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تعميمات حوافز ومكافأت النشر العممي والتأليف ألعضاء هيئة التدريس
في جامعة جدا ار

المادة ( :)1تسمى ىذه التعميمات بتعميمات حوافز النشر العممي الخاص بأعضاء ىيئة التدريس في جامعة جدا ار الذين

ينشرون بحوثيم العممية في المجالت العممية المصنفة عالمياً في قاعدة بيانات  Clarivateاو Scopusاو في المجالت
المميزة والعريقة مثل  Nature and Scienceاو ما يعادليما ،او يقومون بتأليف كتب او فصول في كتب تنشر من قبل

دور نشر عالمية  ،او يقومون بتسجيل براءات اختراع عالمية ،او تم االستشياد ببحوثيم عالمياً ،أو مجالت عالمية محكمة مثل

 EBSCOاو ما يعادليا.

المادة ( :)2تيدف ىذه الحوافز لمنيوض بالبحث العممي عمى مستوى الجامعة والمستوى الوطني ورفع مستوى الجامعة لتكون
من ضمن أفضل الجامعات عمى المستوى العالمي وتحقيق الحضور العالمي لمجامعة وألعضاء ىيئة التدريس.

المادة ( :)3تمنح الجامعة الحوافز عمى النحو التالي:
أوالً :حوافز النشر العممي في مجالت عالمية

المادة (:)4
أ.

تصرف الجامعة بتنسيب من عمادة البحث العممي مكافأة مالية ألعضاء ىيئة التدريس الذين نشروا بحوثيم ( Full Article Or Full
 )Reviewفي مجالت عالمية مصنفة ضمن قواعد البيانات الواردة في المادة ( )1من ىذه التعميمات وبحد اقصى مقداره ( )2500ألفان
وخمسماية دينار وعمى النحو اآلتي:
-1

( )5000خمسة أالف دينار لمن نشر بحثاً في المجالت الريادية .Nature and Science

 -2الجدول التالي يوضح الية النشر في قواعد البيانات العالمية التالية:

1

الشروط

فئة المكافأة

قيمة المكافأة (كنسبة مئوية من الحد االقصى)

1

%111

Q1

2

%81

Q2

SCI,SCIE,SSCI,AHCI

3

%51

Q3

SCI,SCIE,SSCI,AHCI

4

%41

Q4

SCI,SCIE,SSCI,AHCI

5

%91

Q1

…ESCI:EMERGING SOURCES

6

%61

Q2

ESCI:EMERGING SOURCES

7

%41

Q3

ESCI:EMERGING SOURCES

8

%31

Q4

ESCI:EMERGING SOURCES

9

%81

Q1

10

%51

Q2

11

%31

Q3

12

%21

Q4

13

%41

……..

SCI,SCIE,SSCI,AHCI

14

%25

……..

…ESCI:EMERGING SOURCES

15

%11

Scopus

Thomson
SCI,SCIE,SSCI,AHCI

INTERNATIONAL,EBSCO

 1عدلت بقرار هجلس العواداء رقن ( )121الجلسة رقن ( )8تاريخ 2021/1/22م.
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ب .اذا كان البحث المنشور يحقق احد الشروط المبينة في البند (أ) من ىذه المادة ولكنو ليس Full Article Or Full Review

فتحسب لو %50من قيمة المكافأة المبينة في الجدول اعاله ويشمل ذلك البحوث المصنفة :

Short paper, Technical note, Mini-review, Clinical report, Case report, Short report, Short review and

perspective.

ثانياً :حوافز نشر كتاب او فصل في كتاب:

المادة(:)5

أ .تصرف الجامعة بتنسيب من مجمس البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس الذين نشروا كتاباً ( )Textbookاو اكثر محكماً

ومنشو اًر من قبل دور نشر عالمية وفي مجال تخصص البحث مكافاة مالية مقدارىا ( )1000دينار لكل كتاب عمى ان ال يكون
محتوى الكتاب مستمخص من رسالة ماجستير او دكتوراه ،عمى ان يقدم الباحث نسخة لمكتبة الجامعة عمى سبيل االىداء

وشريطة اجتيازة تحكيم ايجابي من قبل محكمين خارجيين وبعد عمل درجة التحقق من فحص االستالل واألنتحال.
فصال او اكثر في كتاب محكم
ب – تصرف الجامعة بتنسيب من مجمس البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس الذين نشروا
ً
ومنشور من قبل دور نشر عالمية مكافاة مالية مقدارىا ( )500دينار لكل كتاب  ،عمى ان ال يكون محتوى الفصل او اي جزء

منو تم نشرة سابقاً ويبت مجمس البحث العممي في ىذه الطمبات ومدى استحقاقيا لمحوافز.

المادة (:)6

ثالثاً :حوافز براءة اإلختراع:

تصرف الجامعة بتنسيب من مجمس البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس المسجمين براءات اختراع عالمية مسجمة وممنوحة

باسم الجامعة ( )assigneeحسب االصول مكافاة مالية مقدارىا ( )1000دينار لكل براءة إختراع.

المادة (:)7

رابعاً :حوافز افضل كمية في البحث العممي:

تصرف الجامعة بتنسيب من مجمس البحث العممي الفضل قسم في الكمية التي حصل أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى أكبر

عدد من الجوائز واالنشطة البحثية المتميزة خالل العام الجامعي مكافأة مالية مقدارىا ( )2500دينار  ،باإلضافة لشيادة تقدير
لمكمية ودرع بإسم الكمية وذلك وفقاً لممعايير التالية :

النسبة

الرقم

المعيار

1

معدل النشر =(عدد االوراق المنشورة في دوريات عالمية مصنفة /عدد اعضاء ىيئة التدريس في الكمية ) %70

2

عدد براءات اإلختراع

%10

3

عدد الجوائز الدولية والمحمية

%10

4

عدد البحوث الممولة من خارج الجامعة وقيمة الدعم

%10

أحكام عامة:
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المادة (:)8

في حال وجود اكثر من باحث عمى طمب الحوافز  ،توزع المكافات المالية عمى النحو التالي:
عدد الباحثين

نسبة توزيع المكافاة

باحثان اثنان

 %60الباحث األول

 %40الباحث الثاني

ثالثة باحثين

 %50الباحث األول

 %30الباحث الثاني

 %20الباحث الثالث
أربعة باحثين

خمسة باحثين او اكثر

 %40الباحث األول

 %30الباحث الثاني

 %20الباحث الثالث

 %10الباحث الرابع

 %35الباحث األول

 %25الباحث الثاني

 %20الباحث الثالث
 %20توزع عمى الباحثين اآلخرين بالتساوي.

المادة ( )9توزع المكافاءات المالية حسب الرتبة عمى النحو اآلتي:
رتبة الباحث (عند القبول لمنشر)

النسبة المستحقة من قيمة المكافأة

أستاذ

%111

أستاذ مشارك

%75

أستاذ مساعد

%51

مدرس أو مدرس مساعد

%25

المادة ( :)11في حال وجود باحثين عمى المنتج العممي من خارج الجامعة  ،تصرف المكافأة لمباحثين من الجامعة فقط وتحدد
بناء عمى ترتيب اسمائيم عمى البحث وكما ىو مبين في الجدول الوارد في المادة ( )8من ىذه التعميمات.
قيمة المكافاة ً
المادة ( :)11إذا كان اي من الباحثين استاذاً ازئ اًر في الجامعة وظير عمى البحث اسم جامعة جدا ار كمكان عمل الباحث

( )Affiliationفيعامل معاممة اعضاء الييئة التدريسية في الجامعة وتوزع عمى  12شير بواقع شيري.
المادة ( :)12الشروط العامة لمتقدم لمحوافز:

 -1ان يكون المتقدم عضو ىيئة تدريس في الجامعة عند قبول البحث لمنشر وعند تقديم طمب الحافز .
 -2ظيور إسم الجامعة كمكان عمل الباحث ( )Affiliationعمى المنتج العممي المنشور .

المادة ( :)13في حال كان المنتج العممي مستالً من اعمال جامعية ويظير اسم الطالب /الطالب عميو  ،ال يحسب الطالب
/الطالب ضمن العدد الكمي لمباحثين ألغراض صرف الحوافز.

المادة ( :)14آلية التقدم لمحوافز :
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 -1تقديم نسخة من المنتج العممي المنشور.
 -2تعبئة النموذج الخاص بذلك الموجود عمى موقع الجامعة .
 -3عمل سكرين شوت ل  h-indexالقديم والحديث عمى موقع الجامعة.
المادة ( :)15إذا كان المنتج العممي المنشور منبثقاً من مشروع بحث عممي مدعوماً من الجامعة فيشترط اإلشارة الى ذلك في
البحث ( )acknowledgmentألغراض السير في اجراءات صرف الحوافز.

المادة ( :)16في حال ظيور اسم الجامعة كمكان عمل ثاني لمباحث ( )Double Affiliationعمى المنتج العممي المنشور

فيصرف لو  %50من الحوافز ( سواء كانت أبحاث ،أو  )h-indexالمستحقة حسب ىذه التعميمات عند عودتو لمجامعة.

بناء عمى تنسيب عمادة البحث العممي .
المادة ( :)17يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد فييا نص في ىذه التعميمات ً
المادة ( :)18يصرف لمباحثين الذين يتقاضون رواتب خارج سمم الرواتب أو يتقاضون عالوة بحث عممي )%40( ،من

المبالغ المنصوص عمييا في المادة ( )4وحسب أحكام المواد ( )8و ( )9من ىذه التعميمات ،شريطة نشر أبحاثيم في مجالت
تتبع قواعد بيانات .Clarivate , Scopus
المادة ( :)19يشترط لكل عضو ىيئة تدريس أن يقوم بإعداد مساق تعميم الكتروني لغايات تجديد عقده مع الجامعة.

المادة ( :)21يصرف لكل عضو ىيئة تدريس حوافز عن كل  )Scopus( H-indexيحصل عميو خالل عممة في الجامعة
ولمرة واحدة سنويا وذلك عمى النحو االتي:
 -1عدد النقاط ال

 H-indexمن 1-5يصرف لو مبمغ 250

دينار عن كل نقطة .

 -2عدد النقاط ال

 H-indexمن  8-6يصرف لو مبمغ 500

دينار عن كل نقطة.

 -4عدد النقاط ال

 H-indexمن  12فأكثر يصرف لو مبمغ  1000دينار عن كل نقطة.

 -3عدد النقاط ال

 H-indexمن  11-9يصرف لو مبمغ 750

دينار عن كل نقطة.

المادة ( :)21تصرف الجامعة بتنسيب من لجنة البحث العممي ومجمس البحث العممي في الجامعة ولمرة واحدة مكافأة مالية

ألعضاء ىيئة التدريس الذين تم اإلستشياد ببحوثيم ( )scopusخالل اخر خمس سنوات وبغض النظر عن الرتبة األكاديمية

كاألتي:
رقم

عدد مرات اإلستشياد في  Scopusباستثناء اإلستشياد الذاتي ()Self-citation

قيمة المكافأة بالدينار

1

49-25

300

2

75-50

600

3

أكثر من 75

900

المادة ( :)22تصرف الحوافز ألي عضة ىيئة تدريس موزعة عمى  12شير وتوقف في حال استقال عضو ىيئة التدريس من
الجامعة او تم إنياء عقده.

المادة ( :)23يبت مجمس العمداء في الحاالت التي لم يتم ذكرىا في ىذه التعميمات.
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