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 : الرئٌسة البٌانات

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفرع/ القسم ـــــــــــــــــــــــــــ:  الكلٌة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الجامعة

 

 اللقة االب جذ اعن الجذ اعن االب اعن االعن

          

 االم جذ اعن االم والذ اعن االم اعن     

      

 الصحُفح الغجل الوىحذج طاقحالث او والشهض(  الجٌغُح) سقن     

      

 اإلصذاس َىم اإلصذاس شهش اإلصذاس عٌح

      

 القغن     

  

     
 الجاهعٍ او الىصاسٌ االهش وذاسَخ سقن الشهادج

 هٌح شهش

 الشهادج هٌح َىم الشهادج

        

 القغن الكلُح الجاهعح الواًح الثلذ

        

 الذقُق رصاصاالخ العام االخرصاص     

    

 الُىم  شهش  الغٌح الواًحح الجهح  الىظُفٍ العٌىاى او العلوٍ اللقة     

          

     
 االلكرشوًٍ الثشَذ الوىتاَل سقن

 ، هرقاعذهغروش،) الحالح

 (الخ....  ، هرىفٍ

      



 بالتمٌٌم مولالمش العاللة صاحب لبل من ٌملئ% 62 والبحثً العلمً النشاط: االول المحور

 الدرجة الفقرة ت
 القصوى

 الدرجة التوصٌف
 ةالمعطا

بحوث والكتب ال 2
العلمٌة واالشراف 

على الطلبة والتموٌم 
 العلمً

52 

ضوي هغرىعثاخ  فٍ هجلح عالوُح والوفهشعح  للثحىز الوٌشىسج  ( دسجح02ذوٌح ) -

عكىتاط اكثش  citescore وا 0اكثش هي   impact  factor ifكالسفُد راخ هعاهل ذأثُش

 4هي 

ضوي هغرىعثاخ  فٍ هجلح عالوُح والوفهشعح  للثحىز الوٌشىسج ( دسجح 55ذوٌح ) -

عكىتاط اكثش  citescore وا 5اكثش هي  impact  factor ifكالسفُد راخ هعاهل ذأثُش

 0هي 

ضوي هغرىعثاخ  فٍ هجلح عالوُح والوفهشعح  للثحىز الوٌشىسج ( دسجح 52ذوٌح ) -

عكىتاط اقل هي  citescore  وا 5اقل هي impact  factor ifراخ هعاهل ذأثُش  كالسفُد

 0هي 

ضوي هغرىعثاخ  فٍ هجلح عالوُح والوفهشعح  للثحىز الوٌشىسج ( دسجح 5ذوٌح )  -

عكىتاط اقل هي  citescoreاو impact  factor if صل علً هعاهل ذأثُش حكالسفُد لن ذ

علً اى غُواخ اعالٍ العالوُح او العشتُح او الوحلُح او فٍ الوجالخ غُش خاضعح للرق 5

الذكىى ضوي الوجالخ الوفرشعح )َشفق الرىثُق الخاص تاعروادَح الوجلح توا وسد فٍ 

 (الرقغُواخ اعالٍ 

( دسجح للكراب الوؤلف العلوٍ او الوٌهجٍ او الورشجن ششط اى َكىى هقىم 02ذوٌح ) -

 .علوُا او الوٌشىس فٍ داس ًشش عالوُح 

( دسجاخ  للكراب العلوٍ او الوٌهجٍ الوؤلف او الورشجن ششط اى َكىى هقىم 52ذوٌح ) - 

 عشتُح او هحلُح علوُاً  وًشش فٍ داس ًشش 

( 6-8-52ذوٌح دسجاخ االششاف علً طلثح ) الذكرىساٍ والواجغرُش والذتلىم العالٍ ) -

الوشرشك علً طلثح  شافدسجاخ  لالش5دسجاخ لالششاف الوٌفشد و  52علً الرىالٍ  )

دسجاخ لالششاف الوشرشك علً طلثح  4دسجاخ لالششاف الوٌفشد و 8و ) الذكرىساٍ 

دسجح لالششاف الوٌفشد علً طلثح الذتلىم  3دسجاخ لالششاف الوشرشك و 6الواجغرُش( و)

للثكالىسَىط والذتلىم  )اقصً  للوشحلح الوٌرهُح ( دسجاخ لثحىز الرخشج4العالٍ (و )

 (. 55دسجح 

 خاص تالثحىز والشعائل واالطاسَح وتشاءاخ االخرشاع علوٍ دسجح  لكل ذقىَن  (3)ذوٌح  -

 دسجاخ( 52اقصً دسجح )

 

 ( دسجح52الذسجح القصىي لهزٍ الفقشج )

َوٌح الرذسَغٍ الذسجح القصىي لوحىس الٌشاط العلوٍ والثحثٍ ارا :  هالحظح:  هالحظح

 ذحقق الرالٍ:

 ىعثاخ )عكىتاط او كالسفُد( لذََ تحثاى هٌشىساى فٍ هغر -5

 ( دسجح.52حاصل علً الذسجح القصىي للفقشج والثالغح ) -0

 

 فً المشاركة 0
 والندوات المؤتمرات
 او العمل وورش
  التدرٌبٌة الدورة

22 

المشاركة فً مؤتمر دولً او عالمً او ندوة علمٌة او ورشة عمل او ملتمى  -

 علمً او دورة تدرٌبٌة خارج العراق

فً مؤتمر او ندوة او  عمل ورلة او علمً ببحث للمشاركة درجات( 8) تمنح -

 حارج العراق تدرٌبٌة دورة او ورشة عمل

 ارج العراقخحضور بصفة للمشاركة اتدرج( 6) تمنح -

المشاركة فً مؤتمر دولً او عالمً او ندوة علمٌة او ورشة عمل او ملتمى  -

 العراقداخل علمً او دورة تدرٌبٌة 

فً مؤتمر او ندوة او  عمل ورلة او علمً ببحث للمشاركة درجة (4)تمنح -

 داخل العراق تدرٌبٌة دورةورشة عمل او 

او ترأس جلسة او  داخل العراق حضور بصفة  للمشاركة درجة( 0) تمنح -

 متحدث رئٌسً

  ( درجات22الدرجة المصوى)

 

 فً المشاركة 3
 العلمٌة الدراسات

22 
  مشتركة دراسة لكل اتدرج( 5) تمنح-
 .موثمة تكون ان على منفردة دراسة لكل اتدرج( 22)تمنح -

 



 والتطبٌمٌة
 الرأي واستطالعات

 حمل تخدم التً
 .العمل

 فً المساهمة 4
 العلمٌة المؤسسات

 االخرى الوزارات او
 المجتمع او

22 

 تمدماوندوة او اورشة عمل اودورة تدرٌبٌة   استشارة لكل درجة( 3) تمنح-

ع او الوزارات االخرى وتنشر فً المولع االلكترونً للمركز المجتم او للمؤسسة

 او الوحدة البحثٌة

 .( درجات22الدرجة المصوى)

 

 الحلمات فً المساهة 5
 .والسمنار النماشٌة

5 

 فً دورة او ورشة فً التعلٌم المستمرمحاضر بصفة للمشاركة درجات( 5) تمنح-

 ئق الرذسَظ الحذَثح فٍ الرعلُن الوغروش( دسجاخ للوشاسكح فٍ دوساخ طشا4ذوٌح ) -

 ( درجات بصفة حضور فً التعلٌم المستمر0تمنح ) -

برئاسة او عضوٌة لجان السمنار او الحلمات  للمشاركة اتدرج( 3)تمنح  - 

 النماشٌة 

  ( درجات5الدرجة المصوى )

 

 المنجزة البحوث عدد 6
 النصاب خطة خارج

 .السنوٌة
5 

  المنفرد ثللبح درجات( 5) تمنح-
 .المشترن للبحث درجات( 3) تمنح-

 

 والفرق فً االسهام 7
 الزٌاراتو البحثٌة
 او والحملٌة المٌدانٌة
 او اختبارات اجراء

 المعملٌة تحلٌالتال
 . مختبرٌة او

22 

 فرٌك فً مشاركة او تحلٌل او اختبار اجراءاو مٌدانٌة زٌارة لكل ةدرج( 0) تمنح-
 اداري بامر موثمة تكون ان علىوغٌرها  بحثً

 

 

 المركز فً المشكلة العلمٌة اللجنة لبل من ٌملئ%( 02 الوزن)  المحاضرات الماء/ التدرٌب/ التدرٌس-:الثانً المحور

 الدرجة الفمرات ت
 المصوى

 الدرجة التوصٌف
 المعطاه

 طرائك استخدامه 2
 متنوعة تعلم

 المادة الٌصال
 للمتدربٌن العلمٌة

 الطلبة او

22 

  التدرٌبً البرنامج تصمٌم فً مثبتة تعلم طرٌمة كل عن درجات( 0) تمنح
 او للمتدربٌن الذهنً بالعصف تتمثل المؤشر تحمك خطة وفك التدرٌسً او

 .اخرى طرٌمة اٌة او الطلبة

 

 اٌصال على لدرته 0
 المعلومات
 والمهارات
 والمعارف

22 

 :كاالتً متحممة حالة لكل درجة( 0) تمنح
 .االٌضاح وسائل .5
 .التخصص ذات علمٌة افالم رضع .0
 .علمٌة سفرات تحمك .3
 .مٌدانٌة عملٌة مشاهدات .4
 .اخرى .5

 

 للمادة توصٌف لدم 3
 او التدرٌبٌة
 او التدرٌسٌة
 .التعلم مخرجات

22 

  تطبٌمٌة مادة لكل درجات( 4) تمنح-
 نظرٌة مادة لكل درجة( 0) تمنح-

 

 تتصف محاضراته 4
 فً العلمٌة بالحداثة

 االختصاص حمل
 .السابمة السنة عن

8 

 ضعٌف   متوسط       جٌد     جدا جٌد     ممتاز
 صفر         0          4          6            8

 

  ضعٌف   متوسط       جٌد     جدا جٌد         ممتاز 8 بتطوٌر التزامه 5



 المحاضرة تصمٌم
 ومفرداتها
 او الدراسٌة
 .التدرٌبٌة

 صفر         0          4          6               8

 علمٌة اسالٌب لدٌه 6
 لتمٌٌم متنوعة

 او المتدربٌن
 .الطلبة

8 

 االجابة من نوعٌن ذي سؤال تتضمن استبٌان استمارة خالل من التمٌٌم ٌتم
 ولكل التدرٌسً ٌدرسهم الذٌن الطلبة او المتدربٌن على توزع( نعم،كال)

 الدرجات وتمنح المسم رئٌس وبأشراف التدرٌسٌة او التدرٌبٌة الممررات
 :كاالتً نعم اجابة نسبة تحمك وفك
 (فاكثر% 82 نسبة) درجات( 8)
 %(79-72 نسبة) درجات( 6)
 %(69-62 نسبة) درجات( 4)
 %( 59-52 نسبة) درجة( 0)

 

 ادارة على لدرته 7
 وتعزٌز المحاضرة
 التفاعلً الجانب
 المادة مستوى على

 .العلمٌة
8 

 االجابة من نوعٌن ذي تتضمن استبٌان استمارة خالل من التمٌٌم ٌتم
 ولكل التدرٌسً ٌدرسهم الذٌن الطلبة او المتدربٌن على توزع( نعم،كال)

 الدرجات وتمنح المسم رئٌس وبأشراف التدرٌبٌة او الدراسٌة الممررات
 :كاالتً نعم اجابة نسبة تحمك وفك
 (فاكثر% 82 نسبة) درجات( 8)
 %(79-72 نسبة) درجات( 6)
 %(69-62 نسبة) درجات( 4)
 %(59-52 نسبة) درجة( 0)

 

 االختبارات شمولٌة 8
 المعلومة او

 والتً العلمٌة
 اكتسبه ما تعكس

 الطالب او المتدرب
 معلومات من

 ومعارف ومهارات
 الندوات خالل من

 والورش والدورات
 والسمنارات

8 

  وتمنح الشمولٌة تحمك عند درجات( 8) تمنح
 (فاكثر% 82 نسبة) درجات( 8)
 %(79-72 نسبة) درجات( 6)
 %(69-62 نسبة) درجات( 4)
 %(59-52 نسبة) درجة( 0)

 

 توجٌه على لدراته 9
 او المتدربٌن
 البحث على الطلبة

 8 .والتمصً

 -:االتٌة الحاالت من حالة لكل درجة( 2) تمنح
 وفك علمٌة تمارٌر او دراسات بتمدٌم الطلبة او المتدربٌن مطالبة .5

 .الدورة طلباتمت
 .بحثٌة لمجامٌع الطلبة او المتدربٌن تمسٌم .0
 علمٌة لمصادر عناوٌن التراح فً الطلبة او المتدربٌن تحفٌز .3

 .باالنترنٌت البحث خالل من بالدورة عاللة لها اخرى
 .جمٌعها تمد ما تحمك عند المصوى الدرجة وتمنح

 

 تمدٌم فً اسهامه 22
 تتسم التً االفكار
 بتكارواال بالحداثة

 التً واالنسجام
 متطلبات تلبً
 والتً العمل سوق
 السبك تحمك
 مجال فً العلمً

 .التخصص

8 

 ضعٌف   متوسط       جٌد     جدا جٌد         ممتاز
 صفر         0          4          6               8

 

 التمنٌات استخدامع 22
 االلكترونٌة
 الحدٌثة والمختبرٌة
 فً المساعدة

 جودة ٌكتحم
 .محاضراته

7 

 ضعٌف   متوسط       جٌد     جدا جٌد         ممتاز
 صفر         0          4          6               7

 

 للمصادر استخدامه 20
 واالنترنٌت الحدٌثة

7 
 :االتٌة الحاالت من حالة لكل درجة( 2) تمنح

 .حدٌثة مصادر استخدام .5
 



 للمتدربٌن العلمٌة فعالٌته همحاضرات تنشر .0 . االتصال واجهزة
 االستاذ بٌن العلمً التواصل فً االلكترونً االتصال تحمٌك .3

 .والمتدربٌن
 . جمٌعها تمدم ما تحمك عند المصوى الدرجة وتمنح

 

 المباشر المسؤول لبل من تملئ% 22 والشخصً التربوي الجانب: الثالث المحور

 الدرجة الفمرات ت
 المصوى

 الدرجة التوصٌف
 ضعٌف    متوسط     جٌد      جدا   جٌد      ممتاز عطاةالم

 صفر        5        22         25          02 

   02 .العمل وعاللات المركز داخل االنضباط 2

 والمنتسبٌن التدرٌسٌٌن مع التفاعل 0
 .البحثٌة الوحدة او المركز فً العاملٌن

02   

 الوحدة او المركز ادرة مع التفاعل 3
 البحثٌة

02   

   02 العلمٌة التصرفات مجمل فً لشفافٌة 4

   02 الالئك والمظهر المعتدلة الشخصٌة 5
 

 

 

ترفووووك التوثٌموووووات و المباشووووور المسووووؤول لبووووول موووون تملوووووئ% 22 االداء وكفوووواءة االداري الجانوووووب -:الرابووووع المحووووور

   ٌمبالتمٌ المشمول العاللة صاحب( من لبل 5-4-3الخاصة بالفمرات )

 الدرجة الفمرات ت
 المصوى

 الدرجة التوصٌف
  المعطاة

 ضعٌف    متوسط     جٌد      جدا   جٌد      ممتاز
 صفر        5        22         25          02 

2 
 التولٌتات حسب الدوام على المواظبة

 المحددة
05  

 

 فً والمابلٌة والمهارة االنجاز كفاءة 0
بكل امانة  لٌاسٌة مدةب الواجبات تنفٌذ

 واخالص
05  

 

3 
 المؤلتة او الدائمة اللجان عدد

 التعلٌم وزارة داخل فٌها المشارن
 .وخارجها العلمً والبحث العالً

02 
 لجنة لكل درجات( 4)و دائمٌة لجنة لكل درجات( 8) تمنح

 .مؤلتة

 

4 

 والشهادات والتمدٌر الشكر كتبه عدد
 .التمٌٌم عام خالل التمدٌرٌة

02 

 من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 5) تمنح
 شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 4) بدرجته من و الوزٌر

 درجة( 0) و وزارة وكٌل او الجامعة رئٌس من تمدٌرٌة
 او عمٌد او عام مدٌر من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل

 مركز مدٌر

 

5 

االعمال التطوعٌة داخل الجامعة 
 وخارجها

 ( درجات لكل عمل تطوع3ًتمنح ) 22

 

 



 
 

 لبوووول موووون تملووووى) االسووووتمارة دلٌوووول ضوووومن حصوووورا المووووذكورة  الموووووة مووووواطن -:الخووووامس المحووووور
 التوثٌك مع( المباشر المسؤول

     

 المعطاة الدرجة العلمٌة الموة مواطن  ت

2 
 بٌاناتها فً ومطابمة منحها تم جائزة اي)الجوائز و االختراع براءات

  حصرا التمٌٌم عام فً(االلكترونً النظام تلمتطلبا
3 

0 
 بوابات فً   Score اوh- index هٌرش لمعامل التدرٌسً امتالن

  البحث

 (واحد هو  scoreال او هٌرش لمعامل األدنى الحد)

3 
 

 واحدة درجة تمنح( 2-3)
 درجة 0 تمنح( 4-6)
 درجات 3 حتمن (فاكثر 7)

 3 معهم لعاملٌنا عٌوجم المرأة تمكٌن وحدة مسؤول 3

4 
تطوٌر منظومة الكترونٌة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او 

 الوزارة 
3 

5 
 معهم العاملٌن وجمٌع الجامعً واالداء الجودة ضمان السام مدراء

 ارتباط واعضاء شعب كمسؤولً
5 

  (درجات 9)  المصوى الدرجة تتجاوز ال ان على

 

 (الدرجات تخصم) الضعف اطنومو العموبات: السادس المحور

 تخصم التً الدرجة التوصٌف القصوى الدرجة الفقرات ت

 محددة غٌر الدرجة العقوبات 1
 عدد بحسب

 العقوبات

 العقوبة نوع حسب الدرجة تخصم
 

 

 
 نظر لفت عقوبة

 

 درجات( 3) تخصم

 (5) تخصم االنذار عقوبة
 درجات 
 

 اتدرج( 7) تخصم الراتب قطع عقوبة
 

 درجة( 11) تخصم التوبٌخ عقوبة

 درجة( 13) تخصم  الراتب انقاص عقوبة
 

 درجة( 15) تخصم  الدرجة تنزٌل عقوبة
 

 ضعف مواطن 2
 سلبٌة جوانب
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  ضعف مواطن لكل درجات( 3) تخصم



 وتؤثر بها ٌتصف
 عمله على

 

 :للتمٌٌم النهائٌة النتائج

 الحاصلة الدرجة المحاور ت
 المحك من علٌها

 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %66  والبحثً العلمً النشاط 1

  %26  المحاضرات القاء/ التدرٌب/ التدرٌس 2

  %16  والشخصً التربوي الجانب 3

  %16  االداء وكفاءة االداري الجانب 4

  %166 االربعة المحاور مجموع                  

 -166) المعادلة حسب افتض  المضافة الدرجات 5
( اعاله الثالثة المحاور مجموع
  الوزن حسب

 

  وزن بدون بالكامل تخصم  الضعف مواطن درجات خصم 6

 رقما   الدرجة للتقٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع     
 

 كتابة الدرجة

  

 

 لتقٌٌمل النهائً التقدٌرات                                                      
 

 امتٌاز
 فاكثر96

 جدا   جٌد 
06-09 

 جٌد 
76-79 

  ضعٌف 
 76 من اقل

 

 

 
 المباشر المسؤول رأي

 
 
 
 
 
 
 

 

 األعلى لالمسؤو رأي
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 تمٌٌم اخر منذ طرأ الذي التحسن ممدار
 

  متوسط  جٌد  جدا جٌد
 

 للتدرٌسً العلمٌة والمهارات المدرات لتطوٌر العامة التوصٌات
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 :التولٌع

 :الوحدة او المركز او المعهد مدٌر او العمٌد اسم

 التارٌخ

 

 

                         

 

 الجامعة رئٌس مصادلة

 


