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 اللقة اضن جد االب اضن الجد اضن االب االضن

          

 اضن جد االم اضن والد االم اضن االم     

      

 الصحُفح الطجل او الثطاقح الوىحدج والرهس(  الجنطُح)رقن      

      

 َىم اإلصدار شهر اإلصدار ضنح اإلصدار

      

 القطن     

  

     

 رقن وذارَخ االهر الىزارٌ او الجاهعٍ الشهادج
شهر هنح 

 َىم هنح الشهادج الشهادج

        

 القطن الكلُح الجاهعح الثلد الوانح

        

 االخرصاص الدقُق االخرصاص العام     

    

 الُىم شهر  الطنح  الجهح الوانحح اللقة العلوٍ او العنىاى الىظُفٍ      

          

     
 الثرَد االلكررونٍ رقن الوىتاَل

الحالح 

 )هطرور،....الخ(

      

 

 

 



 

 توثٌمها بعد بالتمٌٌم المشمول العاللة صاحب لبل من ٌملئ% 62 الخدمً او العلمً النشاط: االول المحور

 الدرجة الفمرة ت
 المصوى

 المعطاة الدرجة التوصٌف

2 
 الكتب والبحوث العلمٌة 

 
02 

فً مجلة عالمٌة والمفهرسة للبحث المنشور ( درجة 02تمنح ) -

 impact factor ifضمن مستوعبات  كالرفٌت ذات معامل تأثٌر 

 4سكوباس اكثر من  citescore وا 0اكثر من 

فً مجلة عالمٌة والمفهرسة للبحث المنشور ( درجة 25تمنح ) -

 impact favtor ifضمن مستوعبات  كالرفٌت ذات معامل تأثٌر 

 0سكوباس اكثر من  citescore وا 2اكثر من 

فً مجلة عالمٌة والمفهرسة  للبحث المنشور ( درجة22تمنح ) -
الل  impact factor ifذات معامل تأثٌر  ضمن مستوعبات  كالرفٌت

 0سكوباس الل من من  citescore وا 2من 

فً مجلة عالمٌة والمفهرسة  للبحث المنشور ( درجة5تمنح )  -
 impactضمن مستوعبات  كالرفٌت لم تخصل على معامل تأثٌر 

factor if وا citescore  او فً المجالت غٌر  2سكوباس الل من

اعاله العالمٌة او العربٌة او المحلٌة على ان  خاضعة للتمسٌمات
التكون ضمن المجالت المفترسة )ٌرفك التوثٌك الخاص باعتمادٌة 

 المجلة بما ورد فً التمسٌمات اعاله (
( درجة للكتاب المؤلف العلمً او المنهجً او المترجم 02تمنح ) -

 شرط ان ٌكون مموم علمٌا او المنشور فً دار نشر عالمٌة .
او المترجم  ( درجات  للكتاب العلمً او المنهجً المؤلف22تمنح ) - 

 شرط ان ٌكون مموم علمٌا   ونشر فً دار نشر عربٌة او محلٌة 

البحوث والرسائل واالطارٌح خاص بتموٌم لكل  درجة  (3)تمنح  -

 درجات( 22وبراءات االختراع الصى درجة )
 ( درجة32)الدرجة المصوى لهذه الفمرة 

الدرجح القصىي لوحىر الورفرغ جسئُا َونح الردرَطٍ :  هالحظحمالحظة : 

 النشاط العلوٍ والثحثٍ اذا ذحقق الرالٍ:

 فٍ هطرىعثاخ )ضكىتاش او كالرفُد(  تحث هنشىرلدَه  -1

 ( درجح.20حاصل علً الدرجح القصىي للفقرج والثالغح ) -0

 

 تعلم طرائك استخدامه 0
 المادة الٌصال متنوعة
 الطلبة او للمتدربٌن العلمٌة

22 
 البرنامج تصمٌم فً مثبته تعلم طرٌمة كل عن درجات( 0) تمنح-

 بالعصف تتمثل المؤشر تحمك خطة وفك التدرٌسً او التدرٌبً
 .اخرى طرٌمة اٌة او الطلبة او للمتدربٌن الذهنً

 

 الحدٌثة للمصادر استخدامه 3
 االتصال واجهزة واالنترنت

22 

 :االتٌة الحاالت من حالة لكل درجة( 0) تمنح

 دورٌا   واالنشطة المحاضرات اعداد فً الحدٌثة المصادر ٌستخدم -
باستخدام اكثر من منصة  العلمٌة وفعالٌاته محاضراته ٌنشر -

 الكترونٌة للتواصل العلمً بٌن االستاذ والمتدربٌن او الطلبة

(Moodle, Google Class room  Edmodo,)  

 اي او متخصصة علمٌة افالم عرض او اإلٌضاح وسائل ٌستخدم -
 اثناء الماء المحاضرات على المتدربٌن او الطلبة  اخرى وسٌلة

 .جمٌعها تمدم ما تحمك عند المصوى الدرجة تمنح -

 

 المؤتمرات فً المشاركة 4
 او العمل وورش والندوات
  التدرٌبٌة الدورة

22 

علمٌة او ورشة عمل المشاركة فً مؤتمر دولً او عالمً او ندوة  -
 او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة خارج العراق

فً مؤتمر  عمل ورلة او علمً ببحث للمشاركة درجات( 8) تمنح -
 ارج العراقخ تدرٌبٌة دورة او او ندوة او ورشة عمل

 ارج العراقخحضور بصفة للمشاركة اتدرج( 6) تمنح
المشاركة فً مؤتمر دولً او عالمً او ندوة علمٌة او ورشة عمل  -

 العراقداخل او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة 
فً مؤتمر او  عمل ورلة او علمً ببحث للمشاركة درجة( 4)تمنح -

 داخل العراق تدرٌبٌة دورةندوة او ورشة عمل او 
 داخل العراق حضور بصفة  للمشاركة درجة( 0) تمنح -

 ( درجات22الدرجة المصوى)

 

 الزٌارات فً االسهام 5
 اجراء او والحملٌة المٌدانٌة

22 
 مختبري وغٌرها تحلٌل او اختبار او زٌارة لكل درجات( 3) تمنح-

 ( درجات22الدرجة المصوى )
 



 تحلٌالتال او اختبارات
 المختبرٌة او المعملٌة

 تطوٌر فً المساهمة 6
 والعملٌة العلمٌة الفعالٌات

 البحثٌة المؤسسة لعمل
 فً المشاركة. والخدمٌة
 العلمٌة الدراسات
 واستطالعٌة والتطبٌمٌة

 حمل تخدم التً الراي
 .العمل

22 

 العمل تستنهض فعالٌات طرح فً مساهمة لكل درجات( 5) تمنح-
 المؤسسً

 وعملٌة علمٌة وطرق اسالٌب لتطوٌر ممترح لكل درجات( 5) تمنح -
  المجتمع مع المؤسسة تفاعل من تعزز
  منفردة دراسة لكل درجة( 4) تمنح -
 مشتركة دراسة لكل درجة( 0)تمنح  -

 ( درجات22الدرجة المصوى )

 

 التعلٌم فً المساهمة 7
 الحلمات و المستمر
 .والسمنار النماشٌة

22 

 دورة او ورشة فً فًمحاضر بصفة للمشاركة درجات( 6) تمنح-
 التعلٌم المستمر

للوشاركح فٍ دوراخ طرائق الردرَص الحدَثح فٍ الرعلُن  ( درجاخ5ذونح )-

 الوطرور
 ( درجات بصفة حضور فً التعلٌم المستمر3تمنح ) -
برئاسة او عضوٌة لجان السمنار او  للمشاركة اتدرج( 4)تمنح  - 

 الحلمات النماشٌة 
 ( درجات22الدرجة المصوى )

 

 

 دعم فً المساهمة 8
 او العلمٌة المؤسسات
 او االخرى الوزارات
 المجتمع

22 

اوندوة او اورشة عمل اودورة   استشارة لكل درجة( 3) تمنح-
 ع او الوزارات االخرى وتنشر علىالمجتم او للمؤسسة تمدمتدرٌبٌة 

 المولع االلكترونً للمركز او الوحدة البحثٌة
 ( درجات22الدرجة المصوى)

 

المساهمة فً االعمال التطوعٌة  9
  ( درجة لكل عمل تطوع3ًتمنح) 22 وخارجهاداخل الجامعة 

 

 المباشر المسؤول لبل من تملئ% 02 والشخصً التربوي الجانب: الثانً المحور

 الدرجة الفمرات ت
 المصوى

 المعطاة الدرجة التوصٌف

 ضعٌف     متوسط        جٌد      جدا   جٌد       ممتاز
 صفر          5         22         25           02  

 المركز داخل نضباطاال 2
 العمل وعاللات

02 
  

 التدرٌسٌٌن مع التفاعل 0
 فً العاملٌن والمنتسبٌن

 البحثٌة الوحدة او المركز
02 

  

 او المركز ادارة مع التفاعل 3
 البحثٌة الوحدة

02 
  

 مجمل فً الشفافٌة 4
 والمالٌة العلمٌة التصرفات
 واالدارٌة

02 
  

 المعتدلة الشخصٌة 5
 الالئك والمظهر

02 
  

 

 بالتمٌٌم المشمول العاللة وصاحب المباشر المسؤول لبل من تملئ% 02االداء وكفاءة االداري الجانب: الثالث المحور

 الدرجة الفمرات ت
 المصوى

 المعطاة الدرجة التوصٌف

 ضعٌف      متوسط      جٌد      جدا   جٌد      ممتاز
 صفر            5       22         25          02  

 حسب الدوام على المواظبة 2
 المحددة التولٌتات

02 
  

 واداء االٌجابٌة المشاركة 0
 بأمانة والواجبات المهام

 واخالص
02 

  



 والمهارة االنجاز كفاءة 3
 الواجبات تنفٌذ فً والمابلٌة

 لٌاسٌة بمدة
02 

   

 اللجان فً المشاركة 4
 داخل والمؤلتة الدائمٌة
 العالً التعلٌم وزارة
 وخارجها العلمً والبحث

02 

 دائمٌة لجنة لكل درجات( 22) تمنح -
 مؤلتة لجنة لكل درجات( 5) تمنح -

 

 او والتمدٌر الشكر كتب 5
 خالل التمدٌرٌة الشهادات

 .التمٌٌم عام
02 

 من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 22) تمنح -
 الوزٌر

 من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 6) تمنح -
 الجامعة ورئٌس بدرجتهم ومن الوزٌر وكالء

 من تمدٌرٌة شهادة او شكر كتاب لكل درجات( 4) تمنح -
 . الكلٌات عمداء او الجامعة رئٌس مساعدي

 

 

 ( الدرجات تخصم) العموبات: الرابع المحور

 الدرجة الفمرات ت
 المصوى

 تخم التً الدرجة التوصٌف

 الدرجة العموبات 2
 غٌر

 محددة

  العموبة نوع حسب الدرجة تخصم

 درجات( 3) تخصم نظر لفت عموبة

 درجات( 5) تخصم االنذار عموبة

 بحسب  
 عدد

 العموبات

 درجات( 7) تخصم الراتب لطع عموبة

 درجة( 22) تخصم التوبٌخ عموبة

 درجة( 23) تخصم الراتب انماص عموبة

 درجة( 25) تخصم الدرجة تنزٌل عموبة

 

 صاحب لبل من التوثٌمات تمدٌم بعد  المباشر المسؤول لبل  من تمأل حصرا   العلمٌة الموة مواطن (مضافة درجات) -:الخامس المحور

 العاللة

 المعطاة الدرجة العلمٌة الموة مواطن  ت

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

  حصرا التمٌٌم عام فً(االلكترونً
3 

0 
  البحث بوابات فً   Score اوh- index هٌرش لمعامل التدرٌسً امتالن

 (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 العاملٌن عٌوجم المرأة تمكٌن وحدة مسؤول 3

 3  الوزارة او الجامعة مستوى على البرامج احد الدارة الكترونٌة منظومة تطوٌر 4

5 
 شعب كمسؤولً معهم العاملٌن وجمٌع االداء الجامعًو الجودة ضمان السام مدراء

 ارتباط واعضاء
5 

  (درجات 9)  المصوى الدرجة تتجاوز ال ان على 

 

 للتمٌٌم النهائٌة النتائج

 الحاصل الدرجة المحاور ت
 المحور من علٌها

 الوزن حسب الدرجة المحور وزن

  %62  الخدمي او العلمي النشاط: االول المحور 1

  %02  التربوي الجانب: الثاني المحور 0



 والشخصي

 وكفاءة االداري الجانب: الثالث المحور 3
 األداء

 02%  

  %122  الثالثة المحاور مجموع             

 -122) المعادلة حسب تضاف  المضافة الدرجات  4
( اعاله الثالثة المحاور مجموع
 الوزن حسب

 

  وزن بدون بالكامل تخصم  الضعف مواطن درجات خصم 5

 كتاب الدرجة رلما   الدرجة  للتمٌٌم النهائٌة الدرجات مجموع           
 

  

 

 للتمٌٌم النهائً التمدٌر
 

 امتياز
 فأكثر02

 جدا   جيد 
02-00 

 جيد 
02-00 

 ضعيف 
 02 من اقل

 
 

 

 المباشر المسؤل رأي

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

 

 األعلى المسؤل رأي

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

 

 تمٌٌم اخر منذ طرأ الذي التحسن ممدار
 

  متوسط  جيد  جدا   جيد

 للتدرٌسً العلمٌة والمهارات المدرات لتطوٌر العامة التوصٌات
 

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

 

 

                                :                              المسؤول المباشر اسم

                                                                                                                                       :التارٌخ

              : التولٌع

 

 

 

 اسم المسؤول االعلى:

 التارٌخ:

 التولٌع:



 مصادلة رئٌس الجامعة


