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 .2المجالت العلمية-:
أولا -:تعتمد الجامعة الهاشمية المجالت العلمية ،الورقية وااللكترونية التي يتيوا ر هنهيا معلوميات تتعلي

بهدف المجلة ومجالها ،ورقم إيداهها ،وهيئة تحريرها ،وناشرها ،وتعليماتها للباحثين ،وطر تقيديم
البحوث ومتابعتها ،وحقو الملكية الفكرية ،واالشتراكات ،وقواهيد البيانيات والفهيار التي تيدرجها

وصدورها بانتظام وسنة صدورها ،إذا وقعت ضمن الفئات اآلتية:

 .2إذا كانت المجلة مدرجة
أ-

التخصصات

إحدى مؤسسات التصنيف العالمية اآلتية-:

الكليات العلمية:
)1. Thomson Reuters (ISI
2. SCOPUS

ب -التخصصات

الكليات اإلنسانية:
)Thomson Reuters (ISI
SCOPUS
EBSCOHOST/ Current Abstract
EconLit

1.
2.
3.
4.

 .2تعتم ييد المج ييالت ا ردني يية التي ي تش ييرف هل ييت إص ييدارها و ار التعل يييم الع ييال والبح ييث العلمي ي
المملكة ا ردنية الهاشمية.

و

جميع الحاالت يجب توا ر الشروط اآلتية

يي

المجلة الهتمادها:

 .1أن تصييدر هيين جامعيية أو معهييد هلم ي أو اتحيياد هلم ي مهن ي  ،أو دار نشيير هالمييية ،أو مرك ي
بحوث وبصور منتظمة.

 .2أن يكون لها هيئة تحرير متخصصة.
 .3أن تكيون البحيوث المقدميية محكمية بموجييب رسيائر المحيررين للباحييث التي تشييير بو يو إلييت أن
البحث قد تم تحكيمه أو مالحظات المحكمين المتخصصين.

 .4أن يكون قد م ت هلت صدورها ثالث سنوات هلت ا قر.

 .5أن ير ي الباحييث مييا يشييير إلييت تيياري إرسييار البحييث للنشيير وتيياري قبولييه ،وتيياري نشيير  ،ورقيييا أو
الكترونيا.

 .6أن تكون المجلة متخصصة

أحد مجاالت العلوم والمعر ة.

ثاني ا -:يعتمد مجل

العمداء قائمة المجالت العلمية المحلية واإلقليمية والعالميية للنشير ي الكلييات اإلنسيانية

بناء على تنسيب من القسم األكاديمي وتوصية من مجلس الكلية المعني.
ا

ثالثا ا -:تعتمييد أ مجيالت أخييرى للنشير

يراق الترقيية أو النقيير مين ئيية إليت ئيية بعيد أن يييتم اهتمادهيا ميين

بنااء علاى تنسايب مان القسام األكااديمي وتوصاية مان مجلاس الكلياة المعناي
قبر مجل العمداء ا
هلت أن تتحق يها الشروط السابقة.

رابع ا -:لمجل

العمداء و سباب مبرر إهاد النظر

تقيييم أ مجلية

يراق النشير العلمي باهتمادهيا أو

إلغاء اهتمادها.

 .IIالمؤتمرات العلمية-:
 -يعتمد المؤتمر العلم العالم

الجامعة الهاشمية إذا توا رت يه الشروط اآلتية-:

 .1أن يكييون لييه لجنيية تح يييرية لتنظيييم شييؤونه اإلدارييية والمالييية وتحديييد أهدا ييه ،وأن يكييون لييه لجنيية هلمييية
لتنظ يييم ش ييؤونه العلمي يية المتعلق يية باختي ييار المتح ييدثين الرئيس ييين ،واإلشي يراف هل ييت تحك يييم البح ييوث المقدم يية
للمؤتمر ويظهر ذلك

نشرات دهو المؤتمر الورقية أو االلكترونية.

 .2أن يكون المؤتمر متخصصا

أ من مجاالت المعر ة.

 .3أن تنظمه جامعة أو معهد هلم أو جمعية هلمية أو مرك بحث.

 .4أن يتم تحكيم البحث المقدم كامال ،هلت أن يقدم الباحث ما يثبت ذلك من خالر مالحظات المحكمين
الذين حكموا بحثه.

 .5أن ينشر البحث كامال

وقائع المؤتمر الورقية أو االلكترونية.
ت.ح 7102/5/01

