وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جهاز اإلشراف والتموٌم العلمً
لسم تموٌم األداء

دلٌل ملف تمٌٌم االداء لمنتسبً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
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البٌانات الرئٌسة :تملئ المعلومات من لبل المنتسب
وتشمل به جمٌع استمارات تمٌٌم اداء التدرٌسٌٌن أصحاب األلماب العلمٌة العاملٌن فً المؤسسات والدوائر التابعة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

محور التدرٌس ٌمأل من لبل اللجنة العلمٌة
ت

الـــــفقرات

1

الممررات التً لام بتدرٌسها

2

إدارة الصف والعاللة مع الطلبة واثارة
دافعٌتهم

3

طرائك التدرٌس والوسائل الحدٌثة المتبعة
فً اٌصال المعلومات والمعارف والمهارات

4

األسالٌب المتبعة فً تمٌٌم الطلبة

5

وصف الممرر الدراسً وتحدٌثه

التوصيف
تمنح (  ) 11درجات لكل ممرر دراسً (اولٌة او علٌا) (نظري او عملً) على ان ٌحتسب ممررا ً واحداً لمن ٌدرس النظري والعملً لنفس الممرر.
ٌعتمد كل ( )2نشاط (رٌاضً  ,فنً ,كشفً ,ثمافً ) مادة دراسٌة واحدة لتدرٌسً النشاطات الطالبٌة.
الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )21درجة
ٌتم التمٌٌم من خالل استما رة استبٌان توزع على الطلبة الذٌن ٌدرسهم التدرٌسً ولكل ممرراته الدراسٌة وفك االستمارة المرفمة رلم ()1
وٌتم احتساب الدرجات وفك االتً )21( :درجات (نسبة  %01فأكثر) ( )16درجة (نسبة  )12( )% 07-01درجات (نسبة  )0( )% 67-61درجات (نسبة )%57-51
( )4درجات لما دون ذلن.
الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )21درجة
تمنح ( )4درجات لكل فمرة
 ٌستخدم طرائ ك تدرٌس متعددة (المحاضرة  ,المنالشة  ,االستمصاء  ,العصف الذهنً  ,غٌرها) ٌستخدم االمثلة التوضٌحٌة والتطبٌمٌة ألثراء المادة التعلٌمٌة ٌنشر محاضراته وفعالٌاته العلمٌة على المولع االلكترونً (على ان ال تمل عن  11محاضرات) ٌستخدم التعلٌم االلكترونً ( Moodle, Google Class roomوما شابه ذلن) ٌستخدم وسائل اإلٌضاح او عرض افالم علمٌة متخصصةالدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )21درجة
تمنح ( )5درجات لكل فمرة
 ٌستخدم اسالٌب متنوعة لتمٌٌم اداء الطلبة (اختبارات تحرٌرٌة  ,شفوٌة  ,ادائٌة ,تمارٌر ,غٌرها) ٌموم بتمٌٌم الطلبة بشكل دوري ومستمر وشامل طوال العام الدراسً ٌعلن نتائج التمٌٌم للطلبة فً الولت المناسب ٌستخدم االسئلة التً تثٌر التفكٌر والتحلٌل وٌمدم االجابات النموذجٌة ألسئلة االختبارات الدورٌةالدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )21درجة
تمنح ( )5درجات لكل فمرة
 ٌمدم وصف الممرر الدراسً فً بداٌة العام الدراسً ٌعرض مفردات الممرر وٌوزع االنشطة والواجبات على الطلبة ٌمدم ممترحات بتطوٌر الممرر ومفرداته لتنمٌة امكانات الطلبة وفك حاجة سوق العمل. ٌستخدم المصادر الحدٌثة فً اعداد المحاضرات واالنشطة دورٌا ً وٌشٌر لها فً مفردات الممررالدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )21درجة
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محور النشاط :النشاط العلمً والبحثً ٌمأل من اللجنة العلمٌة بعد ان تمدم الوثائك من صاحب العاللة
ت

الفمرات

1

الكتب والبحوث العلمٌة وبراءات
االختراع واالشراف على الطلبة

2

المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة أو
الندوات أو الدورات التدرٌبٌة

التوصٌف
تمنح ( )21درجة للبحث المنفرد او تسلسه االول فً البحث المشترن و فً حالة البحث المشترن توزع الدرجات على النحو التالً :الباحث االول ()12درجة وللباحث الثانً و(, )0وفً
حالة مشاركة ثالثة باحثٌن ٌكون درجة االول ( )11والثانً ( )6والثالث ( )4للبحوث المنشورة فً مجلة عالمٌة والمفهرسة ضمن تمجالت مفهرسة ضمن مستوعبات كالرفٌت او
سكوباس للتخصصات العلمٌة او اٌة مجلة عالمٌة ذات معامل تأثٌر معتمده دولٌا ً أو مجلة عربٌة تعود ألول عشر جامعات عربٌة ضمن تصنٌف ( )QSكٌو اس او سكوباس بالنسبة
للتخصصات اإلنسانٌة فً سنة التمٌٌم .
 تمنح (  )21درجة لكل براءة اختراع دولٌة منفردة او تسلسله األول فٌها وفً حالة المشتركة تكون للباحث االول ( )12درجة وللباحث الثانً و( )0وفً حالة مشاركة ثالثة توزعالدرجة ( )4-6-11على التوالً لكل براءة اختراع عالمٌة,
 تمنح ( )16درجة لكل براءة اختراع محلٌه منفردة او تسلسله األول فٌها وللمشتركة تمنح للباحث االول و( )11درجة للباحث الثانً و( ) 6درجة وفً حالة مشاركة ثالثة باحثٌن توزعالدرجة ( )3-5-0على التوالً.
 تمنح ( ) 15درجة للبحث المنفرد وفً حالة البحث المشترن توزع الدرجات على النحو التالً :الباحث االول ( )7درجة وللباحث الثانً ( )6و فً حالة وجود باحث ثالث توزع الدرجة ( ) 3-5-0على التوالً للبحث الممبول للنشر فً مجلة عالمٌة او عربٌة او محلٌة ذات معامل تأثٌر لٌست ضمن التمسٌم أعاله .
 النشر فً المجالت االخرى غٌر خاضعة للتمٌٌمٌن اعاله تعامل معاملة المحلٌة إذ تمنح ( )11درجات لكل باحث منفرد وفً حالة البحث المشترن توزع الدرجات على النحو التالً :الباحثاالول ( )6درجات وللباحث الثانً ( )4درجات و فً حالة وجود باحث ثالث توزع الدرجة (  )2-3-5على التوالً للبحث الممبول للنشر فً مجلة محلٌة محكمة
 تمنح ( )21درجة للكتاب المؤلف العلمً او المنهجً او المترجم والمموم علمٌا ً او المنشور فً دار نشر عالمٌة اذا كان الكتاب منفرد أو فً حالة الكتاب المشترن  -تمنح ( )11درجات للكتاب المؤلف او المترجم ونشر فً دار نشر عربٌة او محلٌة اذا كان الكتاب منفرد أو فً حالة الكتاب المشترن تمنح درجات االشراف على طلبة ( الدكتوراه والماجستٌر والدبلوم العالً ( )4-6-0على التوالً  .و ( )3درجات لبحوث التخرج للمرحلة المنتهٌة للبكالورٌوس والدبلوم وٌمنح االشرافالمشترن الدرجات مناصفة لكل الفمرات المذكورة (الصى درجة )11
مالحظة ٌ :منح الباحث الذي ٌحمك الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )1الدرجة المصوى للمحور الثانً البالغة ( )%41شرط ان ٌكون لدٌه بحثٌن ممبولٌن للنشر فً المستوعبات العالمٌة
المذكورة أعاله منفرد او تسلسله األول فً كالهما وٌمكن ان تحل براءة االختراع الدولٌة المنفردة او الذي تسلسله األول فٌها محل احدهما
احد البحوث ممبول للنشر او تسلسله األول فً البحث فً احد المجالت العالمٌة ضمن مستوعبات كالرفٌت او سكوباس او لدٌه براءة اختراع عالمٌة شرط ان ٌحمك الدرجة
المصوى للفمرة او اكثر.
 المشاركة فً مؤتمر دولً او علمً او ندوة علمٌة او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة خارج العراقتمنح ( )21درجة للمشاركة ببحث منفرد فً مؤتمر دولً او علمً خارج العراق
تمنح ( )15درجة للمشاركة ببحث مشترن فً مؤتمر دولً او علمً خارج العراق
تمنح ( )11درجات للمشاركة ببوستر فً مؤتمر دولً او علمً خارج العراق
تمنح ( )11للمشاركة بصفة محاضر او ورلة عمل فً ندوة علمٌة او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة خارج العراق
تمنح ( )2درجة للمشاركة بصفة حضور( .على ان ال تزٌد عن خمسة مشاركات).
 المشاركة فً مؤتمر علمً او ندوة علمٌة او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة داخل العراق.
تمنح ( )11درجات للمشاركة ببحث منفرد فً مؤتمر علمً داخل العراق
.
تمنح ( )5درجات للمشاركة ببحث مشترن فً مؤتمر علمً داخل العراق
تمنح ( )5درجات للمشاركة ببوستر فً مؤتمر علمً داخل العراق
تمنح ( )5للمشاركة ٌصفة محاضر او ورلة عمل فً ندوة علمٌة او ملتمى علمً او دورة تدرٌبٌة داخل العراق
تمنح ( )2درجة للمشاركة بصفة حضور ( على ان ال تزٌد عن خمسة مشاركات).
الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )21درجة
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3
4
5

المشاركة فً خدمة المؤسسات العلمٌة
او الوزارات األخرى او المجتمع
المشاركة فً التعلٌم المستمر
والحلمات العلمٌة والثمافٌة والسمنار
المشاركة فً الزٌارات المٌدانٌة
والحملٌة او اجراء اختبارات او
تحلٌالت معملٌة او مختبرٌة

تمنح ( )5درجات لكل خدمة او استشارة او الامة ورشة عمل تمدمها المؤسسة العلمٌة للمجتمع او الوزارات من لبل التدرٌسً.
الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )15درجة
تمنح ( )0درجات للمشاركة بصفة محاضر ,تمنح ( )4درجة للمشارن فً التعلٌم المستمر ,تمنح ( )3لرئاسة وعضوٌة لجان السمنار والحلمات الثمافٌة.
الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )15درجة
تمنح ( )3درجات لكل زٌارة مٌدانٌة لإلشراف على الطلبة فً مجال التطبٌمات العملٌة فً التخصصات االنسانٌة واالجتماعٌة فضال عن ,التخصصات العلمٌة فً مجاالت ,االختبارات او
تحلٌل معملً او مختبري او المتابعة السرٌرٌة .او غٌرها لم تذكر على ان تكون تلن النشاطات موثمة
الدرجة المصوى لهذه الفمرة ( )11درجة

محور :الجانب التربوي والتكلٌفات األخرى ٌمأل الفمرات ( )3 ,2من رئٌس المسم والفمرات ( )5,4 , 1من صاحب العاللة المشمول بالتمٌٌم بعد توثٌمها
ت

الفمرات

1

المشاركة فً اللجان الدائمٌة والمؤلته داخل وزارة التعلٌم
العالً والبحث العلمً

2

االلتزام الوظٌفً

3

المهارات االرشادٌة

4

كتب الشكر والتمدٌر او الشهادة التمدٌرٌة فً عام التمٌٌم .

5

مساهمته فً االعمال التطوعٌة داخل الجامعة

التوصٌف
 -تمنح ( )21درجة لعضو اللجنة االمتحانٌة تمنح ( )11درجات لكل لجنة دائمٌة  -تمنح ( )5درجات لكل لجنة مؤلتة .مالحظة ٌ :عد سجل خاص فً كل لسم علمً ٌثبت فٌه نشاطات التدرٌسٌن خالل العام الدراسً توزٌع اللجان والمهام على التدرٌسٌٌن بشكل ٌحمك العدالة فٌما بٌنهم
الدرجة المصوى للفمرة ( )31درجة
تمنح ( )4درجات لكل فمرة
 االلتزام بالدوام الٌومً والمحاضرات والساعات المكتبٌة االلتزام باألنظمة والتعلٌمات وتمبل التوجٌهات والعمل بها االلتزام بحضور اجتماعات المسم بشكل مستمر االلتزام بأداء دوره فً المهام واللجان المكلف بها ٌتمتع بالصدق والموضوعٌة بالتعامل مع الطلبةالدرجة المصوى للفمرة ( )21درجة
تمنح ( )3درجات لكل فمرة
 ٌؤكد على االحساس بالمسؤولٌة االجتماعٌة لدى الطلبة وٌحرص على تنمٌة التفاعل االجتماعً السلٌم لدٌهم ٌؤكد على تنمٌة المٌم واالعراف 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 الموالف الضاغطةالدرجة المصوى للفمرة ( )15درجة
 تمنح ( )15درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة او تثمٌن جهود من الوزٌر– تمنح ( )11درجات لكل كتــاب شكر او شهادة تمدٌرٌة او تثمٌن جهود من وكالء الوزٌر ومن بدرجتهم ورئٌس الجامعة
 تمنح ( )5درجات لكل كتاب شكر او شهادة تمدٌرٌة او تثمٌن جهود من مساعدي رئٌس الجامعة او عمداء الكلٌات .الدرجة المصوى للفمرة ( )21درجة
تمنح ( )3درجة لكل عمل تطوعً داخل الجامعة
الدرجة المصوى للفمرة ( )15درجة
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المحور الرابع ( :درجات مضافة) مواطن الموة العلمٌة حصرا ً تمأل من المسؤول المباشر بعد تمدٌم التوثٌمات من لبل صاحب العاللة
ت

مواطن الموة العلمٌة

الدرجة المعطاة

1

براءات االختراع او الجوائز

3

2
3

امتالن التدرٌسً لمعامل هٌرش h- indexاو  Scoreفً بوابات البحث
(الحد األدنى لمعامل هٌرش او ال  scoreهو واحد)
اعضاء االرتباط لشعب ووحدات ضمان الجودة

3
5

على ان ال تتجاوز الدرجة المصوى (7درجات)

المحور الخامس  :العموبات (خصم الدرجات ) تمأل من المسؤول المباشر
ت
لفت نظر
اإلنذار
لطع الراتب
التوبٌخ
إنماص الراتب
تنزٌل الدرجة

الدرجة التً تخصم

االخفاق
تخصم الدرجة بحسب االتً
تخصم ( )3درجات
تخصم ( )5درجات
تخصم ()0درجات
تخصم ()11درجة
تخصم ()13درجة
تخصم ( )15درجة
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استمارة رلم ()1
عزٌزي الطالب  /عزٌزتً الطالبة (ٌرجى االجابة عن الفمرات االتٌة بدلة وموضوعٌة وال داعً لذكر االسم)

جامعة  ..........................كلٌة  ...........................لسم...............................
اسم التدرٌسً:

السنة الدراسٌة:

اسم المادة:

جٌد جدا

ت الفمرات
ٌ 1راعً الفروق الفردٌة والخصائص النفسٌة للطلبة
ٌ 2نالش اجابات واستفسارات الطلبة بمرونة وٌتمبل وجهة النظر االخرى
ٌ 3نمً عند الطلبة اتجاهات وعادات واخالق حمٌدة
ٌ 4ستخدم اسالٌب متنوعة من الوسائل التعلٌمٌة لتحفٌز الطلبة
ٌ 5وفر انشطة تعاونٌة او تنافسٌة ٌتفاعل فٌها الطلبة مع بعضهم البعض
 6لدرته على إدارة الولت للمحاضرة وااللتزام بالمواعٌد
ٌ 0حفز الطلبة على االطالع على مراجع المادة العلمٌة المختلفة
ٌ 0شعر الطالب بالحرص علٌهم والرغبة فً منفعتهم
ٌ 7نوع األسئلة وٌراعً التولٌت الصحٌح فً طرحها أثناء المحاضرة
ٌ 11عالج مواطن الضعف لدى الطالب فً المادة الدراسٌة ,وتعزٌز مواطن الموة
لدٌهم.
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جٌد

متوسط

ممبول

ضعٌف

مالحظة :
 ٌتم فتح سجل فً كل لسم علمً ٌتم فٌه تدوٌن النشاطات الواردة فً استمارة تمٌٌم االداء لكل تدرٌسً منذ بداٌة العام الدراسً تدرج فٌه كافة النشاطات والوثائك التًالمطلوبة وٌتم االستعانة بهذا السجل من لبل رئٌس المسم عند اجراء عملٌة التمٌٌم .
 فً حالة استبدال عضو فً اللجان باخر ٌتم احتساب الدرجة للذي انجز المهمة فً حالة أي تكلٌف دائمً ( عام دراسً ) لعضو هٌئة التدرٌس بمهام ما فً المسم العلمً ولد تم استبداله باخر تحتسب الدرجة لمن كلف بتلن المهام لمدة تزٌد عن ستةاشهر فعلٌة .
 التولٌع على التعهد الخطً التً تؤكد صحة المعلومات والبٌانات والوثائك التً تمدم من لبل التدرٌسًمالحظات حول استبانة الطالب
 جٌد جدا :تمثل (نسبة  %01فاكثر ) جٌد  :تمثل (نسبة )% 07-01 متوسط :تمثل (نسبة )% 67-61 ممبول :تمثل (نسبة )%57-51-ضعٌف :تمثل مادون ذلن
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