تعليمات وضوابط الملف ات التقويمية
في الجامعات الحكومية واألهلية والمجلس العراقي لالختصاصات الطبية
للعام الدراسي 4102/4102
للر والهيئات العراقية كافة

المقدمة:

.1

بغيةةةةنالض ةةةاءنبةةةبداونمضة ةةةبلنا العنالةواةةةي نالوةةةبللناالب ةةة نالوامةةةلنمةةة نقيةةةبداانعبمويةةةةن
اةدلي ةةيي نامةةا ي ن،نل ة انصةةممانات ةةةمبلاانالةةلنالة اي ةةبانالةةةلناقلة ةةبنالقةةااضي نااتض مةةةن
االةوايمبانالضبلة عنابمةبنيض ةع ناةااوةبانا الةضةبنال ةبد نالة ناتضاةقلنض ةانة قيةلنالعةادع لةلن
المؤ بانالةوايميةناالب ثيةنالةببوةنل ب مةخ عنم نةقيي ناداونمضة بي بنالةلنموةبييلناتداونالموةمةدعن
للنالعبموبانالوبلميةناللصيضةنمضااقبًنل بناا نياالنع ب ناتشلا ناالةقةاي نالوامةلن/نق ة نةقةاي ن
اتداونعمايةنةقيي ناتداوناتل ةلاضيةنل انعا نثقةن بيلعنبأ ن لنمضة بلنالا العنم ن ،قيبداانعايبن
اةدلي ةةيي ،نامةةا ي ن،نالوةةبمايي نلةةلنمؤ ةةبةضبنالةوايميةةةن ةةا نيةةدعما ناةة ونالخاةةاعنالةةةلن
ة ة د نا ب نب ًنةقايصنالاقانالم ةغللنللنعمايةنالةقيي ناال دنم نال دلناةقايصنالة ةبلي نالة ن
ب ن بئدن ببقبًنللنعمايةنالةقيي نالالقية لضةقًنعمةبنةةاللونةاة نالومايةةنمة نامةةق نقبعةدعنبيبضةبان
مة بماةةةنل ةةلنمضة ةةبلنالةةا العنعاة نم ةةةاىنالوةةلالنبغيةةة ا ةةةخدا نات ةةبليلننالواميةةةنلةةلنعمايةةةن
الةخايانالشبملنب د نا ةخدا نالمالدنالبشل نبش لنامثل،ناعايهنة ناصدالنالةوايمباناآلةية.
يتولى مسؤولوا شعب الجودة في الكليات والمعاهد والمراكز والوحدات البحثية التابعة للجامعة عملية
االشر ار

والمتابعررة وترديي حررحة البيا رات فرري تشرركي ت

بي مرا يتررولى يسر ضررماا الجررودة واألداء

الجررامعي فرري ر اسررة الجامعررة م مررة توحيررد بيا ررات المؤسسررات التعليميررة والبحثيررة التابعررة للجامعررة

وما ث سحب ا ورفع ا الى السيد ر يس الجامعة للمحادية بي ما.

.2

 user name and passwordواحرد لكر جامعرة ويترولى

راء علرى مر
اا اليرة العمر ترت ب ع
مرردير يس ر الجررودة واالداء فرري الجامعررات والمعاهررد الحكوميررة واالهليررة اسررتحدا

ثر

user

 name and passwordلكر كليرة او مع رد او مركرز مسرؤو أعلرى – مردير شرعبة الجرودة

كليررة – مرردير اداريررةم وتم ر

الح ر حيات بحسررب مررا ي ر ار العميررد او مرردير المركررز علررى اا يتررولى

مديرو الجودة في الكليرات اسرتحدا
الكلية او المع د او المركز.

.3

امرا فري مركرز الرو ازرة فيرت مر

االشر ار

 user name and passwordألي مسرؤو مباشرر دا ر

 user name and passwordلمردير يسر االداء فري ج راز

والتوروي العلمري علرى اا يورو باسرتحدا

ثر

 user name and passwordلكر

مسؤو أعلى – مدير عرا دا رر – مردير دا رر م ويمكرا للمردير العرا او مردير الردا رة اسرتحدا

 user name and passwordألي مسرؤو فري التشركي ت التابعرة لدا رترح ومر

حسب ماي ار بغية اجراء عملية التويي وما ث رفع ا للمسؤو االعلى للمحادية.

الحر حيات

.4

ي ظ مل

الويادات الجامعية العليا ال احرة برؤسراء الجامعرات الحكوميرة واألهليرة وعمرداء الكليرات

األهلي ررة وفر ر اس ررتمارة توي رري االداء الوريي ررة وي ررت إرس ررا الملر ر

م ررل المرفو ررات إل ررى ج رراز اإلشر ر ار

والتووي العلمي  /يس تووي األداء ليت رفع ا إلى السيد الوزير لغرض المحادية علي ا .

.5

تعطررى مرردة أسرربوعيا م ل عت رراض علررى تررا

.6

تشك لج ة في كر مؤسسرة علميرة جامعرة كليرة مع رد مركرز وحردة بحثيرةم وعلرى مسرتوك كر

المع ي ال تا

التويرري بعررد إع ر ا المسررؤو األعلررى فرري الوس ر

وال يجوز إعادة التويي بعد المحادية ما يب ر يس الجامعة علي ا.
ر ريس الوسر

تشكي لل ظر في االعتراضات بشأا عملية التويي مرا

عضرو مرا اللج رة العلميرة

مسؤو ضماا الجودة م للبت في تلك االعتراضات ويعرض يرارها على مجلس الوس .

.7

يورري كر تدريسرري علررى وفر الملر

المشررمو برح ولسر ة د ارسررية ومررا يمت ررل عررا تورردي بيا اتررح مررا

حملررة األلورراب العلميررة يورري وفر المعلومررات المترروفرة لرردك المسررؤو االعلررى وال يحر لررح االعترراض

مستوب ع .
.8

يررت تويرري التدريسررييا فرري المؤسسررات التعليميررة والبحثيررة ممررا أمضررى 51م أسرربوعا اي مررا أكم ر

فح دراسي كام شرط اا يكوا لديح تويمات لث
.9

س وات سابوة بدرجة جيد .

يت تويي اداء التدريسييا الجدد ع د التعييا او اعرادة التعيريا او الم ورو مرا الرو ازرات اال ررك الرى

و ازرة التعلي العالي والبح

العلمي ع د اكمالح س ة دراسية كاملة.

 .11يررت تويرري اداء التدريسرري الم وررو او الم سررب مررا مؤسسررة تعليميررة او بحثيررة الررى ا رررك بعررد مضرري
ستة اش ر ما العم الفعلي في اي ما المؤسستيا حح اعر

 .11يررت تويرري التدريسرري المتفررر جز ي راع وف ر االسررتمارة المعرردة يب ر يس ر تورروي األداء أمررا المتفررر كلي راع
ألغراض الدراسة دا

 .12يررت تويرري الموظر

الع ار و ارجح ال يت تويمح.

علررى وفر الملر

العا ما يب الج ة التي يعم في ا.

المشررمو بررح فرري حالررة اسررتمرار فرري العمر ألكثررر مررا ح ر

 .13يت تويي أداء الموظفيا لعا توويمي 1051م للمردة مرا  5/5الرى  51/15مرا العرا فسرح ويرت
تويرري أداء التدريسررييا لعررا د ارسرري 1051/1052م ر

المرردة مررا  1052/9/5ولغايررة 8/15

 1051ما يب المسؤو المباشر الذي يشغ الم حب حا اعما المل

.

 .14يت التويي ما يب ر يس الوس كو ح المسؤو عرا ترديي بيا رات التدريسرييا واد ال را الكترو يراع أمرا

مسؤو شعبة ضماا الجودة في الكليرة فم مترح توحيرد ملفرات االيسرا ورفع را للمحرادية علي را مرا

يب عمادة الكلية وارسال ا الى الجامعة.

 .15يررت تويرري البحررو الموبولررة لل شررر فرري المج ر ت ر

س ر ة التورروي حح ر اعر واليررت اعتمرراد البحررو

الم شررورة فرري سر وات سررابوة ويتحمر ر رريس الوسر المسررؤولية الوا و يررة ع ررد إد ارجررح أيررة بحررو

ررار

س ة التووي اما البحو الم شورة في المج ت العلمية العالمية ذات معام التأثير والتي ال تعطري
يبو شر فيت اعتماد البح

الم شور حح اعر .

 .16تحتفظ شعب الجودة في الكليات بكافة المستمسكات المودمة مرا يبر التدريسرييا المشرموليا بعمليرة
التويي اذ سيوو ج از اإلش ار
ا ت اء عملية التويي .

 .17يت تويي أداء الموظ

والتووي العلمي بتشركي لجراا و ازريرة لترديي تلرك المستمسركات بعرد

الحرفي على وف استمارة الحرفييا الم ييا الحررفييا السروا

الحرس األم ي الف حيا م .

العمرا

 .18يررت تويرري أداء التدريسرري الم وررو أو الم سررب بحسررب المرردة الترري يضرراها فرري ك ر مؤسسررة تعليميررة
راء عل ررى الم رردة الت رري يض رراها وي ررت اعتم رراد درج ررة توي رري األداء ال ا ي ررة
ويك رروا المجم رروا مرجح ررا ب ر ع
للتدريسرري وتتررولى المؤسسررة التعليميررة األ يررة الترري ي تسررب الي ررا التدريسرري توحيررد التوييمررات وتحديررد
الدرجة ال ا ية.

 .19يررت تويرري ك ر مررا يحم ر لوررب تدريسرري مشررمو بال دمررة الجامعيررة علررى وف ر اسررتمارة التدريسررييا
وبغض ال ظر عا العم الذي يشغلح باستث اء الويادات حي

يت تويم

وف استمارات احة ب

أما الدرجات المضافة ف ي تشم ك الحاالت التي ل يرد ذكرها في االستمارة.

راء
 .21سرريت اط ر
عمليررة تويرري االداء الكترو ي راع ر المرردة مررا  1052/1/5ولغاي رة  1052/1/5ب ر ع
علررى طلررب ممثلرري الجامعررات الحكوميررة واألهليررة المشرراركيا فرري ورشررة العم ر الترري عورردها ج رراز
اإلش ار

والتووي العلمي في مركز الو ازرة وعلى ياعة دا رة البح

والتطوير في مور الو ازرة .

