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أوالً :تسمى ىذه األسس بأسسس مسنح أعاساء ىي سة التسدريس يف جامعسة عجلسون الوطنيسة نسوافز نسن يرومسون بنشسر أ سا م يف وس ت

متخصصسسة أي يرومسسون بتسسألي وتسسا أي فصسسن يف وتسسا ينشسسر مسسن قبسسن ار شسسر عانيسسة أي ىليسسة ،أي يرومسسون بتسسسجين بسراءات
علميسسة
ّ
اخرتاع عانية أي ىلية ،أي مت االستش ا ببحو م عانياً.
متميسزا يالن سول بالبحسث العلمسي علسى مسستو
ثانياً :هتسد ىسذه األسسس تش تشسجيض أعاساء ىي سة التسدريس للنشسر يف وس ت عانيسة ّ
اجلامعة يانستو الوطين.

ثالثاً :تصر اجلامعة ألعااء ىي ة التدريس في ا الذين ينشرين و اً يف و ت ُمدرجة يف قاعدا البيا ات ( )Thomson ISIأي
( )SCOPUSانكافآت انالية اآلتية عن البحث ينسب معامن التأ ري للمجلة (:)Impact factor
انكافأا ( ينار أر ين)
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رابع ااً :تصسسر اجلامعسسة ألعاسساء ىي سسة التسسدريس في سسا السسذين ينشسسرين و ساً يف اجمل س ت الوطنيسسة انعتمسسدا مسسن قبسسن ولسسس التعلسسيم العسسا
يالبحث العلمي األر ين ،ياليت ال حترق الشريط الوار ا يف الثاً أع ه مكافأا مالية مردارىا  200ينار عن البحث.

متخصصسة يهسا ىي سة حتريسر عانيسة يينتمسي
خامساً :تصر اجلامعة ألعااء ىي سة التسدريس في سا يالسذين ينشسرين و ساً يف وس ت علميسة
ّ
البانثون الذين ينشرين و م في ا تش مناطق جغرافية يتلفة ،ياجمللة معريفة للمتخصصني يماى على صديرىا ما ال يرن عن ث
سسنوات يتصسدر عسن ار شسر عانيسسة أي عيسة علميسة م نيسة أي جامعسسة أي مروسز سث مكافسأا ماليسسة عسن البحسث مرسدارىا ( )100مائسسة
ينار أر ين.
متخصصة تصدر عن جامعة أر ية أي عربية
سادساً :تصر اجلامعة ألعااء ىي ة التدريس في ا الذين ينشرين و اً يف و ت علمية
ّ
يماى على صديرىا ث سنوات مكافأا مالية عن البحث مرسدارىا ( )100ينار أر ين.

ىكمساً يمنشسوراً مسن قبسسن ير شسر عانيسة ،ييف وسسا
ساابعاً :تصسر اجلامعسة ألعاسساء ىي سة التسدريس في سسا السذين ينشسرين وتابساً أي أوثسسر ّ

ختصص البانث مكافأا مالية مردارىا ( )500ينار أر ين عن ون وتا شريطة أن ال يكون الكتا مست ً مسن رسسالة ماجسستري أي
وتوراه.
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ثامناً :مض مراعاا ما ير يف سسابعاً ،تصسر اجلامعسة ألعاساء ىي سة التسدريس في سا السذين ينشسرين وتابساً أي أوثسر ىكمساً يمنشسوراً مسن قبسن
ير شر يعتمدىا ولس البحث العلمي يف اجلامعة ييف وا ختصص البانث مكافأا مالية مردارىا  300ينار أر ين عن ون وتا
شريطة أن ال يكون الكتا مست ً من رسالة ماجستري أي وتوراه.

تاسعاً :تصر اجلامعة ألعااء ىي ة التدريس في ا الذين ينشرين فص ً أي أوثر يف وتا ى ّكم يمنشور من قبن ير شر عانية ،ييف
وا ختصص البانث مكافأا مالية مردارىا  200ينسار أر ين للكتسا علسى أن ال يكسون ىتسو الفصسن أي أ جسزء منسو قسد مت شسره
سابراً أي مست ً من رسالة ماجستري أي وتوراه.
عاشراً :تصر اجلامعة ألعااء ىي ة التدريس في ا انسجلني براءات اخرتاع مسجلة عانياً أي ىلياً عسن طريسق اجلامعسة يًنونسة نسسب
األصسو مكافسسأا ماليسسة مرسسدارىا ( )500ينسسار أر ين عسسن وسسن بسراءا اخسرتاع مسسسجلة عانيساً ي ( )200ينسسار أر ين عسسن وسسن بسراءا اخسرتاع
مسجلة ىلياً.

حااادع عشاار :تصسسر اجلامعسسة ينسسرا يانسسدا للبحسسث الوانسسد مكافسسأا ماليسسة ألعاسساء ىي سسة التسسدريس السسذين مت االستشس ا ببحسسو م خسسر
مخس سنوات مكافأا مالية يفراً لآليت:
عد مرات االستش ا ياإلشارا للبحث

قيمة انكافأا ( ينار أر ين)
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ثاني عشر :توّزع نوافز النشر العلمي يف نالة يجو أوثر من بانث /مؤل  /يرتع نسب النسب الوار ا يف اجلدي اآليت:
عدد الباحثين
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ييوزع الباقي على البانثني اآلخرين بالتساي .
مالحظة  :أوثر من  4بانثني األي ّ %30
ثالث عشر :تلغي ىذه األسس أ قرارات سابرة جمللس العمداء خبصوص حوافز نشر البحث العلمي.
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