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الرقـ ـ ـم______________ :
التاريخ______________:

نموذج طلب مكافأة حوافز للنشر العلمي في المجالت العالمية المصنفة
يرجى االطالع على أسس منح حوافز للنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل المنشورة على الصفحة اإللكترونية
لعمادة البحث العلمي.

اسم المتقدم بالطلب:

تاريخ تقديم الطلب:

الرتبة العلمية:

الكلية:
القسم:

عنوان البحث:
اسم المجلة المقبول فيه البحث:
رقم العدد:

رقم المجلد:
رابط  DOIللبحث:

تاريخ إرسال البحث للنشر:

 ISSNللمجلة:

تاريخ النشر للبحث:
نعم

هل البحث منشور في إحدى المجالت العلمية المرموقة مثل  Natureأو  Scienceأو ما يعادلهما ؟
)IF:
• في حالة اإلجابة بنعم ،توضيح معلومات وتصنيف المجلة( :

ال

تصنيف المجلة حسب قواعد بيانات *Scopus
Q3

Q2

Scopus

Q1

معلومات الفئة الخاصة بالمجلة حسب
Category Name:
Rank:
Percentile:

•
•
•

تصنيف المجلة حسب قواعد بيانات )Web of Science (Clarivate
≥5

1≤ to <5

)Web of Science (Clarivate

0 to <1

= IFمعامل التأثير
هل البحث ُمستل من رسالة ماجستير أو دكتوراة ؟
في حالة اإلجابة بنعم ،توضيح دور الباحث في الرسالة:

نعم

ال

المشرف الرئيسي أو المساعد على الرسالة.
المرشح لدرجة الماجستير أو الدكتوراة (الطالب).

هل اسم جامعة الحسين بن طالل مذكورا على البحث كعنوان للباحث المتقدم؟

نعم

ال

IF: impact factor (https://mjl.clarivate.com/home), * https://www.scopus.com/sources (Scopus Quartiles “Not SJR”:
)Q1= 99-75th, Q2= 74-50th, Q3= 49-25th and Q4= 24-0th percentiles

أسماء كافة الباحثين حسب تسلسل ظهورها على البحث وأماكن عمل كل منهم كما يظهر في البحث( :عدد الباحثين=
ترتيب
الباحث
1

اسم الباحث الرباعي (عربي)

المسمى الوظيفي

الرقم
الوظيفي

)

مكان العمل (القسم/الكلية)

2
3
4
5

هل أحد الباحثين المذكورين أعاله من األساتذة الزائرين لقضاء إجازة تفرغ علمي؟

ال

نعم

أقر بأن المعلومات الواردة والمرفقة بالنموذج صحيحة
االسم:

التوقيع:

التاريخ:
تقرير اللجنة العلمية:

توقيع رئيس اللجنة العلمية

التاريخ:

/

/

توصية رئيس القسم:
توقيع رئيس القسم

توصية عميد الكلية:

التاريخ:

/

/

توقيع عميد الكلية

التاريخ:

/

/

توصية عميد البحث العلمي والدراسات العليا:
توقيع عميد البحث العلمي والدراسات العليا

صرف مكافأة للباحثين على النحو المبين أدناه
عدم صرف مكافأة
عرض الطلب على مجلس البحث العلمي

التاريخ:

/

/

قرار مجلس البحث العلمي:
صرف مكافأة للباحثين على النحو المبين أدناه
ترتيب الباحث
من مجموع
الباحثين

اسم الباحث

عدم صرف مكافأة
مالحظات

قيمة المكافأة بالدينار

توقيع رئيس مجلس البحث العلمي /رئيس الجامعة

التاريخ:

/

/

المرفقات المطلوبة:
•
•
•
•
•
•
•

تقرير اللجنة العلمية في القسم /الكلية.
صورة عن الصفحة األولى "فقط" من البحث موضحا تاريخ النشر وتاريخ استقبال البحث من المجلة.
صورة عن تصنيف المجلة حسب قواعد البيانات.
المعلومات الرئيسية للباحث حسب النموذج المعتمد.
صفحة الباحث في قاعدة البيانات الوطنية للباحثين في الجامعات والمراكز العلمية.
صفحة الباحث في .Google Scholar
صفحة الباحث في .ResearchGate
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