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 طريقة االحتساب واالدلة المطلوبة

الدرجة 

 المعطاة

  (درجة 53)الجودة واالعتماد البرامجي  1

1-1 

 االعتماد البرامجي 

  للقسم العلميمرفق تقرير التقييم الذاتي  2 انجاز تقرير التقييم الذاتي

  خطة التحسين مرفق دليل انجاز 3 انجاز خطة التحسين

  مرفق تقرير مطابقة مع المعايير 5 تقرير مطابقة مع المعايير

 10 الحصول على االعتماد البرامجي
على  القسم العلميمرفق شهادة تثبت حصول 

 االعتماد البرامجي
 

1.2 

مع  وجود وصف للبرنامج االكاديمي

مقرراته يتم مراجعته وتحديثه بصورة 

 دورية ومعلن على الموقع االلكتروني للقسم

 

  تمنح الدرجة كاملة في حال التوفر 5

1.3 

نسبة شمولية الموقع االلكتروني على 

 :واالنكليزيةباللغتين العربية  القسمنشاطات 

 المحاضرات ●

روابط تساهم في تطوير عمليات  ●

 التعليم والتعلم

 العلمية ومشاريع الطلبة البحوث ●

السيرة الذاتية للتدريسيين وباللغتين  ●

 العربية واإلنكليزية

 يتم تحديثه بصورة دورية ●
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 درجتين لكل مؤشر
 

 محاور قياس درجة أداء األقسام العلمية في الكليات و )الكليات ذات القسم الواحد( 
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 ( درجة 53)فاعلية البحث العلمي  2

2.1 
نسبة البحوث الى التدريسين 

Document/staff ratio  
5 

ال  و  Scopusفي  العدد الكلي للبحوث المنشورة)

web of science العدد /  و المجالت المحلية

 ( الكلي للتدريسيين

 سنوات قبل سنة آلخر خمس البحوث المنشورة

 التقييم

 

2.2 
 Web ofالبحوث المفهرسة في  نسبة

Science   
5 

 Web ofعدد البحوث المنشورة بموجب بيانات )
Science    /عدد التدريسيين ) 

سنوات قبل سنة  آلخر خمسالبحوث المنشورة 

 Web ofمن قبل القسم بموجب بيانات  التقييم
Science   

 

 

 Scopus 5البحوث المفهرسة في  نسبة 2.3

/  Scopusعدد البحوث المنشورة بموجب بيانات )
 ( عدد التدريسيين 

سنوات قبل سنة  آلخر خمسالبحوث المنشورة 

 Scopusبموجب بيانات   من قبل القسم التقييم

 

2.4 
البحوث المنشورة بالتعاون مع باحثين  نسبة

 اجانب
4 

 ( العدد الكلي للبحوث/عدد البحوث المنشورة )
ألخر البحوث المنشورة بالتعاون مع باحثين اجانب 

والتي تكون   قبل سنة التقييم سنوات خمس

 Scopusمفهرسة في 
 

 

 4 النتاجات العلمية 2.5

 ( عدد التدريسيين/ عدد النتاجات العلمية)
عدد النتاجات التي تم تسويقها من قبل القسم العلمي 

 الى الوزارات ومؤسسات الدولة

 التقييم سنوات قبل سنة آلخر خمس
 

 

 3 البحوث المنشورة في المجالت المحلية نسبة 2.6

 ( عدد التدريسيين الكلي/ عدد البحوث المنشورة)
البحوث المنشورة في المجالت المحلية المسجلة 

المجالت العراقية في دائرة البحث  ضمن موقع

 والتطوير

 التقييم قبل سنة سنواتخمس آلخر 
 

 

 4 البحوث التطبيقية  2.7

 ( العدد الكلي للبحوث/ عدد البحوث التطبيقية)
البحوث المسجلة في قواعد بيانات منصة البحوث 

 التطبيقية التابعة لدائرة البحث والتطوير

 التقييم سنوات قبل سنة آلخر خمس
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 ( درجة 23)أعضاء الهيئة التدريسية  3

3.1 

 5 نسبة التدريسين حاملي شهادة الدكتوراه 
العدد / عدد التدريسين حاملي شهادة الدكتوراه )

 x 3( لتدريسينل الكلي
 

نسبة المالك الدائم الى العدد الكلي من 

 التدريسيين 
5 

الكلي  العدد/ عدد التدريسيين على المالك الدائم )

 x  3( للتدريسيين
 

3.2 
نسبة الطلبة الى التدريسيين في القسم العلمي 

 (الدراسة الصباحية فقط)
5 

 (  العدد الكلي للتدريسيين/ العدد الكلي للطلبة)
يتم احتساب الدرجة النهائية من المعادلة : مالحظة

اعاله كما موضح في الدليل الخاص باستمارات 

 التصنيف العراقي

 

3-3 
نسبة الجوائز في يوم العلم الى اعضاء الهيئة 

 التدريسية
5 

عدد الجوائز الحاصل عليها تدريسيي القسم في )

العدد / سنوات قبل سنة التقييم 3يوم العلم ألخر 

 3( × الكلي للتدريسيين
 

 ( درجة 13)الطلبة  4

4.1 

الدراسة ضمن المدة  نسبة الطلبة الذين اكملوا

 (درجة 8)المقررة الى العدد الكلي 
 

8 

/ عدد الطلبة الذين تخرجوا خالل المدة المقررة)
 x 8للطلبة( العدد الكلي 

 

نسبة الطلبة الذين اكملوا الدراسة بعد سنة 

 (درجة 6)من المدة المقررة الى العدد الكلي 
عدد الطلبة الذين تخرجوا بعد سنة من المدة )

 x 6للطلبة( العدد الكلي / المقررة
 

نسبة الطلبة الذين اكملوا الدراسة بعد سنتين 

 (درجة 4)من المدة المقررة الى العدد الكلي 
عدد الطلبة الذين تخرجوا بعد سنتين من المدة )

 x 4للطلبة( العدد الكلي / المقررة 
 

الدراسة بعد ثالث  نسبة الطلبة الذين اكملوا

 2)سنوات من المدة المقررة الى العدد الكلي 
 (درجة

عدد الطلبة الذين تخرجوا بعد ثالث سنوات من )

 x 2للطلبة( العدد الكلي / المدة المقررة 
 

4.2 
نسبة الخريجين الحاصلين على وظائف الى 

  المتخرجين الخر سنة قبل سنة التقييم
7 

عدد \عدد الخريجين الحاصلين على وظائف )

 7( × الخريجين الكلي
 

   100 المجموع

 


