
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
جھاز اإلشراف والتقویم العلمي

قسم تقویم األداء
رقم االستمارة:

ترمیز االستمارة:

جزئیاًالمتفرغینوالخدمیةالبحثیةوالوحداتالمراكزفيالتدریسيالباحثاداءتقییماستمارة

٢٠٢٢-٢٠٢١الدراسيللعام

البیانات الرئیسة :
:ــــــــــــــــــــــــــــالجامعة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الكلیة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القسم / الفرع 

اللقباسم جد االباسم الجداسم االباالسم

اسم جد االماسم والد االماسم االم

الصحیفةالسجلرقم الجنسیة او البطاقة الموحدة

یوم اإلصدارشھر اإلصدارسنة اإلصدار

القسم

رقم وتاریخ االمر الوزاري او الجامعيالشھادة
شھر منح 

یوم منح الشھادةالشھادة

القسمالكلیةالجامعةالبلد المانح

االختصاص الدقیقاالختصاص العام

الیومشھر السنة الجھة المانحةاللقب العلمي او العنوان الوظیفي 

الحالة البرید االلكترونيرقم الموبایل
(مستمر،....الخ)



توثیقھابعدبالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمنیملئ%٦٠الخدمياوالعلميالنشاط: االولالمحور

الدرجةالفقرةت
القصوى

المعطاةالدرجةالتوصیف

٢٠الكتب والبحوث العلمیة ١

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

٤اكثر من 
في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشور ) درجة ١٥تمنح (-

وسكوباس ١ضمن مستوعبات  كالرفیت ذات معامل تأثیر اكثر من 
٢اكثر من 

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

٢اقل من من 
في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحث المنشوردرجة)٥تمنح (-

ضمن مستوعبات  كالرفیت لم تخصل على معامل تأثیر او وسكوباس 
او في المجالت غیر خاضعة للتقسیمات اعاله العالمیة او ١اقل من 

(یرفق  العربیة او المحلیة على ان التكون ضمن المجالت المفترسة 
ا ورد في التقسیمات اعاله )التوثیق الخاص باعتمادیة المجلة بم

) درجة للكتاب المؤلف العلمي او المنھجي او المترجم ٢٠تمنح (-
شرط ان یكون مقوم علمیا او المنشور في دار نشر عالمیة .

او المترجم ) درجات  للكتاب العلمي او المنھجي المؤلف١٠تمنح (-
ونشر في دار نشر عربیة او محلیة  شرط ان یكون مقوم علمیاً

البحوث والرسائل واالطاریح خاص بتقویم لكل درجة (3)تمنح -
درجات)١٠وبراءات االختراع اقصى درجة (

) درجة٣٠(الدرجة القصوى لھذه الفقرة 
القصوى لمحور الدرجة المتفرغ جزئیا یمنح التدریسي : مالحظةمالحظة : 

النشاط العلمي والبحثي اذا تحقق التالي:
في مستوعبات (سكوباس او كالرفیت) بحث منشورلدیھ -١
) درجة.٢٠حاصل على الدرجة القصوى للفقرة والبالغة (-٢

تعلمطرائقاستخدامھ٢
المادةالیصالمتنوعة
الطلبةاوللمتدربینالعلمیة

١٠
البرنامجتصمیمفيمثبتھتعلمطریقةكلعندرجات) ٢(تمنح-

بالعصفتتمثلالمؤشرتحققخطةوفقالتدریسياوالتدریبي
.اخرىطریقةایةاوالطلبةاوللمتدربینالذھني

الحدیثةللمصادراستخدامھ٣
االتصالواجھزةواالنترنت

١٠

:االتیةالحاالتمنحالةلكلدرجة) 2(تمنح
ًواالنشطةالمحاضراتاعدادفيالحدیثةالمصادریستخدم- دوریا
باستخدام اكثر من منصة العلمیةوفعالیاتھمحاضراتھینشر-

الكترونیة للتواصل العلمي بین االستاذ والمتدربین او الطلبة
)Moodle, Google Class room Edmodo,(
اياومتخصصةعلمیةافالمعرضاواإلیضاحوسائلیستخدم-

اثناء القاء المحاضرات على المتدربین او الطلبة اخرىوسیلة
.جمیعھاتقدمماتحققعندالقصوىالدرجةتمنح-

المؤتمراتفيالمشاركة٤
اوالعملوورشوالندوات

التدریبیةالدورة

١٠

المشاركة في مؤتمر دولي او عالمي او ندوة علمیة او ورشة عمل -
خارج العراقاو ملتقى علمي او دورة تدریبیة 

في مؤتمر عملورقةاوعلميببحثللمشاركةدرجات) ٨(تمنح-
ارج العراقختدریبیةدورةاواو ندوة او ورشة عمل

ارج العراقخحضوربصفةللمشاركةاتدرج) ٦(تمنح
المشاركة في مؤتمر دولي او عالمي او ندوة علمیة او ورشة عمل -

العراقداخلاو ملتقى علمي او دورة تدریبیة 
في مؤتمر او عملورقةاوعلميببحثللمشاركةدرجة) ٤(تمنح-

داخل العراقتدریبیةدورةندوة او ورشة عمل او 
داخل العراقحضوربصفةللمشاركةدرجة) ٢(تمنح-

) درجات١٠الدرجة القصوى(
الزیاراتفياالسھام٥

اجراءاووالحقلیةالمیدانیة
تحلیالتالاواختبارات

١٠
مختبري وغیرھاتحلیلاواختباراوزیارةلكلدرجات) ٣(تمنح-

) درجات١٠الدرجة القصوى (



المختبریةاوالمعملیة
تطویرفيالمساھمة٦

والعملیةالعلمیةالفعالیات
البحثیةالمؤسسةلعمل

فيالمشاركة. والخدمیة
العلمیةالدراسات

واستطالعیةوالتطبیقیة
حقلتخدمالتيالراي
.العمل

١٠

العملتستنھضفعالیاتطرحفيمساھمةلكلدرجات) ٥(تمنح-
المؤسسي

وعملیةعلمیةوطرقاسالیبلتطویرمقترحلكلدرجات) ٥(تمنح-
المجتمعمعالمؤسسةتفاعلمنتعزز

منفردةدراسةلكلدرجة) ٤(تمنح-
مشتركةدراسةلكلدرجة) ٢(تمنح -

درجات)١٠الدرجة القصوى (

التعلیمفيالمساھمة٧
الحلقاتوالمستمر
.والسمنارالنقاشیة

١٠

دورة او ورشة فيفيمحاضربصفةللمشاركةدرجات) ٦(تمنح-
التعلیم المستمر

للمشاركة في دورات طرائق التدریس الحدیثة في التعلیم ) درجات٥تمنح (-
المستمر

المستمر) درجات بصفة حضور في التعلیم ٣تمنح (-
برئاسة او عضویة لجان السمنار او للمشاركةاتدرج) ٤(تمنح -

الحلقات النقاشیة 
) درجات١٠الدرجة القصوى (

دعمفيالمساھمة٨
اوالعلمیةالمؤسسات

اواالخرىالوزارات
المجتمع

١٠
اوندوة او اورشة عمل اودورة استشارةلكلدرجة) ٣(تمنح-

ع او الوزارات االخرى وتنشر علىالمجتماوللمؤسسةتقدمتدریبیة 
الموقع االلكتروني للمركز او الوحدة البحثیة

) درجات١٠الدرجة القصوى(
المساھمة في االعمال التطوعیة ٩

) درجة لكل عمل تطوعي٣تمنح(١٠داخل الجامعة وخارجھا

المباشرالمسؤولقبلمنتملئ%٢٠والشخصيالتربويالجانب: الثانيالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

المعطاةالدرجةالتوصیف
ضعیفمتوسطجیدجداًجیدممتاز
صفر٢٠١٥١٠٥

المركزداخلنضباطاال١
٢٠العملوعالقات

التدریسیینمعالتفاعل٢
فيالعاملینوالمنتسبین

البحثیةالوحدةاوالمركز
٢٠

اوالمركزادارةمعالتفاعل٣
٢٠البحثیةالوحدة

مجملفيالشفافیة٤
والمالیةالعلمیةالتصرفات
واالداریة

٢٠

المعتدلةالشخصیة٥
٢٠الالئقوالمظھر

بالتقییمالمشمولالعالقةوصاحبالمباشرالمسؤولقبلمنتملئ%٢٠االداءوكفاءةاالداريالجانب: الثالثالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

المعطاةالدرجةالتوصیف
ضعیفمتوسطجیدجداًجیدممتاز
صفر٢٠١٥١٠٥

حسبالدوامعلىالمواظبة١
٢٠المحددةالتوقیتات

واداءاالیجابیةالمشاركة٢
بأمانةوالواجباتالمھام

واخالص
٢٠

٢٠والمھارةاالنجازكفاءة٣



الواجباتتنفیذفيوالقابلیة
قیاسیةبمدة

اللجانفيالمشاركة٤
داخلوالمؤقتةالدائمیة
العاليالتعلیموزارة

وخارجھاالعلميوالبحث
٢٠

دائمیةلجنةلكلدرجات) ١٠(تمنح-
مؤقتةلجنةلكلدرجات) ٥(تمنح-

اووالتقدیرالشكركتب٥
خاللالتقدیریةالشھادات

٢٠.التقییمعام

منتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ١٠(تمنح-
الوزیر

منتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٦(تمنح-
الجامعةورئیسبدرجتھمومنالوزیروكالء

منتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٤(تمنح-
. الكلیاتعمداءاوالجامعةرئیسمساعدي

) الدرجاتتخصم(العقوبات: الرابعالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

تخمالتيالدرجةالتوصیف

الدرجةالعقوبات١
غیر

محددة

العقوبةنوعحسبالدرجةتخصم
درجات) ٣(تخصمنظرلفتعقوبة
درجات) ٥(تخصماالنذارعقوبة

بحسب
عدد

العقوبات

درجات) ٧(تخصمالراتبقطععقوبة
درجة) ١١(تخصمالتوبیخعقوبة
درجة) ١٣(تخصمالراتبانقاصعقوبة
درجة) ١٥(تخصمالدرجةتنزیلعقوبة

صاحبقبلمنالتوثیقاتتقدیمبعدالمباشرالمسؤولقبل منتمألحصراًالعلمیةالقوةمواطن)مضافةدرجات(-:الخامسالمحور
العالقة

المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

النظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصراالتقییمعامفي)االلكتروني

البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢
)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(

٣

واحدةدرجةتمنح) ٣-١(
درجة٢تمنح) ٦-٤(

درجات٣تمنج)فاكثر٧(
٣معھمالعاملینعیوجمالمرأةتمكینوحدةمسؤول٣
٣الوزارةاوالجامعةمستوىعلىالبرامجاحدالدارةالكترونیةمنظومةتطویر٤

شعبكمسؤوليمعھمالعاملینوجمیعاالداء الجامعيوالجودةضماناقساممدراء٥
٥ارتباطواعضاء

)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى

للتقییمالنھائیةالنتائج

الحاصلالدرجةالمحاورت
المحورمنعلیھا

الوزنحسبالدرجةالمحوروزن

%٦٠الخدمياوالعلميالنشاط: االولالمحور١
التربويالجانب: الثانيالمحور٢

والشخصي
٢٠%



وكفاءةاالداريالجانب: الثالثالمحور٣
االداء

٢٠%

%١٠٠الثالثةالمحاورمجموع
- ١٠٠(المعادلةحسبتضافالمضافةالدرجات٤

) اعالهالثالثةالمحاورمجموع
الوزنحسب

وزنبدونبالكاملتخصمالضعفمواطندرجاتخصم٥
ًالدرجةللتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع كتابالدرجةرقما

للتقییمالنھائيالتقدیر

امتیاز
فأكثر٩٠

جداًجید
٨٩-٨٠

جید
٧٩-٧٠

ضعیف
٧٠مناقل

المباشرالمسؤلرأي
.........................................................................................................................................

االعلىالمسؤلرأي
....................................................................................................................................

تقییماخرمنذطرأالذيالتحسنمقدار

متوسطجیدجداًجید

للتدریسيالعلمیةوالمھاراتالقدراتلتطویرالعامةالتوصیات

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

:                              المسؤول المباشراسم

:التاریخ

:التوقیع

اسم المسؤول االعلى:

التاریخ:

التوقیع:



مصادقة رئیس الجامعة
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