
 السادة المتقدمين للجان العلمية 

 هى كالتالى :   معامل التأثيربرجاء العلم بأن اجراءات استخراج تقرير 

 )ال يقبل التحويالت االلكترونية او فووى  فقطايداع او تحويل بنكي طريق ( وذلك عن  فقطجنية  200 دفع الرسوم الخاصة بالفحص وهى ) •

الوي ساواع المجلوال االعلوي للجامعوات ( مع العلم بانه يجب ان يكون ايصال الدفع باسم المتقدم ولن يقبل ا  ايصال باسوم منودوع عون المتقودم

 مع اىسال ما يفيد سداد الرسوم وذلك مع االوىاق التالية عبر ميل الوسدة  فيما عدا فرع جامعه القاهرة بنك مصرب  1755840100010100

ال يتم سداد ىسوم فحص  فيما يخص قحص االقتباس فإنه ، و ج فقط 002 إجمالي لمطلوع سداده لتقييم االبحاث ا ملحوظه هامة جدا :** 

 . حكومية ( ة  جامع ) ةالمكتبة الرقمية بالجامعواستخراجه من وسدة االقتباس في سااع المجلال االعلى للجامعات وإنما يتم سداده 

 :  u@scu.eginfo.dl المطلوع اىسالها من خالل هذا الميل االوىاق  •

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

 . word( في صيغة  2025-2022عشر ) رابعةاستماىة التقدم للحصول علي تقرير معامل التأثير للمجالت العلمية وفقا للقواعد الدوىة الملء  -2

 .االبحاث ( عدد –اسم اللجنة المتقدم اليها  –خطاع معتمد )مختوم( من عميد الكلية موجه لوسدة المكتبات الرقمية موضح به ) اسم الباسث  -3

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

 .(ISSN – الانة (-)بالشهر تاىيخ النشر  –به جدول باالبحاث موضح به ) اسم المجلة  Wordملف  -5

 وخطابات قبول النشر فى سالة االبحاث التى لم تنشر بعد.  . Wordاو   Pdf Textاىسال االبحاث بصيغة   -6

 ملحوظة: 

 .  بعد اىسال االوىاق المطلوبة على االيميل  )ال تحاب ايام الجمعة والابت واالجازات الرسمية ( عمل  يوم 20يرجى العلم بأن التقرير ياتغرق  •

مالم يكن هناك مجالت محلية لم يتم تقييمها من قبل او فى سالة عدم وىود تقرير  يوم عمل 20سيتم اىسال التقاىير المطلوبة بحد اقصى  •

 االقتباس من الجامعة. 

والذ  يحتو  على   www.scu.eg وأل  أستفااىات اخر  برجاء زياىة الموقع االلكترونى الخاص بأمانة المجلال االعلى للجامعات  •

 dlu.inquiry@scu.egاو على موقع االستفااىات التالى  دليل اجراءات التقدم لفحص النزاهة االكاديمية لألبحاث العلمية 

 يتم تقديم خطاع معتمد من عميد المعهد أو ىئيال الجامعة يفيد بالوظيفة الحالية للمتقدم. ةبالنابة للمتقدمين من المعاهد والجامعات الخاص •

http://www.scu.eg/

