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المحور األول : الجانب الشخصي والتربوي

الفقراتت
الحد 

األعلى 
للدرجة

جید جدا فما 
دون متوسطجیدفوق

الدرجة المعطاةالمتوسط
٤٣٢١

٤.الشخصیة المعتدلة والمظھر الالئق١

التصرفاتمجملفيوالشفافیةالنزاھة٢
٤.العلمیة

مواكبتھ للتطور العلمي في حقل ٣
٤.اختصاصھ

استخدامھ الحدث االسالیب المساعدة في ٤
٤.البحث

٤.مدى مساھمتھ في تطویر المادة العلمیة٥

استخدامھ للمصادر الحدیثة واالنترنیت ٦
٤.واالنترانیت واجھزة االتصال 

٧

تتسمالتياالفكارتقدیمفياسھامھ
تلبيالتيواالنسجامواالبتكاربالحداثة
السبقتحققوالتيالعملسوقمتطلبات
.التخصصمجالفيالعلمي

٤

الدرجة الكلیة ٢٨المجموع

الثاني: النشاط العلميالمحور 

الفقراتت
الحد 

األعلى 
للدرجة

الدرجة المالحظات
المعطاة

١
المترجماوالمؤلفالكتاب

المنشورةوالبحوث
محلیاًاوعربیاًأوعالمیاً

التقویمسنةخالل
٢٠

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشور ) درجة ٢٠تمنح (-
٤وسكوباس اكثر من ٢ذات معامل تأثیر اكثر من كالرفیت

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشور ) درجة ١٥تمنح (- 
٢وسكوباس اكثر من ١كالرفیت ذات معامل تأثیر اكثر من 

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشور ) درجة ١٠تمنح (- 
٢وسكوباس اقل من من ١أثیر اقل من كالرفیت ذات معامل ت

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشور ) درجة ٥تمنح (- 
او في المجالت غیر ١كالرفیت لم تخصل على معامل تأثیر او وسكوباس اقل من 
على ان التكون ضمن خاضعة للتقسیمات اعاله العالمیة او العربیة او المحلیة 

ترسة.المجالت المف
) درجة للكتاب المؤلف العلمي او المنھجي او المترجم شرط ان یكون ٢٠تمنح (- 

مقوم علمیا او المنشور في دار نشر عالمیة .
) درجات  للكتاب العلمي او المنھجي المؤلف او المترجم شرط ان ١٠تمنح (-

ونشر في دار نشر  عربیة او محلیةیكون مقوم علمیاً

٢
العلمیة في تقییم اللجنة

القسم لمشروع التفرغ 
العلمي

١٦

تقییم تقریر الجھة الموفد ٣
١٦الیھا المتفرغ

٤
والمؤتمراتفيالمشاركة
اوالعملورشوالندوات

التدریبیةالدورة
٨

او او ورشة عمل او ندوة علمیة عالميالمشاركة في مؤتمر دولي او -
العراقملتقى علمي او دورة تدریبیة خارج 

اومؤتمرفيعملورقةاوعلميببحثللمشاركةدرجات) ٨(تمنح-
العراقحارجتدریبیةدورةاوعملورشةاوندوة

العراقخارجحضوربصفةللمشاركةدرجات) ٦(تمنح-
او او ورشة عمل او ندوة علمیة عالميالمشاركة في مؤتمر دولي او -

العراقداخلملتقى علمي او دورة تدریبیة 
اومؤتمرفيعملورقةاوعلميببحثللمشاركةدرجات) ٤(تمنح-

العراقداخلتدریبیةدورةاوعملورشةاوندوة
العراقداخلحضوربصفةللمشاركةدرجة) ٢(تمنح-

درجات) ٨(القصوىالدرجة



٥
الدراساتفيالمشاركة
والتطبیقیةالعلمیة

التيالرأيواستطالعات
.العملحقلتخدم

منفردةدراسةلكلدرجة) ٢(ومشتركةدراسةلكلدرجة) ٤(تمنح٤

٦
االلتزام بتقدیم تقریر كل 

) اشھر عن مراحل ٣(
انجاز البحث العلمي 

والنتائج التي توصل الیھا
٤

٧
محاضرة في قام بالقاء

القسم او الكلیة عن طبیعة 
عملھ خالل مدة التفرغ 

العلمي
) درجة لكل محاضرة ٢(تمنح٤

الدرجة الكلیة ٧٢المجموع

الخالصة 

درجة القصوى اسم المحورت
للمحور

درجة التقییم 
درجة التقییم النھائیة كتابةالنھائیة رقما

المحور األول : الجانب الشخصي ١
٢٨والتربوي

٧٢المحور الثاني :النشاط العلمي٢
١٠٠لیةالدرجة الك

المباشرالمسؤولرأي

............................................................................................................................
...........................................................................................................................

األعلىالمسؤولرأي

..............................................................................................................................

............................................................................................................................

تقییمللالنھائيتقدیرال

امتیاز
فأكثر٩٠

جداجید
٨٩- ٨٠

جید
٧٩- ٧٠

ضعیف
٧٠مناقل



تقییمأخرمنذطراالذيالتحسنمقدار

متوسطجیدجداجید

للتدریسيالعلمیةوالمھاراتالقدراتلتطویرالعامةالتوصیات
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:التوقیـــــــــــــــــــــــــــع

:المباشرالمسؤولاسم

: التاریــــــــــــــــــــــــــــخ
االعلىالمسؤولمصادقة

الجامعةرئیسمصادقة
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