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ج

منالمؤشراتتوثقانعلىالمباشرالمسؤولقبلمنالتقییمیتم) %٠٢(والقیادیةاالداریةالقدرات:األولمحورال
بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبل

الدرجة)المؤشرات(الـــــفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

١
بشكلالواجباتوالمھامویاتحالصالتوزیععلىیعمل

لكلدرجة) ١(المھامبتوزیعالصادرةاالداریةاالوامرخاللمنیوثق١٠والموضوعیةالعدالةتحقیقیضمن
امر

٢
لرسالتھاادراكھخاللمنالمؤسسھامكاناتیستثمر

١٠
منجزلكلدرجة) ١(والمنفذةلھاالمخططاالنجازاتخاللمنقیوث

المؤسسةرسالةتحقیقفيساھمادارياومالي

٣
المیدانيتواجدهخاللمناالعمالتنفیذعلىیشرف

عمللكلدرجة)١(المنفذةالمیدانیةالزیاراتوبعدبالصوریوثق١٠
تنفیذهعلىاشرف

بكفاءةالقدراتوبناءوالتحسینتطویرعملیةیقود٤
عمللكلدرجة) ١(المستمرالتحسینبرامجالخاصةبالتقاریریوثق١٠المؤسسھفيالوظیفیةشرائحلكافة

المنتسبینقدراتوزیادةبناءفيساھم

عامخاللالتقدیریةوالشھاداتوالتقدیرالشكركتب٥
١٠التقییم

مناووزیرمنتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات)٥(تمنح
وزیربدرجةھم

الجامعةرئیسمنتقدیریةشھادةاوشكركتابلكلدرجات)٣(تمنح
جامعةرئیسبدرجةھممناو
كتاباوجامعةرئیساووزیرمنجھودتثمینكتابلكلدرجات)٢(

عاممدیراوعمیدمنتقدیریةشھادةشكراو

درجة) ١(العملفرقلتشكیالتبقیادتھالخاصةاالوامربعددیوثق١٠الواحدالفریقبروحیعمل٦
عملفریققیادةلكل

اللجانفيالبحثیةالتدریسیةالھیئةاعضاءدوریفعل٧
المجتمعوالتعلیمیةالمؤسسةفيالؤقتةوالدائمیة

التدریسھیئةاعضاءفیھااللجانبتشكیلالخاصةاالوامربعددیوثق١٠
.مشكلةلجنةلكل)١(المؤسسةفي

١٠المنتظمھالدوریةاجتماعاتیحقق٨
اجتماعلكلدرجة) ١(الدوریةاالجتماعاتمحاضرخاللمنیوثق

٩
وتنظیمھالعملبتخطیطیقوم

١٠
وتنظیمبتخطیطالخاصةاالجتماعومحاضراالداریةباالوامرتوثق
امرلكلدرجة) ١(العمل

١٠
القراراتوفقالمطلوبھاالجراءاتتنفیذعلىیعمل

والجامعیةالوزاریة(علیاجھاتمنالصادرةوالقوانین
المحددةالزمنیةالمدةضمن)

االعلىالجھاتمنالصادرةوالتوجیھاتبالتعلیماتااللتزاممدىیوثق١٠
منفذتوجیھلكلدرجة) ١(

١٠٠القیادیةواالداریةالقدراتمحوردرجاتمجموع



توثیقھابعدبالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمنوتملئ) %٠٦(والبحثيميعلالالنشاط: الثانيالمحور
الدرجةالفقراتت

الدرجةالتوصیفالقصوى
المعطاة

والكتبالبحوث العلمیة 1
والتقویم العلميواالشراف على الطلبة

٤٠

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

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 ١كالرفیت ذات معامل تأثیر اقل من 

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

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

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

ف او المترجم شرط ان یكون ) درجات  للكتاب العلمي او المنھجي المؤل١٠تمنح (-
ونشر في دار نشر  عربیة او محلیة مقوم علمیاً

(مالحظة: تشمل الكتب ایضا فصل في كتاب او بحث ضمن مجموعة من  البحوث ثم 
طبعھا في كتاب وخاضعة للشروط اعاله)

-٨-١٠تمنح درجات االشراف على طلبة ( الدكتوراه والماجستیر والدبلوم العالي (-
درجات  لالشراف المشترك على ٥درجات لالشراف المنفرد و١٠التوالي  () على٦

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

درجة لالشراف المنفرد على طلبة الدبلوم العالي ٣درجات لالشراف المشترك و٦و(
للبكالوریوس والدبلوم  (اقصى درجة للمرحلة المنتھیة) درجات لبحوث التخرج٤)و (
١٥.(

والرسائل واالطاریح وبراءات االختراع البحوث خاص بتقویم لكل درجة )٣(تمنح -
درجات)١٠اقصى درجة (

) درجة٤٠الدرجة القصوى لھذه الفقرة (
والبحثي اذا یمنح التدریسي الدرجة القصوى لمحور النشاط العلمي : مالحظةمالحظة

تحقق التالي:
لدیھ بحثان منشوران في مستوعبات (سكوباس او كالرفیت) -١
) درجة.٤٠حاصل على الدرجة القصوى للفقرة والبالغة (-٢

االعتمادبرامجوالجودةخططیفعل٢
١٠االكادیمي

علميبرامجياومؤسسيبرنامجفيلالشتراكدرجة)٢(
االكادیمياالعتمادوالجودةادارةنظامفيتدریبةدورةكلفيلالشتراكدرجة)١(
لھاالتابعةالمؤسساتفياالنترانیتلمنظومةالجامعةالستخدامدرجات)٢(
المحاضراتفيالفدیویةالمحاضراتمنظومةالجامعةالستخدامدرجة)٢(
الندواتوالمؤتمراتو
الوارداوالصادرةالكتبمتابعةفياالتمتةالجامعةالستخدامدرجة)١(
لكلیاتالتابعةالمكتباتمعالكترونیاالمركزیاالمكتبةربطحالةفيدرجة)٢(

الكترونیاالوطنیةالمكتباتوالجامعة

٣

العلميالبحثخطةتنفیذعلىیعمل
العمللتفعیل،الجامعةاقرتھاالتي

ایجادالحلولوالتطویرنحوالبحثي
العملسوقوالمجتمعلمشكالت

١٠

التدریسینعدد/المنجزةالبحوثلعددنسبةدرجة)٢(
المخططة/المنفذةالبحوثلعددلنسبةدرجة)٢(
البحوثاجمالي/العلمیةالبحوثلعددنسبةدرجة)٢(
البحوثاجمالي/العملسوقتخدمالتيالبحوثلعددنسبةدرجة)٢(
البحوثاجمالي/المجتمعمشاكللجتعاالتيالبحوثلعددنسبةدرجة)٢(

كانتاذادرجة) ١٫٥(و،%١٠٠-%٨٠النسبةكانتاذادرجات)٢(تمنح:مالحظة
.%٦٤-%٥٠النسبةكانتاذادرجة) ١(و،%٧٩-%٦٥النسبة

) درجات١٠الدرجة القصوى (

٤

المؤتمراتفيالمشاركةاوتنظیم
الدوراتاوالندواتاوالعلمیة

عملوورشالتدریبیة
(یتم اعتماد المشاركات التقلیدیة 

وااللكترونیة)

المشاركة في مؤتمر دولي او عالمي او ندوة علمیة او ورشة عمل او ملتقى علمي -١٠
او دورة تدریبیة خارج العراق

ات للمنظم او رئاسة مؤتمر او ندوه او دورة تدریبیة او ورشة عمل ) درج١٠تمنح (
او بوستر او ورقة عمل في مؤتمر او ندوه او ورشة عمل او ملتقى شاركة ببحث اوالم

خارج العراقو محاضر في دورة تدریبیة علمي ا
.خارج العراقمشاركة بصفة حضورللات ) درج٦تمنح (

او ورشة عمل او ملتقى علمي او دورة المشاركة في مؤتمر علمي او ندوة علمیة -
تدریبیة داخل العراق 

ات للمنظم او رئاسة مؤتمر او ندوه او دورة تدریبیة او ورشة عمل ) درج٥تمنح (
او بوستر او ورقة عمل في مؤتمر او ندوه او ورشة عمل او ملتقى شاركة ببحث اوالم



داخل العراقعلمي او محاضر في دورة تدریبیة 
.داخل العراقمشاركة بصفة حضورللة درج) ٢تمنح (

) درجات١٠الدرجة القصوى (

٥
الخاصوالعامالقطاعمعالتنسیق

مالیةمواردعلىالحصولبھدف
العلميالبحثلتمویلاضافیة

٥
العلميالبحثتمویلفيالعامالقطاعالسھامدرجات)٣(تمنح-
العلميالبحثتمویلفيالخاصالقطاعالسھامدرجات)٥(تمنح -

) درجات٥الدرجة القصوى (

٦
المؤسساتخدمةفيلمساھمةا

اواالخرىالوزاراتاوالعلمیة
٥المجتمع

المؤسساتحاجةتلبيالنيبرامجیاتفيواستحداثتصمیملكلدرجات)٥(منحت-
،المجتمعاو
المؤسسةعملتطویرفياھمیسبرنامجكللتحدیثدرجات)٣(تمنح-
امةقااوالوزارهاوالمجتمعاوللمؤسسھتقدماستشارةلكلجاتدر) ٣(تمنح-

البحثیةوحدةالاوللمركزااللكترونيالموقعوتنشر علىتدریبیھدورة
) درجات٥الدرجة القصوى (

المستمرالتعلیمفيالمشاركة٧
١٠والسمناروالثقافیةالعلمیةوالحلقات

محاضربصفةمستمرالالتعلیمفيللمشاركةدرجات)١٠(تمنح-
للمشاركة في دورات طرائق التدریس الحدیثة في التعلیم ) درجات٦وتمنح (-

المستمر
بصفة حضورالمستمرالتعلیمفيللمشاركھدرجات)٥(تمنح-
ثقافیةالحلقاتالاوسمناراللجانضویةعاولرئاسةدرجات)٣(تمنح-

)درجات١٠(الدرجة القصوى 

8
المیدانیةالزیاراتفياالسھام

اواالختباراتاجراءاووالحقلیة
المخبریةاوالمعملیةالتحلیالت

وغیرھااختباراوتحلیلاوزیارةلكلدرجة)٣(تمنح٥

واللجانالفرقنشاطاتفيالمشاركة٩
تزیدالانعلىاو اللجان البحثیة بحثيفریقضمنةكمشارلكلدرجات)٣(تمنح٥البحثیة

درجات٥عن

١٠٠واالبحثيالخدميالنشاطمحوردرجاتمجموع

المباشرالمسؤولقبلمنوتملئ) %٢٠(االداءكفاءةوالشخصیةالمھارات: الثالثلمحورا

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
القصوى

التوصیف
الدرجة
المعطاة

ممتاز

٢٠

جداجید

١٥

جید

١٠

متوسط

٥

ضعیف

صفر

الحوارادارة(التواصلمھاراتیمتلك١
)االخرینواقناع

٠٢

٢
تحلیلكفاءة االنجاز والمھارة في 

خاللمنالنتائجاستثماروالمعطیات
بمدة قیاسیةمختلفةالجراءاتالا

٢٠

٣
بالكیاسةبقدرات اداریة وقیادیة تتصف یتمتع

الحلولایجادوالمشاكلادارةفيوالحداثة 
٢٠وصنع القرار

ثقافةواشاعةتعزیزالثقةعلىیعمل٤
٢٠المنتسبینبینالجماعيالعمل

٢٠الالئقوالمظھرالمعتدلھالشخصیة٥

المھاراتمحوردرجاتمجموع
١٠٠االداءوكفاءةالشخصیة

)مضافةدرجات(:الرابعالمحور
المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

عامفي)االلكترونيالنظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصراالتقییم

٣البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢



)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(
واحدةدرجةتمنح) ٣-١(

درجة٢تمنح) ٦-٤(
درجات٣تمنج)فاكثر٧(

٣الوزارةاوالجامعةمستوىعلىالبرامجاحدالدارةالكترونیةمنظومةتطویر٣
)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى

)الدرجاتتخصم(الضعفومواطنالعقوبات: الخامسالمحور

تخصمالتيالدرجةالتوصیفالقصوىالدرجةالفقراتت
١

محددةغیرالدرجةالعقوبات
عددبحسب

العقوبات

العقوبةنوعحسبالدرجةتخصم

الیوجد

درجات) ٣(تخصمنظرلفتعقوبة
درجات) ٥(تخصماإلنذارعقوبة
درجات)٧(تخصمالراتبقطععقوبة
درجة)١١(تخصمالتوبیخعقوبة
درجة)١٣(تخصمالراتبإنقاصعقوبة
درجة) ١٥(تخصمالدرجةتنزیلعقوبة

وجوانبضعفمواطن٢
بھایتصفسلبیة
عملھعلىوتؤثر

-٩
--------- ------ ضعفموطنلكلدرجات) ٣(تخصم

:للتقییمالنھائیةالنتائج
لصالحاالدرجةالمحاورت

الوزنحسبالدرجةالمحوروزنالمحورمنعلیھا

%20والقیادیةاالداریةالقدرات١
%60والبحثيالعلميالنشاط٢
%20االداءوكفاءةالشخصیةالمھارات٣

%١٠٠المحاورمجموع
وزنبدونبالكاملتضافالمضافةالدرجات٤
وزنبدونبالكاملتخصم-الضعفمواطندرجاتخصم٥

كتابةالدرجةرقماالدرجةللتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع

للتقییمالنھائيالتقدیر
امتیاز

فأكثر٩٠
جداجید
٨٩- ٨٠

جید
٧٩- ٧٠

ضعیف
٧٠مناقل

المباشرالمسؤولرأي
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