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 التقدٌرٌة والتشجٌعٌة للبحوث الممٌزة فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة حوافزأسس منح 

 

حوافز النشر العلمً فً مجالت عالمٌة : أوال

، التنسٌب لرئٌس الجامعة لمنح البحث العلمً  مجلسمن  لمجلس العمداء، وبناء على توصٌه (:1)المادة 

مٌة مصنفة وفقا لالذٌن نشروا بحوثهم فً مجالت عا ٌةهٌئة التدرٌسالكافأة مالٌة ألعضاء م

: لآلتً

 :ردنً لؤلبحاث المنشورة فً مجالت مدرجة فً قاعدة البٌاناتأدٌنار ( 750)مبلغ  -أ

SCI (Science Citation Index) ًاو ف ،  SCIE (Science Citation Index Expanded)  او ،

 Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index  فً

(AHC), SCOPUS 

ات معهد المعلوم  دٌنار أردنً لؤلبحاث المنشورة فً بقٌة المجالت المدرجة فً( 250)مبلغ  -ب

 : ةلمًالع

Institute for Scientific Information -(Thomson Reuters ISI) ل أن ٌكون لها معام  شرٌطة

(. Impact Factor)تأثٌر 

او ما ٌعادلهما   Natureاو  Scienceحوافز النشر فً مجالت : ثانٌا

التنسٌب لرئٌس الجامعة لمنح  ،البحث العلمًمجلس من لمجلس العمداء، وبناء على توصٌه  (:2)المادة 

 )مثل  عضاء هٌئة التدرٌس الذٌن نشروا بحثا او اكثر فً المجالت المتمٌزةأل مكافأة مالٌة

Nature  اوScience)  و ما ٌعادلهما من حٌث أ(IF ) ، دٌنار أردنً لكل ( 1500)مقدارها

. األولٌنلكل باحث بعد الباحثٌن  أردنً دٌنار( 250)، ومكافأة مالٌة مقدارها األولٌن من الباحثٌن

                                                        حوافز نشر كتاب: ثالثا

التنسٌب لرئٌس الجامعة لمنح  ،البحث العلمً مجلسمن لمجلس العمداء، وبناء على توصٌه  (:3)المادة 

ألعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن نشروا كتابا او اكثر محكما ومنشورا من قبل دور نشر  مكافأة مالٌة

ون  على ان ال ٌك ،دٌنار أردنً لكل كتاب( 500)عالمٌة وفً مجال تخصص الباحث مقدارها 

. دكتوراهالماجستٌر او المحتوى الكتاب مستخلصا من رسالة 

التنسٌب لرئٌس الجامعة لمنح  ،البحث العلمً مجلسمن  لمجلس العمداء، وبناء على توصٌه (:4)المادة 

ألعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن نشروا فصال او اكثر فً كتاب محكم ومنشور من قبل  مكافأة مالٌة

دٌنار اردنً على ان الٌكون محتوى الفصل او اي جزء منه ( 250)ا دور نشر عالمٌة مقداره

. قد تم نشره سابقا
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( Citation)حوافز االستشهاد بالبحوث : رابعا

التنسٌب لرئٌس الجامعة لمنح  ،البحث العلمً لمجلس العمداء، وبناء على توصٌه من مجلس (:5)المادة 

درٌس الذٌن تم االستشهاد ببحوثهم خالل ة التألعضاء هٌئلمرة واحدة لبحث واحد  مكافأة مالٌة

: وفقا للتالًمن نشر البحث آخر خمسة سنوات 

 .مرة 25-10 دٌنار أردنً اذا تم االستشهاد بالبحث  100

. مرة 50-25دٌنار اردنً اذا تم االستشهاد بالبحث   250

. مرة 75-51دٌنار أردنً اذا تم االستشهاد بالبحث   500

 .مرة 75اكثر من  دٌنار أردنً اذا تم االستشهاد بالبحث  750

 

فً حال مشاركة أكثر من باحث فً الورقة العلمٌة او الكتاب او الفصل من الكتاب ، توزع  (:6)المادة 

  :- المكافأة المالٌة على النحو التالً

 .من المكافأة% 40، وٌعطى الثانً %60فً حال اشتراك باحثٌن، ٌعطى األول  .1

 .من المكافأة% 20، والثالث %30، والثانً %50فً حال اشتراك ثالثة باحثٌن، ٌعطى األول  .2

، والرابع %20، والثالث %30، والثانً %40فً حال اشتراك اربعة باحثٌن، ٌعطى األول   .3

10.% 

، %20، والثالث %20، والثانً %35، ٌعطى األول اكثر  فً حال اشتراك خمسة باحثٌن  .4

 .لى الباحثٌن الباقٌن بالتساويع%  25وتوزع 

لمجلس العمداء، وبناء على توصٌه من مجلس البحث العلمً، التنسٌب لرئٌس الجامعة بمنح  (:7)المادة 

وحسب  Google Scholarفً   h-indexمكافأة مالٌة ولمرة واحدة للباحث الذي حصل على 

 :اآلتًالجدول 

 الكلٌات االنسانٌة   الكلٌات العلمٌة

 5-1بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على  250 5-3 بٌن h-index نار أردنً لمن حصل على دي 250

 10-6بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 500 10-6بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 500

 15-11بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 750 15-11بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 750

 20-16بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1000 20-16بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1000

 25-21بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1250 25-21بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1250



3 
 

 30-26بٌن  h-index ٌنار أردنً لمن حصل علىد 1500 30-26بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1500

 35-31بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1750 35-31بٌن  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 1750

 35اكثر من  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 2000 35اكثر من  h-index دٌنار أردنً لمن حصل على 2000

 

، ٌمكن أن ٌمنح مكافأة أخرى شرٌطة أن h-indexالى فئة اعلى لقٌمة فً حال انتقال الباحث  .1

 .ال تقل الفترة من تارٌخ حصوله على المكافأة األولى مدة خمس سنوات

 ان ٌجب( سابعا سادسا، خامسا، رابعا، ثالثا، ثانٌا، أوال،)  المواد فً ورد ما مراعاة مع ( :-8) المادة

 :- التالٌة الشروط تنطبق

عند قبول البحث للنشر وعند تقدٌم طلب وعلى رأس عمله  الباحث معٌنا فً الجامعةأن ٌكون  .1

 .ساتذة الزائرٌن او الباحثٌن المشاركٌن العاملٌن خارج الجامعةالحوافز، وال تصرف المكافأة لؤل

 شرٌطة هاإقرار تارٌخ من سنوات 5 آخر خالل المنشور العلمً االنتاج على األسس هذه تطبق .2

 الجامعة فً الباحث عمل الى ٌشٌر ما البحث فً ٌظهر ان

     وذلك المكافأة، من جزء صرف ٌتم أن ٌجوز العلمً، البحث مجلس من تنسٌب على بناء .3

 .البحث فً الباحث وترتٌب الجامعة، تصنٌف على الباحث تأثٌر مقدار حسب

 


