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یمبالتقیالمشمولالعالقةصاحبقبلمنیملئ%٦٠والبحثيالعلميالنشاط: االولالمحور

الدرجةالفقرةت
القصوى

الدرجةالتوصیف
ةالمعطا

بحوث والكتب ال١
العلمیة واالشراف 

على الطلبة والتقویم 
العلمي

٥٠

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحوث المنشورة ) درجة٢٠تمنح (-
٤وسكوباس اكثر من ٢كالرفیت ذات معامل تأثیر اكثر من 

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

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحوث المنشورة ) درجة ١٠تمنح (-
٢وسكوباس اقل من من ١كالرفیت ذات معامل تأثیر اقل من 

ضمن مستوعبات  في مجلة عالمیة والمفھرسة المنشورة للبحوث) درجة ٥تمنح (-
او في المجالت غیر خاضعة ١صل على معامل تأثیر او وسكوباس اقل من حكالرفیت لم ت

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

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

) درجات  للكتاب العلمي او المنھجي المؤلف او المترجم شرط ان یكون مقوم ١٠تمنح (-
ونشر في دار نشر  عربیة او محلیة علمیاً

) ٦-٨-١٠نح درجات االشراف على طلبة ( الدكتوراه والماجستیر والدبلوم العالي (تم-
راف المشترك على طلبة درجات  لالش٥درجات لالشراف المنفرد و١٠على التوالي  (

(الدكتوراه  درجات لالشراف المشترك على طلبة ٤درجات لالشراف المنفرد و٨و 
درجة لالشراف المنفرد على طلبة الدبلوم ٣ودرجات لالشراف المشترك٦الماجستیر) و(

للبكالوریوس والدبلوم  (اقصى للمرحلة المنتھیة) درجات لبحوث التخرج٤العالي )و (
).١٥درجة 

خاص بالبحوث والرسائل واالطاریح وبراءات االختراع علمي درجة  لكل تقویم )٣(تمنح -
درجات)١٠اقصى درجة (

) درجة٥٠قرة (الدرجة القصوى لھذه الف
یمنح التدریسي الدرجة القصوى لمحور النشاط العلمي والبحثي اذا : مالحظة: مالحظة

تحقق التالي:
لدیھ بحثان منشوران في مستوعبات (سكوباس او كالرفیت) -١
) درجة.٥٠حاصل على الدرجة القصوى للفقرة والبالغة (-٢

فيالمشاركة٢
والندواتالمؤتمرات

اوالعملوورش
التدریبیةالدورة

١٠

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

في مؤتمر او ندوة او عملورقةاوعلميببحثللمشاركةدرجات) ٨(تمنح-
حارج العراقتدریبیةدورةاوورشة عمل

ارج العراقخحضورفةبصللمشاركةاتدرج) ٦(تمنح-

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

في مؤتمر او ندوة او عملورقةاوعلميببحثللمشاركةدرجة) ٤(تمنح-
داخل العراقتدریبیةدورةورشة عمل او 

او ترأس جلسة او داخل العراقضورحبصفةللمشاركةدرجة) ٢(تمنح-
متحدث رئیسي

) درجات١٠الدرجة القصوى(
فيالمشاركة٣

العلمیةالدراسات
والتطبیقیة

الرأيواستطالعات
حقلتخدمالتي

.العمل

١٠

مشتركةدراسةلكلاتدرج) ٥(تمنح-
.موثقةتكونانعلىمنفردةدراسةلكلاتدرج) ١٠(تمنح-



فيالمساھمة٤
العلمیةالمؤسسات

االخرىالوزاراتاو
المجتمعاو

١٠

تقدماوندوة او اورشة عمل اودورة تدریبیة استشارةلكلدرجة) ٣(تمنح-
ع او الوزارات االخرى وتنشر في الموقع االلكتروني للمركز المجتماوللمؤسسة

او الوحدة البحثیة

.) درجات١٠الدرجة القصوى(
الحلقاتفيالمساھة٥

.والسمنارالنقاشیة

٥

في دورة او ورشة في التعلیم المستمرمحاضربصفةللمشاركةدرجات) ٥(تمنح-

) درجات للمشاركة في دورات طرائق التدریس الحدیثة في التعلیم المستمر٤تمنح (-

) درجات بصفة حضور في التعلیم المستمر٢تمنح (-

لجان السمنار او الحلقات برئاسة او عضویةللمشاركةاتدرج) ٣(تمنح -
النقاشیة 

) درجات٥الدرجة القصوى (
المنجزةالبحوثعدد٦

النصابخطةخارج
.السنویة

٥
المنفردللبحثدرجات) ٥(تمنح-
.المشتركللبحثدرجات) ٣(تمنح-

والفرقفياالسھام٧
الزیاراتوالبحثیة

اووالحقلیةالمیدانیة
اواختباراتاجراء

المعملیةلیالتتحال
. مختبریةاو

١٠

فریقفيمشاركةاوتحلیلاواختباراجراءاومیدانیةزیارةلكلةدرج) ٢(تمنح-
اداريبامرموثقةتكونانعلىوغیرھا بحثي

المركزفيالمشكلةالعلمیةاللجنةقبلمنیملئ) %٢٠الوزن( المحاضراتالقاء/ التدریب/ التدریس-:الثانيالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

الدرجةالتوصیف
المعطاه

طرائقاستخدامھ١
متنوعةتعلم

المادةالیصال
للمتدربینالعلمیة

الطلبةاو

١٠

التدریبيالبرنامجتصمیمفيمثبتةتعلمطریقةكلعندرجات) ٢(تمنح
اوللمتدربینالذھنيبالعصفتتمثلالمؤشرتحققخطةوفقالتدریسياو
.اخرىطریقةایةاوطلبةال

ایصالعلىقدرتھ٢
المعلومات
والمھارات
١٠والمعارف

:كاالتيمتحققةحالةلكلدرجة) ٢(تمنح
.االیضاحوسائل.١
.التخصصذاتعلمیةافالمعرض.٢
.علمیةسفراتتحقق.٣
.میدانیةعملیةمشاھدات.٤
.اخرى.٥

للمادةتوصیفقدم٣
اوالتدریبیة

اوالتدریسیة
.التعلمتمخرجا

١٠
تطبیقیةمادةلكلدرجات) ٤(تمنح-
نظریةمادةلكلدرجة) ٢(تمنح-

تتصفمحاضراتھ٤
فيالعلمیةبالحداثة

االختصاصحقل
.السابقةالسنةعن

٨
ضعیفمتوسطجیدجداجیدممتاز

صفر٨٦٤٢

طویربتالتزامھ٥
المحاضرةتصمیم

ومفرداتھا
اوالدراسیة
.التدریبیة

٨

ضعیفمتوسطجیدجداجیدممتاز
صفر٨٦٤٢



علمیةاسالیبلدیھ٦
لتقییممتنوعة

اوالمتدربین
٨.الطلبة

االجابةمننوعینذيسؤالتتضمناستبیاناستمارةخاللمنالتقییمیتم
ولكلالتدریسيیدرسھمالذینالطلبةاوالمتدربینعلىتوزع) نعم،كال(

الدرجاتوتمنحالقسمرئیسوبأشرافالتدریسیةاوالتدریبیةالمقررات
:كاالتينعماجابةنسبةتحققوفق

)فاكثر%٨٠نسبة(درجات) ٨(
)%٧٩-٧٠نسبة(درجات) ٦(
)%٦٩-٦٠نسبة(درجات) ٤(
) %٥٩- ٥٠نسبة(درجة) ٢(

ادارةعلىقدرتھ٧
وتعزیزالمحاضرة

التفاعليالجانب
المادةمستوىعلى

٨.العلمیة

االجابةمننوعینذيتتضمناستبیاناستمارةخاللمنالتقییمیتم
ولكلالتدریسيیدرسھمالذینالطلبةاوالمتدربینعلىتوزع) نعم،كال(

الدرجاتوتمنحالقسمرئیسوبأشرافالتدریبیةاوةالدراسیالمقررات
:كاالتينعماجابةنسبةتحققوفق

)فاكثر%٨٠نسبة(درجات) ٨(
)%٧٩-٧٠نسبة(درجات) ٦(
)%٦٩-٦٠نسبة(درجات) ٤(
)%٥٩- ٥٠نسبة(درجة) ٢(

االختباراتشمولیة٨
المعلومةاو

والتيالعلمیة
اكتسبھماتعكس

لبالطااوالمتدرب
معلوماتمن

ومعارفومھارات
الندواتخاللمن

والورشوالدورات
والسمنارات

٨

وتمنحالشمولیةتحققعنددرجات) ٨(تمنح
)فاكثر%٨٠نسبة(درجات) ٨(
)%٧٩-٧٠نسبة(درجات) ٦(
)%٦٩-٦٠نسبة(درجات) ٤(
)%٥٩- ٥٠نسبة(درجة) ٢(

توجیھعلىقدراتھ٩
اوالمتدربین

البحثعلىالطلبة
٨.والتقصي

- :االتیةالحاالتمنحالةلكلدرجة) ١(تمنح
وفقعلمیةتقاریراودراساتبتقدیمالطلبةاوالمتدربینمطالبة.١

.الدورةمتطلبات
.بحثیةلمجامیعالطلبةاوالمتدربینتقسیم.٢
علمیةلمصادرعناویناقتراحفيالطلبةاوالمتدربینتحفیز.٣

.باالنترنیتالبحثخاللمنةبالدورعالقةلھااخرى
.جمیعھاتقدماتحققعندالقصوىالدرجةوتمنح

تقدیمفياسھامھ١٠
تتسمالتياالفكار

واالبتكاربالحداثة
التيواالنسجام

متطلباتتلبي
والتيالعملسوق
السبقتحقق

مجالفيالعلمي
.التخصص

٨

یفضعمتوسطجیدجداجیدممتاز
صفر٨٦٤٢

التقنیاتاستخدامع١١
االلكترونیة
الحدیثةوالمختبریة
فيالمساعدة

جودةتحقیق
.محاضراتھ

٧

ضعیفمتوسطجیدجداجیدممتاز
صفر٧٦٤٢

للمصادرمھاستخدا١٢
واالنترنیتالحدیثة
٧. االتصالواجھزة

:االتیةالحاالتمنحالةلكلدرجة) ١(تمنح
.حدیثةمصادراستخدام.١
للمتدربینالعلمیةفعالیتھمحاضراتھتنشر.٢
االستاذبینالعلميالتواصلفيااللكترونياالتصالتحقیق.٣

.والمتدربین
. جمیعھاتقدمماتحققعندالقصوىالدرجةوتمنح



المباشرالمسؤولقبلمنتملئ%١٠والشخصيالتربويالجانب: الثالثالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

الدرجةالتوصیف
المعطاة ضعیفمتوسطجیدجداًجیدممتاز

صفر٢٠١٥١٠٥
٢٠.العملقاتوعالالمركزداخلاالنضباط١
والمنتسبینالتدریسیینمعالتفاعل٢

.البحثیةالوحدةاوالمركزفيالعاملین
٢٠

الوحدةاوالمركزادرةمعالتفاعل٣
البحثیة

٢٠

٢٠العلمیةالتصرفاتمجملفيلشفافیة٤
٢٠الالئقوالمظھرالمعتدلةالشخصیة٥

ور عالمح ب-:الراب اءةارياالدالجان ئ%١٠االداءوكف نتمل لم ؤولقب رالمس ات والمباش ق التوثیق ترف
بالتقییمالمشمولالعالقةصاحب) من قبل ٥-٤-٣الخاصة بالفقرات (

الدرجةالفقراتت
القصوى

الدرجةالتوصیف
المعطاة

ضعیفمتوسطجیدجداًجیدممتاز
صفر٢٠١٥١٠٥

١
التوقیتاتحسبالدوامعلىالمواظبة

٢٥المحددة

فيوالقابلیةوالمھارةاالنجازكفاءة٢
بكل امانة قیاسیةبمدةالواجباتتنفیذ

واخالص
٢٥

٣
المؤقتةاوالدائمةاللجانعدد

التعلیموزارةداخلفیھاالمشارك
.وخارجھاالعلميوالبحثالعالي

لجنةلكلدرجات) ٤(ودائمیةلجنةلكلدرجات) ٨(منحت٢٠
.مؤقتة

٤

والشھاداتوالتقدیرالشكركتبھعدد
٢٠.التقییمعامخاللالتقدیریة

منتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٥(تمنح
شھادةاوشكركتابلكلدرجات) ٤(بدرجتھمنوالوزیر

درجة) ٢(ووزارةوكیلاوالجامعةرئیسمنتقدیریة
اوعمیداوعاممدیرمنتقدیریةشھادةاوشكركتابلكل

مركزمدیر

٥
االعمال التطوعیة داخل الجامعة 

) درجات لكل عمل تطوعي٣تمنح (١٠وخارجھا



ور امسالمح واطن-:الخ وةم ذكورةالق راالم منحص لض تمارةدلی ى(االس نتمل لم قب
لتوثیقامع) المباشرالمسؤول

المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

بیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصراالتقییمعامفي)االلكترونيالنظاملمتطلبات

٢
بواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك

البحث
)واحدھوscoreالاورشھیلمعاملاألدنىالحد(

٣

واحدةدرجةتمنح) ٣-١(
درجة٢تمنح) ٦-٤(

درجات٣تمنج)فاكثر٧(

٣معھمالعاملینعیوجمالمرأةتمكینوحدةمسؤول٣

تطویر منظومة الكترونیة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او ٤
٣الوزارة 

معھمالعاملینوجمیعيالجامعواالداءالجودةضماناقساممدراء٥
٥ارتباطواعضاءشعبكمسؤولي

)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى

)الدرجاتتخصم(الضعفومواطنالعقوبات: السادسالمحور

تخصمالتيالدرجةالتوصیفالقصوىالدرجةالفقراتت
محددةغیرالدرجةالعقوبات١

عددبحسب
العقوبات

العقوبةنوعحسبالدرجةتخصم

نظرلفتعقوبة
درجات) ٣(تخصم

)٥(تخصماالنذارعقوبة
درجات

درجات) ٧(تخصمالراتبقطععقوبة

درجة) ١١(تخصمالتوبیخعقوبة

درجة) ١٣(تخصمالراتبانقاصعقوبة

درجة) ١٥(تخصمالدرجةتنزیلعقوبة

ضعفمواطن٢
سلبیةجوانب
وتؤثربھایتصف
عملھعلى

٩

ضعفمواطنلكلدرجات) ٣(تخصم
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