التاريخ 2015/12/30 :
المعايير األساسية في دعم البحث العلمي
أوالً :المعايير األساسية في دعم المشاركة في المؤتمرات
المعيار األول:

أن يكون المؤتمر المعني محكما ويتم إرفاق مالحظات المحكمين مع طلب دعم المشاركة في المؤتمرات.

المعيار اللثاني:

أن يكـ ــون للمؤتمر المعنــي مــوقــعا علـى شبكة المعلومات )اإلنترنت) وأن تكــون األوراق المقــدمــة فيــه مسجلــة عل ــى قواعد بيانات

ومحركات بحث عالمية مثل  Google Scholar, Scopusوليس حص اَر .
المعيار الثالث:

أن يكون القبول للورقة البحثية الكاملة وذلك لتتم الموافقة على الدعم أما إذا قُبلت للعرض كملصق فقط فيمكن حصول الباحث

على الدعم إذا توافر كال الشرطين التاليين :

 .1أن تكون المادة العلمية للورقة البحثية الكاملة قد حكمت .
 .2أن تنشر الورقة البحثية الكاملة على قاعدة بيانات ومحركات بحث عالمية.
المعيار الرابع:

يتم دعم الباحث مرة واحدة فقط خالل الفصل الدراسي للمشاركة في المؤتمر ويمكن دعمه على الفصل الدراسي الصيفي إذا لم
يكن لديه عبء تدريسيا في ذلك الفصل .
المعيار الخامس:

يتم دعم المشاركة في المؤتمرات لكل من أعضاء هيئة التدريس من حملة جميع الدرجات العلمية وللطلبة وحسب األصول .

المعيار السادس:

تم تحديد قيمة الدعم للمشاركة في المؤتمرات حسب المناطق الجغرافية المذكورة أدناه وكما يلي:
المنطقة

الحد األقصى للدعم ( دينار أردني )

الواليات المتحدة األمريكية وكندا واليابان

1200

الدول األوروبية

900

الدول العربية

660

دول المغرب العربي

780

دول شرق أسيا

960

المعيار السابع:

يجب مراعاة ما يلي عند التقديم للحصول على دعم المشاركة في مؤتمر :
أ-

أن يقوم الباحث بتقديم الطلب إلى الكلية قبل شهر (كحد أقصى) من انعقاد المؤتمر.

ب -أن تقوم الكلية بإرسال الطلب إلى عمادة البحث العلمي خالل أسبوعين (كحد أقصى) من استالمه من قبل الباحث.
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المعيار الثامن:

أن يتم إرفاق ما يلي عند التقدم لطلب دعم المشاركة في المؤتمر:
 .1نسخة البحث الورقية واإللكترونية.
 .2نسخة قبول البحث الكامل المقبول.
 .3محضر لجنة البحث العلمي بالكلية .
 .4مطوية حول المؤتمر وبرنامجه.
 .5نسخة البحث االلكترونية.
 .6تقرير المحكمين باستثناء مؤتمرات كلية التمريض التي تقبل البحث من خالل مراجعة الملخص فقط ( ) Abstractبشرط
ما يلي :
أ-

أن يكون المؤتمر في دورته الثالثة على األقل .

ب -أن يتم نشر البحث كامال من خالل الهيئة المنظمة للمؤتمر .
المعيار التاسع:
إجراءات عمل التسوية المالية عند المشاركة في مؤتمر:
أ -اإلجراءات العلمية:

 )1أن يقوم الباحث بإقامة جلسة نقاش داخل القسم المعني بعد عودته من السفر بحضور عميد البحث العلمي
والدراسات العليا .
 )2أن يتم تحميل البحث على بوابة البحث العلمي في الجامعة ان امكن او الملخص لهذا البحث
 )3تسليم نسخة عن دليل المؤتمر تضمن فيها ورقة الباحث .
 )4تسليم شهادة (أو كتاب) حضور من المؤتمر .

ب -اإلجراءات المالية:

 )1تعبئة نموذج تقرير عن حضور مؤتمر
 )2تسليم جدول بالمصاريف .
 )3تسليم كافة الفواتير والوصول المالية.

 )4تسليم كعب التذكرة (  ) Boarding Passأو صورة عن جواز السفر.
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ثانياً :المعايير األساسية في دعم نشر األبحاث في المجالت العلمية:
المعيار األول:

النشر في المجالت المحكمة والمتخصصة .

المعيار الثاني:

أن ال يكون قد حصل أحد المؤلفين أو جميعهم على دعم خارجي كامل للنشرمن داخل الجامعة أو خارجها.

المعيار الثالث:

يتم دعم النشر في المجالت من الفئة األولى والمتواجدة في قواعد بيانات العالمية مثال وليس حص ار )،ISI Thomson
 (ERA ، Scopusدعما كامال حسب األصول.

المعيار الرابع:

يتم دعم النشر في المجالت ذات الفئة الثانية اذا توفرت األسس التالية:
 )1أن تكون المجلة محكمة .
 )2أن يكون عمر المجلة ال يقل عن  3سنوات .
 )3أن تكون منشورات المجلة مسجلة في قواعد بيانات عالمية على االنترنت.

 )4أشار المجلس على أن قيمة دعم النشر في المجالت سيكون بنسبة عدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة فيالدلفيا إلى
عدد المؤلفين الكامل .
المعيار الخامس:

لن يتم دعم نشر األبحاث في المجالت التي تفتقر إلى المصداقية والموجودة ضمن  Beall's listعلى الرابط التالي:
)(http: scholarlyoa.com/individual-journals/

إال إذا تواجدت في قواعد البيانات عالمية مثل(  ) ERA ، Scopus ، ISI Thomsonأو إذا تم إرفاق تقييما تفصيليا من

المجلة من المقيميين عن البحث حسب المعايير العلمية.
المعيار السادس:

تم إيقاف دعم النر في مجلة ) .(International Journal Of Businesses and Social Science

المعيار السابع:

عند التقدم لدعم نشر بحث في مجلة يجب أن يعبا النموذج الخاص وتسليم األوراق التالية:
 )1نسخة البحث الورقية واإللكترونية
 )2نسخة قبول البحث للنشر في مجلة علمية محكمة
 )3نسخة من تقرير المحكمين
 )4صورة عن الموقع االلكتروني للمجلة.
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المعيار الثامن:

إجراءات عمل التسوية المالية عند دعم النشر في المجالت :
 )1نسخة البحث منشور في المجلة .
 )2وصل بالرسوم المالية التي تم دفعها للمجلة.
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