أسس إعتماد مجالت الفئة الثانية في الجامعة األلمانية األردنية
صادرة بموجب المادة رقم ( )15من تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة األلمانية األردنية لسنة ()2014
بقرار مجلس العمداء رقم ( )2019/2018/186بتاريخ (.)2019/2/11
المادة (:)1

تسمى هذه األسس (أسس إعتماد مجالت الفئة الثانية في الجامعة األلمانية األردنية)
ويعمل بها إعتبارا ً من تاريخ صدورها.

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة :الجامعة األلمانية األردنية.
الرئيس :رئيس الجامعة األلمانية األردنية.
العميد :عميد البحث العلمي.
العمادة :عمادة البحث العلمي.

المادة (:)3

تعتمد المجالت المدرجة في قواعد البيانات التالية دون الحاجة إلى تقيييمها أوليا ً من
العمادة ضمن مجالت الفئة الثانية:
 Scopus
 Rating (C) of ABDC Journal Quality List
 ESCI of Web of Science

المادة (:)4

تعتمد المجالت األردنية التي تشرف على إصدارها وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي في المملكة األردنية الهاشمية ضمن مجالت الفئة الثانية في حال كونها غير
مدرجة في قواعد بيانات الفئة األولي بحسب تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة
األلمانية األردنية وذلك دون الحاجة إلى تقيييمها أوليا ً من العمادة.

المادة (:)5

يشترط العتماد مجالت الفئة الثانية غير الواردة في المواد ( )3و ( )4من هذه األسس
ما يلي:
أ .أن تكون المجلة علمية محكمه وتحدد مجاالت البحث والتخصصات التي تندرج
تحت مظلتها بوضوح تام.
ب .أن تكون المجلة متخصصة في أحد المجاالت العلمية أوالبحثية.
ج .أن تكون المجلة صادرة عن أو تابعة لمؤسسة علمية أو بحثية مرموقة ومعترف
بها في المجاالت البحثية التي تصدر عن المجلة أو أن تكون المجلة صادرة عن
دار نشر عالمية معروفة ومرموقة.
د .أن يصدر عن دار النشر مجلة أو مجالت أخرى مفهرسة في إحدى قواعد البيانات
المذكورة في المادة ( )3من هذه األسس في حال صدور المجلة عن دار نشر غير
تابعة لمؤسسة علمية أو بحثية مرموقة ومعترف بها في المجاالت البحثية التي
تصدر عن المجلة.

ه.

و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.

أن يكون مضى على إصدار المجلة عند النشر خمس سنوات على األقل وبشكل
منتظم ودوري ودون انقطاع وأن تكون المجلة فعالة وأن ال تقل إصدارات المجلة
عن عددين سنوياً.
أن يكون للمجلة رقم تسلسلي معياري دولي (.)ISSN
أن تكون المجلة مفهرسة في أكثر من قاعدة بيانات واحدة ومتخصصة.
أن ال يكون إسم المجلة مشابه إلسم مجلة أخرى تسبقها من حيث تاريخ التأسيس.
أن يكون للمجلة هيئة إستشارية دولية معروفة في المجاالت البحثية المتعلقة
بالمجلة.
أن يكون للمجلة هيئة تحرير دولية معروفة في المجاالت البحثية المتعلقة بالمجلة
ومن حملة درجة الدكتوراة.
أن يكون للمجلة شروط وإجراءات قبول ونشر واضحة ومنشورة ومعلنة للباحثين
بوسائل إتصال مطبوعة أو الكترونية.
أن يكون للمجلة شروط تحكيم واضحة بحيث يكون عدد المحكمين إثنين على
األقل.
أن يكون هناك عنوان بريدي واضح ومعلن للمجلة وآخر الكتروني.
أن ال تتقاضى المجلة أي رسوم للنشر العلمي فيها وأن ال يكون للمجلة أي تعامالت
تجارية متعلقة بعملية النشر.
أن ال تكون المجلة أو دار النشر مدرجة في قواعد بيانات المجالت النهبية
( )Predatory Journalsمثل ( Beall’s List of Predatory
.)Journals and Publishers

المادة (:)6

يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه األسس بنا ًء على تنسيب من
مجلس البحث العلمي في الجامعة.

المادة (:)7

تلغي هذه األسس جميع األسس والقرارات بخصوص اعتماد مجالت الفئة الثانية في
الجامعة األلمانية األردنية الصادرة قبل تاريخ إقرار هذه األسس ،على أن يستثنى من
ذلك جميع البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت الفئة الثانية المعتمدة مسبقا
من مجلس العمداء قبل تاريخ إقرار هذه األسس.

