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في التعلیم العاليلالمناصب اإلداریة التي تس٧ مھا سابقاً

تاریخھالدائرةالمنصب اإلداري السابق
الىمن

أ

ب

ج

العلميوالبحثالعاليالتعلیموزارة

دائرةالعلميمویوالتقاإلشرافجھاز
االكادیميتمادواالعالجودةضمان

األداءتقویمقسم

٢٠٢١/٢٠٢٢الدراسيللعامالجامعیةالقیاداتألداءالتقویميالملف
والمعاھدالكلیاتوعمداءالجامعاترؤساءمساعدياالستمارةھذهتشمل: مالحظة



المباشرالمسؤولقبلمنتملئ:)%٣٠(والقیادیةاإلداریةالقدرات:األولالمحور

الدرجة الفقرات (المؤشرات )ت
القصوى

الدرجة التوصیف
المعطاة ضعیفمتوسطجیدجید جداًممتاز

یمھ على وفق المنظور یقوم بتخطیط العمل وتنظ١
١٠االستراتیجي

تتضمنھاالتياألھدافلتحقیقبفاعلیةیسھم٢
١٠الجامعةرسالة

٣
یقود عملیة التطویر والتحسین بكفاءة ویسعى الى 
بناء القدرات واألداء للشرائح الوظیفیة كافة في 

الجامعة
١٠

٤
والشفافیة في التوظیف في المؤسسة یحقق العدالة

وسائل المسموعة في الاإلعالنمن خالل التعلیمیة
موقع االلكتروني والصحف والمرئیة او عبر ال

الیومیة 
٥

١٠یحقق االجتماعات الدوریة المنتظمة٥

یعمل على توزیع الصالحیات والمھام والواجبات ٦
٥بشكل یضمن تحقیق العدالة

یتمتع بقدرات قیادیة و مھاریة تتصف بالحداثة في ٧
٥صنع القرار

اإلعمال من خالل تواجده یشرف على تنفیذ ٨
٥المیداني

ویحقق الشفافیة لتحقیق على االدارةیمتلك القدرة ٩
٥وأھدافھاتطلعات الجامعة 

یعمل على تنفیذ اإلجراءات المطلوبة على وفق ١٠
٥قوانین الصادرة من الجھات العلیاالقرارات وال

٥ع بالكیاسة في إدارة المشاكل وإیجاد الحلولیتمت١١

لترشید اإلنفاق والحد واإلجراءاتیتبع الضوابط ١٢
٥من الھدر على وفق الصالحیات الممنوحة

اعمال اللجان ویحث اعضاء یعمل على متابعة ١٣
٥اللجان على انجاز اعمالھا وفق المدة القانونیة

مع والتعاونقنوات التواصلفتحیعمل على١٤
٥الجامعات األخرى 

یشارك في وضع الخطط ذات العالقة بالخدمات ١٥
٥المھنیة للجامعة والمجتمع

تفعیل دور أعضاء الھیئة التدریسیة في اللجان ١٦
٥الدائمیة والمؤقتة في الجامعة والمجتمع

١٠٠ة والقیادیةمجموع درجات محور القدرات اإلداری



:العلميمساعدلل)%٢٠(الجودةوضمانالتدریسیةوالخططالتعلیمیةوالبرامجالعلميبحثالدعم: أالثانيالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

١
یعمل على تنفیذ خطة البحث العلمي التي أقرتھا 

لتفعیل العمل البحثي نحو التطویر ، الجامعة
وإیجاد الحلول لمشكالت المجتمع وسوق العمل

٤٠

.التدریسیینعدد/ المنجزةالبحوثسبةن-
.المخططة/ المنفذةالبحوثلعددنسبة-
إجمالي/ التجریبیةالعلمیةالبحوثنسبة-

.البحوث
اوالعملسوقتخدمالتيالبحوثنسبة-

البحوثإجمالي/لمشكلةحلرابتكافيساھمت
مشاكلتعالجالتيالبحوثنسبة-

.البحوثإجمالي/المجتمع
النسبةكانتاذافقرةلكلدرجات) ٨(تمنح: مالحظة

-%٦٥النسبةكانتاذادرجة) ٦(و،%١٠٠-%٨٠
)٢(و%٦٤-%٥٠النسبةكانتاذادرجة) ٤(و،%٧٩
.)٣٥-٤٩(منالنسبةكانتاذاالدرجاتمن

الحصولبھدفوالخاصالعامالقطاعمعالتنسیق٢
١٠.العلميالبحثلتمویلإضافیةمالیةمواردعلى

البحثدعمفيالعامالقطاعإلسھامدرجات) ٣(
.فقطالعلمي

دعمفيالخاصالقطاعمساھمةنسبةدرجات) ٧(
العلميالبحثخططوتنفیذ

٤٠كادیمياألاالعتمادوبرامجالجودةخططیفعل3

برامجياومؤسسيبرنامجفيلالشتراكدرجة) ٣(
عالمي

نظامفيتدریبیةدورةكلفيلالشتراكدرجة) ٢(
.األكادیميواالعتمادالجودةإدارة

لمنظومةالتعلیمیةالمؤسسةالستخدامدرجات) ٣(
.لھاالتابعةالمؤسساتفياالنترانیت

منظومةةالتعلیمیالمؤسسةالستخدامدرجة) ٣(
والمؤتمراتالمحاضراتفيالفیدیویةالمحاضرات

.والندوات
فياالتمتةالتعلیمیةالمؤسسةالستخدامدرجة) ١(

.والواردالصادرةالكتبمتابعة
معالكترونیاالمركزیاًالمكتبةربطحالةفيدرجة) ١(

الوطنیةوالمكتباتالجامعةلكلیاتالتابعةالمكتبات
الكترونیاً

العالقةذاتالتعلیمیةالبرامجتطویرفيیسھم4
التدریسطرائقتطویروفيوالتعلمالتعلیمبعملیة

الجامعةفيوتنویعھا
١٠

المؤسسةفيمستحدثبرنامجلكلدرجات) ٤(
استخدام(الجامعةفيمستحدثةطریقةلكلوالتعلیمیة
موقععلىمحاضراتنشر،االلكترونیةالسبورة

) عةالجام
والبرامجالعلميالبحثدعممحوردرجاتمجموع
١٠٠الجودةوضمانالتدریسیةوالخططالتعلیمیة



:اإلداريلمساعدل) %٢٠(العامةواألنشطةواإلنفاقالموازنةضبطدعم: بالثانيالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

الدرجةالتوصیف
المعطاة

دیوانالىمنتظمبشكلالسنویةیزانیةالمیقدم١
ارھااقرویتمالمالیةالرقابة

المصادقةمننسخةترفق١٥

ذلكتؤیدالتيالسنداتارفاق١٥للوزارةالمالیةالمستحقاتمنتظمبشكلیدفع٢
٣

الحصولبھدفوالخاصالعامالقطاعمعالتنسیق
٢٠لميالعالبحثلتمویلإضافیةمالیةمواردعلى

البحثدعمفيالعامالقطاعإلسھامدرجات) ٣(
فقطالعلمي

فيالخاصالقطاعمساھمةنسبةدرجات) ٧(
العلميالبحثخططوتنفیذدعم

الھدرمنوالحداالنفاقمجالفيبشفافیةیعمل٤
المختلفةواالجراءاتاآللیاتوضعخاللمن

اآللیاتتلكتوثیق١٥

الكلیةتعتمدھاالتيالتمویلمصادرتوثیق١٥االیراداتوزیادةالتمویلصادرملتنویعیسعى٥

لتنفیذوالفرقاللجانتشكیلفيبفاعلیةیساھم٦
المجتمعلخدمةالموجھةاالنشطة

اللجانتشكیلاوامربارفاقالتوثیقیتم٢٠

واإلنفاقالموازنةضبطدعممحوردرجاتمجموع
١٠٠العامةواألنشطة

:لعمیدل) %٢٠(العامةواألنشطةواإلنفاقالموازنةضبطدعم: جالثانيالمحور

الدرجةالفقراتت
القصوى

الدرجةالتوصیف
المعطاة

دیوانالىمنتظمبشكلالسنویةالمیزانیةیقدم١
اقرارھاویتمالمالیةالرقابة

المصادقةمننسخةترفق٢٠

ذلكتؤیدالتيالسنداتارفاق١٥للوزارةالمالیةالمستحقاتمنتظمبشكلیدفع٢

الحصولبھدفوالخاصالعامالقطاعمعالتنسیق٣
١٥العلميالبحثلتمویلإضافیةمالیةمواردعلى

البحثدعمفيالعامالقطاعإلسھامدرجات) ٣(
فقطالعلمي

فيالخاصالقطاعمساھمةنسبةدرجات) ٧(
العلميالبحثخططوتنفیذدعم

الھدرمنوالحداالنفاقمجالفيبشفافیةیعمل٤
المختلفةواالجراءاتاآللیاتوضعخاللمن

اآللیاتتلكتوثیق١٥

الكلیةتعتمدھاالتيالتمویلمصادرتوثیق١٥االیراداتوزیادةالتمویلمصادرلتنویعیسعى٥
لتنفیذلفرقوااللجانتشكیلفيبفاعلیةیساھم٦

المجتمعلخدمةالموجھةاالنشطة
اللجانتشكیلاوامربارفاقالتوثیقیتم٢٠

واإلنفاقالموازنةضبطدعممحوردرجاتمجموع
١٠٠العامةواألنشطة



:والعمیدمساعدینلل)%٢٠(والبحثيالعلميالنشاط: الثالثالمحور

رجةالد)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

وتقییمالعلیاساتاالدرعلىواإلشرافالتدریس١
٦٠العلميالبحث

الدكتوراهاطروحةعلىلإلشرافدرجات) ٢٠(
الماجستیررسائلعلىلإلشرافدرجات) ١٥(
العلیاالدراساتفيتدرسمادةلكلدرجات) ١٠(
مناقشةلكلدرجات) ١٠(
رسالةاواالطروحةتقییملدرجة) ٧(
بحثتقییملكلدرجة) ٥(

المنشورةوالبحوثالمترجماوالمؤلفالكتاب٢
ً ٤٠التقویمسنةخاللمحلیاًاوعربیاًأوعالمیا

ذاتعالمیةمجلةفيمنشوربحثلكلدرجة) ٢٠(
اوالعلميالمؤلفالمنفردللكتاباوتاثیرمعامل

ًقومالمالمترجماوالمنھجي علمیا
اومحلیةمجلةفيمنشوربحثلكلدرجات) ١٠(

المترجماوالمؤلفكتابالاوعربیة

١٠٠والبحثيالعلميالنشاطمحوردرجاتمجموع

:العلميللمساعد)%١٥(العلمیةنشطةاألدعم: أالرابعالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

معطاةال

فيواالداريالعلميالمجلسفيبفاعلیةیسھم١
٢٠المستمرالتعلیممركز

ورشةاوندوةفيمشاركةاوحضورلكلدرجات) ٤(
سنةخاللالمستمرالتعلیممركزفيتقامخاصةعمل

التقویم
العلميالمجلسباعضاءخاصاجتماعلكل) ٣(

التقویمسنةخاللواالداري

٢٠والتوظیفالتأھیلبرامجفياإلسھامات٢
للتأھیلمعرضاقامةعندرجات) ١٠(تمنح

.الجامعةفيوالتوظیف
تدریبياوتوظیفيبرنامجكلعندرجات) ٥(تمنح

الخاصالقطاعمع

٢٠العلمیةالشؤونفياإلسھامات٣
العلمیةالخطةأنجازنسبةكانتاذادرجة) ٢٠(تمنح
-%٦٠النسبةكانتاذاجةدر) ١٥(و،%١٠٠-%٨٠
،%٥٩-%٥٠النسبةكانتاذادرجات) ١٠(و،%٧٩

%٥٠منأقلالنسبةكانتاذادرجات) ٥(و

والتربوياالرشادبرامجفيبفاعلیةیسھم٤
٢٠.ومتابعتھا

فيخاصةعملورشةاوندوةلكلدرجات) ٤(تمنح
.التقویمسنةخاللوالتربوياالكادیمياالرشادبرامج

خاللالمركزیةباللجانخاصاجتماعلكلدرجات) ٣(
التقویمسنة

تفاھممذكرةلكلدرجات) ١٠(تمنح٢٠التعاونوالیةالتفاھممذكرات٥
تعاونالیةلكلدرجات) ٥(تمنح

١٠٠العلمیةأنشطةدعممحوردرجاتمجموع



:اإلداريللمساعد)%١٥(الطلبةشؤونأنشطةدعم: بالرابعالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

الطالبیةللنشاطاتالسنويالمنھاجفيالمشاركة١
اوفنياوریاضينشاطفيللمشاركةدرجات) ٥(تمنح٢٥الجامعةخارج

خارجيثقافياوكشفي

نھاجم(الطالبیةللنشاطاتالجامعةاستضافة٢
٢٥) الجامعاتبینالمنافسة

فردیةریاضیةلبطولةاستضافةلكلدرجات) ٥(تمنح
فرقیةاو

اوكشفياوفنيلنشاطاستضافةلكلدرجات) ٥(تمنح
ثقافي

داخلالطالبیةللنشاطاتالسنويالمنھاجتنفیذ٣
٢٥الجامعة

فرقیةاوفردیةریاضیةبطولةلتنفیذدرجات) ٥(تمنح
.ليداخ

كشفياوفنينشاطلتنفیذدرجات) ٥(تمنح

٢٥الطالبیةالنشاطاتلممارسةالتحتیةالبنيمستوى٤
ریاضیةمنشاةاستحداثأولبناءدرجات) ١٠(تمنح

.جدیدة
فنیةاوریاضیةمنشاةكللتأھیلدرجات) ٥(تمنح

١٠٠الطلبةشؤونأنشطةدعممحوردرجاتمجموع

:للعمید)%٢٠(الطلبةوشؤونالعلمیةاالنشطةدعم: جابعالرالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

والتربوياالرشادبرامجفيبفاعلیةیسھم١
٢٠ومتابعتھا

االرشادبرامجفيخاصةعملورشةاوندوةلكل) ٤(
التقویمسنةخاللوالتربوياالكادیمي

سنةخاللالمركزیةباللجانخاصاجتماعلكل) ٣(
ویمالتق

اوفنياوریاضينشاطفيللمشاركةدرجات) ٥(تمنح١٠الطالبیةللنشاطاتالسنويالمنھاجفيالمشاركة٢
ثقافياوكشفي

١٠الطالبیةللنشاطاتالكلیةاستضافة٣
فردیةریاضیةلبطولةاستضافةلكلدرجات) ٥(تمنح

فرقیةاو
اوكشفياوفنيلنشاطاستضافةلكلدرجات) ٥(تمنح
ثقافي

داخلالطالبیةللنشاطاتالسنويالمنھاجتنفیذ٤
٢٠الكلیة

فرقیةاوفردیةریاضیةبطولةلتنفیذدرجات) ٥(تمنح
داخلي
كشفياوفنينشاطلتنفیذدرجات) ٥(تمنح

والندواتةالعلمیالمؤتمراتفيبفاعلیةیسھم٥
٢٠.واالقساموالدراساتالمناھجواستحداثوالورش

.الكلیةتنفذهعلميمؤتمرلكلدرجات)٥(-
لكلدرجة)٢(وبرعایتھعلمیةندوةلكلدرجات)٣(-

.برعایتھعلمیةورشة
استحداثاومنھجاستحاثلكللكلدرجات)٥(-

.الكلیةفيقسماستحداثاودراسات

٢٠الطالبیةالنشاطاتلممارسةالتحتیةالبنيمستوى٦
ریاضیةمنشاةاستحداثأولبناءدرجات) ١٠(تمنح

جدیدة
فنیةاوریاضیةمنشاةكللتأھیلدرجات) ٥(تمنح

١٠٠الطلبةشؤونأنشطةدعممحوردرجاتمجموع



المباشرالمسؤولقبلمنتملئ:)%١٠(استثمارھاومجاالتالشخصیةالمھارات: خامسالالمحور

الدرجة الفقرات (المؤشرات )ت
القصوى

الدرجة التوصیف
المعطاة ضعیفمتوسطجیدجید جداًممتاز

إدارة الحوار وإقناع یمتلك مھارات التواصل (١
٢٥)للمشكالتاآلخرین  وإیجاد الحلول 

یستطیع تحلیل المعطیات واستثمار النتائج من خالل ٢
٢٥إجراءات مختلفة

یمتلك مھارة تكنولوجیا المعلومات ویوظفھا في ٣
٢٥مجال عملھ

٤
یعمل على تحقیق النتائج ضمن السقف الزمني 

الرسمیة من خالل اإلداریةالمحدد للمراسالت 
االتصال والتشاور

٢٥

المھارات الشخصیة ومجاالت مجموع درجات محور
١٠٠استثمارھا

:العلميللمساعد)%٥(الحكوميالبرنامج:أالسادسالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

العراقیةالجامعاتدخول(األولالھدفتنفیذنسبة١
٤٠)العالمیةالتصنیفاتفي

-%٨٠الخطةأنجازنسبةكانتاذادرجة) ٤٠(تمنح
،%٧٩-%٦٠النسبةكانتاذادرجة) ٣٠(و،%١٠٠

،%٥٩-%٤٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٠(و
درجات) ٥(و،%٣٩-%٢٠النسبةكانتاذادرجة) ١٠(و

.%٢٠منأقلالنسبةكانتاذا

للجامعاتحقیقیةتوأمة(الثانيالھدفتنفیذنسبة٢
٣٠)العالمیةالجامعاتمعالعراقیة

-%٨٠الخطةأنجازنسبةكانتاذادرجة) ٣٠(تمنح
،%٧٩-%٦٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٥(و،%١٠٠

،%٥٩-%٤٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٠(و
درجات) ٥(و،%٣٩-%٢٠النسبةكانتاذادرجة) ١٠(و

%٢٠منأقلالنسبةكانتاذا

٣
أشاعةوالترھلخفض(الثالثالھدفتنفیذنسبة

ورفعالجامعیةوالحیاةواألبحاثاألكادیمیةاألجواء
)العلمیةالمستویات

٣٠

-%٨٠الخطةأنجازنسبةكانتاذادرجة) ٣٠(تمنح
،%٧٩-%٦٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٥(و،%١٠٠

،%٥٩-%٤٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٠(و
درجات) ٥(و،%٣٩-%٢٠النسبةكانتاذادرجة) ١٠(و

%٢٠منأقلالنسبةكانتاذا
١٠٠الحكوميالبرنامجمحوردرجاتمجموع

:اإلداريللمساعد)%٥(الحكوميالبرنامج:بسادسالالمحور

الدرجة)المؤشرات(الفقراتت
الدرجةالتوصیفالقصوى

المعطاة

١
وأشاعةالترھلخفض(الثالثالھدفتنفیذنسبة

ورفعالجامعیةوالحیاةحاثواألباألكادیمیةاألجواء
)العلمیةالمستویات

٥٠

-%٨٠الخطةأنجازنسبةكانتاذادرجة) ٥٠(تمنح
،%٧٩-%٦٠النسبةكانتاذادرجة) ٤٠(و،%١٠٠

،%٥٩-%٤٠النسبةكانتاذادرجة) ٣٠(و
) ١٠(و،%٣٩-%٢٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٠(و

%٢٠منأقلالنسبةكانتاذادرجات

٢
توسیعفياألستثمار(الخامسالھدفتنفیذسبةن

العلمیةمستویاتھاورفعالحكومبةالكلیات
العراقيالخاصالقطاعقبلمنواألكادیمیة

)واألجنبي
٥٠

-%٨٠الخطةأنجازنسبةكانتاذادرجة) ٥٠(تمنح
،%٧٩-%٦٠النسبةكانتاذادرجة) ٤٠(و،%١٠٠

،%٥٩-%٤٠النسبةكانتاذادرجة) ٣٠(و
) ١٠(و،%٣٩-%٢٠النسبةكانتاذادرجة) ٢٠(و

%٢٠منأقلالنسبةكانتاذادرجات

١٠٠الحكوميالبرنامجمحوردرجاتمجموع



بالتقییمالمشمولالعالقةصاحبقبلمنتملىء)مضافة–قوةدرجات( والتقدیرالشكر
الدرجةالفقراتت

المعطاةالدرجةالتوصیفالقصوى

شنغھاي-٥)أ(فئةاكادیميعالمیةتصنیفاتالجامعةدخول-١
لیدن-

٩والتقدیرالشكركتب٢
كتابلكلدرجات) 3(تمنح

وتمنحبدرجتھ،وزیراوشكرمن
منشكركتابلكلدرجتان) ٢(

بدرجتھاووكیل
كتابةالدرجةرقماالدرجةالتكریمدرجاتمجموع

:)الدرجاتتخصم(فالضعومواطنالعقوبات

الدرجة الفقراتت
الدرجة التي تخصمالتوصیفالقصوى

العقوبات١
الدرجة غیر 

محددة
بحسب عدد 

العقوبات

تخصم الدرجة حسب نوع العقوبة
) درجات٣تخصم (عقوبة لفت نظر

) درجات٥تخصم (عقوبة اإلنذار
درجات)٧تخصم (عقوبة قطع الراتب

درجة)٩تخصم (قوبة التوبیخع
درجة)١١تخصم (عقوبة انقاص الراتب
) درجة١٥تخصم (عقوبة تنزیل الدرجة

-٥٠تخصمالتيالدرجاتمجموع
الدرجة 

رقماً
الدرجة 

كتابة

:للتقییمالنھائیةالنتائج

الحاصلالدرجةالمحاورت
المحورمنعلیھا

الوزنحسبجةالدرالمحوروزن

ذ%٣٠والقیادیةاإلداریةالقدرات١

التعلیمیةوالبرامجالعلميالبحثدعم.أ٢
/ الجودةوضمانالتدریسیةوالخطط
العلميللمساعد

واالنشطةواالنفاقالموزانةضبطدعم.ب
االداريللمساعد/ العامة

واالنشطةواالنفاقالموزانةضبطدعم.ج
للعمید/العامة

٢٠%

٢٠%

٢٠%
%٢٠والبحثيالعلميالنشاط٣
العلميللمساعد/ العلمیةاالنشطةدعم.أ٤

للمساعد/ ةطلبالشؤونانشطةدعم.ب
االداري

/ ةطلبالشؤونوالعلمیةنشطةالادعم.ج
للعمید

١٥%
١٥%

٢٠%

%١٠استثمارھاومجاالتالشخصیةالمھارات٥
العلميللمساعد/ وميالحكالبرنامج.أ٦

االداريللمساعد/ الحكوميالبرنامج.ب
٥%
٥%



%١٠٠المحاورمجموع

المضافةالدرجات
العقوباتدرجاتخصم

للتقییمالنھائیةالدرجاتمجموع
كتابةالدرجةرقماالدرجة

للتقییمالنھائيالتقدیر

زامتیا
فاكثر٩٠

جداجید
٨٩- ٨٠

جید
٧٩- ٧٠

ضعیف
٧٠مناقل

األعلىالمسؤولرأي

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

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

تقییمأخرمنذطراالذيالتحسنمقدار
متوسطجیدجداجید

امعیةالجللقیاداتالعلمیةوالمھاراتقدراتاللتطویرالعامةالتوصیات

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

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

:التوقیـــــــــــــــــــــــــع

:األعلىالمسؤولمــاس

:خالتاریـــــــــــــــــــــــــ
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