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بعض التعليمات والمالحظات الهامة بخصوص تقييم األداء لمنتسبي وزارة  

 2020/2021للعام الدراسي  )التدريسيين(  التعليم العالي والبحث العلمي

 

من   -1 اعتباراً  األداء  تقييم  استمارة  في  المقدمة  الوثائق  كافة  ولغاية   1/9/2020تكون 

 . خارج هذا التوقيتوستهمل أي وثيقة  2021/ 8/ 31

 

 من قبل رؤساء األقسام والمسؤولين المباشرين   في عملية التقييم  توخي الدقة والشفافيةرجى  ي -2

بالنسبة للفقرات التي تتطلب توثيقاً كون    وعدم إعطاء أي درجة بدون وجه حق أو بدون توثيق 

ً االستمارات ستخضع   . لعملية تدقيق من لجان مشكلة في رئاسة الجامعة والوزارة أيضا

 

تقييم -3 و  يكون  األقسام  ورؤساء  العمداء  األقساممعاوني  والعليا   مقرري  األولية   للدراسات 

 . استمارة التدريسي اإلداريحسب في الكلية  ومسؤولي الشعب والوحدات

 

وستحذف أي درجة    تدقيقاً شديد التركيز  وبكل محاورها وفقراتها  سيتم تدقيق جميع االستمارات -4

إعطائها   توثيقتم  حق  بدون  وجه  بدون  مجاملة  أو  إعطائها  تم  أو   أو  القسم  رئيس  قبل  من 

 . المسؤول المباشر

 

أدناه   -5 األداء  في  تقييم  استمارة  بكيفية ملء  المتعلقة  التفاصيل  التدريسيين  بعض  )التدريسيين، 

والتي من المؤمل االلتزام بها وفي حال مخالفة ذلك   اإلداريين، التدريسيين المتفرغين جزئياً(

 سيتم اهمال االستمارة 

 

يتم   -أ الرئيسة  البيانات  فقرة  بالتفصيلفي  المعلومات  كافة  )التدريسيين،   كتابة  بالنسبة 

جزئياً(   المتفرغين  التدريسيين  اإلداريين،  االسم  التدريسيين  وخصوصاً  االختصار  وعدم 

)يكتب العلمي  واللقب  الشهادة  على  الحصول  وتاريخ  واللقب  والشهر   انالرباعي  باليوم 

السنة وليست  التدريسي    فقط(  والسنة  على  التقييم ويجب  فترة  خالل  العلمي  اللقب  كتابة 

 . في حال ترقيته وليس اللقب العلمي الجديد

 

 في المحور األول )التدريس( يتم ارفاق الملفات الموضحة بالجدول أدناه -ب
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 الوثائق المطلوبة  الـــــفقرات ت

يف  االمر اإلداري الخاص بالتكل  المقررات التي قام بتدريسها  1

بالتدريس وفي حال عدم وجوده 

   تكون الدرجة صفر

استمارة استبيان اراء الطلبة وبعدد   ادارة الصف والعالقة مع الطلبة واثارة دافعيتهم  2

استمارات لكل مقرر   10ال يقل عن 

 تم تدريسه  

طرائق التدريس والوسائل الحديثة في إيصال  3

 المعلومات والمعارف والمهارات 

ضرات المنشورة في  واجهة المحا

+ واجهة  االلكتروني موقع الكلية

الفصول الدراسية للمواد التي 

في موقع  درسها التدريسي 

Google Classroom   

 يلي:كما في المحور الثاني )محور النشاط العلمي والبحثي( تكون الوثائق المطلوبة  -6

 

 والبحوث العلمية واإلشراف على الطلبة فقرة الكتب -أ

 

)جهة النشر، الرقم المعياري الكتاب المنشور على أن تكون المعلومات  ارفاق واجهة   -1

النشر   سنة  األول   2020للكتاب،  كانون  الثاني،  تشرين  األول،  تشرين  أو   ()أيلول، 

اب()  2021 تموز،  حزيران،  أيار،  نيسان،  اذار،  شباط،  الثاني،  موجودة   (كانون 

 .جهة الكتابومرفقة أيضاً مع الواجهة في حال عدم وجودها في وا

 

خالل فترة التقييم    )أول ورقة فقط وليس البحث كامالً(ارفاق واجهة البحوث المنشورة   -2

 . (2021/ 8/ 31لغاية  2020/ 1/9)من 

 

تكون   -3 أن  في  م البحوث  يجب  مجالت نشورة  أو  عالمية  أو  عربية  أو  محلية  مجالت 

مستوعبات   في  للنشر  Clarivateأو    Scopusمنضوية  مقبولة  أ  وليست  يتم    ن على 

مفصلعمل   حدة   جدول  على  تدريسي  برنامج   لكل  بواسطة  مطبوعاً  الجدول  )يكون 

بالمعلومات    عدم التزام التدريسيوفي حال    (Microsoft Wordمايكروسوفت وورد  
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ادناه الجدول  في  الجدولأو    الموجودة  عمل  البحوث   امتنع عن  درجة  له  تحسب  فلن 

 حوث مع االستمارة حتى وإن تم ارفاق واجهة الب وسيعطى صفراً 

 

 

عنوان البحث 

كما موجود في  

 المجلة بالضبط

اسماء 

الباحثين 

 المشاركين

)كتابة االسم  

الثالثي باللغة 

 العربية( 

اسم 

 المجلة

اسم 

المؤتمر  

في حال  

كان  

البحث 

اً منشور

ضمن 

  وقائع

 مؤتمر 

الشهر 

الذي نشر 

فيه  

 البحث

السنة 

التي نشر  

فيها  

 البحث

رابط البحث 

ى  المنشور عل

موقع المجلة 

 حصراً وليس

على موقع اخر  

مثل  

ResearchGate  

 أو

Google 

Scholar 

 

ويرجى   CDجمع الملفات منفردة على قرص مدمج  بعد اكمال الجدول بالنسبة لكل تدريسي يتم  

في   ملف كل تدريسي على حدةأي أن يبقى    عدم دمج ملفات التدريسيين في ملف وورد واحد

 القرص المدمج.

 

وذلك حسب التعليمات    والمختطفة  المجالت المفترسةاج أي بحث منشور في  عدم ادر -4

 . سيعرض التدريسي نفسه للمساءلة القانونيةوبخالف ذلك  الواردة من الوزارة

 

بحوث   -5 أي  ادراج  التقييمعدم  فترة  تدقيقها    خارج  سيتم  البحوث  حساب ألن  يتم  ولن 

 تماماً. صحيحةنشر لتاريخ البالنسبة كانت معلوماتها  إذااال  درجتها

 

ارفاق   -6 الطلبةيتم  تخرج  باإلشراف على بحوث  الخاص  اإلداري  التأكيد على    االمر  مع 

ويكون االمر اإلداري   تظليل اسم التدريسي والطلبة المشرف عليهم بقلم التأشير الملون

 . من األمر  عدم استنساخ ورقة أو ورقتينبدون نقص أي كامالً 
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 لعلمية أو الندوات أو الدورات التدريبية أو ورش العمل: المشاركة في المؤتمرات ا -ب

أو    دورة تدريبيةأو    ورشة عملأو  مؤتمر   في  كحضورعشرة مشاركات  تقديم أكثر من    عدم -1

( وذلك حسب  مشاركات خارج العراق وخمس مشاركات داخل العراق  خمس)  ندوة علمية

وسيتم   الوزارة  قبل  من  المرسل  مشاركةالدليل  أي  االعدادفوق    اهمال  أن    هذه  علماً 

 . المشاركات الحضورية مسموحة أيضاً باإلضافة إلى االلكترونية المشاركات

ً في حال كان التدريسي   -2 يتم ارفاق    محاضرفي ندوة أو دورة أو ورشة عمل بصفة    مشاركا

 الخاص بذلك.  االمر اإلداري

 المساهمة في خدمة المؤسسات العلمية او الوزارات األخرى أو المجتمع:  -ت

يثبت   -1 ما  ارفاق  التدريسييتم  مساهمة  الوزارات   صحة  او  العلمية  المؤسسات  خدمة  في 

تقييم علمي أو لغوي لرسالة ،  تقييم بحث داخل أو خارج العراقاو المجتمع مثل )   األخرى

دكتوراه أطروحة  أو  األيتام،  ماجستير  دار  إلى  بزيارة  المسنين  القيام  رعاية  دار  أي ،  أو 

 (.ة خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلميمع مؤسس تعاون علمي 

 المشاركة في التعليم المستمر والحلقات العلمية والثقافية والسمنار  -ث

يؤيد   -1 ما  محاضرةأو  حضور  ارفاق  عملأو    تدريبية  دورةأو    ندوةفي    القاء    ورشة 

المستمرأقامها   التعليم  في    مركز  سواًء  للتقييم  المحددة  الفترة  أو   جامعتناخالل 

 . لجامعات األخرىا

 لطلبة الماجستير أو الدكتوراه.  بالحلقات النقاشيةارفاق األوامر اإلدارية الخاصة  -2

أو   -ج  معملية  تحليالت  أو  اختبارات  اجراء  أو  الحقلية  أو  الميدانية  الزيارات  في  المشاركة 

 مختبرية: 

يسي تظليل اسم التدرمع وجوب    بزيارة الطلبة المطبقين الخاص    االمر اإلداريارفاق   -1

من   عدم استنساخ ورقة أو ورقتينبدون نقص أي    كامالً ويكون االمر اإلداري    المعني

 األمر. 

 كما يلي:  في محور الجانب التربوي والتكليفات األخرىتكون الوثائق المطلوبة  -7

فيها خالل فترة التقييم   باللجان الخاصة  األوامر اإلدارية  ارفاق   -أ التي كان التدريسي عضواّ 

التدريسي  تظليوجوب  مع   اسم  )ل  المعنية هي  االمتحانيةواللجان  الدراسات ،  اللجنة  لجنة 

لجنة  ، لجنة التكافل االجتماعي، لجنة الغيابات، لجنة االرشاد التربوي، اللجنة العلمية،  العليا

عدم  بدون نقص أي    كامالً ويكون االمر اإلداري    (أي لجنة أخرىأو  ،  لجنة مناقشة،  استالل
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و  أو  ورقة  يكون    رقتين استنساخ  أن  يجب  أي  األمر  األعلى من  المسؤول  موجوداً   توقيع 

 .لن تحسب اللجنةوبعكسه 

رئيس  أو    الوزيرسواًء من    كتابي شكريمنع ارفاق أكثر من  في فقرة كتب الشكر والتقدير   -ب

درجة ورئيس    15درجة وكتاب الشكر من الوزير له    20الدرجة القصوى هي  ألن    الجامعة

 .ب الدليل المرسل من الوزارةدرجة حس 10الجامعة 

يتم ارفاق   -8 في    h-indexلمعامل هيرتش  امتالك التدريسي  تؤيد    واجهةفي فقرة مواطن القوة 

العلمي  موقع   التدريسيتؤيد    واجهة  أو  Google Scholarالباحث  بوابة في    Score  امتالك 

يكون    لبراءات االختراعوبالنسبة    ResearchGateالبحث   واقعاً    لبراءةتاريخ منح ايجب أن 

 . (2021/ 8/ 31لغاية   2020/ 1/9خالل فترة التقييم )

 بتكليفه بالمنصب الخاصين    الجامعي واإلداري   ينمر األ بالنسبة للتدريسيين اإلداريين يتم ارفاق   -9

مع ضرورة ملء التفاصيل   معاملة التدريسي كتدريسي اداريلن يتم    عدم وجودهماوفي حال  

في أول  )  التي توالها سابقاً قبل وجوده في المنصب الحالي  سابقةبالمناصب اإلدارية الالمتعلقة  

االستمارة من  حال  صفحة  في  أنه  علماً  التقييم(  فترة  خالل  للمنصب  شخصين  فيكون    تولي 

تكون الفترة أكثر من ست  ن  أ للتواجد بالمنصب أي يجب    المدة الزمنية األكثرالحسم من خالل  

 .بيوم واحدولو  حتى شهور

لل -10 ً تدريسيين  بالنسبة  جزئيا تأييديجب    المتفرغين  العليامن    جلب  الدراسات  في   شعبة 

كان   التدريسي  بأن  من  الكلية  الفترة  خالل  حقاً  جزئياً    2021/ 8/ 31لغاية    2020/ 9/ 1متفرغاً 

استمارة المتفرغين سيقيم حسب    ست شهور في التفرغ الجزئيوفي حال مضي فترة أكثر من  

 ً جلب تأييد من وكذلك    ويقيم حسب استمارة التدريسيين  يسي اعتياديتدرواال يتم اعتباره    جزئيا

حسب النموذج  )  يوضح مدى رضا المشرف وتقييمه المعتمد على فقرات هذا المحور  المشرف

 .(المرفق 

الكلية   -11 عمادة  في  األداء  وتقويم  الجودة  ضمان  إعطاء شعبة  عدم  عن  مسؤولة  غير 

التدريس أو االشراف على بحوث تخرج الطلبة أو خالل  سواًء من    التدريسي أي دور في القسم 

وال  فهذا شأن خاص بين التدريسي وقسمه    االشراف على الطلبة المطبقين أو االشتراك باللجان 

 في حال كانت صفراً في هذه الفقرات. يحق له االعتراض على درجته


