
  

 

 

 المقدمة:   

)القيادات الجامعية  وتشكٌالتها بغٌة انجاز عملٌة تمٌٌم االداء لمنتسبً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

الملفات التموٌمٌة على وفك التكلٌفات التً الرتها الموانٌن واالنظمة ، فمد صممت والتدريسيين والموظفين (

والتعلٌمات النافذة وبما ٌنسجم وتطلعات وزارتنا الهادفة الى االنطالق نحو تحمٌك الجودة فً المؤسسات التعلٌمٌة 

فً الجامعات العالمٌة الرصٌنة على معاٌٌر االداء المعتمدة  والبحثٌة التابعة لها، متخذة من تمٌٌم اداء منتسبٌها بناء  

منطلما لها، اذ ٌطلك جهاز االشراف والتموٌم العلمً ، لسم تموٌم االداء عملٌة تمٌٌم االداء االلكترونٌة فهو على ثمة 

كبٌرة بأن كل منتسبً الوزارة من المٌادات العلٌا والتدرٌسٌٌن والموظفٌن العاملٌن فً مؤسساتنا التعلٌمٌة سوف 

والحد من الهدر وتملٌص لولت المستغرق فً عملٌة التمٌٌم طوة التً تستهدف اساسا  تملٌص اخلٌدعمون هذه ا

عما توفره تلن العملٌة من امتالن لاعدة  فٌما مضى عند اجراء عملٌة التمٌٌم الورلٌة، فضال   الذي كان سائدا   التكلٌف

ام االسالٌب العلمٌة فً عملٌة التخطٌط الشامل بٌانات متكاملة لكل منتسبً الوزارة على مستوى العراق بغٌة استخد

 بهدف استخدام المورد البشري بشكل امثل، علٌه تم اصدار التعلٌمات االتٌة:

 شراف والتموٌم العلمً.ن لبل لسم تموٌم االداء/ جهاز االعد مضرورة االطالع على دلٌل ملف تمٌٌم االداء الم   -1

ات الكترونٌة ) اسم مستخدم وكلمة مرور( لكل جامعة وٌتولى مدٌر ٌة العمل تتم بناء  على استحداث حسابان آل -2

ٌة واالهلٌة استحداث )اسم مستخدم وكلمة امعً فً الجامعات والمعاهد الحكوملسم ضمان الجودة واالداء الج

مدٌر ادارة( وتمنح  –مدٌر شعبة الجودة/ كلٌة  –مرور( لكل كلٌة او معهد او مركز )مسؤول اعلى 

ن ٌتولى مدٌرو الجودة فً الكلٌة او المعهد او المركز أٌراه العمٌد او مدٌر المركز على  الصالحٌات بحسب ما

 لكل مسؤول مباشر داخلها. (اسم مستخدم وكلمة مرور ) استحداث

، الوحدات البحثية ) الكليات، المعاهد، المراكزٌتولى مسؤولو شعب ووحدات ضمان الجودة وتمٌٌم االداء فً -3

عملٌة االشراف والمتابعة وتدلٌك صحة البٌانات فً تشكٌالتهم بٌنما ٌتولى لسم ضمان الجودة التابعة للجامعة(

واالداء الجامعً فً رئاسة الجامعة مهمة توحٌد بٌانات المؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة التابعة للجامعة ومن ثم 

 للمصادلة علٌها. سحبها ورفعها الى السٌد رئٌس الجامعة

فً مركز الوزارة ٌتم منح )اسم مستخدم وكلمة مرور( لمدٌر لسم تموٌم االداء فً جهاز االشراف والتموٌم  -4

للمصادلة توزع بحسب المناصب الوظٌفٌة )العلمً، على ان ٌموم باستحداث )اسم مستخدم وكلمة مرور( 

مسؤول عن تحدٌث  –تابعة مع لسم تموٌم االداء مخول عن الدائرة التمام عملٌة التمٌٌم والم -مسؤول اعلى

تخوٌل استحداث)اسم مستخدم  او المدٌر العام او مدٌر الدائرة ( وٌمكن للوكٌل او المستشاربٌانات المنتسبٌن

ٌراه بغٌة اجراء عملٌة  وكلمة مرور( ألي مسؤول فً التشكٌالت التابعة لدائرته ومنح الصالحٌات بحسب ما

 عها للمسؤول االعلى للمصادلة.التمٌٌم ومن ثم رف

 

 

 للعامضوابط امللفات التقويمية ملنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

(0200 -0202الدراس ي )  



ٌنظم ملف المٌادات الجامعٌة العلٌا الذي ٌشمل كال  من رؤساء الجامعات الحكومٌة على وفك استمارة تمٌٌم  -5
االداء الورلٌة وٌتم ارسال الملف الى جهاز االشراف والتموٌم العلمً/ لسم تموٌم االداء لٌتم ارساله الى السادة 

الجراء عملٌات التمٌٌم ومن ثم رفعها الى معالً والسٌد رئٌس جهاز االشراف والتموٌم العلمً وكالء الوزارة 
 الوزٌر المحترم لغرض التمٌٌم والمصادلة علٌها.

غٌر الجامعة ٌنظم ملف المٌادات الجامعٌة، الذي ٌشمل رؤساء الجامعات االهلٌة وعمداء الكلٌات األهلٌة  -6
ٌتم ارسالها الى دائرة التعلٌم الجامعً االهلً  إذمارة تمٌٌم االداء الورلٌة وفك استعلى مرتبطة بالجامعة ال

جهاز اإلشراف والتموٌم لً الوزٌر المحترم وارسالها الى إلجراء عملٌة التمٌٌم والمصادلة علٌها من لبل معا
 العلمً/ لسم تموٌم األداء العتمادها. 

وٌولع التدرٌسً على استمارته بعد وبشكل خاص  ادائه رسمٌا  لموظف )بدرجة تمٌٌم و اأٌتم اعالم التدرٌسً  -7

التمٌٌم وال ٌجوز اعادة  مدة )اسبوعٌن(لالعتراض على نتٌجة (وتمنحاعالمه بالدرجة من لبل المسؤول المباشر

 .بشكل نهائًعلٌه من لبل رئٌس الجامعة التمٌٌم بعد المصادلة 

سات )جامعة، كلٌة، معهد، مركز، لسم علمً او اداري، تشكل لجان لمتابعة االعتراضات على مستوى المؤس -8

أن ٌكون مسؤول ضمان وحدة بحثٌة( وعلى مستوى كل تشكٌل للنظر فً االعتراضات بشأن عملٌة التمٌٌم على 

 حد اعضائها للبت فً تلن االعتراضات.الحودة أ

 .درٌسٌٌن عند اطالق االستمارة داء التأتمٌٌم ٌام عمل لتسلٌم التوثٌمات الخاصة بملف أ( 11ٌتم تحدٌد مدة) -9

دراسً ومن ٌمتنع عن تمدٌم بٌاناته من حملة االلماب ال به للعامدرٌسً على وفك الملف المشمول ٌمٌم كل ت -11

 مستمبال. العلمٌة ٌمٌم على وفك المعلومات المتوفره لدى المسؤول االعلى وال ٌحك له االعتراض على التمٌٌم

 ال        اذ   ،)التثبٌت حصرا (مر اصدار أن ٌتم أبعد عند التعٌٌن دد والموظفٌن الج  داء التدرٌسٌٌن ٌتم تمٌٌم أ -11

من  سنة تعٌٌن وتمٌٌم )ان كان لدٌه ستة اشهر خدمة فعلٌةٌوجد مانع لانونً من ان تكون السنة االولى للتعٌٌن 

 .( العام الدراسً

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بعد حصولهم ٌتم تمٌٌم التدرٌسٌٌن المنمولٌن من الوزارات االخرى الى  -12

ما بالنسبة للموظفٌن فبعد اكمال نصف سنة تموٌمٌة، العام الدراسً( أ مناشهر 6على اللمب العلمً عند اكمال )

 وٌتحمل المسؤولٌة المانونٌة من ٌجري عملٌة التمٌٌم خالف ذلن .

 )التدرٌسٌٌن/ الموظفٌن( المنسبٌن خارج الوزارة، فضال   والبحث العلمًداء منتسبً وزارة التعلٌم ٌتم تمٌٌم أ -13

عن المنسبٌن من وزارات اخرى الى وزارتنا على وفك االستمارة الخاصة بالمنسبٌن وٌرفك كتاب االنفكان 

 و سنة تموٌمٌة.الخاصة بهم بعد اكمال عام دراسً أوالمباشرة 

و المهام االخرى( خالل العام الفعلً )التدرٌس أاشهر من العمل  ٌتم تمٌٌم اداء التدرٌسً الذي اكمل ستة -14

 الدراسً وللموظف نصف عام تموٌمً.

االطول  على وفك المدةتابعتٌن لوزارتنا داء التدرٌسً الذي لضى مدتٌن فً مؤسستٌن مختلفتٌن ٌتم تمٌٌم أ -15

 ٌمل مجموع ما لضاه فً المؤسستٌن او احداهما عن ستة اشهر عمل فعلٌة. على ان ال

غٌييير المرتبطييية بالجامعييية ٌمٌيييٌم التدرٌسيييً اوالموظيييف فيييً الجامعيييات االهلٌييية والكلٌيييات االهلٌييية الجامعييية  -16
 الوزارة بتلن المؤسسات. من تارٌخ اعتراف

مر لعطلة الصٌفٌة ضمن التمٌٌم، شرط أن ٌكون لد صدربهذا التكلٌف أٌمكن احتساب مدة التكلٌف فً ا -17

 وزاري او جامعً او اداري.



)الغيييراض البحيييث العلمً(عليييى وفيييك االسيييتمارة المعيييدة  او علمٌيييا   لتدرٌسيييً المتفيييرا جزئٌيييا  ٌيييتم تمٌيييٌم ا -18

وخارجيييه  ماجسيييتٌر((داخيييل العيييراق فيييً الغيييراض الدراسيييةميييا المتفيييرا كلٌيييا أمييين لبيييل لسيييم تميييوٌم االداء، 

 فال ٌتم تمٌٌمه.)ماجستٌر ودكتوراه ( 

الغراض الدراسة )الموظفٌن( فٌتم تمٌٌمهم بعد تارٌخ مباشرتهم وٌتم اختٌار نوع االستمارة  المتفرغٌن كلٌا  اما  -19

وفك المدة االطول من تارٌخ المباشرة )كموظفٌن( لحٌن حصولهم على اللمب العلمً )تدرٌسٌٌن( على ان على 

 اشهر فعلٌة. 6ال تمل المدة الكلٌة عن 

ٌتم تمٌٌم كل من ٌحمل لمب تدرٌسً)استاذ، استاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد( مشمول بمانون الخدمة  -21

بغض النظر عن العمل الذي ٌشغله، أما التدرٌسً الذي ٌشغل منصبا  الجامعٌة على وفك استمارة التدرٌسٌٌن 

) الدراسات  رري االلسام والفروع))معاونً العمداء، رؤساء االلسام والفروع العلمٌة واالدارٌة، مم ادارٌا  

الدراسات العلٌا ( مسؤولً الشعب والوحدات(( حصرا اذ ٌتم تمٌٌمهم وفك استمارة التدرٌسً  -االولٌة الصباحٌة

 االداري.

ٌتم تمٌٌم اداء التدرٌسٌٌن العاملٌن فً االلسام الداخلٌة على وفك الملف التموٌمً الداء تدرٌسً االلسام الداخلٌة  -21

 .  ممن لٌس لدٌهم منصب اداري  معاتفً الجا

للمدة  االداءلل من ستة اشهر على وفك استمارة تمٌٌم لمدة أ ٌتم تمٌٌم اداء التدرٌسً الذي ٌشغل منصبا ادارٌا   -22

 االكبر له.

وفك استمارة التدرٌسً الباحث  على ٌتم تمٌٌم اداء التدرٌسٌٌن العاملٌن فً المراكز والوحداث البحثٌة والخدمٌة -23

 المركز او الوحدةستثناء المدٌرٌن فٌتم تمٌٌم ادائهم على وفك استمارة تمٌٌم اداء مدٌر با النظر عن منصبه بغض

 .البحثٌة

وفك االستمارة على مركز التدرٌب والمعامل فً الجامعة التكنولوجٌة  فًٌتم تمٌٌم اداء التدرٌسٌٌن العاملٌن  -24

           الباحث التدرٌسً الخاصة بالجامعة .  

ٌٌم اداء التدرٌسٌٌن لعام من العام نفسه، وٌتم تم 31/12الى  1/1ٌتم تمٌٌم اداء الموظفٌن لعام تموٌمً للمدة من  -25

من لبل المسؤول المباشر الذي ٌشغل المنصب حال اعمام الملف،  31/8/ ولغاٌة 1/9الل المدة من دراسً خ

فً علمٌة ولٌس الحتساب المدة المحددة للتمٌٌم.الضافة االنشطة ال 31/8ولغاٌة  1/7على ان تحتسب المدة من 

 حالة عدم وجود تكلٌف خالل العطلة الصٌفٌة.

او االهلٌة او الكلٌة  تمٌٌم اداء التدرٌسٌٌن المعٌنٌن بصفة عمد او اجر ٌومً من لبل الجامعة الحكومٌة ٌتم  -26

وفك استمارة تمٌٌم اداء التدرٌسٌٌن على فً حالة لدٌه لمب علمً تم اعتماده من لبل الوزارة  االهلٌة الجامعة

 وبعكس ذلن ٌتم تمٌٌمهم وفك استمارة تمٌٌم اداء التدرٌسً المعٌن بصفة عمد او اجر ٌومً .

العلٌا ٌتم اجراء عملٌة تمٌٌم االداء والمصادلة من لبل المسؤول المباشر عند اطالق  فً حالة تكلٌف المٌادات -27

 تم تشكٌل لجنة للتمٌٌم ومصادلة السؤول االعلى .الملف وفً حالة االمتناع عن التمٌٌم ٌ

وفك المدة على فً حالة تكلٌف احد المٌادات العلٌا بمنصب )رئٌس جامعة( خالل العام الدراسً ٌتم تمٌٌمه  -28

)رئٌس الجامعة السابك( ، ٌتم تمٌٌم  االكبر فً استمارة تمٌٌم االداء وفً حالة انهاء تكلٌف المسول المباشر سابما  

 ورئٌس جهاز االشراف والتموٌم العلمً .المساعدٌن السابمٌن فً حالة عدم تمٌٌمهم من لبل السادة )الوكالء اداء 

ٌتم تمٌٌم اداء كل من السادة )الوكالء ورٌئس جهاز االشراف والتموٌم العلمً والمستشارٌن( من لبل معالً  -29

 الوزٌر والمصادلة علٌه . 



و نمله الى جهة المسؤول المباشر على التماعد او انهاء تكلٌفه من منصبه افً حالة احالة رئٌس المسم او   -31

عن اتمام عملٌة تمٌٌم اداء منتسبٌه خالل مدة تولٌه المسؤولٌة ٌتم االستعانة من لبل  .الخ، وامتناعهاخرى ...

دارة التشكٌل) إبوكذلن بالنسبة للمكلف بالتنسٌك مع اللجنة العلمٌة  حٌن اطالق الملف المكلف برئاسة المسم

 ٌتم االستعانة بالمعاونٌن له. عمٌد( - رئٌس جامعة

كونه المسؤول عن تدلٌك بٌانات التدرٌسٌٌن وادخالها  المسم رئٌسادخال البٌانات من لبل وٌتم التمٌٌم  -31

ما مسؤول شعبة ضمان الجودة فً الكلٌة أالمسؤولٌة المانونٌة بخالف ذلن،  رئٌس المسم وٌتحمل الكترونٌا  

فمهمته توحٌد ملفات االلسام وتدلٌمها للتحمك منها ورفعها للمصادلة علٌها من لبل عمٌد الكلٌة او المعهد او 

 المركز وارسالها الى الجامعة.

لالزدواجٌة فً  وال تمبل البحوث الممبولة للنشر منعا   سنة التقييم حصرا  خالل ٌتم تمٌٌم البحوث المنشورة  -32

رج سنة احتسابها فً عملٌة ادخال البٌانات وٌتحمل رئٌس المسم المسؤولٌة المانونٌة عند ادراجه اٌة بحوث خا

 او Natureاو  Scopasاو  Clarivate)من النشر فً المجالت المفترسة ضمن  التمٌٌم وٌتم التحمك بدلة

Science )وتعتمد البحوث المنشورة فً المجالت  ، لمختطفةن ال تكون ضمن المجالت المفترسة او اعلى أ

 .االخرى )عالمٌة، عربٌة، محلٌة،( التً لٌست ضمن المستوعبات المذكورة سابما  

تشكل لجنة تدلٌمٌة من لبل لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً فً الجامعة لتدلٌك المخالفات فً البحوث التً  -33

ف نهائً بها ورفعها الى السٌد رئٌس الجامعة التخاذ االجراءات تم ادخالها للنظام االلكترونً واعداد مول

 شراف والتموٌم العلمً/ لسم تموٌم االداء بنسخة منها الجراء الالزم.ة بصدد المخالفات وتزوٌد جهاز اإلالمانونٌ

عملٌات  ٌتم اعتماد االستمارة الحدٌثة لتمٌٌم االداء المصادق علٌها فً معالجة الحاالت التً لم ٌتم اجراء -34

)المٌادات، التدرٌسٌٌن، الموظفٌن( من خالل تشكٌل لجنة تدلٌمٌة وتزوٌد  التمٌٌم فً حٌنها وتشمل المنتسبٌن كافة

 محضر اللجنة للبت فً امر التمٌٌم .الجامعة ب

من  ٌتم ارشفة المستمسكات واالنشطة العلمٌة الممدمة من لبل التدرٌسٌٌن المشمولٌن بعملٌة التمٌٌم الكترونٌا   -35

ٌموم جهاز االشراف و ، منها الى شعب ووحدات الجودة فً التشكٌالت بنسخةلبل المسم المعنً وترسل 

 والتموٌم العلمً بتشكٌل لجان وزارٌة لتدلٌك تلن المستمسكات بعد انتهاء عملٌة التمٌٌم.

العمال، الحرس  داء الموظف الحرفً على وفك استمارة الحرفٌٌن)المهنٌٌن الحرفٌٌن، السواق،أٌتم تمٌٌم  -36

 .االمنً، الفالحٌن(

ٌتعهد من خالله المنتسب بصحة  ٌتم اعداد تعهد خطً من لبل المؤسسة العلمٌة)جامعة، كلٌة، معهد،مركز( -37

البٌانات الممدمة من لبله والمدرجة فً استمارة تمٌٌم االداء االلكترونٌة، وال توجد حاجة للمصادلة على التعهد 

 شكٌل.تفً المن لبل المسم المانونً 

 

 


