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 وتشجيعه في الجامعة نشر البحثي النوعيال تعزيز تعليمات 
 

 توصيات اللجنة الخاصة بذلك والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الجامعة  

بناء على تكليف من مجلس الجامعة للجنة الخاصة من املجلس من أجل تقديم مقترح لنقل البحث العلمي من 

 من عمل كافة أفراد الكادر األكاديمي وتقديم مقترحات مرحلة املبادرة  
ً
الذاتية الى مرحلة أن يكون جزًء أصيال

 حول كيفية رفع كفاءة البحث العلمي وتحفيزه وربطه بالعالوة السنوية. 

وقد أخذت اللجنة بعين االعتبار االنظمة والتعليمات الخاصة بالبحث العلمي ومهام عضو الهيئة التدريسية 

والتي تنص على أن جزء من مهام عضو   2004 عام  من انظمة وتعليمات الجامعة املقرة في  د(    24)وخاصة املادة  

 تطوير املعرفة وتنمية املجتمع. نهاية املادة بهدف ى هيئة التدريس القيام بأبحاث علمية .... وال

هذا وقد توصلت اللجنة بعد مناقشات معمقة الى التوصيات التالية والتي تراها مناسبة لتعزيز البحث العلمي  

 على مستوى الجامعة.   ورفع كفاءته

 

:
ً
 أوال

 والذين اتموا استقطاب اعضاء هيئة تدريسية بحثية ناشطة من خريجي جامعة القدس املتميزين   (1
ً
  اكاديميا

 1دراسات عليا من "جامعات مرموقة".

-   جدد من خارج الجامعة درسوا على املستويات الثالثا  بحثيناشطة    استقطاب أعضاء هيئة تدريسية (2

على املستوى   1"جامعات مرموقة"ماجستير، ودكتوراه خارج جامعة القدس وتلقوا تعليمهم في    -كالوريوس ب

 األكاديمي والبحثي.  

 . 2" حوافز" في عملية البحث من خالل تقديم  االنخراطعضاء الهيئة التدريسية على أتشجيع  (3

بشرط   البحث العلمي  كان منخرطا في   االتدريس إذعضاء الهيئة التدريسية على إعفاء جزئي من  أحصول   (4

 الجامعة.  وقوانينبما ينسجم مع أنظمة يعمل عمل إضافي "داخل أو خارج الجامعة"  أال
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تأسيس ي  تقديم   (5 الجامعة  ألعضاء  ”Seed Funding“تمويل  تغطيها  التدريسية  البحث   الهيئة  ميزانية  من 

 ب من أنظمة البحث العلمي.  10مادة لل وفقا العلمي

في كتابة مقترحات بحثية من خالل وحدة خاصة لديها الخبرة في الكتابة والبحث   الباحثين  دعم ومساعدة (6

 . من أنظمة البحث العلمي3املادة  عن ممولين.

 (  Digital Libraryمن قواعد بيانات إلكترونية مرموقة ) لالستفادةتوفير آليات  (7

 

: منح  
ً
 النشر العلمي تمكافآثانيا

وضمن الجائزة   جميع العلى    ةعادل  تعليماتوتكون املكافآت ضمن    3"مجالت مرموقة" في للنشر  مكافآت    منح

السنوية للبحث العلمي في جامعة القدس بإشراف عمادة البحث العلمي وتحكيم لجنة مرموقة توص ي بها عمادة  

 البحث العلمي ويكلفها رئيس الجامعة. 

 وتكون املنح كالتالي:

  .أدناه(  موضحهو  )كما    ب و  أمجالت فئة  منشورة في  أبحاث    10من    أكثر الذين لديهم رصيد  الباحثين (أ

كان   اذا  الباحث  الكاتب  يمنح  او  رئيس  العام   خالل  Q2, Q1مصنفة  مقاالت    في املتراسل(  )باحث 

 . Q2دوالر( عن كل بحث في  400و ) Q1 في  بحث( عن كل دوالر 600) وقدرهاجائزة  واحدال كاديمياال

باحث رئيس او الكاتب  ك   ونشرواقل من عشرة مقاالت  أ  والذين لديهم رصيد بحثي  آلخرين للباحثين ا (ب

 : الواحد األكاديمي خالل العام املتراسل

 فئة ا، ب، ج، د. تكون على األقل  دوالر عن كل نشره بحثية 200 -

 . Q2دوالر( عن كل بحث في  400و ) Q1 في  بحثدوالر عن كل  600 -

 دوالر عن كل بحث 100كباحث مشارك يمنح  ا، بج( اي باحث ينشر في الفئات         

 العلمي على الطالب الباحثين من جامعة القدس نظام منح مكافآت النشر   قد( يطب         

 : ثالثا     

 لهم التسهيالتتشجيع الباحثين على الزيارات البحثية في جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة وتقديم  (1
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  تشجيع الباحثين على تقديم أوراق بحثية في مؤتمرات علمية برعاية مؤسسات وجمعيات بحثية مرموقة  (2

 وتقديم الدعم املادي لهم. 

من أهمية في رفع اسم تشجيع الباحثين على االنخراط في دراسات وشراكات عاملية متعددة الدول ملا لها   (3

 الجامعة والباحث في التصنيفات العاملية 

تطبيقية   (4 أبحاث  في  النخراط  ا  على  الباحثين  التنمية    ومتعددةتشجيع  اهداف  وتخدم  التخصصات 

 املستدامة 

بما ال يتجاوز    )د  ج،   ب,   فئات أ,(ذلك    غير  و   ,Q1, Q2كاملة في مجالت    تقوم الجامعة بتغطية نفقات النشر (5

 دوالر.  500

 من خالل:   وتحليل نتائج البحوثتسهيل عملية فحص  (6

 .التابع لكلية العلوم والتكنولوجيا تخصصاملعتمد و املحصائي ال مركز تحليل  •

 من خالل: البحثية العينات وتحليل تسهيل عملية فحص  ( 5

 لية االتية: وذلك حسب اآلاالستفادة من جميع مختبرات الجامعة البحثية والخدماتية  •

 توفير أجهزة البحث العلمي للجميع عبر نظام مركزي. -

 . من خالل مراكز الخدمات التحليلية املعتمدة واملتطورةتقدمة توفير خدمة التحليل على األجهزة امل -

تع - الباحث من  في حال  يتم مساعدة  الالزمة،  التجهيزات  لعدم وجود  الجامعة  في  الخدمة  تقدم  ذر 

 املالية باستخدام خالل تسهيل عمل الفحص او الخدمة خارج الجامعة وأن تقوم الجامعة بالتغطية  

 .  موجود على صفحة الجامعةنموذج رسمي  

 

 
ً
 لألبحاث املنوي نشرها في مجالت مرموقة.  والترجمةالتحرير خدمات  يمتساعد الجامعة في تقد :خامسا

 :
ً
 سادسا

القيام بالبحث العلمي يعتبر    ماانعدالقيام بالبحث العلمي.    عضو هيئة التدريسان من واجبات ومهام   •

 تقصير بالقيام بالواجبات املنصوص عليها في أنظمة وتعليمات الجامعة 
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أن يقوم   ( يشترط2021/2022األكاديمي )لدى التعاقد مع أي عضو هيئة تدريس جديد ابتداء من العام   •

تعذر ، وإن    4 او القيام "بعمل بحثي مكافئ"   سنويا  د  ا،ب،ج،مفهرسة    بنشر ورقة علمية في دوريات عاملية

 إذا عجز عن تحقيق ذلك يتم إنهاء التعاقد معه.   آخرتينُيعطى فرصة لسنتين  ذلك

ابتداء من   • العلمي  التفرغ  نظام  تفعيل  الناشطين ضمن   وتكون   2021/2022إعادة  للباحثين  األولوية 

 االكاديمية.  والشؤونمع عمادة البحث العلمي  والتشاور معايير تحددها الكلية بالتنسيق 

و االجازة  أا خالل سنوات التفرغ العلمي  نشرهلتي يتم  ا  بحوثيجب ان تكون جامعة القدس مذكورة في ال •

 و االبتعاث. أبدون راتب 

% من التقييم   40وزن االنتاج البحثي ما ال يقل عن    ” ويكون Tenure"األكاديمي    ل التثبيتإعادة تفعي •

 النهائي. 

 

: الباحثين من خارج الجامعة 
ً
 سابعا

القدس وينشرون   • تربطهم عالقات بحثية مع جامعة  الذين  الباحثين  البند يخص مجموعة من  هذا 

 "  باسمأبحاثهم 
ً
 أو ثانيا

ً
 " First or second affiliationالجامعة أوال

بحث   .1 أي  نشر  من    باسمعند  للتأكد  العلمي  البحث  عمادة  مع  بالتنسيق  يكون  القدس  جامعة 

 ات الجامعة.  البحث مع أنظمة وتعليم انسجام

اخالقيات   .2 لجنة  من  املوافقة  على  الحصول  تطلب   البحثيجب  إذا  القدس  جامعة  من  العلمي 

 األمور. 

 الباحث.  القدس لهذا على جامعة  استحقاق وظيفيال يوجد أي  .3

 في النقطة الثانية من مكافآت البحث العلمي  .4
ً
  يتم تطبيق تعليمات املكافآت حسب ما ورد سابقا

 . على هؤالء الباحثين

يمكن لهؤالء الباحثين التقدم بالشراكة مع باحثين من جامعة القدس والتنسيق مع عمادة البحث  .5

 قترحات بحثية للحصول على تمويل واالستفادة من خدمات الجامعة.  مالعلمي 
_______________________________________________________________________  

جامعة من قائمة شانغهاي   500مرموقة: تكون ضمن ترتيب اول جامعات -1  

mailto:Research@admin.alquds.edu


بسم هللا الرحمن الرحيم                                               

 

 

Deanship for Scientific Research 

 عمادة البحث العلمي 
Dr. Elham Kateeb 

 
Research@admin.alquds.edu +970 2 2791293 

 
ا من أنظمة وقوانين البحث العلمي 8الحوافز: ما تقدمه عمادة البحث العلمي من جوائز تقديرية للباحثين استنادا للمادة  -2  

مجالت تقع ضمن الفئات التالية:  -3  

Web. Of Science   - ا   

Scopus ب-   

Emerging source citation index -  ج 

ARCIF والقوائم المعتمدة للمجالت الجامعة األردنية -د   

 العمل البحثي المكافئ: نشر كتب، فصل في كتاب، تطوير براءة اختراع، تطوير منتج  -4
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