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 في أسس وحقوق وضع أسماء المؤلفين على المنشورات العلمية

 1جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 

تهدف هذه األسس إلى تنظيم عملية تأليف البحوث العلمية ونشرها وذلك ضمن آلية تضمن حقوق جميع 

 .الباحثين والمساعدين في البحث كل حسب مساهمته

 :التالية للباحثين المدرج أسماؤهم في قائمة المؤلفين مساهمة واضحة في كل األموريجب أن يكون :     أوالً 

مساهمة في فكرة العمل المقدم للنشر أو مساهمة في تصميم التجارب أو التحليل العلمي للبيانات  -أ 

 .البحثية

 .مراجعة نقدية لمسودة العمل المقدم للنشر تسهم في تحليل وتفسير النتائج -ب 

 .يجب على كل المؤلفين الموافقة على النسخة النهائية للعمل المنشور:     ثانياً 

 .يحدد ترتيب المؤلفين الذين حققوا المتطلبات السابقة بقرار مشترك ما بين المؤلفين:     ثالثاً 

 .يشترك المؤلفون في المسؤولية والمساءلة عن النتائج المنشورة:     رابعاً 

مؤلفين الذين يحققون الشروط أعاله يجب إدراج اسمه ضمن قائمة المؤلفين مع في حالة وفاة احد ال:   خامساً 

 .اإلشارة في الحاشية لتاريخ الوفاة

األشخاص الذين ساهموا بشكل معنوي بالبحث ولكن لم يحققوا شروط إدراجهم كمؤلفين يجب ذكر :   سادساً 

  "Acknowledgments"أسمائهم مع الشكر في نهاية العمل المقدم للنشر كـ 

يحق ألي من الباحثين المؤهلين أن يكون أسماؤهم كمؤلفين على العمل المقدم للنشر التنازل عن :    سابعاً 

حقوقهم كمؤلفين بموافقة مكتوبة من قبلهم مقدمة للباحث الرئيس ويجب عدم استثنائهم من قبل 

 .الباحث الرئيس بدون موافقتهم المكتوبة

سم أي باحث على قائمة المؤلفين للعمل المقدم للنشر بسبب موقعه اإلداري أو يجب عدم إدراج ا:     ثامناً 

 .تقديمه دعماً مادياً لمشروع البحث أو قيامه بإجراء قياسات أو أعمال فنية مدفوعة األجر
المشاركة فقط في جمع البيانات الخاصة بالبحث أو المساهمة في إعداد مقترحات البحث للحصول :   تاسعاً 

 .عم مادي دون المساهمة الفاعلة المذكورة أعاله ال يؤهل الباحث ان يكون في قائمة المؤلفينعلى د

في حال وقوع خالف بين الباحثين حول حقوق التأليف تشكل لجنة البحث العلمي في الجامعة لجنة :   عاشراً 

 .محايدة ومختصة من أعضاء هيئة التدريس للنظر في األمر
  للبحث العلمي المستل من ( من أعضاء هيئة التدريس)إعتبار ترتيب المؤلفين قرر مجلس العمداء

رسالة طالب دراسات عليا أو مشروع تخرج حسب ترتيبهم على البحث العلمي بعد إسقاط أسماء 
  .الطلبة من قائمة المؤلفين/ الطالب 
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