
 

 

  
  
  

  المقدمة:
راع في انجاز عملية ت بغية            بي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاالداء  قويماالس منتس
يين والجامعية والقيادات (ال ممت  فقد،  )موظفينالتدريس ً وفق الملفات التقويميةص لتكليفات التي ل ا
جم وتطلعات وزارتنا الھادفألقرتھا القوانين واأ االنطالق الى  ةنظمة والتعليمات النافذة وبما ينس

ً اداء منتسبيھا وفق تقويممن متخذة  ،في المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة لھاجودة التحقيق نحو   ا
ينةداء المعتألمعايير ال راف  ،منطلقاً لھا مدة في الجامعات العالمية الرص واذ يطلق جھاز االش

م تقويم ا /والتقويم العلمي  ة تقييم اداء ألقس أن كل  ةكترونيلداء االألعملي ة كبيرة ب فھو على ثق
سوف مؤسساتنا التعليمية  العاملين في ،وموظفين  ،تدريسيينو ،قيادات عليا ،منتسبي الوزارة من 

تھدفيدعمون  ً أ ھذه الخطوة التي تس ا اس تغرق في عملية التقييم والحد من  س تقليص الوقت المس
ائد وتقليص التكاليفالھدر  ى عند اجراءالذي كان س الً عما  عملية التقييم الورقية اً فيما مض فض
 بغيةعلى مستوى العراق  لكل منتسبي الوزارةتلك العملية من امتالك قاعدة بيانات متكاملة  توفره

، مثلأبشكل  المورد البشري استخدام بھدفالشامل التخطيط  ساليب  العلمية في عمليةألاستخدام ا
       .وعليه تم اصدار التعليمات اآلتية

-2017قبل ادخال اية بيانات للمنتسبين من الضروري االطالع على دليل ملف تقويم االداء للعام  . 1
 شراف والتقويم العلمي. المعد من قبل قسم تقويم االداء/ جهاز اال 2018

لكل جامعة ويتولى  مدير )   user name and password (ان الية العمل تتم بناًء على منح . 2
 user name and(داء في الجامعات والمعاهد الحكومية واالهلية استحداث ثالثألقسم الجودة وا
password  (  مســـــؤول أعلى أو معهد ألكل كلية ) مدير  –الجودة  كلية مدير شـــــعبة  –و مركز

ادارية) وتمنح الصـــالحيات بحســـب ما يراه العميد او مدير المركز على ان يتولى مديرو الجودة في 
ألي مســــــــؤول مباشــــــــر   user name and passwordاســــــــتحداث  ة أو المعهد أو المركزالكلي
 . هاداخل

عملية بحثية التابعة للجامعة الوحدات الو في الكليات والمعاهد والمراكز  شـعب الجودة ومسـؤول يتولى . 3
األداء ضـــمان الجودة و يتولى قســـم بينما  في  تشـــكيالتهموتدقيق صـــحة البيانات االشـــراف والمتابعة 

ومن توحيد بيانات المؤسسات التعليمية والبحثية التابعة للجامعة  الجامعي في رئاسة الجامعة مهمة 
 .عليهاللمصادقة  رئيس الجامعة الى السيدثم سحبها ورفعها 

داء في جهاز ألا تقويم لمدير قسم  user name and passwordيتم منح فما في مركز الوزارة أ . 4
توزع  user name and password باســتحداث ثالث يقوم ن أعلى   ،االشــراف والتقويم العلمي

) ويمكن للمدير العام دائرةمدير  – دائرةمدير عام  –مســـؤول أعلى ال(   الوظيفية حســـب المناصـــب
ألي مســــــؤول في التشــــــكيالت  user name and password اســــــتحداث تخويلو مدير الدائرة أ

لمنتسبي وزارة التعليم العالي والبحث    ةالتقويمي  اتتعليمات وضوابط الملفـ
 2018-2017للعام الدراسي العلمي  



 

 

للمســــــؤول  يراه بغية اجراء عملية التقييم ومن ثم رفعها التابعة لدائرته ومنح الصــــــالحيات حســــــب ما
 لمصادقة. لاالعلى 

ســــتمارة وفق ا رؤســــاء الجامعات الحكوميةوالذي يشــــمل كل من ينظم ملف القيادات الجامعية العليا  . 5
 ليتم األداءوالتقويم العلمي / قســــم تقويم  اإلشــــرافجهاز  إلىالملف  إرســــالورقية ويتم التقييم االداء 

المحترم  الوزير معالي رفعها إلى ارســــــــــاله الى الســــــــــادة وكالء الوزارة إلجراء عمليات التقييم ومن ثم
 .   المصادقة عليهالغرض التقييم و 

األهلية الكليات  وعمداءاالهلية رؤســـــاء الجامعات والذي يشـــــمل ينظم ملف القيادات الجامعية العليا  . 6
اذ يتم ارســــــــــــــالها الى دائرة التعليم الجامعي إلجراء عملية التقييم  الورقيةســــــــــــــتمارة تقييم االداء وفق ا

والتقويم العلمي / قسم جهاز اإلشراف والمصادقة عليها من قبل معالي الوزير المحترم وارسالها الى 
 العتمادها وادخالها في قاعدة البيانات.  تقويم األداء

  العلميفي القســم  األعلىالمســؤول  إعالنالتقييم بعد  نتائج ) لالعتراض على أســبوعينمدة (  تمنح . 7
  .التقييم بعد المصادقة من قبل رئيس الجامعة عليها إعادةوال يجوز  النتائج

وحدة  (جامعة، كلية ، معهد، مركز على مســــــتوى المؤســــــســــــات لمتابعة االعتراضــــــات ناتشــــــكل لج . 8
قسام ألوعلى مستوى ا عملية التقييم بشأناالعتراضات في وعلى مستوى كل تشكيل للنظر   بحثية)
من (  رئيس القســـــم ، عضـــــو من اللجنة العلمية ، مســـــؤول ضـــــمان الجودة ) للبت في تلك  العلمية

 . الستحصال الموافقة عليها رارها على مجلس القسمق وعرض االعتراضات
ومن يمتنع عن تقديم بياناته من حملة  لعام دراســي هوفق الملف المشــمول ب على يقيم كل تدريســي  . 9

  .مستقبالً يقيم وفق المعلومات المتوفرة لدى المسؤول االعلى وال يحق له االعتراض العلمية  األلقاب
      أكملاي من  أسبوعا) 15( أمضىممن  في المؤسسات التعليمية والبحثية يتم تقييم التدريسيين . 10

متتالية بدرجة ال تقل عن درجة جيد  لثالث سنوات سابقة تقييماتيكون لديه و  .فصل دراسي كامل
 .ولمن يرغب بذلك لكل سنة منها

خرى الى وزارة التعليم ألمن الوزارات ا ينو المنقولأداء التــدريســــــــــــــيين الجــدد عنــد التعيين أيتم تقييم  . 11
 )حصـــــــــراً  ن يتم اصـــــــــدار امر التثبيتأ( بعد  اي تقويمية ســـــــــنة همالعالي والبحث العلمي عند اكمال

 ويتحمل المسؤولية القانونية من يجري عملية التقييم خالف ذلك
يتم تقييم اداء التدريســـي الذي اكمل ســـتة اشـــهر من التدريس الفعلي خالل العام الدراســـي وللموظف  . 12

 االمومة، المرضية، ... وغيرها).(  االجازات الطويلةف عام تقويمي. وتشمل نص
في مركز الوزارة او المؤســــــــســــــــات  أو المنســــــــب  او المعاد تعيينه يتم تقييم أداء التدريســــــــي المنقول . 13

على ان ال يقل مجموع ما قضــاه في المؤســســتين او احداهما عن ســتة اشــهر عمل التعليمية او البحثية 



 

 

وتتولى المؤســـــــســـــــة التعليمية األخيرة  على المدة التي قضـــــــاها فيهما،بناًء ويكون المجموع مرجحًا  فعلية
 التي ينتسب اليها التدريسي توحيد التقييمات وتحديد الدرجة النهائية.

بهذا التكليف شــرط ان يكون صــدر ضــمن التقييم، يمكن احتســاب مدة التكليف في العطلة الصــيفية  . 14
  ي او اداري.امر وزاري او جامع

وفق االســـــتمارة المعدة على  او علميًا ( ألغراض البحث العلمي ) يتم تقييم التدريســـــي المتفرغ جزئياً  . 15
 مه.يال يتم تقي هوخارج العراقالدراسة داخل  ألغراضالمتفرغ كليًا  أما األداءقبل قسم تقويم من 

 أداء، ويتم تقييم هنفســــــــــــــمن العام  31/12الى  1/1 للمدة منالموظفين لعام تقويمي  أداءيتم تقييم  . 16
من قبل المســـــــؤول المباشـــــــر الذي   31/8ولغاية  /1/9 خالل المدة منالتدريســـــــيين لعام دراســـــــي  

 الملف .  عمامايشغل المنصب حال 
 بيانات التدريسيينالمسؤول عن تدقيق  كونهالعلمي  القسمرئيس من قبل وادخال البيانات  التقييم يتم . 17

في   مســـؤول شـــعبة ضـــمان الجودة أما .ويتحمل المســـؤولية القانونية بخالف ذلكالكترونيًا  وٕادخالها
 عميدورفعها للمصــــــــــادقة عليها من قبل  وتدقيقها للتحقق منها حيد ملفات االقســــــــــامتو  فمهمته الكلية
 . وارسالها الى الجامعة او المعهد او المركز الكلية

ــرالمقبولة يتم تقييم البحوث  . 18 يتم  وال ســــــــنة التقويم حصــــــــرًا  خالل في المجالت للنش
 المسؤوليةويتحمل رئيس القسم  في عملية ادخال البيانات اعتماد البحوث المنشورة في سنوات سابقة

في المجالت العلمية  المقبولة للنشـــر، اما البحوث بحوث خارج ســـنة التقويم أية إدراجهالقانونية عند 
 كالرفيتمن النشــــــــر في المجالت المفهرســــــــة ضــــــــمن بدقة يتم التحقق العالمية ذات معامل التأثير 

  .مزورة  ال تكونعلى ان  وسكوباس
المشــمولين بعملية التدريســيين تحتفظ شــعب الجودة في الكليات بكافة المســتمســكات المقدمة من قبل  . 19

بعد  تالمســتمســكالجان وزارية لتدقيق تلك بتشــكيل والتقويم العلمي  اإلشــرافجهاز  قومالتقييم اذ ســي
 انتهاء عملية التقييم.

وفق اســـتمارة الحرفيين ( المهنيين الحرفيين ، الســـواق ، العمال على الموظف الحرفي  أداءيتم تقييم  . 20
 ، الفالحين ) . األمني، الحرس 

مشـــــمول  عد، مدرس، مدرس مســـــاعد)( اســـــتاذ، اســـــتاذ مســـــا يتم تقييم كل من يحمل لقب تدريســـــي . 21
اما ملف  ،عن العمل الذي يشــــــغله وفق اســــــتمارة التدريســــــيين وبغض النظرعلى بالخدمة الجامعية 

عب ( التدريســــــي االداري فهو يشــــــمل الفئات ؤولي الش ام العلمية واالدارية ومس اء األقس معاوني العمداء ورؤس

 .التدريسي االدارياستمارة يتم تقيمهم وفق  حيث حصراً  ) والوحدات



 

 

يتعهد خالله  ( جامعة ، كلية، معهد، مركز) يتم اعداد تعهد خطي من قبل المؤســــــــــــــســـــــــــــــة العلمية . 22
 توجد الو   ،المنتســب بصــحة البيانات المقدمة من قبله والمدرجة في اســتمارة تقييم االداء االلكترونية

 .حاجة للمصادقة على التعهد قبل القسم القانوني في التشكيل


