
 

 

 
 :المقدمة

قيةةةبداانعبمويةةةةنوامةةةلنمةةة نبغيةةةةنالض ةةةاءنبةةةبداونمضة ةةةبلنا العنالةواةةةي نالوةةةبللناالب ةةة نال           
صةةممانات ةةةمبلاانالةةلنالة اي ةةبانالةةةلناقلة ةةبنالقةةااضي نااتض مةةةن،نلةة انةدلي ةةيي نامةةا  ي نا

لةلن عةادعالة قيةلناتضاةقلنض ةاناالةوايمبانالضبلة عنابمةبنيض ةع ناةااوةبانا الةضةبنال ةبد نالة ن
بي بنالةلنموةبييلناتداونالموةمةدعنمةخ عنم نةقيي ناداونمضة  المؤ  بانالةوايميةناالب ثيةنالةببوةنل ب

/نق ة نةقةاي ناا نياالنع ب ناتشلا ناالةقةاي نالوامةلننمضااقبًنل بنللنالعبموبانالوبلميةناللصيضة
قيبداانعايبن ،ل انعا نثقةن بيلعنبأ ن لنمضة بلنالا العنم ننة ةلاضيلعمايةنةقيي ناتداوناتاتداون

 ةةا نيةةدعما ناةة ونالخاةةاعنالةةةلنبةضبنالةوايميةةةنمؤ  ةةنالوةةبمايي نلةةلن،امةةا  ي نن،ةدلي ةةيي ا
الة  نناةقايصنالة ةبلي ال دلنةقايصنالاقانالم ةغللنللنعمايةنالةقيي ناال دنم ننا ب بًننة ة د 
ةاة نالومايةةنمة نامةةق نقبعةدعنبيبضةباننةةاللولضةقًنعمةبن للنعمايةنالةقيي نالالقية ببقبًن ب ن بئدن
نا ةةةخدا نات ةةبليلننالواميةةةنلةةلنعمايةةة بغيةةةاىنالوةةلالنعاةة نم ةةةنل ةةلنمضة ةةبلنالةةا العمة بماةةةن
      .،ناعايهنة ناصدالنالةوايمباناآلةيةبش لنامثلنالمالدنالبشل نا ةخدا نب د الشبملنالةخايان

عملية الوحدات البحثية التابعة للجامعة و في الكليات والمعاهد والمراكز  شعب الجودة وامسؤول يتولى .1
األداء ضررماا الجررودة و يتررولى يسر  بي مرا  فرري  تشرركي ت  ترديي  حررحة البيا رات و االشررا  والمتابعررة 

توحيررد بيا ررات المؤسسررات التعليميررة والبحثيررة التابعررة للجامعررة  الجررامعي فرري ر اسررة الجامعررة م مررة 
 .للمحادية بي ما ر يس الجامعة الى السيدوما ث  سحب ا ورفع ا 

 واحرد لكر  جامعرة ويترولى   user name and passwordمر    ترت  ب راءع علرىاا اليرة العمر   .2
 userثررر     اسرررتحدا الحكوميرررة واالهليرررة فررري الجامعرررات والمعاهرررد  مرردير يسررر  الجرررودة واالداء

name and password   مردير شرعبة الجرودة   –علرى أاو مركرز   مسرؤو   او مع رد لكر  كليرة
العميررد او مرردير المركررز علررى اا يتررولى يرررا   حسررب مررابمرردير اداريررةم وتمرر   الحرر حيات  –كليررة 
ألي مسرؤو  مباشرر دا ر    user name and passwordالجودة في الكليرات اسرتحدا   مديرو

  .الكلية او المع د او المركز
لمردير يسر  االداء فري ج راز   user name and passwordيرت  مر   فامرا فري مركرز الروزارة  .3

لكر      user name and password باسرتحدا  ثر   و  يورعلرى اا  االشررا  والتوروي  العلمري 
 مردير دا رر م ويمكرا للمردير العرا  او مردير الردا رة  اسرتحدا  –مدير عرا  دا رر   –  مسؤو  أعلى 

user name and password  ألي مسرؤو  فري التشركي ت التابعرة لدا رترح ومر   الحر حيات
 لمحادية. لللمسؤو  االعلى  رفع احسب مايرا  بغية اجراء عملية التويي  وما ث  

  ةالتقويمي  اتتعليمات وضوابط الملف 
ية         والمجلس العراقي لالختصاصات الطب  واألهليةالحكومية    في الجامعات

 4102/4102للعام الدراسي  
 والهيئات العراقية كافة  للر



 

 

وعمرداء الكليرات  واألهليرة ي ظ  مل  الويادات الجامعية العليا ال احرة برؤسراء الجامعرات الحكوميرة .4
 اإلشررررا ج ررراز  إلرررىمرررل المرفورررات الملررر   إرسرررا ورييرررة ويرررت  السرررتمارة تويررري  االداء وفررر  ا األهليرررة

 لغرض المحادية علي ا .  السيد الوزير ا إلىرفع ليت   األداءوالتووي  العلمي / يس  تووي  
فررري الوسررر   األعلرررىالمسرررؤو   إعررر االتويررري  بعرررد   ترررا   م ل عترررراض علرررى أسررربوعياعطرررى مررردة   ت .5

  .التويي  بعد المحادية ما يب  ر يس الجامعة علي ا إعادةوال يجوز  ال تا   المع ي 
وعلرى مسرتوك كر    وحردة بحثيرةم د  مركرز جامعرة  كليرة   مع رعلميرة  تشك  لج ة في كر  مؤسسرة .6

عملية التويي  مرا    ر ريس الوسر    عضرو مرا اللج رة العلميرة  بشأااالعتراضات في تشكي  لل ظر 
 .ويعرض يرارها على مجلس الوس    مسؤو  ضماا الجودة م للبت في تلك االعتراضات

يمت ررل عررا تورردي  بيا اتررح مررا ومررا ولسرر ة دراسررية  حوفرر  الملرر  المشررمو  برر علررى يورري  كرر  تدريسرري  .7
يورري  وفرر  المعلومررات المترروفرة لرردك المسررؤو  االعلررى وال يحرر  لررح االعتررراض العلميررة  األلوررابحملررة 

 .مستوب ع 
 أكمرر اي مررا  أسرربوعام 51  أمضررىممررا  فرري المؤسسررات التعليميررة والبحثيررة يررت  تويرري  التدريسررييا .8

 . س وات سابوة بدرجة جيد شرط اا يكوا لديح تويمات لث   فح  دراسي كام 
يت  تويي  اداء التدريسييا الجدد ع د التعييا او اعرادة التعيريا او الم ورو  مرا الروزارات اال ررك الرى  .9

  وزارة التعلي  العالي والبح  العلمي ع د اكمالح س ة دراسية كاملة.
الررى ا رررك بعررد مضرري ثيررة او بحمررا مؤسسررة تعليميررة او الم سررب يررت  تويرري  اداء التدريسرري الم وررو   .11

  ما العم  الفعلي في اي ما المؤسستيا ححراع  ستة اش ر
المتفرررر  كليررراع  أمرررا األداءيرررت  تويررري  التدريسررري المتفرررر  جز يررراع وفررر  االسرررتمارة المعررردة يبررر  يسررر  توررروي   .11

 ال يت  تويمح. حو ارج العرا الدراسة دا    ألغراض
مررا  حرر   ألكثرررشررمو  بررح فرري حالررة اسررتمرار  فرري العمرر  وفرر  الملرر  الم علررى الموظرر يررت  تويرري   .12

 العا  ما يب  الج ة التي يعم  في ا.
  ويرت  ح فسرمرا العرا   15/51الرى  5/5 للمردة مرام 1051الموظفيا لعا  توويمي    أداءيت  تويي   .13

 15/8ولغايررة  5/9/1052  رر   المرردة مررام 1052/1051التدريسررييا لعررا  دراسرري    أداءتويرري  
 المل  .  عما اما يب  المسؤو  المباشر الذي يشغ  الم حب حا   1051

د ال را بيا رات التدريسريياالمسؤو  عرا ترديي   كو حالوس  ر يس ما يب  التويي   يت  .14  أمراالكترو يراع  وا 
توحيرد ملفرات االيسرا  ورفع را للمحرادية علي را مرا  فم مترح في الكليرة  مسؤو  شعبة ضماا الجودة

 . وارسال ا الى الجامعة ة الكليةعماديب  



 

 

واليررت  اعتمرراد البحررو   سرر ة التورروي  ححررراع   رر   فرري المجرر ت الموبولررة لل شررريررت  تويرري  البحررو   .15
بحررو   ررار   أيررة إدراجررحالوا و يررة ع ررد  المسررؤوليةويتحمرر  ر رريس الوسرر  الم شررورة فرري سرر وات سررابوة 

تعطري  اللعلمية العالمية ذات معام  التأثير والتي   اما البحو  الم شورة في المج ت اس ة التووي 
 .يبو   شر فيت  اعتماد البح  الم شور ححراع 

المشرموليا بعمليرة التدريسرييا تحتفظ شعب الجودة في الكليات بكافة المستمسكات المودمة مرا يبر   .16
لرك المستمسركات بعرد لجراا وزاريرة لترديي  تبتشركي  والتووي  العلمي  اإلشرا ج از  وو التويي  اذ سي

 ا ت اء عملية التويي .
وف  استمارة الحرفييا   الم  ييا الحررفييا   السروا    العمرا  على الموظ  الحرفي  أداءيت  تويي   .17

   الف حيا م . األم ي  الحرس 
المرردة الترري يضرراها فرري كرر  مؤسسررة تعليميررة  الم سررب بحسررب أوالم وررو   التدريسرري أداءيررت  تويرري   .18

ال  ا يرررة  األداءالمررردة التررري يضررراها ويرررت  اعتمررراد درجرررة تويررري   ب ررراءع علرررىكررروا المجمررروا مرجحرررا وي
التدريسرري توحيررد التوييمررات وتحديررد  الي رراالترري ي تسررب  األ يرررةللتدريسرري وتتررولى المؤسسررة التعليميررة 

 الدرجة ال  ا ية.
فررر  اسرررتمارة التدريسرررييا و علررى يررت  تويررري  كررر  مررا يحمررر  لورررب تدريسررري مشررمو  بال دمرررة الجامعيرررة  .19

 احة ب    يت  تويم   وف  استمارات حي باستث اء الويادات وبغض ال ظر عا العم  الذي يشغلح 
 . ما الدرجات المضافة ف ي تشم  ك  الحاالت التي ل  يرد ذكرها في االستمارةأ  

 ب رراءع  5/1/1052ة ولغايرر 5/1/1052مررا  رر   المرردة  سرريت  اطرر   عمليررة تويرري  االداء الكترو يرراع  .21
التررري عورردها ج ررراز  ورشرررة العمرر المشررراركيا فرري  واألهليررةممثلررري الجامعررات الحكوميرررة  علررى طلررب

 .مور الوزارة في البح  والتطوير  دا رة والتووي  العلمي في مركز الوزارة وعلى ياعة اإلشرا 


