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35 

15 

 

 ....................... :.......................  القسم :اجلامعة: ....................   الكلية

 %(40: البحث العلمي )وزن المحور المحور االول

 المؤشرات ت
الدرجة 

 القصوى
 اسس التحقق من الدرجة

الدرجة 

 المعطاة

1  
نسبة البحوث المنجزة لعدد التدريسيين ضمن 

 خطة البحث العلمي

 

50 

 

 بحوث المنشورة في مجالت مسجلة في:ال

 

Clarivate 

         
 

         مجالت عربية او محلية

 
 

 المؤشر درجة Xعدد التدريسيين(  \ )البحوث المنجزة

 

2  

نسبة البحوث التطبيقية المنجزة التي عالجت 
وغيرها مشكالت محلية صناعية أو اقتصادية 

الى إجمالي  ونفذت واعطت نتائج ايجابية
 البحوث

  x 20 ي البحوث(مالذاج \البحوث التطبيقية ) 20

3  

نسبة عدد التدريسيين الذين لديهم تعاون 

مع االقسام العلمية المناظرة منشور بحثي 

في الجامعات المحلية والعربية والدولية 

 والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع

  x 20الكلي( العدد  \التدريسيين المكلفين) 20

4  
المقيمين  بة إشراك اعضاء هيئة التدريسنس

التحرير  هيئات للبحوث العلمية واعضاء
  بهاالمعترف  للمجالت العلمية الرصينة

10 
( عدد التدريسين الكلي\الذين تم اشراكهم عدد التدريسيين )
x 10  

   100 المجموع الکلي للمحور

 الواحد( الحكومية)الكليات ذات القسم  محاور قياس درجة أداء األقسام العلمية في الكليات و
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 %(40تحسين الجودة واالعتماد البرامجي: )وزن المحور  :يالثان المحور

 المؤشرات ت
الدرجة 

 القصوى
 اسس التحقق من الدرجة

الدرجة 

 المعطاة

1 

برامجية العتماد التطبيق القسم العلمي لمعايير انسبة 
 تخصصية وحسب المراحل التالية:ال
 دراسة معايير اعتماد برامجية مالئمة •

 تحديد معايير اعتماد برامجية )تخصصية(  •
 انجاز مرحلة التقييم الذاتي •

 إعداد خطة التحسين  •
 التحسينانجاز خطة  •
 القسم حاصل على شهادة اعتماد برامجية تخصصية •

 

30 
 30×الكلي( العدد  \)عدد المراحل المنفذة 

 

2 

 البرنامج نسبة ما هو متحقق من انجاز وصف
 :كافة الدراسية للمقررات متضمنا وصفا األكاديمي

)تتحقق  التعليمية رؤية ورسالة واهداف المؤسسة •

 بمصادقة عميد الكلية(

)تتحقق بمصادقة رئيس  األكاديميالتوصيف للبرنامج  •

 العلمي(.القسم 

الطالب )تتحقق برضا الطالب عن مدى استيعابه للمادة  •

 % فأكثر(75بعتبة رضا  العلمية.

العمل )مدى انسجام المقررات مع  سوقوالمجتمع  •

الجهات سوق العمل(. )تتحقق برضا متطلبات 

 (المستفيدة

ومعلن  وصف البرنامج األكاديمي للقسم العلمي موثق •

 على الموقع االلكتروني للقسم

  ) X 20 العدد الكلي \)عدد الحاالت المتحققة  20

3 

 والتعلم التعليم استراتيجيات العلمي القسم يراجع  
 ضوء في سنويا األكاديميوتحديث وصف البرنامج 

 : نتائج
 االمتحانات •

 الطلبة اراء •

 التدريس هيئة اعضاء اراء •

 الخريجين اراء •

 للتطور ووفقا المستفيدة والجهات العمل ارباب اراء •
 .التخصص مجال في والتكنولوجي العلمي

 
 
 
20 

 العدد \ النتائج التي تمت مراجعتها عدد)

  20×الكلي( 
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4 

 نسبة شمولية الموقع االلكتروني على: نشاطات القسم 

 المحاضرات •

 روابط تساهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم •

 مشاريع الطلبةو البحوث العلمية •

السيرة الذاتية للتدريسيين وباللغتين العربية  •
 واالنكليزية

 يتم تحديثه بصورة دائمية •

 
 
 
10 

 

 
 10×الكلي( العدد  \)عدد الحاالت المتوفرة

 

 
 
5 

نسبة حملة شهادة الدكتوراه من التدريسين الى عدد 
 في الدراسة الصباحية فقط الطلبة

10 
 
العلمية )
1/25) 
 
 

)اإلنسانية 
1/40) 

 

عدد طلبة  \عدد التدريسين من حملة الدكتوراه
 .القسم العلمي(

او  ةزيادطالب من الوزن عن كل  0,4تطرح -
 العلمي.في عدد الطلبة المحدد للقسم نقص 

 
 ةزيادطالب الوزن عن كل  من 0,25تطرح  -

في عدد الطلبة المحدد للقسم نقص او 
 اإلنساني.

 

عدد على نسبة الخريجين الحاصلين على وظائف  6
 المتخرجين الكلي لسنة التقويم

10 
عدد \ )عدد الخريجين الحاصلين على وظائف

 10×الخريجين الكلي( 
 

 100 المجموع الكلي للمحور
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 %(20: النشاطات العلمية )وزن المحور لثالثالمحور ا

 

 

 الفقرات ت
 الدرجة

 القصوى
 الدرجة من التحقق اسس التوصيف

 الدرجة

 المعطاة

المؤتمرات او الندوات السنوية او  1
 النقاشيةورش العمل او الحلقات 

20 
ترفق نسخة 
 من االوامر

 عالمي او الدوليال لمؤتمر( درجات ل10تمنح ) -
 عربيال للمؤتمردرجة ( 5تمنح ) -
 محلي كل مؤتمر( ل2تمنح ) -

 

2 
والجوائز  االختراعنسبة براءات 
عليها التي حصل  العلمية العالمية

العدد  التدريس الىهيئة  اعضاء
 التدريس خاللة ئهي ألعضاءالكلي 

 سنة التقييم

20 
ترفق قائمة 

ببراءات 
 االختراع

  x20 (عدد التدريسيين الكلي \عدد براءات االختراع)

3 
نسبة عدد الجوائز العلمية العالمية 

والمحلية الى اعضاء الهيئة والعربية 
 التدريسية

 
10 

 
 

× ( التدريسية الهيئة ألعضاء الكلي العدد \ الجوائز عدد)
10 

 

4 
نسبة مشاركة اعضاء هيئة التدريس 

وورش  والندواتفي المؤتمرات 
بحث او ورقة العمل خارج العراق ب

 سنة التقييم عمل خالل

20 
ترفق اوامر 

 المشاركة
     x   20العدد الكلي(  \التدريسيين دعد)
 

 

5 
 في االجانب االساتذة اشراك نسبة

 بصفة مناقش للقسم التعليمية العملية
 خارجي، االشراف خارجي، محاضر
 المشترك العلمي الخارجي، البحث

 
10 

 
 ألعضاء الكلي العدد \االساتذة االجانب المشاركين عدد)

 10× ( المحاضرينالتدريسية  الهيئة
 

 

6 
نسبة اعضاء هيئة التدريس 

المشاركين في دورات تدريبية 
 مختلفة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم

 
10 

 
التدريسية(  الهيئة ألعضاء الكلي العدد \ المشاركين عدد)
×10 

 

7 
نسبة الكتب المؤلفة والمترجمة 

في مجال التخصص  والمقومة علميا  
 ايداع /العلمي الذي يمتلك رقم 

اجمالي عدد التدريسيين خالل سنة 
 التقييم

10 
ترفق نسخ 
 من الكتب

عدد التدريسيين الكلي(  \الخاضعة للتقويمعدد الكتب )
x10 
 

 

    100 المجموع الکلي للمحور 
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 العلمي: ألداء القسمالدرجة النهائية 

 

 المحوروزن  اسم المحور ت
الدرجة قبل 
 الترجيح

 وزن الترجيح
الدرجة بعد 
 ترجيحها رقما

الدرجة بعد 
 ترجيحها كتابة

     %40 البحث العلمي 1

2 
تحسين الجودة واالعتماد 

 البرامجي
 

40%     

     %20 النشاطات العلمية 3

   كليمجموع الال


