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6 

التطوير 

 والتحديث

 درجات لكل فقرة( 3)تمنح 
يلتزم بتطوير المقرر ومفرداته وفق التعليمات والضوابط  -

 سنويا  
تسهم التطويرات التي يحدثها في المقرر في تنمية امكانيات  -

الطلبة على وفق حاجة سوق العمل وضمن الحدود القانونية 
 المسموح بها

يقدم مقترحات تتسم بالحداثة واالبتكار الى الكلية او الجامعة  -
 او الوزارة تسهم في تطوير عملية التعلم والتعليم

يقدم مقترحات تساهم في استحداث المادة العلمية للبرنامج  -
 .واثراءها لمواكبة التطورات التي تطرأ عليها

( درجة 12)األطوار والسنين والوحدات النمطية ومسؤولي والمقررات المناهج لجنة أعضاء   

. درجة 6التدريسين ليس ضمن أعاله فقط   
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التخطيط للمقرر 

الدراسي 

 والمحاضرات

 درجات لكل فقرة( 3)تمنح 

يوزع مفردات المقرر واالنشطة والواجبات على الطلبة بشكل منظم على مدار  -

 .الفصل الدراسي ويوثقها  في ملف المقرر 

يضع الخطط للفعاليات واالنشطة التي تثير تفكير الطلبة والتعلم الذاتي من خالل  -

 .  استثمار مناقشاته مع الطلبة

يزود الطلبة بخطة المقرر الدراسي واالهداف والمفردات والمراجع والمتطلبات  -

 في بداية الفصل الدراسي على ان تكون مطبوعة ومنظمة وتشير الى المفردات 

يستخدم المصادر الحديثة والمكتبة االفتراضية في اعداد المحاضرات واالنشطة  -

 دوريا  ويشير لها في مفردات المقرر 

(.درجة 12)أعضاء لجنة المناهج والمقررات ومسؤولي األطواروالسنين والوحدات النمطية   

 فقط الجزء األخير )يستخدم المصادر الحديثة...( ستكون عامة للجميع )3 درجات(.



الدرجات الممنوحة لمسؤولي األطوار والسنين والوحدات 

 النمطية

 المحور األول

درجة  12: 6فقرة   

درجة 12: 7فقرة   

 

 المحور الثالث

درجات 4: كتب الشكر من السيد العميد  

 

 المحور الرابع

 درجات 3: موطن قوة

 

 درجة 31: المجموع
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النشاط العلمي/المحور الثاني  

الكتاب المؤلف أو المترجم والبحوث المقبولة للنشر عالميا  •

أو عربيا  أو محليا  وبراءات االختراع واإلشراف على الطلبة 
 خالل سنة التقويم

 



 التالي النحو على الدرجات توزع المشترك البحث حالة وفي المنفرد للبحث درجة (20) تمنح•

 درجة يكون باحثين ثالثة مشاركة حالة وفي, (8)و الثاني وللباحث درجة(12) االول الباحث:

-4-6-8 ) كاالتي الدرجة تمنح رابع باحث وجود حالة وفي (4) والثالث (6) والثاني (10) االول

 او  كالرفيت  تصنيف ضمن والمفهرسة عالمية مجلة في المنشورة للبحوث التوالي على (2

 عربية مجلة أو  دوليا   معتمده تأثير معامل ذات عالمية مجلة اية او العلمية للتخصصات سكوباس
 للتخصصات بالنسبة سكوباس او اس كيو (QS) تصنيف ضمن عربية جامعات عشر ألول تعود

  . التقييم سنة في اإلنسانية

 

 درجة  (12) االول للباحث تكون والمشتركة منفردة اختراع براءة لكل درجة (20 ) تمنح  -•

 براءة لكل التوالي على (4-6-10) الدرجة  توزع ثالثة مشاركة حالة وفي (8)و الثاني وللباحث

 (2-4-6-8 ) كاالتي الدرجة تمنح رابع باحث وجود حالة وفي ,عالمية اختراع

 

 للباحث درجة (10)و االول للباحث تمنح وللمشتركة منفردة اختراع براءة لكل درجة (16) تمنح -•

 وفي التوالي على (3-5-8) الدرجة  توزع باحثين ثالثة مشاركة حالة وفي درجة (6)و الثاني

 .عراقية او عربية اختراع براءة لكل (2-3-5-6) باحثين اربعة مشاركة حالة

 

 التالي النحو على الدرجات توزع المشترك البحث حالة وفي  المنفرد للبحث درجة (15) تمنح - •

-5-7 ) الدرجة توزع ثالث باحث وجود حالة في و (6) الثاني وللباحث درجة (9) االول الباحث:

 للبحث التوالي على (2-3-4-6 ) كاالتي الدرجة تمنح رابع باحث وجود حالة وفي التوالي على (3
 . أعاله التقسيم ضمن ليست  تأثير معامل ذات محلية او عربية او عالمية مجلة في للنشر المقبول

•  



 (10) تمنح إذ المحلية معاملة تعامل اعاله للتقييمين خاضعة غير االخرى المجالت في النشر -•

 الباحث :التالي النحو على الدرجات توزع المشترك البحث حالة وفي منفرد باحث لكل درجات

-5 ) الدرجة توزع ثالث باحث وجود حالة في و درجات (4) الثاني وللباحث درجات (6) االول

 التوالي على (1-2-3-4 ) كاالتي الدرجة تمنح رابع باحث وجود حالة وفي التوالي على (3-2

 محكمة محلية مجلة في للنشر المقبول للبحث

  

 المنشور او  علميا   والمقوم المترجم او المنهجي او العلمي المؤلف للكتاب درجة (20) تمنح -•

  المشترك الكتاب حالة في أو منفرد الكتاب كان اذا عالمية نشر دار في

 

 كان اذا محلية او عربية نشر دار في ونشر المترجم او المؤلف للكتاب  درجات (10) تمنح - - •

 المشترك الكتاب حالة في أو منفرد الكتاب

 

 على (4-6-8) العالي والدبلوم والماجستير الدكتوراه ) طلبة على االشراف درجات تمنح - •

 ويمنح والدبلوم للبكالوريوس المنتهية للمرحلة التخرج لبحوث درجات (3) و . التوالي

 المذكورة الفقرات لكل مناصفة الدرجات المشترك االشراف

 

 للمحور القصوى الدرجة  (1) الفقرة لهذه القصوى الدرجة يحقق الذي الباحث يمنح : مالحظة•

 ضمن العالمية المجالت احد في للنشر مقبول البحوث احد يكون ان شرط (%40) البالغة الثاني
 .  عالمية اختراع براءة او سكوباس او كالرفيت تصنيف

 

 



النشاط العلمي/المحور الثاني  

المشاركة في المؤتمرات العلمية أو الندوات أو الدورات •

 التدريبية  والحصول على الجوائز



 العراق خارج  علمية ندوة او علمي او دولي مؤتمر في المشاركة -•

 توزع المشترك البحث حالة وفي منفرد ببحث للمشاركة  درجات (20) تمنح•

 وفي, (8)و الثاني وللباحث درجة (12) االول الباحث:االتي النحو على الدرجات

 وفي (4) والثالث (6) والثاني (10) االول درجة يكون باحثين ثالثة مشاركة حالة

 للمتحدث او التوالي على (2-4-6-8 ) كاالتي الدرجة تمنح رابع باحث وجود حالة

 عالمية جائزة لكل ذاتها الدرجة تمنح كما  العراق خارج عالمي مؤتمر في الرئيسي

 على الحاصلة العالمية والبحوث الدراسات مراكز او عالمية جامعة قبل من تمنح )

 تأثير معامل ذات عالمية علمية مجالت او عالميا   العشرين المراكز ضمن ترتيب

  كبوستر المؤتمر في البحث قبول حالة في مناصفة الدرجة وتمنح .(عالي

 

   العراق داخل  علمية ندوة او علمي او دولي مؤتمر في المشاركة -•

 عمل ورقة او او منفرد علمي ببحث علمي مؤتمر في للمشاركة درجات (10) تمنح•

 النحو على الدرجات توزع المشترك البحث حالة وفي ، االول الباحث او منفردة

 ثالثة مشاركة حالة وفي, (4)و الثاني وللباحث درجة(6) االول الباحث:االتي

 رابع باحث وجود حالة وفي (2) والثالث (3) والثاني (5) االول درجة يكون باحثين

 بصفة للمشاركة درجة (2)  وتمنح التوالي على (1-2-3-4 ) كاالتي الدرجة تمنح
   . حضور



 او عربية جائزة لكل االول الباحث او منفرد ببحث للمشاركة درجات (8) تمنح•

 مراكز او االكاديمي االعتماد على حاصلة عربية جامعة قبل من تمنح ) محلية

 العشرة المراكز ضمن ترتيب على الحاصلة الرصينة العربية والبحوث الدراسات

 البحث حالة وفي و (عالي تأثير معامل ذات العربية العلمية المجالت او عربيا  

 وللباحث درجة(5) االول الباحث االتي النحو على الدرجات توزع المشترك

 والثاني (4) االول درجة يكون باحثين ثالثة مشاركة حالة وفي, (3)و الثاني

  (1-2-2-3 ) كاالتي الدرجة تمنح رابع باحث وجود حالة وفي (1) والثالث (3)

   

 او عمل ورشة او ندوة في منفردة عمل بورقة للمشاركة درجات (4) تمنح•

 النحو على الدرجات توزع مشتركة عمل ورقة وجود حالة وفي تدريبية دورة

 درجة (2) وتمنح .درجة (1) الثاني وللباحث درجة (3)االول الباحث: االتي
 .حضور بصفة للمشاركة
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 المشاركة في اللجان الدائمية والمؤقته داخل وزارة التعليم 

والبحث العلمي وخارجهاالعالي   

( درجة تقييم مماثلة لدرجة بحث منفرد ) درجة لعضو اللجنة االمتحانية ( 20)تمنح  --•
  2018/ 12/2في  1586/ 3وفق بما جاء بكتاب دائرة الدراسات المرقم ت م

  
 درجات لكل لجنة دائمية سنوية( 10)تمنح  - •
 درجات للنصف سنوية( 5) -•
 .لكل لجنة مؤقتة درجات ( 2)تمنح - •

 
يعد سجل خاص في كل قسم علمي يثبت فيه نشاطات التدريسين خالل العام : مالحظة •

 الدراسي توزيع اللجان والمهام على التدريسيين بشكل يحقق العدالة فيما بينهم
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  وحدة نمطية مسؤول  ,مسؤول مرحلة دراسية, مسؤول طور 

Research Gate أستمارة الباحث في 

 h-index الباحث لمعامل هيرتش  أمتالك   




