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 النقاط المعطاة العدد النقاط التفاصٌل نوع النشاط

كتاب مؤلف او مترجم باستثناء 
الفهارس والفواصل صفحات 

والعناوين وعمى ان يكون حاصل 
عمى الرقم الدولي المعياري لمكتب 

(ISBN) 
 

)مسجل في الخطة العممية لمقسم 
 العممي ومثبت في قواعد البيانات(

 منفرد

  واحد فقط 01 صفحة 011اقل من 
  واحد فقط 01 صفحة 011-011
  واحد فقط 01 صفحة 011-011
  واحد فقط 01 فما فوق صفحة 011

مشترك مع 
 مؤلف اخر

  واحد فقط 01 صفحة 011اقل من 
  واحد فقط 01 صفحة 011-011
  واحد فقط 01 صفحة 011-011
  واحد فقط 01 صفحة فما فوق 011

مشترك مع 
 مؤلفين

  واحد فقط 1 صفحة 011اقل من 
  واحد فقط 01 صفحة 011-011
  واحد فقط 01 صفحة 011-011
  واحد فقط 01 صفحة فما فوق 011

 بحث منشور في مؤتمر عممي
)مسجل في الخطة العممية لمقسم 
 العممي ومثبت في قواعد البيانات(

  واحد فقط 5 داخل العراق 

  واحد فقط 01 خارج العراق 

دراسة عممية تعالج مشكمة في 
 المجتمع العراقي

)تكون مقدمة الى جهة رسمية 
ومصادق عميها من الجهة اعاله 
 وتعالج مشكمة واقعية في المجتمع(

  05 فً التخصص 
 

  01 خارج التخصص 

 

 Subjectمقال مراجعة الموضوع )
Review) 

 نقاط لكل مقال 5 
 01)ال تزيد عن 

 نقاط(
  

 براءة اختراع
)مصادق علٌها من الجهات 

 الرسمٌة(

  - 25 دولٌة 

  - 01 محلٌة 

 علمٌة دولٌةاوسمة 
 )لجمٌع االوسمة الحاصل علٌها(

  - 01 دولٌة 

  - 5 محلٌة 

تقٌٌم البحوث العلمٌة او مراجعة 

 (Book Reviewكتاب )
تقييم الرسائل واالطاريح يعتبر تقييم ) 

 ( بحث

 
داخل العراق نقطة عن 

 كل بحث او مراجعة كتاب 
   5عن  ال تزٌد

 
خارج العراق نقطتٌن عن 

 مراجعة كتاب كل بحث او
   6عن  ال تزٌد

 معدل تقٌٌم االداء

 01-07 6   

 01-07 0   

 71-77 01   
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 النقاط المعطاة العدد النقاط التفاصٌل نوع النشاط

   01عن  ال تزٌد نقطتٌن عن كل لجنة  المشاركة فً اللجان االمتحانٌة

فً دورات تدرٌبٌة او فً  كمحاضرالمشاركة 
 التعلٌم المستمر

   01عن  ال تزٌد نقطتٌن عن كل دورة 

   05   العمل فً المستشفٌات التعلٌمٌة

   01   )مدٌر( تحرٌر مجلة علمٌة رئٌس

   5   عضو فً هٌئة تحرٌر المجلة

   3   مسؤول الوحدة االدارٌة لضمان الجودة

  المشاركة فً استحداث االقسام العلمٌة
نقطتٌن عن كل 

 استحداث
   01عن  ال تزٌد

   01عن  ال تزٌد نقطة عن كل تكلٌف  المشاركة فً االشراف التربوي

المشاركة فً االشراف على طلبة الماجستٌر 
 خارج العراق والدكتوراه

 ماجستٌر 
  - للطالب الواحد 5

  - لطالبٌن فاكثر 01

 دكتوراه 
 - للطالب الواحد 01

 
 - لطالبٌن فاكثر 21

للطلبة  المشاركة فً النشاطات الالصفٌة
)اشراف على ابتكار او تصنٌع اشراف على 
عمل تطوعً طالبً اشراف على مهرجان 

 ثقافً(

 
نقطتٌن عن كل 

 مشاركة
   نقاط 01عن  ال تزٌد

المشاركة فً المؤتمرات كعضو فً لجنة 
 تحضٌرٌة او لجنة علمٌة او لجنة استقبال

   نقاط 01عن  ال تزٌد نقطتٌن عن كل لجنة 

  االقسام الداخلٌةاالشراف على 
نقاط عن كل عام  5

 تكلٌف
   نقاط 01عن  ال تزٌد

   نقاط 01عن  ال تزٌد نقاط عن كل لجنة 5  المشاركة فً اللجان الوزارٌة

  تعاون تربوي مع جامعات ومنظمات عالمٌة
 نقاط مشاركة واحدة 5

 نقاط 01عن  ال تزٌد
- 

 
  مشاركتٌن او اكثر 01

  (H1هٌرتش )الحصول على مؤشر 

نقطة واحدة عن كل 
  H1قٌمة  من قٌم 

الحاص علٌها 
التدرٌسً من دار نشر 

 سكوبس

   نقطة 31عن  ال تزٌد

   مجموع النقاط الكمية
 المرفقات 

     . واالدارٌة المطلوبة لجمٌع النقاط األوامر الجامعٌة 

                                                                   جنة  العلمٌةلمصادقة رئٌس الالعلمٌة                                                                      مصادقة اعضاء اللجنة 
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