تعليمات منح حوافز النشر العلمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس
1
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات بتعليمات حوافز النشر العلمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية الذين ينشرون بحوثهم العلمية في المجالت العلمية المصنفة عالميا ً في قاعدة
بيانات  Scopusأو  Thomsonأو في المجالت المميـزة والعريقة مثل ( Scienceأو )Nature
أو ما يعادلهما ،أو يقومون بتأليف كتب أو فصول في كتب تنشر من قبل دور نشر عالمية ،أو
يقومون بتسجيل براءات اختراع عالمية ،أو تم اإلستشهاد ببحوثهم عالميا ً.
المادة ( :)2تهدف هذه الحوافز للنهوض بالبحث العلمي على مستوى الجامعة والمستوى الوطني ورفع مستوى
الجامعة لتكون من ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي وتحقيق الحضور العالمي للجامعة
وألعضاء هيئة التدريس.
المادة ( :)3تمنح الجامعة سنويا ً (  ) 7أنواع من الحوافز بنا ًء على آلية تقييم محددة لكل نوع من هذه الحوافز.

أو ًلاً:حوافزًالنشرًالعلميًفيًمجالتًعالمية

المادة (:)4
أ .تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي في الجامعة مكافأة مالية ألعضاء هيئة التدريس
الذين نشروا بحوثهم ( )Full Article or Full Reviewفي مجالت عالمية مصنفة في قاعدة
البيانات  Scopusأو  Thomsonوبحد اقصى مقداره  2500دينار وحسب الجدول التالي:
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ب .اذا كان البحث المنشور يحقق احد الشروط المبينة في البند (أ) من هذه المادة ولكنه ليــس Full
) )Article or Full Reviewفتحسب له  %50من قيمة المكافأة المبينة في الجدول اعاله
ويشمل ذلك البحوث المصنفة:
Short paper, Technical note, Mini–review, Clinical report, Case report, Short report,
Short review and Perspective.
ج .في حال كان النشر في المجالت الـ ( )Online –open accessوالغراض تنفيذ البندين (أ) و
(ب) من هذه المادة يشترط لصرف المكافئة أن تحقق المجلة الشروط للفئآت ( 1أو  2أو  5أو 6
) المذكورة في بند (أ) من هذه المادة.

ثانيًا اً:حوافزًالنشرًفيًمجالتًًًScienceأوًًNatureأوًماًيعادلهما

المادة ( :)5تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي في الجامعة ألعضاء هيئة التدريس الذين نشروا
بحثا ً في المجالت المتميزة مثل ( Scienceأو  )Natureأو ما يعادلهما من حيث ( Impact
 )Factorمكافأة مالية مقدارها ( )0222ديناراً لكل باحث من الباحثين الخمسة األوائل ومكافأة مالية
مقدارها ( )250ديناراً أردنيا ً لكل باحث بعد الباحثين الخمسة األوائل باإلضافة لدرع مقدم من
الجامعة للباحثين الخمسة األوائل فقط.
 1قرار مجلس العمداء رقم  ،0212/00بتاريخ 0212/12/11م.
 0قرار مجلس العمداء رقم  ،0212/04بتاريخ 0212/11/1م.
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ثالثااًً:حوافزًنشرًكتابًأوًفصلًفيًكتاب
المادة (:)6

أ .تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس الذين نشروا كتابا ً
( )Textbookأو أكثر محكما ً ومنشوراً من قبل دور نشر عالمية وفي مجال تخصص الباحث
مكافأة مالية مقدارها ( )0222دينار لكل كتاب على أن ال يكون محتوى الكتاب مستخلصا من
رسالة ماجستير أو دكتوراه ،على أن يقدم الباحث نسخة لمكتبة الجامعة على سبيل االهداء.
ب .تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس الذين نشروا فصال أو
أكثر في كتاب محكم ومنشور من قبل دور نشر عالمية مكافأة مالية مقدارها ( )500دينار لكل
كتاب ،على أن ال يكون محتوى الفصل أو أي جزء منه قد تم نشره سابقا ،وتبت لجنة البحث
العلمي في هذه الطلبات ومدى استحقاقها للحوافز.
رابعًا اً:حوافزًاإلستشهادًبالبحوثًCitation

المادة ( :)7تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي في الجامعة ولمرة واحدة للبحث الواحد مكافأة مالية
ألعضاء هيئة التدريس الذين تم اإلستشهاد ببحوثهم خالل آخر خمسة سنوات وبغض النظر عن
الرتبة االكاديمية وفقا ً لآلتي:
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خامسًا اً:حوافزًبراءةًاإلختراع
المادة ( :)8تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس المسجلين براءات اختراع
عالمية مسجلة وممنوحة باسم الجامعة ( )assigneeحسب األصول مكافأة مالية مقدارها ()0222
دينار لكل براءة اختراع.

سادسًا ا :دعم النشر

المادة ( :)9تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس كدعم لنشر األبحاث العلمية
وبمبلغ اقصاه  200دينار شريطة أن يحقق الشروط التالية:
 .1أن يكون البحث )(Full Review or Full Article
 .2أن يحقق البحث الشروط للفئآت ( 1أو  2أو  5أو  ) 6المذكورة في بند (أ) من المادة ( )4من هذه
التعليمات.

سابعًا اً:حوافزًأفضلًكليةًفيًالبحثًالعلمي

المادةً( :)01تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العلمي للكلية التي حصل أعضاء هيئة التدريس فيها
على أكبر عدد من الجوائز واألنشطة البحثية المتميزة خالل العام الجامعي مكافأة مالية مقدارها
 14222دينار ترصد في أماناتها ،باالضافة لشهادة تقدير للكلية ودرع بإسم الكلية وذلك وفقا
للمعايير التالية:
المعيارً
الرقمً
معدل النشر =(عدد األوراق المنشورة في دوريات عالمية مصنفة  /عدد أعضاء هيئة
1
التدريس في الكلية(
عدد براءات اإلختراع
0
عدد الجوائز الدولية والمحلية
0
عدد البحوث الممولة من خارج الجامعة وقيمة الدعم
0

0

النسبةً
%12
12
12
12

أحكامًعامة
المادة ( :)00في حال وجود أكثر من باحث على طلب الحوافز ،توزع المكافآت المالية على النحو التالي:
نسبة توزيع المكافأة
 %02للباحث الثاني
 %22للباحث األول
 %02الباحث الثاني
 %42الباحث األول
 %02الباحث الثالث
 %02الباحث الثاني
 %02الباحث األول
 %12الباحث الرابع
 %02الباحث الثالث
 %04الباحث الثاني
 %04الباحث األول
 %02الباحث الثالث
 %02توزع على الباحثين اآلخرين بالتساوي

عدد الباحثين
باحثان اثنان
ثالثة باحثين
اربعة باحثين
خمسة باحثين أو أكثر

المادة (  :)0توزع المكافآت المالية حسب الرتبة على النحو اآلتي:
النسبة المستحقة من قيمة المكافأة
%122
%14
%42
%04

رتبة الباحث (عند القبول للنشر)
أستاذ
أستاذ مشارك
أستاذ مساعد
مدرس أو مدرس مساعد

المادة ( :)01في حال وجود باحثين على المنتج العلمي من خارج الجامعة ،تصرف المكافأة للباحثين من
الجامعة فقط وتحدد قيمة المكافأة بنا ًء على ترتيب أسمائهم على البحث وكما هو مبين في الجدول
الوارد في المادة ( )11من هذه التعليمات.
المادة ( :)01ال تصرف أية مكافأة للباحث على المنتج العلمي إذا كان من ضمن اإلنتاج الذي يتقدم به الباحث
المعين في الجامعة كباحث بعد الدكتوراه (.)Post Doctorate
المادة( )05إذا كان أي من الباحثين أستاذاً زائراً 0في الجامعة وظهر على البحث اسم جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية كمكان عمل الباحث ( )Affiliationفيعامل معاملة اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة وبنسبة .%42
المادة ( :ً)06الشروط العامة للتقدم للجوائز:
 .1أن يكون المتقدم عضو هيئة تدريس في الجامعة عند قبول البحث للنشر وعند تقديم طلب الحوافز.
 .0ظهور إسم الجامعة كمكان عمل الباحث ( )Affiliationعلى المنتج العلمي المنشور.

المادة ( :)11في حال كان المنتج العلمي مستالً من أعمال جامعية ويظهر أسم الطالب  /الطالب عليه ،ال
يحسب الطالب /الطالب ضمن العدد الكلي للباحثين ألغراض صرف الحوافز.
المادة ( :)08آلية التقدم للحوافز:
 .1تقديم نسخة من المنتج العلمي المنشور.
 .0تعبئة النموذج الخاص بذلك الموجود على موقع عمادة البحث العلمي.

المادة ( :)11إذا كان المنتج العلمي المنشور منبثقا ً من مشروع بحث علمي مدعوما ً من الجامعة فيشترط
اإلشارة إلى ذلك في البحث ) (acknowledgmentألغراض السير في اجراءات صرف الحوافز.
المادة ( :)22في حال ظهور إسم الجامعة كمكان عمل ثاني للباحث ( )Double Affiliationعلى المنتج
العلمي المنشور فيصرف له  %50من الحوافز المستحقة حسب هذه التعليمات.
المادة ( :)21تصرف المكافآت من أمانات عمادة البحث العلمي.
المادة ( :)22يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات بنا ًء على تنسيب لجنة البحث
العلمي.
ُ
المادة ( :)23تطبق هذه التعليمات على اإلنتاج الذي قبل للنشر بعد اقرارها من مجلس العمداء.

 0أستاذاً مساعداً زائراً أو أستاذاً مشاركاً زائراً أو أستاذاً زائراً
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