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   ال���� ب� �اللفي جامعة  العل�ي لإلن�اجتعل��ات م�ح ح�اف� 

 )2003( ل��ة )41(رق�  ب� �الل ال����) م� ن�ام ال��� العل�ي في جامعة 7إلى ال�ادة ( اس��اداً صادرة 

 "2017ل��ة  ال���� ب� �اللالعل�ي في جامعة  لإلن�اجتعل��ات م�ح ح�اف�  " �عل��اتال ه�ه ت��ى : )1(  ال�ادة

  . 2019- 2018 للعام ال�امعي األولال�راسي و�ع�ل بها اع��ارًا م� ب�ا�ة الف�ل 

ال�عـــاني ال����ــة لهــا أدنــاه مــا لــ� تــ�ل الق���ــة  ال�عل��ــات ه��ــ�ن لل�ل�ــات ال�ال�ــة ح���ــا وردت فـــي هــ� :)  2( ال�ــادة

  على غ�� ذل� :

  ال�امعــة  : جامعة ال���� ب� �ـالل .           

  في ال�امعة .   ال��� العل�يال��لــ�  : م�ل�            

  ال�ئ�ــ�  : رئ�� ال�امعــــــة .            

أن�اع م� ال��اف� وال��ائ� ال����ة ب�اء على ه�ه األس� وض�� آل�ة تق���  )خ��ة(ت��ح ال�امعة  ):3( ال�ادة

 .م��دة ل�ل ن�ع م� ه�ه ال��اف�

  : rticles) (Aة العل�� ال���ثن��  ح�اف� : أوالً 

 عال��ة عل��ة م�الت في ���ثه� ن��وا ال�ی� في ال�امعة ال��ر�� ه��ة ألع�اء مال�ة م�افأة ال�امعة ت��ف

 :اآلتي وعلى ال��� ال��ق�ة ال���قة في ال�امعة�عل��ات ل وفقاً  ذل�و ، ةم��ف و م���ة

ف�ة 

  ال��افأة

م�لغ ال��افأة 

 �ال�ی�ار

  األردني

  ال��و�

 األولى

  ةال��م�ق

  .یعادلھما ما أو Science أو Nature مثل المرموقة العلمیة المجالت (3000)

  األولى

  (ا)

  في ق�اع�  ب�انات مفه�سةفي م�لة ال��� ال����ر  (1500)

(Thomson Reuters-ISI master list, Journal Citation Report)  

  5 أك�� م� Impact Factor) عامل تأث�� (م ولها

  Scopus   (Q1)  لة تقع ض��م� في م���رأو 

  ل���ل ال��لة اس�الموتع��� س�ة 

  األولى

  (ب)

)1000(  Review article, shortال��اجعة العل��ة او ال�ل���ة العل��ة، ال�ق��� الف�ي( 

communication, technical report, scientific note)(  ال����ر في

 م�لة مفه�سة في ق�اع�  ب�انات 

(Thomson Reuters-ISI master list, Journal Citation Report)  

  5أك�� م�  Impact Factor) معامل تأث�� ( ولها

  Scopus   (Q1) أو م���ر في م�لة تقع ض�� 

  ال��لة لل��� اس�الموتع��� س�ة 
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 ال�ان�ة

  (ا)

 ال��� ال����ر في م�لة مفه�سة في ق�اع�  ب�انات   )1000(

(Thomson Reuters-ISI master list, Journal Citation Report)  

 5  1-م� Impact Factor) ا معامل تأث�� (ھول

  Scopus   (Q2)  م�لة تقع ض�� في أو م���ر

 ل���لال��لة  اس�الموتع��� س�ة 

 ال�ان�ة

  (ب)

 Review article, shortال��اجعة العل��ة او ال�ل���ة العل��ة، ال�ق��� الف�ي( )750(

communication, technical report, scientific note)(   ال����ر في

 م�لة مفه�سة في ق�اع�  ب�انات 

(Thomson Reuters-ISI master list, Journal Citation Report)  

 5  1-م� Impact Factor) ا معامل تأث�� (ھول

  Scopus   (Q2) أو م���ر في م�لة تقع ض�� 

  ال��لة لل��� اس�الموتع��� س�ة 

  ال�ةال�

  (ا)

 ال��� ال����ر في م�لة مفه�سة في ق�اع�  ب�انات   )300(

(Thomson Reuters-ISI master list, Journal Citation Report)  

 1أك�� م� صف� وأقل م�  Impact Factor) ا معامل تأث�� (ھول

  Scopus   (Q3)  م�لة تقع ض��  في أو م���ر

  ل���لال��لة  اس�الموتع��� س�ة 

 ل�ةال�ا

  (ب)

)200(  

  

  

 

 Review article, shortال��اجعة العل��ة او ال�ل���ة العل��ة، ال�ق��� الف�ي(

communication, technical report, scientific note)(   ال����ر في

 م�لة مفه�سة في ق�اع�  ب�انات 

(Thomson Reuters-ISI master list, Journal Citation Report)  

 1أك�� م� صف� وأقل م�  Impact Factor) أث�� (ا معامل تھول

  Scopus   (Q3) أو م���ر في م�لة تقع ض��  

  ال��لة لل��� اس�الموتع��� س�ة 

  

 ��اب ن�� ح�اف�  :ثان�ا 

مع���ة  عال��ةن��  دارفي  وم���راً  م���اً  أك�� أو ك�ا�اً  ن��وا ال�ی� ال��ر�� ه��ة ألع�اء ال�امعة ت��ف    - أ

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, Springer, Wiley-

Blackwell, Routledge, Oxford Press) دی�ار )1000( مق�ارها مال�ة م�افأة لغا�ات ال��ق�ة في ال�امعة 

 �اب. أردني  ل�ل �

 

 ن�� دارفي  ��روم� م��� في ��اب أك�� أو ف�ال ن��وا ال�ی� ال��ر�� ه��ة ألع�اء ال�امعة ت��ف   - ب

 ,Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, Springer) مع���ة عال��ة
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Wiley-Blackwell Routledge, Oxford Press)  مق�ارها  مال�ة م�افأةلغا�ات ال��ق�ة في ال�امعة 

   .م���ر ل�ل ف�ل أردني دی�ار  (250)

  

����  ) أك�� أو ( ك�ا�اً  أخ�� لغة  إلى م� اللغة الع���ة ت�ج��ا ال�ی� ال��ر�� ه��ة ألع�اء ال�امعة ت��ف  - ت

 Cambridge University press, Taylor) ن�� عال��ة رافي د وم���راً  م���اً  أن ���ن ال��اب ال���ج�

and Francis, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, Routledge, Oxford Press)(  مع���ة

 .ك�اب ل�ل أردني  دی�ار )1000( مق�ارها مال�ة ة في ال�امعة م�افأةلغا�ات ال��ق�

 

)  أك�� أو ��ا�ًا (ات االخ�� م� اللغلغة ع���ه الالى ت�ج��ا  ال�ی� ال��ر�� ه��ة ألع�اء ال�امعة ت��ف-ث

 مال�ة فأةمع���ة لغا�ات ال��ق�ة في ال�امعة م�ا ن�� وم���رًا في دار ���� أن ���ن ال��اب ال���ج� م���اً 

  .ك�اب ل�ل أردني  دی�ار )500( مق�ارها

  

  االخ��اعح�اف� ب�اءة   :ثال�ا

 

 ال���ل�� ب�اءاتفي ال�امعة  ال��ر�� ه��ة ) دی�ار ألع�اء5000مق�ارها ( مال�ة ُت��ف ال�امعة م�افأة  - أ

أو  أو ���ا األم����ة�ل م� ال�ال�ات ال����ة  فيجامعة ال���� ب� �الل  م� خالل م��لة عال��ة اخ��اع

جامعة ال����  أس�إح�� دول اإلت�اد األورو�ي أو اس��ال�ا أو ال�ا�ان على أن ���ن ض�� ب�اءة االخ��اع 

 .ب� �الل

 ال���ل�� ب�اءاتفي ال�امعة  ال��ر�� ه��ة ) دی�ار ألع�اء1000مق�ارها ( مال�ة ُت��ف ال�امعة م�افأة  - ب

على أن ���ن ض�� ب�اءة  جامعة ال���� ب� �الل اللم� خ األص�ل ح�� م��لة م�ل�ة اخ��اع

 االخ��اع أس� جامعة ال���� ب� �الل.

  

  .Citation) ( را�عا: ح�اف� األس��هاد �ال���ث ال����ة

ح��   ت��ف ال�امعة ول��ة واح�ة لل��� ال�اح� م�افأة مال�ة ألع�اء ه��ة ال��ر�� ال�ی� ت� االس��هاد ب���ثه� 

���� ���� ثالث و خالل آخ� خ��ة س��ات  )Thomson Reuters, Scopus, Google scholar(ق�اع� ال��انات

  .ا وفقًا لآلتيوس���� �ع� إق�اره م� ق�ل إق�ار ه�ه ال�عل��ات  س��ات
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  �اح� أف�ل ح�اف�: خام�ا

��ائ�ة أف�ل �اح� في ال�امعة ���� ت��ن واح�ة في ردني أ) دی�ار 1000مال�ة مق�ارها (م�افأة   ال�امعة ت��ف

  اآلت�ة: لل�عای�� وفقاً  وذل� ��ح �ال م�ه�ا شهادة تق�ی� ،�ل�ل�ات اإلن�ان�ة واالج��اع�ة، و ا في وال�ان�ة ال�ل�ات العل��ة

  

 ال���ة ال�ع�ار ال�ق�

، ح�� تعل��ات ال��ق�ة عال��ة م��فةت م�الاألوراق ال����رة في م���ع نقا�   1

  �ال�امعة

50 %  

  %25  ع�د اإلس��هادات �ال���ث ال����رة  2

  %10  تأل�ف ال��� وال��ج�ةب�اءات االخ��اع و   3

  %5  وال��ل�ة ال�ول�ة ال��ائ� ع�د  4

  %5  ف�ها) ال�امعةال�امعة (ح�ة  خارج م� ال���لة ال��ار�ع م���ع ق��ة  5

  %5  �ی� أش�ف عل�ه�اسات العل�ا الع�د �ل�ة ال�ر   6

  

  

  

 ال�ق� ع�د م�ات األشارة لل��� ال�اح� ق��ة ال��افأة  (دی�ار)

250 Thomson Reuters or 

Scopus 

25 -49  1 

125 Google scholar or 

research gate 

500 Thomson Reuters or 

Scopus 

50 -75  2 

250 Google scholar or 

research gate 

750 Thomson Reuters or 

Scopus 

 3 أك�� م�  75

375 Google scholar or 

research gate 
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  عامة أح�ام

 )4(  ال�ادة

 :اآلتي ال��� على ال�ال�ة ال��افآت ت�زع ال��� في ت�ر�� ه��ة ع�� م� أك�� وج�د حالفي   - أ

 

 مق�ار ال��افأة ع�د ال�اح���

 كامل ال��افأة �اح� م�ف�د

ني% لل�اح� ال�ا40 /% م� ال��افأة لل�اح� األول60 �اح�ان اث�ان  

% لل�اح� ال�ال�20 /% لل�اح� ال�اني30 /% م� ال��افأة لل�اح� األول50 ثالثة �اح���  

% لل�اح� 20 /% لل�اح� ال�اني30 /% م� ال��افأة لل�اح� األول40 أر�عة �اح���

% لل�اح� ال�ا�ع10 /ال�ال�  

لل�اح� % 20 /% لل�اح� ال�اني25 /% م� ال��افأة لل�اح� األول35 خ��ة �اح��� فأك��

% ت�زع على �اقي ال�اح��� �ال��او�.20 /ال�ال�  

 

 �ك�اح ال�ال� �عامل ت��ج، م��وع أو عل�ا دراسات �ال� رسالة م� م��الً  العل�ي ال���ج كان حال في  - ب

  الفق�ة (أ). في ال�ارد ال��ول في م��� ه� ك�ا ال��ار��� ال�اح��� على ال��افأة وت�زع أول

 

 فق� ال�امعة م� لل�اح��� م�افأة ت��ف ال�امعة، خارج م� العل�ي ال���ج على �اح��� وج�د حال في  - ت

 الفق�ة (أ). فيال�ارد  ال��ول في م��� ه� و��ا ال��� على أس�ائه� ت�ت�� على ب�اءً  ال��افأة ق��ة وت��د

 

  درجة عل��ة. في س��ل ال���ل علىال�� ُن��  العل�يال ُت��ف ح�اف� ع� اإلن�اج  ):5ال�ادة (

  

    ال ���� لل�اح� ض�� اإلن�اج العل�ي ال�ق�م لل��اف� أك�� م� ��� واح� في م�له واح�ة س���ا إال إذا  ):�6ادة(ال

  �ان� م� م�الت الف�ة األولى.           

  

  .في م�ازنة ال�امعة ال��� العل�ي م���اتُت��ف ال��اف� م�  ):7ال�ادة (

 

  :�ف�ا�ال��و� العامة لل�ق�م لل ):8ال�ادة (

 .أن ���ن ال��ق�م ع�� ه��ة ت�ر�� في ال�امعة ع�� ال�ق�م ��ل� ال��اف� .1

 .��� اس� ال�امعة على األع�ال ال����رةأن ی .2

 .ت��ف ال��اف� ل��ة واح�ة لل��� ال����ر .3

أن ی�ق�م �إن�اج عل�ي ال ���ز أل� �اح� ح�ل على جائ�ة أف�ل �اح� أن ی�ق�م لها ل��ة أخ�� إال �ع�  .4

 .ج�ی�
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م�اف�ه مال�ه ع� ال��� العل�ي إذا �ان ال�اح� م� األس�اذة ال�ائ��� لق�اء إجازة تف�غ عل�ي ال ت��ف  .5

في جامعة ال���� �اس���اء م� ی��� ���ه في جامعة ال���� على أن ی��� اس� جامعة ال���� ض�� 

 ع��ان ال���.

 

اإلشارة إلى  م� ال�امعة ف�����م�ع�م إذا �ان ال���ج العل�ي ال����ر م���قًا م� م��وع ��� عل�ي  ):9ال�ادة (

 .ج�اءات ص�ف ال��اف�إألغ�اض ال��� في   ذل� في ال���

���� على أع�اء ه��ة ال�اح��� في ال�امعة ما ���� على أع�اء ه��ة ال��ر�� ألغ�اض ت�ف�� ه�ه  ):10ال�ادة (

  ال�عل��ات.

على ت���� م� ال��ل� وف� ال���ذج ال�ع��� م� م�ل� ت��ف ال��افأة ال�ال�ة �ق�ار م� ال�ئ�� ب�اًء ): 11ال�ادة (

  ع��اء ال�امعة له�ه الغا�ة.

  

أو أ�ة إش�االت ت��أ ع�  ی�د ف�ها ن� في ه�ه ال�عل��ات ل�في ال�االت ال�ي  م�ل� الع��اءی�ّ�  ):12ال�ادة (

  .ت���قها 

  

 ارض معها.تلغي ه�ه ال�عل��ات أ� تعل��ات أو ق�ارات سا�قة أخ�� ت�ع ):13ال�ادة (

  

  

  


