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تعليمات حوافز النشر العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 
 

 .والتكنولوجيا األردنية تسمى هذه التعليمات تعليمات حوافز النشر العلمي في جامعة العلوم (: ) المادة
تختص هذه الحوافز بأعضاء هيئة التدريس وهيئة الباحثين ونظرائهم من المحاضرين  (:2) المادة

 .هذه التعليمات بالباحثينفي المتفرغين ويشار لهم 
 أبحاثهم العلمية في المجالت العلمية المحكمة نشرواتختص هذه التعليمات بالباحثين الذين  (:3) المادة

Clarivate Master Journal List  أو   Scopus بيانات المصنفة عالمياً في قاعدةو

Core Collection ScienceWeb of  -) CMJL(   بتأليف كتب أو فصول في  قاموا، أو
 .بأبحاثهم عالمياً  االستشهادمن قبل دور نشر عالمية، أو تم  نشرت كتب

تهدف هذه الحوافز للنهوض بالبحث العلمي على مستوى الجامعة والمستوى الوطني ورفع (:4) المادة
الجامعة لتكون من ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي وتحقيق الحضور  مستوى

 .باحثين فيهاللو الدولي للجامعة
 7و 6واد مكما في ال لية محددة للتقييمآأنواع من الحوافز يتوفر لكل منها  ثالثةتمنح الجامعة  (:5) المادة

من هذه  المادةحسب  Open accessبدعم النشر في مجالت  وتقومكما . من هذه التعليمات 8و
 .11التعليمات

 العلمية وراقحوافز نشر اال (:6) المادة
تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي في الجامعة حوافز مالية للباحثين الذين نشروا  .أ 

المدرجة علمية المجالت الفي  (Original Full Article or Full Review)وراق علمية أ
   (711 ) مقدارهقصى أوبحد  ن هذه التعليمات،م  في قواعد البيانات المذكورة في المادة 

 :وحسب الجدول التالي دينار
 (دينار)الحوافز حسب قواعد البيانات  تصنيف سكوبس

Scopus Percentile 
Scopus + Clarivate Master Journal List (CMJL) - 

Web of Science Core Collection 
Scopus (Only) 

11-111  711  111 

81-11 1811 1611 

71-81 1611 1111 

61-71 1111 811 

فقط وفي  (Submission Date)رسال البحث للنشر إتاريخ  يعتمدقيمة الحوافز  الحتساب .ب 
 (.Acceptance Date)حال تعذر الحصول عليه يعتمد تاريخ قبول البحث للنشر 

 Special)بحاث المنشورة في مجالت تصدر كأعداد خاصة بالمؤتمرات ال تمنح األ .ج 
Issues)  حوافزأي. 

 البحث للنشررسال إعند ( Impact Factor) للمجلة التأثيرذا كان معامل إ .د 
(Submission Date ) ضافية قيمتها إ حوافزاكثر تمنح الورقة العلمية أو أ 1 يساوي

 Clarivate Master)، وتعتمد قاعدة بيانات أ-1توزع كما هو موضح بالمادة  دينار 111 

Journal List (CMJL) - Web of Science Core Collection) لتحديد ذلك. 
( Original Full Article or Full Review)نشر الباحثون من الجامعة أوراق علمية إذا  .ه 

 مراسالت العلميةلل امرجع وااالصيلتين، وكان Scienceأو  Natureمجلتي  في

                                                           
 .م2/4/2023  خيراتب ،3/2023  مقر ءادمعلا سلجم رارق  
 :صيلاأل Scopusيعتمد موقع  2

 searchbasic=origin&TopNavBar=zone?uri.sources/com.scopus.www://https  
3 Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index expanded, Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Emerging 

Sources Citation Index (ESCI), Conference Proceedings Citation Index (CPCI), Book Citation Index (BKCI), Current Chemical Reactions and Index 

Chemicus. 

 /collection-core-science-of-web/solutions/webofsciencegroup/com.clarivate://https  

 

https://www.scopus.com/sources.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/


  
 

(Corresponding Author )،توزع كما هو  دينار 11111حوافزا بقيمة  يمنحوا لها
 .أ-1موضح بالمادة 

 

أسماء باحثين من مؤسسات فيها  ووردفي حال كانت الورقة العلمية نتاج تعاون بحثي دولي  .و 
ال يتم ، QS أو THEجامعة بحسب تصنيف  11 ضمن أفضل  ومصنفةعالمية  وجامعات
الباحث الرئيس من الجامعة  ويمنحالباحث من تلك المؤسسات من حساب الحوافز  احتساب

 .دينار 11 حافزا إضافيا بقيمة 
 حوافز نشر كتاب أو فصل في كتاب (:7) المادة

أو  (Textbook)كتاباً  لفواأتصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي للباحثين الذين  .أ 
حوافز مالية  محكماً ومنشوراً من قبل دور نشر عالمية وفي مجال تخصص الباحث ،أكثر

رسالة  من يكون محتوى الكتاب مستخلصاً  أالدينار لكل كتاب على ( 111 )مقدارها 
 .هداءى أن يقدم الباحث نسخة لمكتبة الجامعة على سبيل اإلماجستير أو دكتوراه، عل

أكثر في كتاب  أو فصالً  لفواأتصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي للباحثين الذين   .ب 
كتاب بغض  دينار لكل (011)محكم ومنشور من قبل دور نشر عالمية حوافز مالية مقدارها 

تزيد نسبة التشابه لمحتوى الفصل عن  أالعلى  النظر عن عدد الفصول في الكتاب الواحد،
 ..ي منشورات سابقة لنفس الباحثأمع % 01

ي أتحدد فترة زمنية ال تزيد عن عام من تاريخ نشر الكتاب لتقديم طلب الحوافز وال ينظر في  .ج 
 .هذه المدة انقضاءطلب يرد بعد 

 .العلمي في هذه الطلبات ومدى استحقاقها للحوافز تبت لجنة البحث .د 
تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي في  (Citation)بحاث باأل االستشهادحوافز  (:8) المادة

بأبحاثهم خالل آخر خمس  االستشهادالجامعة ولمرة واحدة للبحث الواحد حوافز مالية للباحثين الذين تم 
 :كاديمية وفقاً لآلتيسنوات وبغض النظر عن الرتبة األ

 (بالدينار)قيمة المكافأة  (Self-citation) الذاتي االستشهاد باستثناء Scopus بيانات في قاعدةبالبحث  االستشهادعدد مرات  رقم

1  0-91  11 

  01-70 611 

  76-11 111 

 11 1 فأكثر 111 9

 أحكام عامة (:9) المادة
 :المالية على النحو التالي حوافزفي حال وجود أكثر من باحث على طلب الحوافز، توزع ال .أ 

 النسبة الباحثينعدد 
عدد 
 الباحثين

 النسبة

  
 للباحث األول% 61
 للباحث الثاني% 91
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 ولاأل للباحث% 91
 للباحث الثاني% 1 
 للباحث الثالث% 1 
 للباحث الرابع% 11

  
 ولاأل للباحث% 01
 للباحث الثاني% 1 
 للباحث الثالث% 1 

 كثرأو أ 0

 ولاأل للباحث% 0 
 للباحث الثاني% 0 
 للباحث الثالث% 1 
 خرين بالتساويتوزع على الباحثين اآل% 1 

 :كاديمية المختلفة النسب التالية من القيمة الكلية للحوافزتمنح الرتب األ .ب 

 النسبة المستحقة من قيمة الحوافز Submission Date –رسال البحث للنشر إرتبة الباحث عند 

 Nature com.nature.www://httpsمجلة 

 Science org.science.www://httpsمجلة 

https://www.nature.com/
https://www.science.org/


  
 

 %111 ستاذأ

 %70 ستاذ مشاركأ

 %01 ستاذ مساعدأ

 %0  و مدرس مساعدأمدرس 

 في حال وجود باحثين على المنتج العلمي من خارج الجامعة، تصرف الحوافز للباحثين من .ج 
الجامعة فقط وتحدد قيمة الحوافز بناء على ترتيب أسمائهم على البحث وكما هو مبين في 

 .عالهأ (أ)البند الوارد في المادة  الجدول
على المنتج العلمي إذا كان من ضمن اإلنتاج الذي يتقدم به ال تصرف أية حوافز للباحث  .د 

 .(Post Doctorate) المعين في الجامعة كباحث بعد الدكتوراه الباحث
إذا كان أي من الباحثين أستاذاً زائراً في الجامعة وظهر على البحث اسم جامعة العلوم  .ه 

معاملة أعضاء الهيئة  فيعامل( Affiliation) والتكنولوجيا األردنية كمكان عمل الباحث
 %.01في الجامعة وبنسبة  التدريس

على المنتج ( Double Affiliation) في حال ظهور اسم الجامعة كمكان عمل ثاني للباحث .و 
 .من الحوافز المستحقة حسب هذه التعليمات 001العلمي المنشور فيصرف له 

ن يكون مكان عمل الطالب أجب وراق العلمية، يي من طلبة الجامعة على األأفي حال ظهور  .ز 
Affiliation  حتى ال يحسب  فقط ردنيةالعلوم والتكنولوجيا األ هو جامعةعلى البحث المنشور

الطالب ضمن العدد الكلي للباحثين ألغراض صرف الحوافز وبخالف ذلك يتم معاملة /الطالب
 .الطالب معاملة المؤلف الخارجي

تحدد فترة زمنية ال تزيد عن عام واحد من تاريخ نشر البحث لتقديم طلب الحوافز وال ينظر  .ح 
 .هذه المدة انقضاءي طلب يرد بعد أفي 

على قرار الحوافز  االعتراضتحدد فترة زمنية ال تزيد عن شهر واحد يتاح فيها للباحث  .ط 
 .زيكون قد صرف الشيك المخصص لتلك الحواف أالالخاص بطلبه شريطة 

 open access دعم النشر في مجالت  (:1 ) المادة
تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي بدل دعم نشر للباحثين الذين نشروا أبحاث 

Original Full Article or Full Review  في مجالت علمية عالميةOpen Access 
دينار للورقة الواحدة وبما ال يزيد عن ورقتين علميتين في العام الواحد  711وبحد أقصى 

 :وحسب الشروط التالية
 Clarivateو Scopusان تكون األوراق العلمية ضمن مجالت مدرجة في قاعدتي بيانات  .أ 

Master Journal List (CMJL) - Web of Science Core Collection  بحسب
 .ن ادناهالجدول المبي

 وان أن تكون االوراق العلمية نتاج مشاريع بحثية موثقة في عمادة البحث العلمي في الجامعة .ب 
ام ، سواء كانت مدعومة يكون رقم المشروع مذكورا في الورقة العلمية المنشورة بوضوح

 .غير مدعومة
أن تكون االوراق العلمية نتاج تعاون بحثي دولي وورد فيها أسماء باحثين من مؤسسات  .ج 

 .QSأو  THEجامعة عالميا بحسب تصنيف  011وجامعات عالمية ومصنفة ضمن أفضل 
ان تكون جامعة العلوم والتكنولوجيا مرجعا وحيدا للمراسالت العلمية في هذه االوراق  .د 

Corresponding Institution. 
 :وحسب الجدول التالي

Scopus Percentile (دينار) قيمة دعم النشر 

9 - 11 711 

8 -91 511 

7 -81 311 

6 -71 211 
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 :الشروط العامة للتقدم للحوافز  (:  ) المادة

 .على المنتج العلمي المنشور( Affiliation) ظهور اسم الجامعة كمكان عمل الباحث .أ 
او  يكون مستقيالً  وأالالحوافز  طلب تقديم عند الجامعة في تدريس هيئة عضوباحث ال يكون أن .ب 

 .متقاعداً 
إذا كان المنتج العلمي المنشور منبثقاً من مشروع بحث علمي مدعوماً من الجامعة فيشترط  .ج 

ألغراض السير في  (Grant Number)رقم المنحة اإلشارة إلى ذلك في البحث مع ذكر 
 .جراءات صرف الحوافزإ

صرف حوافز نشر لورقتين علميتين في حال تكرر النشر في نفس المجلة للباحث الواحد، يتم  .د 
عدم  وللباحثينترتيب الباحثين من الجامعة على هذه األوراق ، مهما كان في العام الواحد فقط

 .حوافز لهاأسماءهم على الطلبات التي ال يرغبون باستالم الموافقة على ورود 
 من ذلك ويستثنى، حوافز نشر في العام الواحد للباحثدينار  9111  ال يجوز تجاوز سقف .ه 

 .Scienceأو  Natureوحوافز مجلتي  أو أكثر 1 معامل التأثير  ذات العلميةحوافز األوراق 
 (ScopusID)ام تعريف على قاعدة بيانات سكوبسحث ارقيشترط للتقدم للحوافز ان يكون للبا .و 

 (.JRIN)األردن المفتوحة لألبداع  ومنصة( ORCID) وأوركيد
 :آلية التقدم للحوافز  (:2 ) المادة

ن يكون أويشترط  ،تقديم النسخة النهائية المنشورة للبحث لغايات النظر في طلب الحوافز . أ
 .الخاص بالبحث فعاالً ( DOI)المعرف الرقمي 

 لكترونية ألعضاءالموجود على موقع الخدمات اإلولكتروني الخاص بذلك تعبئة النموذج اإل . ب
 .خدمات البحث العلمي/ الهيئة التدريسية والباحثين 

للترقية  معتمدة تلقائياً  بحاثاً أبحاث الحاصلة على حوافز نشر ضمن هذه التعليمات ال تعتبر األ  (:3 ) المادة
 .و النقلأ

 .تصرف الحوافز من حساب أمانات عمادة البحث العلمي (:4 ) المادة
 .األكاديمي مرات في العام ثالثالحوافز تصرف   (:5 ) المادة
في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات بناء على تنسيب  مجلس العمداءيبت   (:6 ) المادة

 .لجنة البحث العلمي
 .الرئيس ومجلس العمداء وعميد البحث العلمي مسؤولون عن تطبيق بنود هذه التعليمات  (:7 ) المادة


