
 قسم ضمان الجودة وتقوٌم االداء 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- االسم الرباعً واللقب 

 السنةالشهرالٌوم

 السنةالشهرالٌوم

1

2

3

4

5

6

7

دبلوم عاليدكتوراه  ماجستٌر

دبلوم عاليدكتوراه  ماجستٌر

دبلوم بكالورٌوس9

 الرسائل  االطارٌحالمماالت العلمٌة10

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

حضور ورلة عملبحث علمً

المشاركة فً مؤتمر علمً او ندوة علمٌة او ورشة عمل او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة داخل العراق

متحدث رئٌسًحضور  ترأس جلسةورلة عملبحث علمً

دراسة منفردة

ورشة عمل  دورة تدرٌبٌة ندوةاستشارة

رئاسة وعضوٌة لجان السمنر والحلمات الثمافٌة

بحث مشتركبحث منفردعدد البحوث المنجزة خارج خطة النصاب15

16

 مؤلتةدائمٌة1

رئٌس جامعة2 مساعد الجامعة رئٌس  عمٌدمساعد             رئٌس الجامعةكتب الشكر والتمدٌر او الشهادات التمدٌرٌة  وزٌر 

3

جائزةبراءة اختراع1

كالنعم2

كالنعم3

كالنعم4

كالنعم5

عدد الكتب المؤلفة العلمٌة او المنهجٌة او المترجمة الممومة علمٌاً والمنشور فً دار نشر عالمٌة

عدد الكتب المؤلفة العلمٌة او المنهجٌة او المترجمة الممومة علمٌاً والمنشور فً دار نشر عربٌة او محلٌة

المشاركة كحضور فً الدورات األخرى فً التعلٌم المستمر

المساهمة فً المؤسسات العلمٌة او الوزارات األخرى او المجتمع 

4 وسكوباس اكثر من 2عدد البحوث المنشورة فً مجلة عالمٌة والمفهرسة ضمن مستوعبات كالرفٌت ذات معامل تأثٌر اكثر من 

2 وسكوباس اكثر من 1عدد البحوث المنشورة فً مجلة عالمٌة والمفهرسة ضمن مستوعبات كالرفٌت ذات معامل تأثٌر اكثر من 

2 وسكوباس الل من 1عدد البحوث المنشورة فً مجلة عالمٌة والمفهرسة ضمن مستوعبات كالرفٌت ذات معامل تأثٌر الل من 

1عدد البحوث المنشورة فً مجلة عالمٌة والمفهرسة ضمن مستوعبات كالرفٌت لم تحصل على معامل تأثٌر وسكوباس الل من 

عدد البحوث المنشورة فً المجالت غٌر خاضعة للتمسٌمات أعاله العالمٌة او العربٌة او المحلٌة 

المشاركة فً الدراسات العلمٌة والتطبٌمٌة واستطالعات الرأي التً تخدم حمل العمل                  دراسة مشتركة

 براءات االختراع

تولٌع صاحب العاللة

/    /

اسم وتولٌع المدلك

/    /

اسم وتولٌع المسؤول المباشر

/    /

المشاركة فً اللجان الدائمٌة والمؤلتة داخل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً    لجنة امتحانٌة 

...المساهمة فً االعمال التطوعٌة داخل الجامعة وخارجها تتضمن حمالت التشجٌر والتبرع والتصلٌح وغٌرها

الجانب التربوي والتكليفات األخرى: المحور الثاني

مواطن القوة: المحور الثالث 

مدراء السام ضمان الجودة وتموٌم األداء وجمٌع العاملٌن فً التشكٌالت كمسؤولً شعب وأعضاء ارتباط 

8

عدد بحوث التخرج لطلبة المراحل المنتهٌة

عدد التموٌمات الخاصة  البحوث

اشراف منفرد

اشراف مشترن
عدد الطلبة المشرف علٌهم 

 research gate فً بوابة البحث score او h-indexامتالن التدرٌسً لمعامل هٌرش 

....................................................   القسم او الفرع  

11

12

13

14

تطوٌر منظومة الكترونٌة الدارة احد البرامج على مستوى الجامعة او الوزارة 

مسؤول وحدة تمكٌن المرأة وجمٌع العاملٌن معهم 

المشاركة فً دورة طرائك التدرٌس الحدٌثة فً التعلٌم المستمرالمشاركة بصفة محاضر فً التعلٌم المستمر

االسهام فً الفرق البحثٌة والزٌارات المٌدانٌة والحملٌة او اجراء اختبارات او تحلٌالت معملٌة او مختبرٌة

 (أي جائزة تم منحها ومطابمة فً بٌاناتها لمتطلبات النظام االلكترونً)براءات االختراع والجوائز 

النشاط العلمً والبحثً:  المحور االول 

 تارٌخ التكلٌف 

 المنصب اإلداري ان وجد

 تارٌخ انهاء التكلٌف 

عدد المقررات الدراسٌة

نسبة استبٌان الطلبة

................................................................   المركز 

 التعهد الخطً للتدرٌسً الباحث فً المراكز البحثٌة
    2022   -    2021  العام الدراسً     

31/8/2022 الى 1/9/2021 للفترة من 

 جامعة الكوفة


