أسس منح حوافز النشر العلمي والعمل اإلبداعي ألعضاء هيئة التدريس في
الجامعة األلمانية األردنية
صادرة بموجب المادة رقم( /3أ)و المادة( /5هـ) من نظام البحث العلمي في الجامعة األلمانية األردنية
رقم  56لسنة(  )2008بقرار مجلس العمداء رقم(  )2018/2017/126وعدلت بقرار مجلس العمداء
رقم( )2019/2018/191بتاريخ(.)2019/2/18
المادة
(:)1

المادة (:)2

أ .تسمى هذه األسس (أسس منح حوافز النشر العلمي والعمل اإلبداعي ألعضاء
هيئة التدريس في الجامعة األلمانية األردنية) وتخصص لمنح أعضاء هيئة
التدريس والباحثين في الجامعة األلمانية األردنية حوافز لمن يقومون بنشر بحوثهم
في المجالت العلمية المصنفة عالميا ً أو في المجالت المميزة والعريقة أو يقومون
بتأليف كتب تنشر من قبل دار نشر عالمية ،أو يقومون بتسجيل براءات اختراع
عالمية أو يقومون بإنتاج عمل إبداعي نال جائزة دولية أو محلية.
ب .تهدف هذه الحوافز للنهوض بالبحث العلمي على مستوى الجامعة والمستوى
الوطني ورفع مستوى الجامعة لتكون من ضمن الجامعات العالمية وتحقيق
الحضور العالمي ألعضاء هيئة التدريس والجامعة.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه األسس المعاني المخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة :الجامعة األلمانية األردنية.
الرئيس :رئيس الجامعة األلمانية األردنية.
العميد :عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.
العمادة :عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

أوالً :حوافز النشر العلمي والتأليف وبراءات اإلختراع
المادة (:)3

المادة (:)4

يشترط في صرف حوافز النشر العلمي أن يكون عنوان المؤسسة ()Affiliation
للباحث هو الجامعة األلمانية األردنية.
تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي وبنا ًء على توصية من مجلس الكلية
التي ينتمي إليها الباحثون حوافز النشر العلمي على النحو التالي:
أ .البحوث المنشورة في مجالت علمية عالمية من الفئة األولى والثانية حسب تعليمات
الهيئة التدريسية المعمول بها في الجامعة األلمانية األردنية كما يلي:
الحوافز بالدينار
مكان نشر البحث
األردني
المجالت العلمية المرموقة مثل  Natureأو  Scienceأو ما
يعادلهما.

5000

مجالت الفئة األولى.

3000 – 2000

مجالت الفئة الثانية.

1000 – 500

الكتاب المحكم والمنشور من قبل دار نشر عالمية وفي مجال
تخصص الباحث وغير منبثق عن وقائع مؤتمر.

3000

فصل في كتاب محكم ومنشور من قبل دار نشر عالمية وفي
مجال تخصص الباحث وغير منبثق عن وقائع مؤتمر.

1000

براءات اإلختراع العلمية في مجال تخصص الباحث والمسجلة
عالميا ً.

2000

ب .تصرف حوافز البحوث المنشورة في مجالت الفئتين األولى والثانية على النحو
التالي:
مجالت الفئة
ترتيب المجلة ) (Quartile Scoreحسب مجالت الفئة
األولى(المكافأة الثانية (المكافأة
) Scopus (SJRأو ما يكافئها من قواعد
بالدينار األردني) بالدينار األردني)
بيانات مفتوحة
Q1

3000

1000

Q2 + Q3

2500

750

Q4

2000

500

ج .تصرف حوافز البحوث المنشورة في مجالت الفئتين األولى والثانية والمفهرسة في
قاعدة بيانات ( )ABDC Journal Quality Listعلى النحو التالي:
ترتيب المجلة حسب قاعدة بيانات ()ABDC
أو ما يكافئها من قواعد بيانات مفتوحة)Scopus (SJR

المكافأة بالدينار
األردني

مجالت الفئة األولى ()A*: 6.9%

3000

مجالت الفئة األولى ))A: 20.8%

2500

مجالت الفئة األولى ))B: 28.4%

2000

مجالت الفئة الثانية ()C: 43.9%

500

ثانياً :حوافز إنتاج عمل إبداعي أو مشروع باإلتصال مع الصناعة نال جائزة دولية أو عربية أو
محلية مقيمة ومعتمدة من مجلس البحث العلمي في الجامعة
المادة
(:)5

المادة (:)6

المادة (:)7

تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي وبنا ًء على توصية من مجلس الكلية
التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على جائزة دولية بنا ًء على عمل علمي أو
إبداعي وممنوحة من مؤسسة مرموقة وفقا ً إلجراءات محكمة حوافز قيمتها 3000
دينار في حال الحصول على المركز األول.
تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي بنا ًء على توصية من مجلس الكلية
التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على جائزة عربية بنا ًء على عمل علمي أو
إبداعي وممنوحة من مؤسسة مرموقة وفقا ً إلجراءات محكمة حوافز قيمتها 1000
دينار في حال الحصول على المركز األول.
تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي بنا ًء على توصية من مجلس الكلية
التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على جائزة محلية وفقا ً إلجراءات محكمة حوافز
قيمتها  500دينار في حال الحصول على المركز األول.

ثالثاً :حوافز مشاريع بحثية باالتصال مع الصناعة والمدعومة من خارج الجامعة
المادة (:)8

أ .تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلمي بنا ًء على توصية من مجلس
الكلية التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على دعم مشروع بحثي أو دعم لتجهيزات
جديدة لمختبرات الجامعة ومن خارج الجامعة وباإلتصال مع الصناعة حوافز بقيمة
 %10من قيمة الدعم على أن ال تتجاوز قيمة الحوافز  3000دينار أردني.
ب  .في حال وجود مكافئة باحث في ميزانية المشروع فتقتطع قيمتها من
قيمة الحوافز المقدمة من الجامعة.
ج .يتم منح الحوافز عن كل مشروع بعد إغالق المشروع وتحقيق أهدافه.

رابعاً :أحكام عامة
المادة (:)9
في حال إشترك أكثر من عضو هيئة تدريس أو باحث في البحث المنشور أو العمل
اإلبداعي والجوائز توزع الحوافز المالية بين الباحثين بحيث يكون  %50للباحث
األول و توزع  %50بالتساوي على الباحثين المشاركين.
المادة (:)10

في حال كان المنتج العلمي مستالً من رسالة طالب دراسات عليا في الجامعة أو
مشروع تخرج لطلبة الجامعة تصرف للمشرف أو للمشرف وللمشرف المشارك معا ً
 %50من قيمة الحوافز موزعة بالتساوي وتوزع  %50من قيمة الحوافز على الطلبة
بالتساوي.

المادة (:)11

أ .ال تصرف الحوافز للباحثين من خارج الجامعة وإنما تصرف للباحثين من
الجامعة فقط وتحدد قيمة الحوافز لهم بنا ًء على ترتيب أسمائهم على البحث
المنشور أو العمل اإلبداعي والجوائز حسب المادة ( )9والمادة (.)10
ب .يعامل طلبة وخريجي الجامعة األلمانية األردنية ومساعدي البحث العاملين على
كادر الجامعة كباحثين من الجامعة ألغراض صرف الحوافز حسب المادة ()9
والمادة (.)10

المادة (:)12

المادة (:)13

الشروط العامة للتقدم للحوافز:
أ .أن يكون المتقدم يعمل في الجامعة عند التقدم بطلب الحوافز.
ب .أن يكون إسم الجامعة مذكورا ً على األعمال المنشورة.
ج .إذا كان البحث العلمي المنشور منبثقا ً من مشروع بحث علمي مدعوما ً من الجامعة
فيشترط اإلشارة إلى ذلك في البحث (.)Acknowledgment
آلية التقدم للحوافز:
يقدم طلب صرف الحوافز لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي من قبل الباحث
األول فقط وعن طريق الكلية التي ينتمي إليها ،وفي حال كان الباحث األول من
خارج الجامعة يقدم الطلب من قبل أول باحث من الجامعة األلمانية األردنية يظهر
أسمه على العمل ،ومتضمناً:
أ .نسخة ورقية من المنتج العلمي أو العمل اإلبداعي أو الجائزة.
ب .نسخة إلكترونية من المنتج العلمي أو العمل اإلبداعي أو الجائزة.
ج .النموذج الخاص بالحوافز المعتمد من عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

المادة (:)14

تصرف الحوافز من مخصصات عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

المادة (:)15

يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه األسس.

المادة (:)16

أ  .يعمل بهذه األسس إعتبارا ً من تاريخ صدورها.
ب .تلغي هذه األسس جميع األسس والقرارت بخصوص حوافز النشر العلمي
والعمل اإلبداعي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة األلمانية األردنية الصادرة
قبل تاريخ إقرار هذه األسس من مجلس العمداء في الجامعة.

