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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً               
 جهاز اإلشراؾ والتموٌم العلمً            

 لسم تموٌم األداء         

  

 
 

 تملئ المعلومات من لبل المنتسب الرئٌسة: البٌانات
 لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً التابعة الدوائروالتدرٌسٌٌن أصحاب األلماب العلمٌة العاملٌن فً المؤسسات  به جمٌع استمارات تمٌٌم اداءتشمل و

 

 %40 اللجنة العلمٌة من لبل ٌمأل محور التدرٌس
 

 انرٕصٛف انـــــفمشاخ ت

 التً لام بتدرٌسها الممررات 1

( درجة لكل 01/ وتمنح )درجات لكل ممرر فصلً( 5)، وتمنح (درجات  لكل ممرر سنوي 11تمنح (.)نظري او عملً( )اولٌة او علٌا( دراسً( درجات لكل ممرر  11تمنح ) 

   ( درجات لكل ممرر فصلً للتدرٌسً االداري والمتفرؼٌن جزئٌا الؼراض الدراسة .11ممرر دراسً سنوي و)
ثمافً (  مادة دراسٌة واحدة لتدرٌسً النشاطات الطالبٌة. ( نشاط )رٌاضً , فنً, كشفً,0ٌعتمد كل )

 

 ( درجة01) الدرجة المصوى لهذه الفمرة

0 
الصؾ والعاللة مع الطلبة واثارة  إدارة

 دافعٌتهم

 اعداد استمارة االستبٌان من لبل الجامعات(. ٌتم ) ٌتم التمٌٌم من خالل استمارة استبٌان توزع على الطلبة الذٌن ٌدرسهم التدرٌسً ولكل ممرراته الدراسٌة
 %(57-51 )نسبة اتدرج (0) %( 67-61( درجات   )نسبة 10) %( 07-01)نسبة    درجة( 16) % فأكثر(01 ( درجات   )نسبة01) وٌتم احتساب الدرجات وفك االتً:

 دون ذلن. لما( درجات 4)
 ( درجة01الدرجة المصوى لهذه الفمرة )

 

3 
 

 
 التعلٌم المدمج

 

 ( درجات لكل فمرة5تمنح )
 ، العصؾ الذهنً ، ؼٌرها( ك تدرٌس متعددة )المحاضرة ، المنالشة ، االستمصاءرائٌستخدم ط -
 ٌستخدم االمثلة التوضٌحٌة والتطبٌمٌة ألثراء المادة التعلٌمٌة -
 .اخرىاو اي وسٌلة  او عرض افالم علمٌة متخصصة وسائل اإلٌضاح ٌستخدم -
 محاضرات( 11ٌنشر محاضراته وفعالٌاته العلمٌة على المولع االلكترونً  )على ان ال تمل عن  -

 (,Moodle, Google Class room  Edmodo)مثل  ل مع الطلبةللتواصكترونٌة لاال اتالمنصٌستخدم   -

 ٌستخدم الطرائك والوسائل الحدٌثة المستخدمة فً التعلٌم االلكترونً -
 

 ( درجة31الدرجة المصوى لهذه الفمرة )
 
 

4 
 فً تمٌٌم الطلبة  المتبعة  األسالٌب

 

 ( درجات لكل فمرة5تمنح )
 (انشطة الكترونٌة او ؼٌرهاالكترونٌة ,ب متنوعة لتمٌٌم اداء الطلبة )اختبارات تحرٌرٌة ، شفوٌة ، ادائٌة، تمارٌرٌستخدم اسالٌ -
 ٌعلن نتائج التمٌٌم للطلبة فً الولت المناسبو ٌموم بتمٌٌم الطلبة بشكل دوري ومستمر وشامل طوال العام الدراسً -
 الدورٌة االختباراتاالجابات النموذجٌة ألسئلة  ختبارات وٌعرضٌمدم تؽذٌة راجعة للطلبة حول ادائهم فً اال -

 ( درجة15الدرجة المصوى لهذه الفمرة )
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 وصؾ الممرر الدراسً وتحدٌثه 5

 ( درجات لكل فمرة5تمنح )
 ٌمدم وصؾ الممرر الدراسً فً بداٌة العام الدراسً -
 ٌعرض مفردات الممرر وٌوزع االنشطة والواجبات على الطلبة -
 . ٌستخدم المصادر الحدٌثة فً اعداد المحاضرات واالنشطة دورٌا  وتطوٌر الممرر ومفرداته لٌمدم ممترحات  -
 

 ( درجة15الدرجة المصوى لهذه الفمرة )
 

 
 
 

 عهاعلى فمرات المحور جمٌ صاحب العاللةلبل  من  الوثائكاللجنة العلمٌة بعد ان تمدم  لبل  من ٌمأل والبحثً العلمً النشاطمحور

 انرٕصٛف انفمشاخ خ

1 
 ٔانكرةانثحٕز انؼهًٛح 

 ٔانرمٕٚى انؼهًٙ ٔاالششاف ػهٗ انطهثح

 4ٔعكٕتاط اكصش يٍ  0راخ يؼايم ذأشٛش اكصش يٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد ضًٍ فٙ يجهح ػانًٛح ٔانًفٓشعح  نهثحٕز انًُشٕسج  ( دسجح02ذًُح ) -

 0ٔعكٕتاط اكصش يٍ  5راخ يؼايم ذأشٛش اكصش يٍ ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد ٔانًفٓشعح  فٙ يجهح ػانًٛح نهثحٕز انًُشٕسج ( دسجح 55ذًُح ) -

 0ٔعكٕتاط الم يٍ يٍ  5راخ يؼايم ذأشٛش الم يٍ ضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد فٙ يجهح ػانًٛح ٔانًفٓشعح  نهثحٕز انًُشٕسج ( دسجح 52ذًُح ) -

أ فٙ انًجالخ غٛش خاضؼح نهرمغًٛاخ اػالِ  5صم ػهٗ يؼايم ذأشٛش أ ٔعكٕتاط الم يٍ نى ذحضًٍ يغرٕػثاخ  كالسفٛد فٓشعح فٙ يجهح ػانًٛح ٔانً نهثحٕز انًُشٕسج ( دسجح 5ذًُح )  -

 (تًا ٔسد فٙ انرمغًٛاخ اػالِ اٌ الذكٌٕ ضًٍ انًجالخ انًفرشعح )ٚشفك انرٕشٛك انخاص تاػرًادٚح انًجهح  ػهٗ انؼانًٛح أ انؼشتٛح أ انًحهٛح

 .أ انًُشٕس فٙ داس َشش ػانًٛح  ف انؼهًٙ أ انًُٓجٙ أ انًرشجى ششط اٌ ٚكٌٕ يمٕو ػهًٛادسجح نهكراب انًؤن( 02ذًُح ) -

 ػشتٛح أ يحهٛح َٔشش فٙ داس َشش يمٕو ػهًٛاً  ششط اٌ ٚكٌٕ انًؤنف أ انًرشجى  انؼهًٙ أ انًُٓجٙ ( دسجاخ  نهكراب52ذًُح ) - 

 اب أ تحس ضًٍ يجًٕػح يٍ  انثحٕز شى طثؼٓا فٙ كراب ٔخاضؼح نهششٔط اػالِ()يالحظح: ذشًم انكرة اٚضا فصم فٙ كر

 دسجاخ  نالششاف انًشرشن ػهٗ طهثح انذكرٕساِ 5دسجاخ نالششاف انًُفشد ٔ  52) ( ػهٗ انرٕانٙ 6-8-52ذًُح دسجاخ االششاف ػهٗ طهثح ) انذكرٕساِ ٔانًاجغرٛش ٔانذتهٕو انؼانٙ ) - 

( دسجاخ 4ٔ )دسجح نالششاف انًُفشد ػهٗ طهثح انذتهٕو انؼانٙ ( 3دسجاخ نالششاف انًشرشن ٔ 6دسجاخ نالششاف انًشرشن ػهٗ طهثح انًاجغرٛش( ٔ) 4نًُفشد ٔدسجاخ نالششاف ا 8( ٔ )

 .( 55)الصٗ دسجح  نهثكانٕسٕٚط ٔانذتهٕو   نثحٕز انرخشضنالششاف ػهٗ طهثح انًشاحم انًُرٓٛح 

 دسجاخ( 52ٔانشعائم ٔاالطاسٚح ٔتشاءاخ االخرشاع الصٗ دسجح )ٔانًماالخ انؼهًٛح انثحٕز نكم ذمٕٚى خاص ت دسجح  3ذًُح  -

 .المعارض الشخصٌة والمشتركة وؼٌرها من النشاطات الفنٌة ن وتتضم ( درجات لكل خمسة اعمال فنٌة بالنسبة لكلٌات الفنون الجمٌلة11تمنح ) --
 درجات( 11لكلٌات التربٌة الرٌاضٌة الصى درجة)( لكل نشاط رٌاضً كمدرب دولً بالنسبة 5تمنج )-

 ( دسجح42انذسجح انمصٕٖ نٓزِ انفمشج )

 ًُٚح انرذسٚغٙ انذسجح انمصٕٖ نًحٕس انُشاط انؼهًٙ ٔانثحصٙ ارا ذحمك انرانٙ::  يالحظح

 ئٛا حٛس ٚشرشط َشش تحس ٔاحذ فمظ.نذّٚ تحصاٌ يُشٕساٌ فٙ يغرٕػثاخ )عكٕتاط أ كالسفٛد( ٔٚغرصُٗ يٍ ْزا انششط انرذسٚغٙ انًرفشؽ جض -5

 ( دسجح.42حاصم ػهٗ انذسجح انمصٕٖ نهفمشج ٔانثانغح ) -0

0 

انًشاسكح فٙ انًؤذًشاخ انؼهًٛح أٔ 

انذٔساخ  ٔسػ انؼًم أ انُذٔاخ أٔ

 انرذسٚثٛح

 

)ٚرى اػرًاد انًشاسكاخ انرمهٛذٚح 

  ٔاالنكرشَٔٛح(

 أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح خاسض انؼشاقأ ٔسشح ػًم ٛح أ َذٔج ػهً ػانًٙانًشاسكح فٙ يؤذًش دٔنٙ أ  -

 ( دسجح نهًشاسكح تثحس يُفشد فٙ يؤذًش دٔنٙ أ ػهًٙ خاسض انؼشاق02ذًُح )

 ( دسجح نهًشاسكح تثحس يشرشن فٙ يؤذًش دٔنٙ أ ػهًٙ خاسض انؼشاق55ذًُح )

 ؼشاق( دسجاخ نهًشاسكح تثٕعرش فٙ يؤذًش دٔنٙ أ ػهًٙ خاسض ان52ذًُح )

 أ دٔسج ذذسٚثٛح خاسض انؼشاق أ شمافٙ أ يهرمٗ ػهًٙاو ورشة عمل   ( نهًشاسكح تصفح يحاضش أ ٔسلح ػًم فٙ َذٔج ػهًٛح 52ذًُح )

 ( دسجح نهًشاسكح تصفح حضٕس. )ػهٗ اٌ ال ذضٚذ ػٍ خًغح يشاسكاخ(. 0ذًُح )

 ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح داخم انؼشاق أ يهرمٗ أ ٔسشح ػًم  انًشاسكح فٙ يؤذًش ػهًٙ أ َذٔج ػهًٛح  -

( دسجاخ نهًشاسكح تثحس يُفشد فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم انؼشاق52ذًُح )
. 

( دسجاخ نهًشاسكح تثحس يشرشن فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم انؼشاق5ذًُح )
. 

 ( دسجاخ نهًشاسكح تثٕعرش فٙ يؤذًش ػهًٙ داخم انؼشاق5ذًُح )

 أ يهرمٗ ػهًٙ أ دٔسج ذذسٚثٛح داخم انؼشاقأ ٔسشح ػًم  فٙ َذٔج ػهًٛح  ( نهًشاسكح ٚصفح يحاضش أ ٔسلح ػًم5ذًُح )

 دسجح نهًشاسكح تصفح حضٕس ) ػهٗ اٌ ال ذضٚذ ػٍ خًغح يشاسكاخ(. (0ذًُح  )

 ( دسجح02انذسجح انمصٕٖ نٓزِ انفمشج )
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 بعد تمدٌم التوثٌمات من لبل صاحب العاللة رئٌس المسممن لبل  ( 5,4، 1والفمرات ) رئٌس المسملبل من  (3, 0الفمرات ) مألت :األخرىالتكلٌفات و التربوي الجانب محور 
 

 التوصٌؾ الفمرات ت

1 
وزارة  وخارج المشاركة فً اللجان الدائمٌة والمؤلته داخل

 والبحث العلمًالتعلٌم العالً 

 ( درجة لعضو اللجنة االمتحانٌة 01تمنح ) --
 ( درجات لكل لجنة دائمٌة 11) تمنح - 
 لكل لجنة مؤلتة . ( درجات5) تمنح - -

 ٌما بٌنهمفالعدالة  ٌحمكتوزٌع اللجان والمهام على التدرٌسٌٌن بشكل مالحظة : ٌعد سجل خاص فً كل لسم علمً ٌثبت فٌه نشاطات التدرٌسٌن خالل العام الدراسً 
 ( درجة31الدرجة المصوى للفمرة )

 وظٌفً االلتزام ال 0

 ( درجات لكل فمرة4تمنح )
 واجتماعات المسملدوام الٌومً والمحاضرات باالنظمة والتعلٌمات وا االلتزام  -
 ٌحرض على العمل بكفائة ضمن المواعٌد المحددة النهاء العمل المطلوب -
 االستعداد لبذل جهود اضافٌة لتحمٌك اهداؾ العمل -
 ان المكلؾ بهاااللتزام بأداء دوره فً المهام واللج -
 ٌتمكن من حل المشكالت عند حدوث ازمات فً العمل -

 ( درجة01الدرجة المصوى للفمرة )

 المهارات االرشادٌةاسالٌب التعامل مع الطلبة وتمدٌم  3

 ( درجات لكل فمرة3تمنح )
 السلٌم لدٌهمٌؤكد على االحساس بالمسؤولٌة االجتماعٌة لدى الطلبة وٌحرص على تنمٌة التفاعل االجتماعً  -
 ٌؤكد على تنمٌة المٌم واالعراؾ الجامعٌة لدى الطلبة -
 ٌساعد الطلبة على حرٌة التعبٌر وتوكٌد الذات -
 ٌساعد الطلبة على خفض مستوى الملك لدٌهم وبخاصة فً اٌام االمتحانات -
 ٌسعى الى اكساب الطلبة مهارات التعامل مع الموالؾ الضاؼطة -

 ( درجة15)الدرجة المصوى للفمرة 

4 
 فًدة التمدٌرٌة او الشها وتثمٌن الجهود كتب الشكر والتمدٌر

 عام التمٌٌم .

 او ماٌعادل درجته.من الوزٌر  ( درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة15تمنح ) -
 ا ٌعادل درجته.او مكالء الوزٌر ومن بدرجتهم ورئٌس الجامعة من و ( درجات لكل كتــاب شكر او شهادة تمدٌرٌة11تمنح ) –
 او ماٌعادل درجته. من مساعدي رئٌس الجامعة او عمداء الكلٌات ( درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة5تمنح ) -

 ( درجة01)الدرجة المصوى للفمرة 

5 
 وخارجها مساهمته فً االعمال التطوعٌة داخل الجامعة

 )وزارة التعلٌم العالً ونمابة االكادٌمٌٌن(

باجهزة والتبرع وصٌانتها وتتضمن حمالت التشجٌر والتبرع فً ترمٌم وصبػ االبنٌة وتصلٌح االجهزة  وخارجها عمل تطوعً داخل الجامعةلكل  جة( در3)تمنح 
 وعمل البوسترات التوعوٌة وؼٌرها من االعمال التطوعٌة المختلفة......لكتب متنوعة وبا

 ( درجة15الدرجة المصوى للفمرة )
 

3 

أ  نًشاسكح فٙ خذيح انًؤعغاخا

 انٕصاساخ األخشٖ أ انًجرًغ

انرمهٛذٚح )ٚرى اػرًاد انًشاسكاخ 

   ٔاالنكرشَٔٛح(

أ  أ يغٍُٛ سشح ػًم أ يحاضشج أ دٔسج ذذسٚثٛح أ نماء صحفٙ أ َشش يمانح فٙ يجهح أ صٚاسج داس اٚراو ٔ َٔذٔج أ يهرمٗ شمافٙ أ ػهًٙ أ الايح ( دسجاخ نكم خذيح أ اعرشاسج ا5ذًُح )

 ض ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ   أ انًجرًغ ٚمذيٓا انرذسٚغٙ ٔذكٌٕ خاس ٔغٛشْا اجٛح انحكٕيٛح انرؼهًٛٛح أ انًؤعغاخ انخذيٛح أ االَر خذيح انًغرشفٛاخ

 ( دسجح55انذسجح انمصٕٖ نٓزِ انفمشج )

 

4 

انًشاسكح فٙ انرؼهٛى انًغرًش ٔانحهماخ 

 انؼهًٛح ٔانصمافٛح ٔانغًُاس 

)ٚرى اػرًاد انًشاسكاخ انرمهٛذٚح 

 ٔاالنكرشَٔٛح(

 فٙكحضٕس ( دسجح نهًشاسن 4ذًُح )نهًشاسكح فٙ دٔساخ طشائك انرذسٚظ انحذٚصح فٙ انرؼهٛى انًغرًش ،ٔ ( دسجاخ6ٔذًُح )،فٙ انرؼهٛى انًغرًش كح تصفح يحاضش( دسجاخ نهًشاس8ذًُح )

 ( نشئاعح ٔػضٕٚح نجاٌ انغًُاس ٔانحهماخ انصمافٛح.3انرؼهٛى انًغرًش، ذًُح )انذٔساخ االخشٖ فٙ 

 ( دسجح55) انذسجح انمصٕٖ نٓزِ انفمشج

5 

انًشاسكح فٙ انضٚاساخ انًٛذاَٛح 

ٔانحمهٛح أ اجشاء اخرثاساخ أ 

 ٔغٛشْا ذحهٛالخ يؼًهٛح أ يخرثشٚح

نرخصصاخ انؼهًٛح فٙ فٙ يجال انرطثٛماخ انؼًهٛح فٙ انرخصصاخ االَغاَٛح ٔاالجرًاػٛح فضال ػٍ اتغض انُظش ػٍ ػذد انطهثح (  )( دسجاخ نكم صٚاسج يٛذاَٛح نإلششاف ػهٗ انطهثح3ذًُح )

  ش غٛشْا نى ذزك انضٚاساخ ٔانغفشاخ انؼهًٛح أأنطهثح انذساعاخ االٔنٛح ٔانؼهٛا يجاالخ االخرثاساخ أ ذحهٛم يؼًهٙ أ يخرثش٘ أ انًراتؼح انغشٚشٚح. 

 ( دسجح52انذسجح انمصٕٖ نٓزِ انفمشج )
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 بعد تمدٌم التوثٌمات من لبل صاحب العاللة  المسؤول المباشر لبل  من تمألمواطن الموة  المحور الرابع : )درجات مضافة( 

           

 الدرجة المعطاة مواطن الموة العلمٌة  ت

 3 فً عام التمٌٌم حصرا )اي جائزة تم منحها ومطابمة فً بٌاناتها لمتطلبات النظام االلكترونً(الجوائزبراءات االختراع و  1

0 
 فً بوابات البحث    Scoreاو h- index امتالن التدرٌسً لمعامل هٌرش

 (هو واحد  score)الحد األدنى لمعامل هٌرش او ال

3 
 

 ( تمنح درجة واحدة1-3)
 درجة 0( تمنح 4-6)
 درجات 3فاكثر(تمنج  0)

 3 ع العاملٌن معهموجمٌمسؤول وحدة تمكٌن المرأة  3

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

 5 مدراء السام ضمان الجودة واالداء الجامعً وجمٌع العاملٌن معهم كمسؤولً شعب واعضاء ارتباط 5

  درجات( 7 على ان ال تتجاوز الدرجة المصوى ) 

 
  
 
 

 المسؤول المباشرلبل  من  ألتم خصم الدرجات () العموبات : الخامسالمحور  
 الدرجة التً تخصم االخفاق ت

  االتًحسب بتخصم الدرجة  

 ( درجات3تخصم ) لفت نظر

 ( درجات5تخصم ) اإلنذار 

 (درجات0تخصم ) لطع الراتب

 (درجة11تخصم ) التوبٌخ

 (درجة13تخصم ) إنماص الراتب

 ( درجة15تخصم ) تنزٌل الدرجة
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 :  1الحظةم

ه كافة النشاطات والوثائك التً ٌتم فتح سجل فً كل لسم علمً ٌتم فٌه  تدوٌن النشاطات الواردة فً استمارة تمٌٌم االداء لكل تدرٌسً منذ بداٌة العام الدراسً تدرج فٌ -
 . وٌتم االستعانة بهذا السجل من لبل رئٌس المسم عند اجراء عملٌة التمٌٌم المطلوبة

 استبدال عضو فً اللجان باخر ٌتم احتساب الدرجة للذي انجز المهمة فً  حالة -
ستة تزٌد عن المهام لمدة تلن الدرجة لمن كلؾ بعضو هٌئة التدرٌس بمهام ما فً المسم العلمً ولد تم استبداله باخر  تحتسب دائمً ) عام دراسً ( لتكلٌؾ أي  فً حالة -

   .اشهر فعلٌة 
 طً التً تؤكد صحة المعلومات والبٌانات والوثائك التً تمدم من لبل التدرٌسً التعهد الخ التولٌع على -
 

 :0مالحظة 
%( فً حال لم ٌتم نشر بحث او بحثٌن ضمن مستوعبات سكوباس 01فٌها)عدم تجاوز الدرجة 00/0/0100بتارٌخ 106اشارة الى كتاب الجامعة التكنولوجٌة ذي العدد ج/أ/ 

 وكما مؤشر بالجدول ادناه:

%( فً حال لم ٌتم نشر 01الستمارات المشمولة بعدم تجاوز الدرجة فٌها )ا
 بحث واحد على االلل ضمن سكوباس

%( فً حال لم ٌتم نشر 01االستمارات المشمولة بعدم تجاوز الدرجة فٌها )
 بحثٌن على االلل ضمن سكوباس

 ٌم اداء مدراء المراكز والوحدات البحثٌةاستمارة تمٌ الكلٌات والمعاهد وعمداءاستمارة مساعدي رؤساء الجامعات 

استمارة معاونً العنداء ورؤساء االلسام العلمٌة واالدارٌة وممرري االلسام 
 والفروع ومسؤولً الشعب والوحدات

 استمارة الباحث التدرٌسً فً المراكز البحثٌة

 استمارة تمٌٌم اداء المتفرغ الجزئً بالمركز البحثً ًاستمارة تمٌٌم اداء اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المتفرؼٌن جزئٌا للعام الدراس

  استمارة تمٌٌم اداء اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة

  استمارة تمٌٌم اداء مدراء المراكز الخدمٌة

  استمارة الباحث التدرٌسً فً المراكز الخدمٌة

استمارة تمٌٌم اداء الباحث التدرٌسً المتفرغ الؼراض البحث العلمً داخل 
 ج العراقوخار

 

استمارة تمٌٌم اداء الباحث التدرٌسً فً مركز التدرٌب والمعامل فً الجامعة 
 التكنولوجٌة 

 

 
 

 
 
 

 


