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(%40) وزن احملور :البحث العلمي  ولاحملور اال  

 الدرجة

 المعطاة
 اسس التحقق من الدرجة

 الدرجة

 القصوى
 ت المؤشرات

البحوث المنشورة في مجالت مسجلة  
 Scoups , Thomson في 

Ruiters,  ومجالت
Science,Nature 35 

المنشورة في مجالت عربية او محلية 
15 

)البحوث المنجزة / عدد 
 التدريسيين(*درجة المحور

50 

نسبة البحوث المنجزة لعدد التدريسيين ضمن 
  . خطة البحث العلمي

1 

 

اجمالي )البحوث التطبيقية  / 

20(*البحوث  
20 

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

ونفذت واعطت نتائج ايجابية الى اجمالي 
 البحوث

2 

 

 )التدريسيين المكلفين/ العدد الكلي(
*20  

20 

نسبة التدريسيين الذين لديهم تعاون بحثي مع 
االقسام العلمية المناظرة في الجامعات 

والدولية والمؤسسات المحلية والعربية 
  الحكومية ومنظمات المجتمع.

3 

 
 /عدد)عدد التدريسيين الذين تم اشتراكهم

10التدريسيين الكلي(*  
 

10 

نسبة إشتراك اعضاء هيئة التدريس في 
هيئات التحرير للمجالت العلمية الرصينة 

 المعترف بها.

4 

100المجموع الكلي  من   

 

 

 

 محاور قياس درجة اداء االقسام العلمية في الكليات و)الكليات ذات القسم الواحد ( الحكومية



(%40اجلودة واالعتماد الرباجمي وزن احملور ) حتسني: احملور الثاني  
 الدرجة

 المعطاة
 اسس التحقق من الدرجة

 الدرجة

 القصوى
 ت المؤشرات

 

عدد المراحل المنفذ ة/ العدد الكلي 
*)30  

30 

نسبة تطبيق القسم العلمي لمعايير االعتمادية وحسب 
 المراحل التالية :

دراسة معايير اعتماد برامجية مالئمة  -  
تحديد معايير اعتماد برامجية )تخصصية ( -  

 -انجاز مرحلة التقييم الذاتي 
 -اعداد خطة التحسين 

  القسم حاصل على شهادة اعتماد برامجية تخصصية -

1 

 

عدد الحاالت المتحققة /العدد الكلي 
*20)  

20 

ق من انجاز وصف البرنامج االكاديمي  هو متحق نسبة م
 متضمنا

كافة: وصف المقررات الد اسية  
رؤية ورسالة واهداف المؤسسة التعليمية )تتحقق 

 بمصادقة العميد(
التوصيف البرنامج االكاديمي )تتحقق بمصادقة رئيس 

 القسم (
الطالب )تتحقق برضا الطالب عن مدى استيعابه للمادة -

فأكثر ( %75العلمية   
)مدى انسجام مقررات مع متطلبات  المجتمع سوق العمل-

 سوق العمل (
موثق ومعلن  صف البرنامج االكاديمي للقسم العلميو -

  على الموقع االلكتروني

2 

 

التدريسيين المكلفين /العدد الكلي 
*)20  

10 

استراتيجيات التعليم والتعلم سنويا في  م العلمييراجع القس
 ضوء نتائج 
 االمتحانات 
 اراء الطلبة 

 اراء اعضاء الهيئة التدريس
 اراء الخريجيين

  اراء ارباب العمل والجهات المستفيدة 

3 

 

 (عدد الحاالت المتوفرة /العدد الكلي (
*10 

10 

  شمولية الموقع االلكتروني على نشاطات القسمنسبة 
 المحاضرات 

 روابط تساهم في تطوير عمليات التعليم والتعلم
 البحوث العلمية ومشاريع الطلبة 

تية للتدريسيين وباللغتين العربية االنكليزية السيرية الذا  
  يتم تحديثه بصورة دائمة 

4 

 

عدد التدريسيين من حملة الدكتوراه    10 
نسبة التدريسيين الذين يستخدمون مهارات اتصال 

وتواصل الكتروني في العملية التعليمية من خالل الموقع 
 االلكتروني الرسمي للقسم العلمي 

5 

 
عدد التدريسيين من حملة 

 الدكتوراه/عدد طلبة القسم العلمي (

10 

(1/25العلمية )  

(1/40االنسانية )  

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

6 

 
)عدد الخريجيين الحاصلين على 

10وظائف /عدد الخريجين الكلي (*  
10 

نسبة الخريجين الحاصلين على وظائف على عدد 
 المتخرجين الكلي 

 

7 

100المجموع الكلي  من   

 

 
(%01) وزن احملور :اعضاء اهليئة التدريسية  لثالثاحملور ا  



 

 الدرجة

 المعطاة
 اسس التحقق من الدرجة

 الدرجة

 القصوى
 ت المؤشرات

 

العدد الكلي العضاء / عدد الجوائز)
40(*الهيئة التدريسية  

40 

عدد الجوائز العلمية العالمية والعربية نسبة 
  والمحلية الى اعضاء الهيئة التدريسية .

1 

 

)العدد الكلي العضاء الهيئة التدريسية 
 30المحاضرين(*

30. 

اشتراك االساتذة االجانب في العملية نسبة 
 التعليمية للقسم بصفة مناقش خارجي ،

محاضر خارجي ،االشراف الخارجي ، 
 البحث العلمي المشترك. 

2 

 

العدد الكلي العضاء / عدد المشاركين)
  30( *الهيئة التدريسية

30 

نسبة اعضاء هيئة التدريس المشاركين نسبة 
في دورات تدريبية مختلفة لتطوير مهاراتهم 

. وقدراتهم  

3 

100المجموع الكلي  من   

 

 
   

 

 
) :النشاطات العلمية )مؤمترات ،ندوات ،ورش عمل ،حلقات نقاشية(  لرابعاحملور ا

(%01وزن احملور   



 

 الدرجة

 المعطاة
 التوصيف اسس التحقق من الدرجة

 الدرجة

 القصوى
 ت المؤشرات

 

(درجات للمؤتمر العالمي او الدولي 10تمنح)-
(درجة للمؤتمر العربي5تمنح) -  
(درجة لكل مؤتمر محلي2تمنح)  - 

ترفق 

نسخة 

من 

 االوامر
25 

المؤتمرات او الندوات 
السنوية او ورش العمل او 

 الحلقات النقاشية.

1 

 

عدد براءات االختراع /عدد التدريسيين )
 25(*الكلي

ترفق 

قائمة 

ببراءات 

 25 االختراع

نسبة براءات االختراع التي 
حصل عليها اعضاء هيئة 

التدريس / العدد الكلي 
هيئة التدريس  العضاء

 خالل سنة التقويم

2 

 

  25( *العدد الكلي/ عدد التدريسيين)

ترفق 

اوامر 

 25 المشاركة

نسبة مشاركة اعضاء هيئة 
التدريس في المؤتمرات 

والندوات ببحث او ورقة 
عمل خالل سنة التقييم 

  وورش العمل خارج العراق

3 

 

)عدد الكتب الخاضعة للتقويم /عدد التدريسيين 
  25الكلي(*

ترفق 

نسخ من 

 25 الكتب

نسبة الكتب المؤلفة 
والمترجمة والمقومة علميا 
/ اجمالي عدد التدريسيين 

 خالل سنة التقييم.

4 

 

100المجموع الكلي  من   

 

 



 الدرجة النهائية ألداء القسم العلمي :

 وزن المحور اسم المحور ت
الدرجة قبل 

 الترجيح
 وزن الترجيح

الدرجة بعد 
ترجيحها 

 رقما

الدرجة بعد 
ترجيحها 

 كتابة

1 
      البحث العلمي

تحسين الجودة   2
 واالعتماد البرامجي

     

اعضاء الهيئة  3
 التدريسية

     

4 
      النشاطات العلمية

 المجموع الكلي :
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