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 4(4112تعليمات مجلة جامعة جدارا للدراسات والبحوث لعام )1

 4111( من نظام البحث العلمي في جامعة جدارا لسنة 9صادرة بمقتضى المادة)

تسمى ىذه التعميمات )تعميمات مجمة جامعة جدارا لمدراسات كالبحكث ( كيعمؿ بيا مف تاريخ  : 1المادة 
41/41/4441. 

العبارات التالية حيثما كردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا ما لـ تدؿ تككف لمكممات ك  : 4المادة 
 القرينة عمى خالؼ ذلؾ :

 الجامعة : جامعة جدارا 

 الرئيس : رئيس جامعة جدارا 

 المجلس : مجلس البحث العلمي 

 العميد : عميد البحث العلمي في جامعة جدارا 

  لبحوثللدراسات واالمجلة : مجلة جامعة جدارا 

 رئيس التحرير : رئيس تحرير المجلة 

 هيئة التحرير : هيئة تحرير المجلة 

ات ػػػػػػػػػػػػػػجدارا لمدراسجامعة يكافؽ المجمس عمى تأسيس مجمة عممية  محكمة بعنكاف ) مجمة  : 3المادة 
 كالبحكث (.

                                                           

م.11/1/4111( تاريخ 11( الجلسة رقم )111تم إقرار هذه التعليمات بقرار مجلس العمداء رقم )  
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 .11/8/4112( تاريخ 41( في الجلسة رقم )411ر مجلس العمداء رقم  )عدلت هذه التعليمات بقرا 
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أعضاء أربعة منيـ أعضاء ىيئة  ثمانية يككف لممجمة ىيئة تحرير مككنة مف رئيس التحرير ك   -أ:  2المادة 
مف خارج الجامعة ككميـ مف ذكم االختصاص كالخبرة في مياديف البحث ك  كأربعة   تدريس في الجامعة

 . النشر العممي

رئيس الجامعة بتعييف رئيس تحرير لممجمة ممف يحممكف رتبة األستاذية في  إلىينسب العميد  -ب         
كلديو خبرة في ميداف النشر العممي كيصدر قرار تعيينو بقرار مف رئيس  األساسية،أحد تخصصات المجمة 

 لمتجديد .  تيفعة كيككف تعيينو لمدة سنتيف قابمالجام

يعيف المجمس أعضاء ىيئة تحرير المجمة بناءن عمى تنسيب مف رئيس تحريرىا ، عمى أف يراعى  -ج       
 رير لمدة سنتيف قابمة لمتجديد .تمثيؿ معظـ التخصصات ، كيككف تعييف عضك ىيئة التح

 تككف مياـ ىيئة تحرير المجمة ما يمي : :  5لمادة ا

 المجمة كرفع مستكاىا . أىداؼالعمؿ عمى تحقيؽ  -1
 اقتراح مقيمي البحكث في مكضكعات اختصاص المجمة المختمفة . -2
ى تعديالت عميو بناءن عم إجراءرفضو اك  أكاتخاذ القرار المناسب بخصكص قبكؿ البحث  -3

 نتائج التقييـ  .
دينار سنكيان لإلنفاؽ عمى إصدار  أالؼ( عشرة 44444يخصص المجمس مبمغان كقدره ) -أ  : 6المادة 

 دينار لكؿ عدد . أالؼالمجمة العممية الكاحدة كبحد أقصى خمسة 
" يتكلى تمكيؿ كالبحكثجدارا لمدراسات جامعة  ينشأ في الجامعة " صندكؽ مجمة   -ب       
 . اإصدارى
 تتككف المكارد المالية لصندكؽ المجمة مما يأتي :   -ج        

 المبمغ المقرر ليا مف ميزانية البحث العممي . -1
 . شتراكاتاإلشتراكات عكائد بيع  -2
 اليبات كالتبرعات التي ترد لصندكؽ المجمة . -3

 المحددة ليا كعمى النحك اآلتي :  األغراضتنفؽ ميزانية المجمة عمى  -د
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 يميف .مكافآت المق -1
دخاؿ األجكر كالخدمات كي -2  المعمكمات.شمؿ ذلؾ نفقات السكرتارية كالتحرير كا 
 رئيس كأعضاء ىيئة التحرير . مكافآت -3
 أية نفقات أخرل ذات صمة بالمجمة . -4

مف ميزانية المجمة بقرار مف العميد بتنسيب مف رئيس ىيئة التحرير كيككف  اإلنفاؽيتـ  –ق 
 مات كالقرارات المالية ك اإلدارية السارية في الجامعة .الصرؼ خاضعان لألنظمة كالتعمي

 يقدـ رئيس التحرير تقريران ماليان مفصالن في نياية كؿ عاـ يتضمف كاردات كنفقات المجمة . –ك 
تحمؿ المجمة عمى غالفيا الداخمي كالخارجي عبارة " مجمة عممية محكمة تصدر  أفيجب  –أ  : 7المادة 

 تحقؽ ذلؾ  . أف" ك تضاؼ كممة عالمية مفيرسة بعد ردفاألعف جامعة جدارا في 
 يسمح لممجمة بإصدار األعداد الخاصة .  -ب                       

يككف لممجمة ىيئة استشارية مف متخصصيف بارزيف في حقكؽ تخصصاتيـ مف داخؿ  –أ  : 8المادة 
 يئة التحرير .األردف كخارجو ، كيصدر المجمس قرار تعيينيـ بناءن عمى تكصية ى

 تككف مياـ الييئة االستشارية لممجمة ما يمي :  -ب    
 تقييـ مستكل المجمة ك أبكابيا بشكؿ دكرم . -1
خراجياتقديـ المشكرة لييئة التحرير في كؿ ما يتعمؽ بالمجمة كسياستيا كأبكابيا  -2  . كا 
جمة مميزه لمنشر في الم أبحاث أكمساعدة ىيئة التحرير في الحصكؿ عمى مراجعات  -3

 بعد تحكيميا .

يحدد المجمس بتنسيب  مف العميد كمصادقة رئيس الجامعة قيمة المكافآت الخاصة بييئة  –أ  : 9المادة 
 التحرير كالمحكميف .

داريايرتبط رئيس التحرير ماليان  -ب             . أك مف يفكضو رئيس الجامعة بكفنيان  كا 

بيانات كمصمـ مكقع الكتركني متكامؿ  ككمد خممتفرغ   لممجمةآميف سر يعيف في الجامعة  –أ  : 11المادة 
كمتجدد كفاعؿ لممجمة عمى صفحة االنترنت كمصمـ غرافيكي ، كذلؾ لمتابعة شؤكف المجمة كتنفيذ طباعتيا 



 
 

4 
 

خراجيا كالتعامؿ   االستعانةفييا كفؽ المكاصفات كالشركط العامة لمنشر ، كلرئيس التحرير  االلكتركنيكا 
 مالية يحددىا رئيس الجامعة بتنسيب مف العميد . مكافأةمقابؿ  كمحرر عممي  أكثر أك بمحرر لغكم

 . برئيس ىيئة التحرير كبقية العامميف في المجمة  اميف سر المجمةيرتبط  -ب         

 تككف البحكث المنشكرة في المجمة بالمغة العربية ك / أك االنجميزية كيجكز نشر البحكث بأية : 11المادة 
لغة تقبميا ىيئة التحرير ، كفي جميع األحكاؿ يجب أف ينشر ممخص لمبحث بالمغة العربية كآخر بالمغة 

 لغة البحث إذا كتب بمغة أخرل . إلىاإلنجميزية، باإلضافة 

، مرحمة إنشاء المجمة .... ( بتنسيب مف رئيس  االستقطابيمكف في حاالت خاصة مثؿ )  : 14المادة 
 تدفع لمباحث مكافأة عف نشر البحث في المجمة . أففقة العميد ىيئة التحرير كمكا

ذا لقيت منيـ ) أربعة عمى  –أ :  13المادة  يعرض رئيس التحرير البحكث التي يتمقاىا عمى ىيئة التحرير كا 
ذا رفضت مف قبؿ )أربعة  استكماؿاألقؿ( قبكالن مبدئيان يتـ إعالـ الباحث بذلؾ كيتـ  إجراءات تحكيميا ، كا 

 مى األقؿ ( يتـ رد البحث . ع

في مكضكع البحث لمحكـ  كاالختصاصمف ذكم الخبرة   محكميف اثنيفترسؿ البحكث إلى  –ب          
عمى أصالتيا كجدتيا كقيمة نتاجيا كسالمة طريقة عرضيا ككضكح عباراتيا كاستيفائيا شركط النشر الخاصة 

قرارىا في ضكء نتائج التحكيـ اما بقبكؿ البحث لمنشر ، بالمجمة ) كفؽ نمكذج تحكيـ( كتصدر ىيئة التحرير 
 تعديالت ، أك عدـ قبكؿ نشرة . إجراء رة أك ضرك 

عند نشر البحث في المجمة يجب اف يتـ اإلشارة في مكضع كاضح منو تاريخ تسممو كتاريخ  -ج        
 اتخاذ القرار بنشرة .

بحثو في حينو كيبمغو بقرار ىيئة التحرير بقبكؿ بحثة يعمـ رئيس التحرير كاتب البحث باستالـ  -د        
 مبدئيان إلحالتو إلى المحكميف أك عدـ قبكلو لمنشر .
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ترسؿ نسخة مف البحث في صكرتو النيائية بعد إعادة طباعتو كتنسيقو مف قبؿ عمادة البحث  -ق       
عمييا ثـ إرجاعيا بالسرعة الممكنة إلى  العممي إلى الباحث ، كيقـك الباحث بقراءة النسخة كتدقيقيا كالمكافقة

 عمادة البحث العممي دكف إضافة مكاد جديدة إلييا .

 ديناران كذلؾ لقاء تحكيـ البحث الكاحد ( خمسة كسبعكف  57)يدفع لممقيـ مكافأة مالية مقدارىا :  12المادة 
 .( ماية كخمسة كعشركف دكالران لممقيـ الخارجي447ك)

نان لمباحث / الباحثيف عف كؿ بحث منشكر في المجمة ، نسخة مف عدد المجمة يعطى مجا : 15المادة 
 كخمس مستالت مف البحث، كلمباحث أف يحصؿ عمى نسخ أكثر بعد دفع ثمنيا .

يكتب بالمغة العربية كالمغة االنجميزية ، عمى الغالؼ الداخمي لممجمة عبارة " ما كرد في ىذه  : 16المادة 
 الجامعة " . أكالمؤلفيف كال يعكس بالضركرة آراء ىيئة التحرير المجمة يعبر عف آراء 

 :   يحدد المجمس بتنسيب مف رئيس التحرير كؿ مما يأتي :  17المادة 

 السنكم في المجمة . االشتراؾقيمة  -1
 ثمف العدد الكاحد أك المجمد الكاحد منيا . -2
 عدد النسخ التي تخصص لإلىداء. -3
 بيا كمجمكعة  كاممة مف أعداد المجمة . عدد النسخ التي  تحتفظ الجامعة -4
 عدد النسخ التي تزكدىا لممكتبة . -5
 بيا ) ال يجكز التصرؼ بيا أك إىدائيا أك بيعيا ( . االحتفاظعدد النسخ التي يتـ  -6

أك ثمف كؿ نسخة ألعضاء ىيئة التدريس كالطالب  االشتراكاتلرئيس الجامعة أف يخفض قيمة  -5
 الجامعة.كالعامميف في 

 : يبت المجمس في الحاالت التي لـ يرد فييا نص في ىذه التعميمات . 18ادة الم
 ىذه التعميمات . أحكاـرئيس الجامعة كالعميد مكمفاف بتنفيذ :  19المادة 

 


