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. بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمنتملئ) %٣٠) (والقیادیةاإلداریةالقدرات(: األولالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
المعطاةالدرجةالتوصیفالقصوى

یعمل على توزیع الصالحیات والمھام والواجبات بشكل ١
والموضوعیةیضمن تحقیق العدالة

ق١٠ نیوث اللم رخ ةاالوام ادرةاالداری عالص بتوزی
.امرلكلدرجة) ٢(المھام

١٠لرسالتھاإدراكھخاللمنالمؤسسةإمكاناتیستثمر٢
ق نیوث اللم ازاتخ طاالنج االمخط ذةلھ والمنف

ة) ٢( لدرج زلك اھممنج يس قف الةتحقی رس
.المؤسسة

١٠المیدانيتواجدهخاللمناإلعمالتنفیذعلىیشرف٣
ق وریوث ددبوبالص اراتع ةالزی ذةالمیدانی المنف

.تنفیذهعلىاشرفعمللكلدرجة) ٢(

بكفاءةالقدراتوبناءوالتحسینالتطویرعملیةیقود٤
المؤسسةفيالوظیفیةالشرائحلكافة

١٠

ق اریریوث ةبالتق رامجالخاص ینبب تمرالتحس المس
ادة دراتوزی بینق بالمنتس اوتحتس ةكم المعادل

:االتیة
الدوراتفيالمشاركینعدد

*١٠٠%
الكليالمنتسبینعدد
.درجات) ١٠(عطىی%١٠٠الى%٨٠
.درجات) ٦(یعطى%٧٩الى%٦٠
.درجات) ٤(یعطى%٥٩الى%٤٠
) . درجتان( یعطىذلكمناقل

عامخاللالتقدیریةوالشھاداتوالتقدیرالشكركتب٥
.التقییم

نح١٠ ات) ٥(تم لدرج ابلك كركت ھادةاوش ش
ة نتقدیری وزیرم ناوال ھم ات) ٣(وبدرجت درج

ل ـابلك كركتـ ھادةاوش ةش نتقدیری یسم رئ
ة ة)٢(والجامع ندرج لم اعدقب یسمس رئ

.العمیداوالجامعة

وأھدافتطلعاتلتحقیقومالیةاقتصادیةبكفاءةیتمتع٦
التعلیمیةالمؤسسة

١٠

ق وفاتیوث ةبالكش ةالمالی روفاتالخاص بالمص
:اعلىكفاءةوحققواالیرادات

ن- اھمم يس ادةف راداتزی نویةاالی ىالس یعط
.درجات) ١٠(

افظ- ىح بةعل راداتنس نویةاالی ىالس ) ٥(یعط
.درجات

.)درجتان(یعطىذلكمناقل-

١٠الواحدالفریقبروحیعمل٧
ق ددبیوث رع ةاالوام كیلالخاص رقبتش لف العم

.عملفریقلكلدرجة) ٢(

یفعل دور أعضاء الھیئة التدریسیة في اللجان الدائمیة ٨
والمؤقتة في المؤسسة والمجتمع

١٠
ق ددیوث ربع ةاالوام كیلالخاص انبتش االلج فیھ

اء ةاعض دریسھیئ يالت ةف ل) ٢(المؤسس ةلك لجن
.مشكلة

تخطیطخاللمنالمنتظمةالدوریةاالجتماعاتیحقق٩
ستراتیجيامنظوروفقعلىوتنظیمھالعمل

ق١٠ األوامرتوث ةب راالداری اعومحاض ةاالجتم الخاص
یط یمبتخط لوتنظ كلالعم ة) ٢(دوريبش لدرج لك

.اجتماعاوامر

القراراتوفقالمطلوبةاإلجراءاتتنفیذعلىیعمل١٠
وشفافیةبنزاھةعلیاجھاتمنالصادرةوالقوانین

ق-١٠ دىیوث زامم اتااللت اتبالتعلیم والتوجیھ
ادرة نالص اتم ىالجھ ة) ٢(االعل لدرج لك

.منفذتوجیھ
ق- اریریوث ةبالتق ازالخاص وميباإلنج ) ٢(الی

.الشفافیةتحقیقیبرزعمللكلدرجة

١٠٠مجموعال



. بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمنتملئ) %٠٤(والبحثيالخدميالنشاط: الثانيالمحور

الدرجةالفقرةت
القصوى

الدرجةالتوصیف
المعطاة

التعلیمیةالمؤسسةخدمةفيالمساھمة١
.المجتمعاواالخرىالوزاراتاو

نح٣٠ ات) ١٠(تم للدرج میمك تحداثتص يواس اتف باوالبرمجی الحقائ
ة يالتدریبی يالت ةتلب اتحاج عاوالمؤسس ات) ٦(و،المجتم درج

دیث للتح امجك ةاوبرن ةحقیب ھمتدریبی يیس ویرف لتط ةعم المؤسس
ات) ٥(و، لدرج ةدورةلك ة) ٣(،تدریبی لدرج ارةلك دمھااستش تق

.المؤسسة
)درجة٣٠الدرجة القصوى (

والندواتوالمؤتمراتفيالمشاركة٢
.التدریبیةالدورةاوالعملورش

(یتم اعتماد المشاركات التقلیدیة 
وااللكترونیة)

او ملتقى او ورشة عمل او ندوة علمیة عالميالمشاركة في مؤتمر دولي او -٣٠
خارج العراقعلمي او دورة تدریبیة 

نح- ات) ٨(تم اركةدرج ثللمش يببح ةاوعلم لورق ؤتمر عم ي م ف
خارج العراقتدریبیةدورةاواو ندوة علمیة او ورشة عمل 

خارج العراقحضوربصفةللمشاركةدرجات) ٦(تمنح-
ملتقى اواو ورشة عمل او ندوة علمیة عالميالمشاركة في مؤتمر دولي او -

العراقداخلعلمي او دورة تدریبیة 
نح- ات) ٤(تم اركةدرج ثللمش يببح ةاوعلم لورق ؤتمر او عم ي م ف

داخل العراقتدریبیةدورةاوندوة علمیة او ورشة عمل 
داخل العراقحضوربصفةللمشاركةدرجة) ٢(تمنح-

)درجة٣٠الدرجة القصوى (

والكتبالبحوث العلمیة ٣
التقویم العلمياالشراف على الطلبة و

ضمن في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحوث المنشورة ) درجة ٢٠تمنح (-٤٠
٤وسكوباس اكثر من ٢ذات معامل تأثیر اكثر من مستوعبات  كالرفیت 

ضمن في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحوث المنشورة ) درجة ١٥تمنح (-
٢وسكوباس اكثر من ١اكثر من ذات معامل تأثیرمستوعبات  كالرفیت 

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

ضمن في مجلة عالمیة والمفھرسة للبحوث المنشورة ) درجة ٥تمنح (-
او ١او وسكوباس اقل من لم تخصل على معامل تأثیرمستوعبات  كالرفیت 

علىفي المجالت غیر خاضعة للتقسیمات اعاله العالمیة او العربیة او المحلیة 
ان التكون ضمن المجالت المفترسة (یرفق التوثیق الخاص باعتمادیة المجلة 

)بما ورد في التقسیمات اعاله 
ان ف العلمي او المنھجي او المترجم شرط) درجة للكتاب المؤل٢٠تمنح (-

.او المنشور في دار نشر عالمیة یكون مقوم علمیا
شرط ان المؤلف او المترجم العلمي او المنھجي) درجات  للكتاب١٠تمنح (-

ونشر في دار نشر یكون  عربیة او محلیة مقوم علمیاً
(مالحظة: تشمل الكتب ایضا فصل في كتاب او بحث ضمن مجموعة من  

اضعة للشروط اعاله)البحوث ثم طبعھا في كتاب وخ
تمنح درجات االشراف على طلبة ( الدكتوراه والماجستیر والدبلوم العالي -
درجات  ٥درجات لالشراف المنفرد و١٠() على التوالي ٦-٨-١٠(

(راف المشترك على طلبة الدكتوراه لالش ٤درجات لالشراف المنفرد و٨و 
درجات لالشراف ٦درجات لالشراف المشترك على طلبة الماجستیر) و(

) درجات ٤و (درجة لالشراف المنفرد على طلبة الدبلوم العالي )٣المشترك و
.)١٥(اقصى درجة للبكالوریوس والدبلوم للمرحلة المنتھیةلبحوث التخرج

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

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

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

١٠٠مجموعال



.المباشرالمسؤولقبلمنتملئ):%٣٠(االداءوكفاءةالشخصیةالمھارات:الثالثالمحور

الدرجة الفقرات (المؤشرات )ت
القصوى

الدرجة التوصیف
المعطاة ممتاز

٢٠
جید جداً

١٥
جید
١٠

متوسط
٥

ضعیف
صفر

٢٠یمتلك مھارات التواصل (إدارة الحوار وإقناع اآلخرین  )١

المشاركة االیجابیة وأداء المھام والواجبات بأمانة ٢
٢٠وإخالص

٣
ادارةفيوالحداثة بالكیاسةبقدرات اداریة وقیادیة تتصف یتمتع

٢٠وصنع القرارالحلولایجادوالمشاكل

كفاءة االنجاز والمھارة والقابلیة في تنفیذ الواجبات بمدة ٤
٢٠قیاسیة

٢٠الشخصیة المعتدلة والمظھر الالئق٥

١٠٠مجموعال

التوثیقمع) المباشرالمسؤولقبلمنتملى(االستمارةدلیلضمنحصراالمذكورةالقوةمواطن: الرابعالمحور
وجدتان

المعطاةالدرجةالعلمیةالقوةمواطنت

التقییمعامفي)االلكترونيالنظاملمتطلباتبیاناتھافيومطابقةمنحھاتمجائزةاي(الجوائزواالختراعبراءات١
٣حصرا

البحثبواباتفيScoreاوh- index ھیرشلمعاملالتدریسيامتالك٢
)واحدھوscoreالاوھیرشلمعاملاألدنىالحد(

٣

تمنح) ٣-١(
واحدةدرجة

٢تمنح) ٦-٤(
درجة

تمنج)فاكثر٧(
درجات٣

٣الوزارةاوالجامعةمستوىعلىالبرامجاحدالدارةالكترونیةمنظومةتطویر٣
)درجات٩( القصوىالدرجةتتجاوزالانعلى

المباشرالمسؤولقبلمنتملى) الدرجاتخصم(لعقوباتا:  الخامسالمحور

تخصمالتيالدرجة)االتيحسبالدرجةتخصم(االخفاقت
درجات) ٣(تخصمنظرلفت١
درجات) ٥(تخصماإلنذار٢
درجات)٧(تخصمالراتبقطع٣
درجة)١١(تخصمالتوبیخ٤
درجة)١٣(تخصمالراتبإنقاص٥
درجة) ١٥(تخصمالدرجةتنزیل٦
المجموع٧



: للتقییم النھائیة النتائج

الحاصلالدرجةالمحاورت
الوزنحسبالدرجةالمحوروزنالمحورمنعلیھا

%٣٠والقیادیةاالداریةالقدرات١
%٤٠والبحثيالخدميالنشاط٣
%٣٠االداءوكفاءةالشخصیةالمھارات٤

%١٠٠الثالثةالمحاورمجموع

المضافةالدرجات٥
اف بتض ةحس -١٠٠(المعادل
وع اورمجم ةالمح الهالثالث ) أع

الوزنحسب
وزنبدونبالكاملتخصمالضعفمواطندرجاتخصم٦

كتابةالدرجةرقماالدرجةللتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع

تقییمللالنھائيتقدیرال

امتیاز
٩٠
فأكثر

جداجید
٨٩- ٨٠

جید
٧٩- ٧٠

ضعیف
٧٠مناقل
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