم خطاب معتمد من عميد المعهد أو رئيس الجامعة يفيد بالوظيفة الحالية  ةبالنسبة للمتقدمين من المعاهد والجامعات الخاص •

 للمتقدم.

http://www.scu.eg/


 حدة املكتبة الرقميةو

عد لقوا للحصول علي تقرير معامل التأثري للمجالت العلمية وفقا  استمارة التقدم 
(2202-2019دورة الثالثة عشر )ال

.................: ........................................................... الرباعي االسم

....................................: ....................................... ةوظيفة احلاليال

................................................................... التخصص ) بالعربية ( :

.................................................................التخصص ) باالجنليزية ( : 

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

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

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

(يآخر  – إعالن   – جائزة   – (إعادة تقدم) ترقية -  (للمرة االويل) ترقية): دمالتقالغرض من 

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

....................................عدد األحباث: .............................................

......................................................................جنة : ...........أسم الل

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

التاريخ : ....................... 



وحدة املكتبة الرقمية

Supreme council of universities, Cairo Universityاهرة مقر المجلس األعلى للجامعات بجامعة الق
C9 – C10 – C11  3th Floor Rooms  C9 -C10 -C11 الدور الثالث غرف 

eul@mailer.eun.eg www.eul.edu.eg

 (معامل التأثيرتقييم املجالت العلمية )طلب استمارة نموذج 

تأخير التقرير حتي يتم ارسال فاء كافة البيانات املطلوبة والا سوف يتم يبرجاء است

ةقصالبيانات النا
 اسم املتقدم: -

 الكلية: -

 الجامعة:  -

 (:باللغة العربيةاللجنة العلمية ) -

 (:نجليزيةباللغة الا اللجنة العلمية ) -

                                                  باللغة العربية() الدقيق صالتخص -

جليزية(:)اللغة الان الدقيق صصتخال -

 الترقيه لدرجة : -

 البريد إلالكتروني: -

 املوبايل: -

 بيانات ألابحاث العلمية: -

سنة الدورية املنشور بها البحثعنوان البحثم

النشر

بيانات العدد 

(الشهر/ السنة)

ISSN

1

2

3

4

5

6

7

8

:ظات مالح
ً
هامة جدا

 ه.ث وكذلك الاسم املختصر في حالة وجودضرورة كتابة الاسم الكامل للمجلة املنشور بها البح -1

 وده.ضرورة كتابة الاسم الكامل للمؤتمر املنشور بها البحث وكذلك الاسم املختصر في حالة وج -2

  ISSNالشديدة عند كتابة الترقيم الدولى املوحد  مراعاة الدقة -3

 لنشر فقط وعدم كتابة اى سنوات أخرى .ى ذكر سنة االاقتصار عل -4

 هة التي يرغب املتقدم وضعها بالتقرير املطلوب.او املؤتمر وهى الجحدة سواء للمجلة كتابة جهة نشر وا -5

 املجلة مثل صدور املجلة باإلنجليزيةتعدد لغات عنوان املجلة يتم ذكر كافة اللغات التي يصدر بها عنوان  في حالة -6

ر باإلنجليزية والفرنسية....وهكذا.والعربية او الصدو 



  

 
 وحدة املكتبة الرقمية
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تحديد شكل واحد فقط للنشر املراد تقييمه وذلك مثل بحث تم نشره  في حالة تعدد اشكال نشر البحث الواحد  يتم -7

 لة وتم التقدم به في مؤتمر يتم تحديد أيهما وليس كالهما.في مج

 .  word  or pdfيانات النشر وليس نسخة املسودة ضرورة ارفاق نسخة البحث ألاصلية املدون بها ب -8

ة عدم الالتزام بالتعليمات السابقة لن يتم إعداد تقرير معامل التأثير وسيتم إفادة املتقدم بذلك من خالل في حال

 الرسمي للوحدةامليل 
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