أسس اعتماد المجالت العلمية ألغراض النقل والتحويل والترقية
في الكليات اإلنسانية في الجامعة الهاشمية

صادرة عن مجلس العمداء بموجب قراره ذي الرقم ()2112/5/121
ويعمل بها من تاريخ إقرارها في 2112/11/12

أولا :تعرف الكليات اإلنسانية في هذه األسس وفقا لآلتي:

 كلية اآلداب  :اللغة العربية واللغة اإلنجليزية ،واألدب والدراسات الثقافية ،والعالقات الدولية ،والعلومالسياسية ،وعلم االجتماع والدراسات اإلسالمية.

 -كلية العلوم التربوية.

 كلية الملكة رانيا للطفولة. -كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية.

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. -كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

على أن تنطبق تعليمات الهيئة التدريسية في الجامعة الهاشمية رقم ( )9لسنة  4002وما جاء في

الفصل الرابع منها تحت عنوان " الترقية والنقل " المواد (.)42-81

ثاني ا :المجالت العلمية في الكليات اإلنسانية التي تكون مصنفة في أي من التصنيفات التالية:

- Thomson Reuters, Science Citation Index.
- Social Science Citation Index.
- Scopus.

- The European Reference Index for Humanities.
- Excellence in Research for Australia (ERA).
- Australia Business Dean Council (ADBC).
- Association of Business School (ABS).

(أن ال يزيد عدد األبحاث على بحثين) - EBSCOHOST/Current Abstract
- Eric.

- ECONLIT.
- OVID.

ثالث ا :المجالت الوطنية الصادرة عن الجامعات األردنية الرسمية والمدعومة من صندوق دعم البحث
العلمي /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابع ا  :المجالت العلمية التي تصدر عن الجامعات العربية أو مراكز البحوث أو الجمعيات أو ال تحادات
العلمية المهنية أو المجامع اللغوية على ان تحقق الشروط التالية-:

أ  -المجالت العلمية التي تصدر عن الجامعات العربية تكون من أول ( )800جامعة في سنة القبول أو
النشر ضمن تصنيف الجامعات (.)QS University Ranking Arab Region

ب -التحقق من جدية التحكيم السري وموضوعيته مرفقاً مع البحث المنشور او المقبول للنشر رسالة
القبول.

ج -أن ال تقل نسبة البحوث غير المحلية المنشورة بها عن (.)%40
د -أن تكون المجلة متخصصة في أحد المجاالت األكاديمية.

ه -أن يكون لها رئيس وهيئة تحرير من األساتذة في مجال التخصص.

و -أن تكون المجلة دورية وتصدر بشكل منتظم وأن يكون قد مضى على بداية إصدارها مدة ثالث
سنوات على األقل.
خامس ا :المؤتمرات العلمية-:

يعتمد المؤتمر العلمي العالمي في الجامعة الهاشمية إذا توافرت فيه الشروط اآلتية-:

 .8أن يكون له لجنة تحضيرية لتنظيم شؤونه اإلدارية والمالية وتحديد أهدافه ،وأن يكون له لجنة علمية
لتنظيم شؤونه العلمية المتعلقة بإختيار المتحدثين الرئيسين ،واإلشراف على تحكيم البحوث المقدمة

للمؤتمر أن يظهر ذلك في نشرات دعوة المؤتمر الورقية أو اإللكترونية.

 .4أن يكون المؤتمر متخصصاً في أي من مجاالت المعرفة اإلنسانية واإلجتماعية.

 .4أن تنظمه جامعة أو معهد علمي أو جمعية علمية أو مركز بحث أو دار نشر عالمية أو مجمع لغة.

 .2أن يحكم البحث المقدم كامالً ،على ان يقدم الباحث ما يثبت ذلك من خالل مالحظات المحكمين
الذين حكموا البحث.

 .5أن ينشر البحث كامالً في كتاب خاص بوقائع المؤتمر (ورقياً أو الكترونياً) أو في عدد خاص من
مجلة علمية معتمدة.

