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أوالً :تعتمد المجالت العممية ،الورقية واإللكترونية ،التي يتوافر عنيا معمومات تتعمق بيدف
المجمة ،ومجاليا ،ورقم إيداعيا ،وىيئة تحريرىا ،وناشرىا ،وتعميمات لمباحثين ،وطرق تقديم

البحوث ومتابعتيا ،وحقوق الممكية الفكرية ،واالشتراكات ،وقواعد البيانات والفيارس التي تُدرجيا،
إضافة إلى محتويات األعداد السابقة ،من البحوث المنشورة فييا ،والبحوث قيد النشر.
وتُص ّنف المجالت العلمية إلى ثالث فئات ،وتعتمد على النحو التالي-:
أ .تُعتمد المجمة في الفئة األولى إذا كانت مدرجة في قاعدة البيانات العالمية ( Journal
 )Citation Reportsضمن ( )ISI Web of Knowledgeأو كانت من الرتبة (ب) أو
أعمى ،ضمن قائمة مجالت التميز في البحث العممي في استراليا (.)ERA

ب .تُعتمد المجمة في الفئة الثانية إذا توافرت فييا الشروط التالية-:
تصدر عن دار نشر عالمية ،أو جامعة ،أو مركز بحث ،وبصورة منتظمة.
 .1أن ُ
 .2أن يكون ليا ىيئة تحرير عالمية ،ومن دول مختمفة من العالم.

 .3أن ينتمي الباحثون الذين ينشرون بحوثيم فييا إلى مناطق جغرافية مختمفة من العالم.
 .4أن تكون البحوث المنشورة فييا محكمة فعالً.

 .5أن يكون قد مضى عمى صدورىا ثالث سنوات عمى األقل.
ج .تُعتمد المجمة في الفئة الثالثة ،إذا توافرت فييا الشروط التالية-:
 .1أن تصدر عن دار نشر ،أو جامعة ،أو مركز بحث ،وبصورة منتظمة.
 .2أن يكون ليا ىيئة تحرير متخصصة.

 .3أن تكون البحوث المنشورة فييا محكمة فعالً.

 .4أن يكون قد مضى عمى صدورىا سنتان عمى األقل.

ثانياً :تعتمد المؤتمرات العممية التي يتوافر عنيا معمومات تتعمق بيدف المؤتمر ومواضيعو،

ومكان انعقاده ،وجدولو الزمني ،وقضايا التسجيل ،واالنتقال ،واإلقامة ،ونشر البحوث المختارة،

وبرنامج المؤتمر ،وأسماء المشاركين ،والمتحدثين الرئيسيين ،وممخصات البحوث المعروضة فيو.

وتصنف المؤتمرات العممية إلى نوعين :العالمية وغير العالمية ،وتعتمد عمى النحو التالي-:

أُ .يعتمد المؤتمر العممي مؤتم ارً عالمياً إذا توافرت فيو الشروط التالية-:
 .1أن يكون لو لجنة تحضيرية تنظم شؤونو اإلدارية والمالية وتحدد أىدافو ،وأن يكون لو
لجنة عممية عالمية ،تنظم شؤونو العممية المتعمقة باختيار المتحدثين الرئيسيين ،وتحكيم

البحوث والممخصات المقدمة لممؤتمر.

 .2أن ينتمي المشاركون في المؤتمر إلى مناطق جغرافية مختمفة من العالم.
 .3أن تكون مواضيع البحوث المعروضة في المؤتمر ذات ُبعد عممي عالمي.
 .4أن تنظمو دار نشر عالمية ،أو جمعية عممية ،أو جامعة ،أو مركز بحث .وفي حال
نشر البحوث المقدمة لممؤتمر ،يكون النشر ،بعد التحكيم العممي ،في كتاب خاص

بوقائع المؤتمر ،أو في عدد خاص من مجمة عممية معتمدة.

بُ .يعتمد المؤتمر العممي مؤتم ارً غير عالمي إذا توافرت فيو الشروط التالية-:
 .1أن يكون لو لجنة تحضيرية تنظم شؤونو اإلدارية والمالية وتحدد أىدافو .وأن يكون لو
لجنة عممية متخصصة ،تنظم شؤونو العممية المتعمقة باختيار المتحدثين الرئيسيين،

وتحكيم البحوث والممخصات المقدمة لممؤتمر.

 .2أن تكون مواضيع البحوث المعروضة في المؤتمر ذات بعد عالمي.

 .3أن تنظمو دار نشر ،أو جمعية عممية ،أو جامعة ،أو مركز بحث .وفي حال نشر
البحوث المقدم لممؤتمر ،يكون النشر بعد التحكيم العممي في كتاب خاص بوقائع

المؤتمر ،أو في عدد خاص من مجمة عممية معتمدة.

ثالثاً -:تبت لجنة اعتماد المجالت في الجامعة األردنية ،في أية أمور لم يرد عمييا نص في ىذه

األسس.

رابعاً -:تمغى ىذه األسس الصادرة عن لجنة اعتماد المجالت بقرارىا رقم ( )2554/55تاريخ

( )2554/7/14وأي أسس أو ق اررات سابقة صادرة بيذا الشأن.
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