
 2017 عاملل العلمي والدراسات العليا إنجازات قسم النشر 

 

إصدار أعداد مختلفة من المجالت العلمية المتخصصة المحكمة المدعومة من صندوق دعم البحث  -

ي تصدر عن العمادة والممثلة بـ: المجلة األردنية للكيمياء، المجلة األردنية للفنون،
 العلمي واالبتكار والت 

يــاء،  ز بويــة، المجلة األردنية للرياضيات واإلحصاء، المجلة األردنية للفت  ي العلوم الت 
ز
المجلة األردنية ف

 : ي الجدول التالي
ز
ز ف  والمجلة األردنية للغات الحديثة وآدابها، كما هو مبي 

 

ي كل إصدار 2017إصدارات المجالت األردنية لعام  اسم المجلة
 
 مجموع األبحاث ف

بويةالمجلة  ي العلوم التر
 
ي والثالث والرابع( األردنية ف

 
 بحث 32 المجلد الثالث عشر )العدد األول والثان

ي الكيمياء
 
ي والثالث والرابع( المجلة األردنية ف

 
ي عشر )العدد األول والثان

 
 بحث 20 المجلد الثان

المجلة األردنية للرياضيات 

 واإلحصاء
ي والثالث والرابع(

 
 بحث 20 المجلد العاشر )العدد األول والثان

المجلة األردنية للغات الحديثة 

 وآدابها
ي والثالث(

 
 بحث 17 المجلد التاسع )العدد األول والثان

ياء ي والثالث( المجلة األردنية للفت  
 
 بحث 17 المجلد العاشر )العدد األول والثان

ي والثالث( المجلة األردنيــة للفنون
 
 بحث 15 المجلد العاشر )العدد األول والثان

 بحث 121 عدد 21 المجموع

 

رؤساء تحرير المجالت األردنية المتخصصة للجهات المعنية لفهرسة المجالت مثل قاعدة  ةمخاطب -

 . SCOPUSالبيانات العالمية 

ات تعيينهم المحددة من قبل  متابعة - عضوية بعض رؤساء التحرير للمجالت األردنية الذين أنهوا فت 

 . ي وزارة التعليم العالي
ز
 صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار ف

تنسيب بعض هيئات تحرير المجالت ممثلة برؤسائها لمدير صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار  -

ز وتجديد   ثلثهم من الجامعات األردنية  30ة للمجالت والمكونة من االستشاري الهيئاتبتعيي 
ً
عضوا

 حسب تعليمات المجالت األردنية. 

ي العمادة بعدد إصداراتها وعدد األبحاث  2017إعداد تقارير إحصائية لعام  -
ز
لكل مجلة من المجالت ف

ه وما زال ي تم استقبالها وما رفض منها وما تم نشر
ي كل إصدار، وعدد البحوث الت 

ز
 منه قيد اإلجراء.  ف

  



 

 اسم المجلة
(2017) 

رقم 
 المجلد

عدد 
 اإلصدارات

عدد البحوث 
الواردة 
 للمجلة

عدد البحوث 
 المقبولة للنشر 

عدد البحوث 
 المرفوضة

عدد 
البحوث 
قيد 
 اإلجراء

معدل 
ي  
 
األبحاث ف
 كل إصدار

عدد 
 االجتماعات

ي العلوم 
 
المجلة األردنية ف
بوية  التر

13 4 296 23 271 2 8 9 

ي الكيمياء
 
 8 5 15 21 20 56 4 12 المجلة األردنية ف

ياء ي الفت  
 
 9 6 0 38 27 65 3 10 المجلة األردنية ف

ي 
 
المجلة األردنية ف
 الرياضيات واإلحصاء

10 4 98 14 48 36 5 6 

ي اللغات 
 
المجلة األردنية ف

 الحديثة وآدابها
9 3 74 17 45 11 6 7 

ي الفنون
 
 10 5 0 24 24 48 3 10 المجلة األردنية ف

 

ي نهاية عام  -
ز
ز النفقات  2017إعداد موازنة ف موك تبي  ي جامعة الت 

ز
للمجالت األردنية الموطنة ف

قدم للصندوق ليتم رصف الدعم المالي 
ُ
والواردات لكل مجلة عىل حدة )تقارير فنية وأخرى مالية(، وت

 المستحق لكل منها. 

اك -  . توزيــــع إصدارات قسم النشر من المجالت عن طريق اإلهداء أو البيع أو االشت 

موك وتحديث كل البيانات  - ي جامعة الت 
ز
ونية للمجالت الموطنة ف اف عىل المواقع اإللكت  متابعة اإلشر

ز  ز الباحثي  ، لتمكي  ي
ونز المتعلقة بها من إعالنات ومستجدات بالتعاون مع مركز الحاسب االلكت 

ز من االطالع عىل األبحاث المنشورة فيها وعىل كل جديد. والمهتم  ي 

 


