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53 

53 

 

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

 %(04: البحث العلوي )وزى الوحىر الوحىر االول

 المؤشرات ت
الدرجة 

 المصوى
 اسس التحمك من الدرجة

الدرجة 

 المعطاة

5  
نسبة البحوث المنجزة لعدد التدرٌسٌٌن ضمن 

 خطة البحث العلمً

 

35 

 

 بحوث المنشورة فً مجالت مسجلة فً:ال

 

Clarivate 

         
 

         مجالت عربٌة او محلٌة

 
 

 المؤشر درجة Xعدد التدرٌسٌٌن(  \ )البحوث المنجزة

 

2  

نسبة البحوث التطبٌمٌة المنجزة التً عالجت 
وغٌرها مشكالت محلٌة صناعٌة أو التصادٌة 

الى إجمالً  ونفذت واعطت نتائج اٌجابٌة
 البحوث

  x 25 ً البحوث(مالذاج \البحوث التطبٌمٌة ) 25

5  

نسبة عدد التدرٌسٌٌن الذٌن لدٌهم تعاون 

مع االلسام العلمٌة المناظرة منشور بحثً 

فً الجامعات المحلٌة والعربٌة والدولٌة 

 والمؤسسات الحكومٌة ومنظمات المجتمع

  x 25الكلً( العدد  \التدرٌسٌٌن المكلفٌن) 25

4  
الممٌمٌن  بة إشران اعضاء هٌئة التدرٌسنس

التحرٌر  هٌئات للبحوث العلمٌة واعضاء
  بهاالمعترف  للمجالت العلمٌة الرصٌنة

55 
( عدد التدرٌسٌن الكلً\الذٌن تم اشراكهم عدد التدرٌسٌٌن )
x 55 

 

   555 المجموع الکلً للمحور

 الىاحد( الحكىهيت)الكلياث ذاث القسن  هحاور قياس درجت أداء األقسام العلويت في الكلياث و
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 %(04تحسيي الجىدة واالعتواد البراهجي: )وزى الوحىر  :يالثاً الوحىر

 المؤشرات ت
الدرجة 

 المصوى
 اسس التحمك من الدرجة

الدرجة 

 المعطاة

5 

برامجٌة العتماد التطبٌك المسم العلمً لمعاٌٌر انسبة 
 تخصصٌة وحسب المراحل التالٌة:ال
 دراسة معاٌٌر اعتماد برامجٌة مالئمة •

 تحدٌد معاٌٌر اعتماد برامجٌة )تخصصٌة(  •
 انجاز مرحلة التمٌٌم الذاتً •

  إعداد خطة التحسٌن 
 التحسٌنانجاز خطة  •
 المسم حاصل على شهادة اعتماد برامجٌة تخصصٌة •

 

55 
 55×الكلً( العدد  \)عدد المراحل المنفذة 

 

2 

 البرنامج نسبة ما هو متحمك من انجاز وصف
 :كافة الدراسٌة للممررات متضمنا وصفا األكادٌمً

 تتحمك  التعلٌمٌة رؤٌة ورسالة واهداف المؤسسة(

 بمصادلة عمٌد الكلٌة(

  تتحمك بمصادلة رئٌس  األكادٌمًالتوصٌف للبرنامج(

 العلمً(.المسم 

  الطالب )تتحمك برضا الطالب عن مدى استٌعابه للمادة

 % فأكثر(53بعتبة رضا  العلمٌة.

  العمل )مدى انسجام الممررات مع  سوقوالمجتمع

الجهات سوق العمل(. )تتحمك برضا متطلبات 

 (المستفٌدة

 ومعلن  وصف البرنامج األكادٌمً للمسم العلمً موثك

 على المولع االلكترونً للمسم

  ) X 25 العدد الكلً \)عدد الحاالت المتحممة  25

5 

 والتعلم التعلٌم استراتٌجٌات العلمً المسم ٌراجع  
 ضوء فً سنوٌا األكادٌمًوتحدٌث وصف البرنامج 

 : نتائج
 االمتحانات 

 الطلبة اراء 

 التدرٌس هٌئة اعضاء اراء 

 الخرٌجٌن اراء 

 للتطور ووفما المستفٌدة والجهات العمل ارباب اراء 
 .التخصص مجال فً والتكنولوجً العلمً

 
 
 
25 

 العدد \ النتائج التً تمت مراجعتها عدد)
  25×الكلً( 
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4 

 نسبة شمولٌة المولع االلكترونً على: نشاطات المسم 

 المحاضرات 

  تساهم فً تطوٌر عملٌات التعلٌم والتعلمروابط 

 مشارٌع الطلبةو البحوث العلمٌة 

  السٌرة الذاتٌة للتدرٌسٌٌن وباللغتٌن العربٌة
 واالنكلٌزٌة

 ٌتم تحدٌثه بصورة دائمٌة 

 
 
 
55 

 

 
 55×الكلً( العدد  \)عدد الحاالت المتوفرة

 

 
 
3 

نسبة حملة شهادة الدكتوراه من التدرٌسٌن الى عدد 
 فً الدراسة الصباحٌة فمط الطلبة

55 
 
العلمٌة )
5/23) 
 
 

)اإلنسانٌة 
5/45) 

 

عدد طلبة  \عدد التدرٌسٌن من حملة الدكتوراه
 .المسم العلمً(

او  ةزٌادطالب من الوزن عن كل  5,4تطرح -
 العلمً.فً عدد الطلبة المحدد للمسم نمص 

 
 ةزٌادطالب الوزن عن كل  من 5,23تطرح  -

فً عدد الطلبة المحدد للمسم نمص او 
 اإلنسانً.

 

عدد على نسبة الخرٌجٌن الحاصلٌن على وظائف  6
 المتخرجٌن الكلً لسنة التموٌم

55 
عدد \ )عدد الخرٌجٌن الحاصلٌن على وظائف

 55×الخرٌجٌن الكلً( 
 

 555 المجموع الكلً للمحور
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 %(24: الٌشاطاث العلويت )وزى الوحىر لثالثالوحىر ا

 

 

 الفمرات ت
 الدرجة

 المصوى
 الدرجة من التحمك اسس التوصٌف

 الدرجة

 المعطاة

المؤتمرات او الندوات السنوٌة او  1
 النماشٌةورش العمل او الحلمات 

25 
ترفك نسخة 
 من االوامر

 عالمً او الدولًال لمؤتمر( درجات ل55تمنح ) -
 عربًال للمؤتمردرجة ( 3تمنح ) -
 محلً مؤتمركل ( ل2تمنح ) -

 

2 
والجوائز  نسبة براءات االختراع

علٌها التً حصل  العلمٌة العالمٌة
العدد  التدرٌس الىهٌئة  اعضاء
 التدرٌس خاللة ئهٌ ألعضاءالكلً 

 سنة التمٌٌم

25 
ترفك لائمة 

ببراءات 
 االختراع

  x25 (عدد التدرٌسٌٌن الكلً \عدد براءات االختراع)

3 
العالمٌة  نسبة عدد الجوائز العلمٌة

والعربٌة والمحلٌة الى اعضاء الهٌئة 
 التدرٌسٌة

 
55 

 
 

( × التدرٌسٌة الهٌئة ألعضاء الكلً العدد \ الجوائز عدد)
55 

 

4 
نسبة مشاركة اعضاء هٌئة التدرٌس 

وورش  والندواتفً المؤتمرات 
بحث او ورلة العمل خارج العراق ب

 سنة التمٌٌم عمل خالل

25 
ترفك اوامر 

 المشاركة
     x   25العدد الكلً(  \التدرٌسٌٌن دعد)
 

 

5 
 فً االجانب االساتذة اشران نسبة

 بصفة منالش للمسم التعلٌمٌة العملٌة
 خارجً، االشراف خارجً، محاضر
 المشترن العلمً الخارجً، البحث

 
55 

 
 ألعضاء الكلً العدد \االساتذة االجانب المشاركٌن عدد)

 55( × التدرٌسٌة المحاضرٌن الهٌئة
 

 

6 
نسبة اعضاء هٌئة التدرٌس 

المشاركٌن فً دورات تدرٌبٌة 
 مختلفة لتطوٌر مهاراتهم ولدراتهم

 
55 

 
التدرٌسٌة(  الهٌئة ألعضاء الكلً العدد \ المشاركٌن عدد)
×55 

 

7 
نسبة الكتب المؤلفة والمترجمة 

فً مجال التخصص  والممومة علمٌا  
 اٌداع /العلمً الذي ٌمتلن رلم 

اجمالً عدد التدرٌسٌٌن خالل سنة 
 التمٌٌم

55 
ترفك نسخ 
 من الكتب

عدد التدرٌسٌٌن الكلً(  \الخاضعة للتموٌمعدد الكتب )
x55 
 

 

    555 المجموع الکلً للمحور 
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 العلوي: ألداء القسنالدرجت الٌهائيت 

 

 وزن المحور اسم المحور ت
الدرجة لبل 
 الترجٌح

 وزن الترجٌح
الدرجة بعد 
 ترجٌحها رلما

الدرجة بعد 
 ترجٌحها كتابة

     %45 البحث العلمً 5

2 
تحسٌن الجودة واالعتماد 

 البرامجً
 

45%     

     %25 النشاطات العلمٌة 5

   كلًمجموع الال


