
 

 

  
  
  

  المقدمة:
منتس��بي وزارة التعل��یم الع��الي والبح��ث العلم��ي  لاالداء  ق��ویماالس��راع ف��ي انج��از عملی��ة ت بغی��ة           

ت�ي  لتكلیف�ات ال ل ًاوفق�  الملف�ات التقویمی�ة  ص�ممت   فقد،  )موظفینالتدریسیین والجامعیة والقیادات (ال
االنط�الق  ال�ى   ةنظمة والتعلیمات النافذة وبما ینس�جم وتطلع�ات وزارتن�ا الھادف�    ألقرتھا القوانین واأ

 ًااداء منتسبیھا وفق تقویممن متخذة  ،في المؤسسات التعلیمیة والبحثیة التابعة لھاجودة التحقیق نحو 
واذ یطل��ق جھ��از االش��راف  ،منطلق��ًا لھ��ا داء المعتم��دة ف��ي الجامع��ات العالمی��ة الرص��ینةألمع��اییر ال

فھ�و عل��ى ثق��ة كبی�رة ب��أن ك��ل    ةكترونی��لداء االألعملی��ة تقی�یم ا داء ألقس�م تق��ویم ا  /والتق�ویم العلم��ي  
سوف مؤسساتنا التعلیمیة  العاملین في ،وموظفین  ،تدریسیینو ،قیادات علیا ،منتسبي الوزارة من 

تغرق ف�ي عملی�ة التقی�یم والح�د م�ن      تقل�یص الوق�ت المس�    ساس�اً أ یدعمون ھذه الخطوة التي تستھدف
فض�ًال عم�ا    عملی�ة التقی�یم الورقی�ة    ًا فیما مضى عند اج�راء الذي كان سائد وتقلیص التكالیفالھدر 
 بغیةعلى مستوى العراق  لكل منتسبي الوزارةتلك العملیة من امتالك قاعدة بیانات متكاملة  توفره

، مث�ل أبشكل  المورد البشري استخدام بھدفامل الشالتخطیط  سالیب  العلمیة في عملیةألاستخدام ا
       .وعلیھ تم اصدار التعلیمات اآلتیة

ــویم االداء للعــــام  . 1 ــى دلیــــل ملــــف تقــ ــالع علــ ــبین مــــن الضــــروري االطــ ــات للمنتســ ــال ایــــة بیانــ قبــــل ادخــ

 المعد من قبل قسم تقویم االداء/ جهاز االشراف والتقویم العلمي.  2017-2018

لكل جامعة ویتـولى  مـدیر )   user name and password (م بناًء على منحان الیة العمل تت . 2

 user name and(داء في الجامعات والمعاهد الحكومیة واالهلیة استحداث ثالثألقسم الجودة وا

password  (  مسـؤول أعلـى أو معهد ألكل كلیة ) مـدیر  –مـدیر شـعبة الجـودة  كلیـة  –و مركز

بحسب ما یراه العمید او مدیر المركز على ان یتولى مدیرو الجـودة فـي  اداریة) وتمنح الصالحیات

ألي مسـؤول مباشــر   user name and passwordاسـتحداث  ة أو المعهـد أو المركـزالكلیـ

 . هاداخل

عملیة الوحدات البحثیة التابعة للجامعة و في الكلیات والمعاهد والمراكز  شعب الجودة ومسؤول یتولى . 3

األداء ضــمان الجــودة و یتـولى قســم بینمــا  فــي  تشــكیالتهموتــدقیق صــحة البیانـات تابعــة االشـراف والم

توحیــد بیانــات المؤسســات التعلیمیــة والبحثیــة التابعــة للجامعــة  الجــامعي فــي رئاســة الجامعــة مهمــة 

 .علیهاللمصادقة  رئیس الجامعة الى السیدومن ثم سحبها ورفعها 

داء في جهاز ألا تقویم لمدیر قسم  user name and passwordیتم منح فما في مركز الوزارة أ . 4

توزع  user name and password باستحداث ثالث یقوم ن أعلى   ،االشراف والتقویم العلمي

) ویمكـن للمـدیر العـام دائـرةمـدیر  – دائرةمدیر عام  –مسؤول أعلى ال(   الوظیفیة حسب المناصب

ألي مسـؤول فـي التشـكیالت  user name and password اسـتحداث تخویـلو مـدیر الـدائرة أ

رة التعليم العالي والبحث  لمنتسبي وزا  ةالتقويمي  اتتعليمات وضوابط الملفـ

 2018-2017للعام الدراسي العلمي  
 



 

 

للمســؤول  یـراه بغیـة اجـراء عملیـة التقیـیم ومـن ثـم رفعهـا التابعـة لدائرتـه ومـنح الصـالحیات حسـب مـا

 لمصادقة. لاالعلى 

سـتمارة وفـق ا رؤسـاء الجامعـات الحكومیـةوالـذي یشـمل كـل مـن ینظم ملف القیادات الجامعیة العلیا  . 5

 لیـتم األداءوالتقـویم العلمـي / قسـم تقـویم  اإلشـرافجهـاز  إلـىالملـف  إرسالورقیة ویتم التقییم االداء 

المحتــرم  الــوزیر معــالي رفعهـا إلــى ارسـاله الــى الســادة وكــالء الــوزارة إلجـراء عملیــات التقیــیم ومــن ثــم

 .   المصادقة علیهالغرض التقییم و 

األهلیـة الكلیـات  وعمـداءاالهلیـة ؤسـاء الجامعـات ر والذي یشمل ینظم ملف القیادات الجامعیة العلیا  . 6

اذ یـــتم ارســالها الــى دائــرة التعلـــیم الجــامعي إلجــراء عملیــة التقیـــیم  الورقیــةســتمارة تقیــیم االداء وفــق ا

جهاز اإلشراف والتقویم العلمي / قسم والمصادقة علیها من قبل معالي الوزیر المحترم وارسالها الى 

 ادخالها في قاعدة البیانات. العتمادها و  تقویم األداء

  العلمـيفي القسـم  األعلىالمسؤول  إعالنالتقییم بعد  نتائج ) لالعتراض على أسبوعینمدة (  تمنح . 7

  .التقییم بعد المصادقة من قبل رئیس الجامعة علیها إعادةوال یجوز  النتائج

وحـــدة  ، معهـــد، مركـــز (جامعـــة، كلیـــة علـــى مســـتوى المؤسســـات لمتابعـــة االعتراضـــات ناتشـــكل لجـــ . 8

قسـام ألوعلى مستوى ا عملیة التقییم بشأناالعتراضات في وعلى مستوى كل تشكیل للنظر   بحثیة)

مــن (  رئــیس القســم ، عضــو مــن اللجنــة العلمیــة ، مســؤول ضــمان الجــودة ) للبــت فــي تلــك  العلمیـة

 . الستحصال الموافقة علیها قرارها على مجلس القسم وعرض االعتراضات

ومن یمتنع عن تقدیم بیاناتـه مـن حملـة  لعام دراسي هوفق الملف المشمول ب على یقیم كل تدریسي  . 9

  .مستقبالً یقیم وفق المعلومات المتوفرة لدى المسؤول االعلى وال یحق له االعتراض العلمیة  األلقاب

      أكملاي من  أسبوعا) 15( أمضىممن  في المؤسسات التعلیمیة والبحثیة یتم تقییم التدریسیین . 10

متتالیة بدرجة ال تقل عن درجة جید  لثالث سنوات سابقة تقییماتیكون لدیه و  .فصل دراسي كامل

 .ولمن یرغب بذلك لكل سنة منها

خــرى الــى وزارة التعلـــیم ألمــن الــوزارات ا ینو المنقــولأداء التدریســیین الجــدد عنــد التعیــین أیــتم تقیــیم  . 11

 )حصــراً  ن یــتم اصــدار امــر التثبیــتأ( بعــد  اي تقویمیــة ســنة همكمــالالعــالي والبحــث العلمــي عنــد ا

 ویتحمل المسؤولیة القانونیة من یجري عملیة التقییم خالف ذلك

یتم تقییم اداء التدریسي الذي اكمل ستة اشـهر مـن التـدریس الفعلـي خـالل العـام الدراسـي وللموظـف  . 12

 مة، المرضیة، ... وغیرها).االمو (  االجازات الطویلةنصف عام تقویمي. وتشمل 

ــیم أداء التدریســـي المنقـــول . 13 فـــي مركـــز الـــوزارة او المؤسســـات  أو المنســـب  او المعـــاد تعیینـــه یـــتم تقیـ

على ان ال یقل مجموع ما قضاه فـي المؤسسـتین او احـداهما عـن سـتة اشـهر عمـل التعلیمیة او البحثیة 



 

 

وتتــولى المؤسســة التعلیمیــة األخیــرة  ضــاها فیهمــا،علــى المــدة التــي قبنــاًء ویكــون المجمــوع مرجحــًا  فعلیــة

 التي ینتسب الیها التدریسي توحید التقییمات وتحدید الدرجة النهائیة.

بهـذا التكلیـف شرط ان یكـون صـدر ضمن التقییم، یمكن احتساب مدة التكلیف في العطلة الصیفیة  . 14

  امر وزاري او جامعي او اداري.

وفـق االسـتمارة المعـدة علـى  او علمیًا ( ألغـراض البحـث العلمـي ) رغ جزئیاً یتم تقییم التدریسي المتف . 15

 مه.یال یتم تقی هوخارج العراقالدراسة داخل  ألغراضالمتفرغ كلیًا  أما األداءقبل قسم تقویم من 

 أداء، ویـتم تقیـیم هنفسـمـن العـام  31/12الـى  1/1 للمـدة مـنالمـوظفین لعـام تقـویمي  أداءیتم تقیـیم  . 16

مـــن قبــل المســـؤول المباشــر الـــذي   31/8ولغایــة  /1/9 خــالل المـــدة مــنتدریســیین لعــام دراســـي  ال

 الملف .  عمامایشغل المنصب حال 

 بیانات التدریسیینالمسؤول عن تدقیق  كونهالعلمي  القسمرئیس من قبل وادخال البیانات  التقییم یتم . 17

فـي   مسـؤول شـعبة ضـمان الجـودة أمـا .بخـالف ذلـكویتحمل المسؤولیة القانونیـة الكترونیًا  وٕادخالها

 عمیــدورفعهــا للمصــادقة علیهــا مــن قبــل  وتــدقیقها للتحقــق منهــا حیــد ملفــات االقســامتو  فمهمتــه الكلیــة

 . وارسالها الى الجامعة او المعهد او المركز الكلیة

یتم اعتماد البحوث  وال سنة التقویم حصرًا  خالل في المجالت المقبولة للن��یتم تقییم البحوث  . 18

القانونیـة عنـد  المسـؤولیةویتحمـل رئـیس القسـم  في عملیة ادخـال البیانـات المنشورة في سنوات سابقة

في المجالت العلمیة العالمیة ذات  المقبولة للنشر، اما البحوث بحوث خارج سنة التقویم أیة إدراجه

علـى  وسـكوباس كالرفیـتسـة ضـمن مـن النشـر فـي المجـالت المفهر بدقـة یتم التحقق معامل التأثیر 

  .مزورة  ال تكونان 

المشـمولین بعملیـة التدریسـیین تحتفظ شعب الجودة في الكلیات بكافة المستمسكات المقدمة من قبـل  . 19

بعـد  تالمستمسـكالجـان وزاریـة لتـدقیق تلـك بتشـكیل والتقویم العلمي  اإلشرافجهاز  قومالتقییم اذ سی

 انتهاء عملیة التقییم.

وفق استمارة الحرفیین ( المهنیین الحـرفیین ، السـواق ، العمـال على الموظف الحرفي  أداءیتم تقییم  . 20

 ، الفالحین ) . األمني، الحرس 

مشـــمول  ( اســتاذ، اســـتاذ مســـاعد، مــدرس، مـــدرس مســـاعد) یــتم تقیـــیم كـــل مــن یحمـــل لقـــب تدریســـي . 21

امــا ملــف  ،عــن العمـل الــذي یشـغله ظـروفــق اسـتمارة التدریســیین وبغــض النعلـى بالخدمـة الجامعیــة 

مع��اوني العم��داء ورؤس��اء األقس��ام العلمی��ة واالداری��ة ومس��ؤولي الش��عب ( التدریســي االداري فهــو یشــمل الفئــات

 .استمارة التدریسي االداريیتم تقیمهم وفق  حیث حصراً  ) والوحدات



 

 

یتعهـــد خاللـــه  ، مركـــز)( جامعـــة ، كلیـــة، معهـــد یـــتم اعـــداد تعهـــد خطـــي مـــن قبـــل المؤسســـة العلمیـــة . 22

 توجـد الو   ،المنتسب بصحة البیانات المقدمة من قبله والمدرجة في اسـتمارة تقیـیم االداء االلكترونیـة

 .حاجة للمصادقة على التعهد قبل القسم القانوني في التشكیل


