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:مالحظات ھامة
: التصنیف یكون لخمس أعوام تقویمیة ھي·

وبالنسبة للبحوث فتحتسب ) 2019-2020،    2018-2019،    2017-2018،    2016-2017،   2015-2016(
).2020/  1/  1(ولغایة ) 2016/ 1/ 1( للفترة من 

.القسم العلمياالستمارة الكترونیة ویتم إدخالھا الكترونیا مع الوثائق الخاصة بھا من قبل ·

.سیتم إھمال أي وثیقة غیر مصادقة ومختومة من العمادة ·

. 2021/ 9/ 30آخر موعد إلنجاز االستمارات ھو ·

أ یجب االنتباه إلى المعلومات في أعلى االستمارة وإدخال رمزھا الذي یبد·
.بشكل دقیق 	Fبالحرف 



ةمحاور قیاس أداء األقسام العلمی



% 35البرامجي الجودة واالعتماد : المحور األول



:یليكما ویمكن تلخیصھا 



:أما طریقة االحتساب  فعلى النحو التالي



وصف البرنامج االكادیمي. 2

مي األكادیللبرنامج في حال توفر وصف ) خمس درجات(منح یتم 
ریة معلن على موقع الكلیة وسیتم تدقیقھ من قبل اللجان الوزا

.المختصة





:  مالحظة ھامة

 2020-2019جمیع الوثائق المطلوبة لھذا المحور ھي للعام 
على أن تكون مصدقة من العمادة



% )30( العلمي فاعلیة البحث : المحور الثاني



نسبة البحوث إلى عدد التدریسیین. 1



:مالحظة 
ین یتم احتساب عدد البحوث لخمس سنوات أما عدد التدریسی 1.

ویتم أخذه من األمر اإلداري بالتكلیف  2020-2019فھو للعام 
ھم والعبء التدریسي لتدریسیي الدراسة الصباحیة بضمن

.المحاضرین
حث إذا اشترك أكثر من تدریسي في القسم الواحد بنفس الب2.

.فیحتسب البحث لمرة واحدة



Science	of	Webالبحوث المفھرسة في . 2



:   Scopusالبحوث المفھرسة في . 3



البحوث المنشورة بالتعاون مع باحثین أجانب. 4

:  مالحظة
.یقصد بالباحث األجنبي أي باحث عدا الباحث العراقي1.
مرة إذا اشترك اكثر من أستاذ في نفس القسم مع الباحث األجنبي فیحتسب البحث ل2.

.واحدة



نسبة النتاجات العلمیة. 5



البحوث المنشورة في المجالت المحلیة. 6



البحوث التطبیقیة. 7



أعضاء الھیئة التدریسیة: المحور الثالث



التدریسیین1.

نسبة التدریسیین الحاصلین على شھادة الدكتوراه·



نسبة المالك الدائم من التدریسیین إلى العدد الكلي للتدریسیین



نسبة الطلبة إلى التدریسیین 1.

العدد الكلي للطلبة للدراسة الصباحیة فقط: مالحظة



:یليوكما ویتم منح الدرجة باالعتماد على الدرجة الناتجة من المعادلة أعاله، 



سیةنسبة الجوائز في یوم العلم إلى أعضاء الھیئة التدری1.



: مالحظة
یة لھا الجوائز محددة بیوم العلم إال إذا توفرت لدى التدریسي جائزة غیرھا مساو1.

.باالعتماد األكادیمي
.الجوائز مختصة بالتدریسیین على المالك الدائم2.
ائزتھ یعامل الطالب الحاصل على جائزة یوم العلم معاملة التدریسي وتحتسب ج3.

.مع جوائز أعضاء الھیئة التدریسیة



الطلبة: المحور الرابع



:نسبة الطلبة الذین أكملوا الدراسة خالل المدة المقررة1.
:وتكون معادالت االحتساب كما یلي



:وتكون معادالت االحتساب كما یلي :نسبة الطلبة الذین أكملوا الدراسة بعد المدة المقررة. 2



الخریجین الحاصلین على وظائفنسبة . 2

:  مالحظة
ون إرفاق قائمة تتضمن أسماء الخریجین وسنة التخرج ومكان التوظیف على أن تك1.

.مصدقة من العمادة
.یتم التأكد من الخریجین الحاصلین على الوظائف من صحة الصدور الصادرة لھم2.



شكراً   إلصغائكم


