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.العالقةصاحبقبلمنالوثائقتقدمانبعدالمباشرالمسؤولقبلمنیملئ

الدرجةالفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

1
والكتبالبحوث العلمیة 

والتقویم واالشراف على الطلبة
العلمي

٤٠

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

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

ذات ضمن مستوعبات  كالرفیت في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشور) درجة١٠تمنح (-
٢وسكوباس اقل من من ١معامل تأثیر اقل من 

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

على ان التكون ضمن المجالت المفترسة.العالمیة او العربیة او المحلیة 
او ف العلمي او المنھجي او المترجم شرط ان یكون مقوم علمیا) درجة للكتاب المؤل٢٠تمنح (-

.المنشور في دار نشر عالمیة 
مقوم علمیاًشرط ان یكون المؤلف او المترجم العلمي او المنھجيرجات  للكتاب) د١٠تمنح (-

عربیة او محلیة ونشر في دار نشر 
( الدكتوراه والماجستیر والدبلوم العالي دلخل الجامعة وخارجھاتمنح درجات االشراف على طلبة -
شراف المشترك على طلبة درجات  لال٥درجات لالشراف المنفرد و١٠() على التوالي ٦-٨-١٠(

الدكتوراه 
درجات ٦درجات لالشراف المشترك على طلبة الماجستیر) و(٤درجات لالشراف المنفرد و٨) و (

(درجة لالشراف المنفرد على طلبة الدبلوم العالي )٣لالشراف المشترك و ) درجات لبحوث ٤و 
.)١٥ة (اقصى درجللبكالوریوس والدبلوم للمرحلة المنتھیةالتخرج

درجات)١٠درجة لتقویم البحوث والرسائل واالطاریح وبراءات االختراع اقصى درجة (٣تمنح -

: یمنح التدریسي الدرجة القصوى لمحور النشاط العلمي والبحثي اذا تحقق مالحظة: مالحظة
التالي:
لدیھ بحثان منشوران في مستوعبات (سكوباس او كالرفیت) -١
) درجة.٤٠رجة القصوى للفقرة والبالغة (حاصل على الد-٢

٢
اركة يالمش ؤتمراتف الم

دوراتاوالندواتأوالعلمیة ال
التدریبیة

٢٥

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

ولي او علمي خارج العراق) درجة للمشاركة ببحث منفرد في مؤتمر د٢٠تمنح (
) درجة للمشاركة ببحث مشترك في مؤتمر دولي او علمي خارج العراق١٥تمنح (
) درجات للمشاركة ببوستر في مؤتمر دولي او علمي خارج العراق١٠تمنح (
او ملتقى عملورشةاو) للمشاركة بصفة محاضر او ورقة عمل في ندوة علمیة ١٠تمنح (

یة خارج العراقعلمي او دورة تدریب
) درجة للمشاركة بصفة حضور. (على ان ال تزید عن خمسة مشاركات). ٢تمنح (

او ملتقى علمي او دورة تدریبیة داخل او ورشة عمل المشاركة في مؤتمر علمي او ندوة علمیة -
العراق 
.) درجات للمشاركة ببحث منفرد في مؤتمر علمي داخل العراق١٠تمنح (

.للمشاركة ببحث مشترك في مؤتمر علمي داخل العراق) درجات٥تمنح (

) درجات للمشاركة ببوستر في مؤتمر علمي داخل العراق٥تمنح (
او ملتقى علمي او او ورشة عمل ) للمشاركة یصفة محاضر او ورقة عمل في ندوة علمیة ٥تمنح (

دورة تدریبیة داخل العراق
ن ال تزید عن خمسة مشاركات).درجة للمشاركة بصفة حضور ( على ا)٢تمنح  (

) درجة٢٥الدرجة القصوى لھذه الفقرة (

٣
اھمة يالمس ةف خدم

ات ةالمؤسس اوالعلمی
.المجتمعاواالخرىالوزارات

١٥
نح ( ل٥تم ن قب وزارة م ع او ال ة  للمجتم ة العلمی دمھا المؤسس ارة تق ة او استش ل خدم ات لك ) درج

ا.التدریسي، او اقامة  ورشة عمل وغیرھ
) درجة١٥الدرجة القصوى(

٤
اركة يالمش زدوراتف المرك
ات ةوالحلق ةالعلمی والثقافی
.والسمنار

٢٠

في التعلیم المستمر) درجات للمشاركة بصفة محاضر ٦تمنح (-
للمشاركة في دورات طرائق التدریس الحدیثة في التعلیم المستمر) درجات٥تمنح (-
بصفة حضورعلیم المستمر ) درجة للمشارك في الت٤تمنح (-
الثقافیة ) لرئاسة وعضویة لجان السمنار والحلقات٣تمنح (-

) درجة٢٠الدرجة القصوى (
١٠٠المجموع

))%٣٠(المحاضراتالقاء/ التدریب/ التدریس(:الثانيمحورال



. المركزفيالمشكلةالعلمیةاللجنةقبلمنیملئ

الدرجة الـــــفقراتت
الدرجة التوصیف لقصوىا

المعطاة
)علیااواولیھ( فصليمقررلكلدرجات) ٤(وسنويمقررلكلدرجات)٨(تمنح١٦بتدریسھاقامالتيالمواد١

ادارة الصف والعالقة مع ٢
١٢الطلبة واثارة دافعیتھم

مقرراتھولكلریسيالتدیدرسھمالذینالطلبةعلىتوزعاستبیاناستمارةخاللمنالتقییمیتم
)١(رقمالمرفقةاالستمارةوفق) الما،نوعاً،نعم( ثالثيمقیاسوفقالدراسیة

)فأكثر%٨٠نسبة(درجات) ١٢: (االتيوفقالدرجاتاحتسابویتم
) %٧٩-٧٠نسبة(درجات) ١٠(
) %٦٩-٦٠نسبة(درجات) ٨(
)%٥٩-٥٠نسبة(درجة) ٦(

١٢المدمجالتعلیم٣

فقرةلكلدرجات) ٢(تمنح
)غیرھا،الذھنيالعصف،االستقصاء،المناقشة،المحاضرة(متعددةتدریسطرقیستخدم-
.التعلیمیةالمادةألثراءوالتطبیقیةالتوضیحیةاالمثلةیستخدم-
المالزمعنبتعادواالالدراسيالمقررفيوالمساعدةالمنھجیةالكتبعلىاالعتمادالطلبةتشجیع-

.المختصرة
.االلكترونیةالوسائلباستخدامالعلمیةوفعالیتھمحاضراتھینشر-
استیعابھممدىولمعرفةبھاالمكلفینالواجباتلمتابعةالكترونیاًالعلميالتواصلعلىیعمل-

.العلمیةللمادة
.تذكراخرى-

٤
إیصالفيالمتبعةالوسائل

راتوالمھاالمعلومات
.والمعارف

١٢
:االتیةالمتحققةالحاالتمنحالةلكلدرجات) ٣(تمنح

.اإلیضاحوسائلاستخدام-
.متخصصةعلمیةأفالمعرض-
.تذكرأخرى-

تقییمفيالمستخدمةاالسالیب٥
١٢.الطلبة

فقرةلكلدرجات) ٣(تمنح
تقاریر،ادائیة،،شفویة،تحریریةاراتاختب(المتدربیناداءلتقییممتنوعةاسالیبیستخدم-

.)غیرھا
الوقتفيالمتدربینالتقییمنتائجویعلنوشاملومستمردوريبشكلالمتدربینبتقییمیقوم-

.المناسب
.الدوریةاالختباراتألسئلةالنموذجیةاالجاباتویقدموالتحلیلالتفكیرتثیرالتياالسئلةیستخدم-
.المتدربینتقییمفيعدالةوالالدقةیتحرى-

١٢والتحدیثالتطویر٦

.فقرةلكلدرجات) ٣(تمنح
.سنویاًوالضوابطالتعلیماتوفقومفرداتھالمقرربتطویریلتزم-
العملسوقحاجةوفقعلىالمتدربامكانیاتتنمیةفيالمقررفيیحدثھاالتيالتطویراتتسھم-

.بھاحالمسموالقانونیةالحدودوضمن
عملیةتطویرفيتسھمالوزارةاوالجامعةاوالكلیةالىواالبتكاربالحداثةتتسممقترحاتیقدم-

.والتعلیمالتعلم
تطرأالتيالتطوراتلمواكبةواثراءھاللبرنامجالعلمیةالمادةاستحداثفيتساھممقترحاتیقدم-

.علیھا

الدراسيللمقررالتخطیط٧
١٢والمحاضرات

:فقرةلكلدرجات) ٣(تمنح
الدراسيالفصلمدارعلىمنظمبشكلالطلبةعلىوالواجباتواالنشطةالمقررمفرداتیوزع-

.المقررملففيویوثقھا
مناقشاتھاستثمارخاللمنالذاتيوالتعلمالطلبةتفكیرتثیرالتيواالنشطةللفعالیاتالخططیضع-

. الطلبةمع
الفصلبدایةفيوالمتطلباتوالمراجعوالمفرداتواالھدافالدراسيالمقرربخطةةالطلبیزود-

.المفرداتالىوتشیرومنظمةمطبوعةتكونانعلىالدراسي
لھاویشیردوریاًواالنشطةالمحاضراتاعدادفياالفتراضیةوالمكتبةالحدیثةالمصادریستخدم-

.المقررمفرداتفي

١٢الجودة٨
)العلمیةاللجنةمعالقسمرئیسقبلمنتملئ( فقرةلكلدرجات) ٤(حتمن

المحددالوقتضمناعمالھانجازفيوالدقةبالسرعةیتمیز-
.ومشوقةومثمرةجیدةبطریقةالمحاضرةوقتیستثمر-
.بالمنھجمحددھولماطبقاالمقرراجزاءكافةتدریسعلىیحرص-

١٠٠المجموع



)%٣٠(والشخصيالتربويالجانب:الثالثلمحورا
توثیقھابعد) بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمن) (٦،٧(والفقرات)حصراًالقسمرئیسقبلمن) ( ٥-١(الفقراتتملى

الدرجةالفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

١
والمؤقتةالدائمیةاللجانفيالمشاركة

والبحثالعاليعلیمالتوزارةداخل
.وخارجھاالعلمي

٢٠

وفق) منفردبحثلدرجةمماثلةتقییمدرجة(االمتحانیةاللجنةلعضودرجة) ٢٠(تمنح-
١٢/٢/٢٠١٨في١٥٨٦متالمرقمالدراساتدائرةبكتابجاءما
.سنویةدائمیھلجنةلكلدرجة) ١٠(تمنح- 
.سنویةللنصفدرجات) ٥(-
.مؤقتةلجنةلكلدرجتان) ٢(تمنح-

١٥الوظیفيااللتزام٢

:فقرةلكلدرجات) ٣(تمنح
.المكتبیةوالساعاتمحاضراتللالیوميوالحضوروالتعلیماتباالنظمةااللتزام-
اجراءخاللمنوتوثق) تأخیر، غیاب، حضور(المركزادارةمناستفساراتتوجیھ-

.)فساراست(المركزادارةقبلمناداري
.مستمربشكلالقسماجتماعاتبحضورااللتزام-
.بھاالمكلفواللجانالمھامفيدورهبأداءااللتزام-
.العملفيازماتحدوثعندالمشكالتحلمنیتمكن-

١٥التصرفاتمجملفيوالشفافیةالنزاھة٣

:فقرةلكلدرجات) ٥(تمنح
.واالداریةوالمالیةالعلمیةفاتالتصرمجملفيوالشفافیةالنزاھة-
.المخولةالصالحیاتاوالوظیفيالمنصباستغاللعدممبدأاحترام-
.والمحسوبیةالتحیزعنبعیدابموضوعیةالطلبةمعالتعامل-

١٥الشخصیةالصفات٤
:فقرةلكلدرجات) ٥(تمنح

.المظھربحسنیتمتع-
.التحملعلىرةوالقداالنفعاليباالتزانیتسم-
.واالمانةبالصدقیتمیز-

١٥االرشادیةالمھارات٥

:فقرةلكلدرجات) ٣(تمنح
د- ىیؤك اسعل ؤولیةاالحس ةبالمس دىاالجتماعی ةل ىویحرصالطلب ةعل لتنمی التفاع

. لدیھمالسلیماالجتماعي
.الطلبةلدىالجامعیةواالعرافالقیمتنمیةعلىیؤكد-
.الذاتوتوكیدالتعبیرحریةعلىالطلبةیساعد-
.االمتحاناتایامفيوبخاصةلدیھمالقلقمستوىخفضعلىالطلبةیساعد-
.الضاغطةالمواقفمعالتعاملمھاراتالطلبةاكسابالىیسعى-

الشھادةاووالتقدیرالشكركتب٦
١٠.التقییمعامخاللالتقدیریة

.الوزیرمنجھودتثمیناوتقدیریةشھادةاوشكربكتالكلدرجات) ١٠(تمنح-
الوزیروكالءمنجھودتثمیناوتقدیریةشھادةاوشكركتــابلكلدرجات) ٦(تمنح–

.الجامعةورئیسبدرجتھمومن
رئیسمساعديمنجھودتثمیناوتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٤(تمنح-

.الكلیاتعمداءاوالجامعة

النشاطاتفيالمساھمةعلىالطلبةیحث( المجتمعیخدمنشاطلكلدرجة) ٢(تمنح١٠.الطالبیةالنشاطاتدعمفيمساھمتھ٧
).الخدمیة،العلمیة،الثقافیة،الفنیة،الریاضیة( الطالبیةوالمعارض

١٠٠المجموع

.وجدتانوالثانياالولالمحورفيوردماعدابھایتمیزتيوال)حصرا(العلمیةالقوةمواطن: الرابعالمحور
والتي یتمیز  بھا مواطن القوة العلمیة حصراً

المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

عامفي)االلكترونيالنظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصراالتقییم

البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢
)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(

٣
واحدةدرجةتمنح) ٣- ١(

درجة٢تمنح) ٦- ٤(
درجات٣تمنج)فاكثر٧(

٣معھمالعاملینعوجمیالمرأةتمكینوحدةمسؤول٣
٣الوزارةاوالجامعةمستوىعلىالبرامجاحدرةالداالكترونیةمنظومةتطویر٤
٥وجمیع العاملین معھم كمسؤولي شعب واعضاء ارتباطواالداء الجامعيمدراء اقسام ضمان الجودة5

درجات)٩على ان ال تتجاوز الدرجة القصوى ( 



المباشرالمسؤولقبلمنتملى) الدرجاتخصم(االخفاقات:  الخامسالمحور

تخصمالتيالدرجة)االتيحسبالدرجةتخصم(االخفاقت
درجات) ٣(تخصمنظرلفت١
درجات) ٥(تخصماإلنذار٢
درجات)٧(تخصمالراتبقطع٣
درجة)١١(تخصمالتوبیخ٤
درجة)١٣(تخصمالراتبإنقاص٥
درجة) ١٥(تخصمالدرجةتنزیل٦

المجموع

:قییمللتالنھائیةالنتائج
لصالحاالدرجةالمحاورت

الوزنحسبالدرجةالمحوروزنالمحورمنعلیھا

الخدميالنشاط: األولالمحور١
%٤٠والبحثي

/ التدریب/ التدریس: الثانيالمحور٢
%٣٠المحاضراتالقاء

التربويالجانب: الثالثالمحور٣
%٣٠والشخصي

القوةمواطن٤
%١٠٠المحاوروعمجم٥

بدونبالكاملتخصماالخفاقاتخصم٦
وزن

المجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة

تقییمللالنھائيتقدیرال

امتیاز
فأكثر٩٠

جداجید
٨٩- ٨٠

جید
٧٩- ٧٠

ضعیف
٧٠مناقل

المباشرالمسؤولرأي

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

......

األعلىسؤولالمرأي

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

......



تقییمأخرمنذطراالذيالتحسنمقدار

متوسطجیدجداجید

للتدریسيالعلمیةوالمھاراتالقدراتلتطویرالعامةالتوصیات

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

......

:االستمارةفيالواردةالمعلوماتصحةعلىالتوقیـــــــــــــــــــــــــــع

:المركــــــــــزمدیراسم

: التاریــــــــــــــــــــــــــــخ

امعة ا س رئ مصادقة
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