تعليمات وضوابط الملفات التقويمية لمنتسبي وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي للعام الدراسي 7102-7102
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بغيةةة االسةةعاف ةةج ا عةةية تم يةةة قةةمي االداء لم سةةبج مةاعا ال ي ةةي اليةةيلج مالبل ة الي مةةج
(القييدات العيميية مال دعيسيين مالممظفين)  ،قةد صةممت الم فةيت ال قميميةة م قةي ل ك يفةيت ال ةج
أقع هي القما ين ماأل ظمة مال ي يميت ال ي ذا مبمةي ي سةع م ع يةيت مةاع ةي الهيد ةة الة اال عةق
لم لقيق العمدا ج المؤسسيت ال ي يمية مالبلثية ال يبية لهي ،م خذا من قمي اداء م سبيهي م قي
لميةةيييع األداء المي مةةدا ةةج العيميةةيت الييلميةةة العصةةي ة م ع قةةي لهةةي ،ماذ يع ةةق عهةةية اال ةةعا
مال قةةمي الي مةةج  /قسة قةةمي األداء تم يةةة قيةةي األداء االلك عم يةة هةةم ت ة ثقةةة كبيةةعا بة ن كة
م سبج المةاعا من  ،قييدات ت يي ،م دعيسيين ،مممظفين  ،الييم ين ج مؤسسي ي ال ي يمية سم
يدتممن هذه الخعما ال ج سة هد أسيسةي ق ةي المقةت المسة غع ةج تم يةة ال قيةي ماللةد مةن
الهدع م ق ي ال كيلي الذي كين سيئدا يمي مضة ت ةد اعةعاء تم يةة ال قيةي المعقيةة ضةق تمةي
م عه ك اليم ية من ام قك قيتدا بيي يت م كيم ة لك م سبج المةاعا ت مس مى اليعا بغيةة
اس خدا األسيليب الي مية ج تم ية ال خعيع ال يم بهد اس خدا الممعد الب عي ب ةك أمثة ،
مت يه اصداع ال ي يميت اآل ية.
قبل ادخال اية بيانات للمنتسبين من الضروري االطالع على دليلل ملل تقليي االداء للعلا -7112
 7112المعد من قبل قس تقيي االداء /جهاز االشراف والتقيي العلمي.
ان الية العمل تت بناء على منح(  ) user name and passwordلكل جامعة ويتيلى ملدير قسل
الجليد واألداء فلي الجامعلات والمعاهلد الحكيميلة واالهليلة اسللتحدا ثلال ( user name and
 ) passwordلكلل كليلة أو معهلد أو مركل ( مسلوول أعللى – ملدير شلعبة الجليد كليلة – مللدير
ادارية) وتمنح الصالحيات بحسب ما يراه العميد او مدير المرك على ان يتيلى ملديرو الجليد فلي
الكلية أو المعهد أو المرك استحدا  user name and passwordألي مسوول مباشر داخلها.
يتلليلى مسللوولي شللعب الجلليد فللي الكليللات والمعاهللد والمراكل واليحللدات البحثيللة التابعللة للجامعللة
عملية االشراف والمتابعلة وتلدقي صلحة البيانلات فلي تشلكيالته بينملا يتليلى قسل ضلمان الجليد
واألداء الجللامعي فللي رئاسللة الجامعللة مهمللة تيحيللد بيانللات الموسسللات التعليميللة والبحثيللة التابعللة
للجامعة ومن ث سحبها ورفعها الى السيد رئيس الجامعة للمصادقة عليها.
أما في مرك اليزار فيت منح  user name and passwordلملدير قسل تقليي األداء فلي جهلاز
االشراف والتقيي العلمي ،على أن يقلي باسلتحدا ثلال  user name and passwordتليزع
حسب المناصب اليظيفية ( المسوول أعلى – مدير عا دائلر – ملدير دائلر ) ويمكلن للملدير العلا
أو ملدير اللدائر تخييلل اسللتحدا  user name and passwordألي مسلوول فلي التشللكيالت
التابعة لدائرته ومنح الصالحيات حسب ما يراه بغية اجلراء عمليلة التقيلي وملن ثل رفعهلا للمسلوول
االعلى للمصادقة.
ينظ مل القيادات الجامعية العليا والذي يشمل كلل ملن رؤسلاء الجامعلات الحكيميلة وفل اسلتمار
تقيي االداء اليرقية ويت إرسال المل إلى جهاز اإلشراف والتقليي العلملي  /قسل تقليي األداء ليلت
ارساله الى الساد وكالء اليزار إلجراء عمليات التقيي ومن ث رفعها إلى معلالي الليزير المحتلر
لغرض التقيي والمصادقة عليها .
ينظ مل القيادات الجامعية العليا والذي يشمل رؤسلاء الجامعلات االهليلة وعملداء الكليلات األهليلة
وف استمار تقيلي االداء اليرقيلة اذ يلت ارسلالها اللى دائلر التعللي الجلامعي إلجلراء عمليلة التقيلي

والمصادقة عليها من قبل معالي الليزير المحتلر وارسلالها اللى جهلاز اإلشلراف والتقليي العلملي /
قس تقيي األداء العتمادها وادخالها في قاعد البيانات.
 .2تمنح مد ( أسبيعين ) لالعتراض على نتائج التقيي بعد إعالن المسلوول األعللى فلي القسل العلملي
النتائج وال يجيز إعاد التقيي بعد المصادقة من قبل رئيس الجامعة عليها.
 .2تشللكل لج لان لمتابعللة االعتراضللات علللى مسللتي الموسسللات (جامعللة ،كليللة  ،معهللد ،مرك ل وحللد
بحثية) وعلى مستي كل تشكيل للنظر في االعتراضات بشأن عملية التقيي وعلى مستي األقسلا
العلميللة مللن ( رئلليس القسل  ،عضللي مللن اللجنللة العلميللة  ،مسللوول ضللمان الجلليد ) للبل فللي تلل
االعتراضات وعرض قرارها على مجلس القس الستحصال الميافقة عليها.
 .9يقي كل تدريسي على وف المل المشميل به لعا دراسي ومن يمتنل علن تقلدي بياناتله ملن حمللة
األلقاب العلمية يقي وف المعليمات المتيفر لد المسوول االعلى وال يح له االعتراض مستقبال.
 .11يت تقيي التدريسيين في الموسسات التعليمية والبحثية ممن أمضى ( )51أسبيعا اي من أكمل
فصل دراسي كامل .ويكين لديه تقييمات لثال سنيات سابقة متتالية بدرجة ال تقل عن درجة جيد
لكل سنة منها ولمن يرغب بذل .
 .11يت تقيي أداء التدريسيين الجدد عند التعيلين أو المنقليلين ملن الليزارات األخلر اللى وزار التعللي
العللالي والبح ل العلمللي عنللد اكمللاله سللنة تقييميللة اي ( بعللد أن يللت اصللدار امللر التثبي ل حصللرا)
ويتحمل المسوولية القانينية من يجري عملية التقيي خالف ذل
 .17يت تقيي اداء التدريسي الذي اكمل ستة اشهر ملن التلدريس الفعللي خلالل العلا الدراسلي وللميظل
نص عا تقييمي .وتشمل االجازات الطييلة ( االميمة ،المرضية ... ،وغيرها).
 .13يللت تقيللي أداء التدريسللي المنقلليل او المعللاد تعيينلله أو المنسللب فللي مرك ل اللليزار او الموسسللات
التعليمية او البحثية على ان ال يقلل مجمليع ملا قضلاه فلي الموسسلتين او احلداهما علن سلتة اشلهر عملل
فعلية ويكين المجميع مرجحا بناء عللى الملد التلي قضلاها فيهملا ،وتتليلى الموسسلة التعليميلة األخيلر
التي ينتسب اليها التدريسي تيحيد التقييمات وتحديد الدرجة النهائية.
 .14يمكن احتساب مد التكلي في العطلة الصليفية ضلمن التقيلي  ،شلرط ان يكلين صلدر بهلذا التكليل
امر وزاري او جامعي او اداري.
 .15يت تقيي التدريسي المتفرغ ج ئيا او علميا ( ألغراض البح العلمي ) على وف االسلتمار المعلد
من قبل قس تقيي األداء أما المتفرغ كليا ألغراض الدراسة داخل العراق وخارجه ال يت تقييمه.
 .16يللت تقيللي أداء الملليظفين لعللا تقللييمي للمللد مللن  1/1الللى  17/31مللن العللا نفسله ،ويللت تقيللي أداء
التدريسيين لعا دراسي خالل المد من  /9/5ولغاية  2/31من قبل المسوول المباشر اللذي يشلغل
المنصب حال اعما المل .
 .12يت التقيي وادخال البيانات من قبل رئيس القس العلمي كينه المسوول عن تدقي بيانات التدريسليين
وإدخالها الكترونيا ويتحمل المسوولية القانينية بخالف ذل  .أملا مسلوول شلعبة ضلمان الجليد فلي
الكلية فمهمتله تيحيلد ملفلات االقسلا وتلدقيقها للتحقل منهلا ورفعهلا للمصلادقة عليهلا ملن قبلل عميلد
الكلية او المعهد او المرك وارسالها الى الجامعة.
 .12يت تقيي البحي المقبولة للنشر في المجالت خالل سنة التقيي حصرا وال يت اعتملاد البحلي
المنشير في سنيات سابقة في عملية ادخال البيانات ويتحمل رئيس القسل المسلوولية القانينيلة عنلد
إدراجه أية بحي خارج سنة التقيي  ،اما البحي المقبيلة للنشر في المجلالت العلميلة العالميلة ذات
معامل التأثير يت التحق بدقة من النشر في المجالت المفهرسة ضمن كالرفي وسلكيبا عللى ان
ال تكين م ور .
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تحتفظ شعب الجيد في الكليات بكافة المستمسلكات المقدملة ملن قبلل التدريسليين المشلميلين بعمليلة
التقيي اذ سيقي جهاز اإلشراف والتقيي العلمي بتشكيل لجان وزارية لتدقي تلل المستمسلكات بعلد
انتهاء عملية التقيي .
يت تقيي أداء الميظ الحرفي على وف استمار الحرفيين ( المهنيين الحرفيين  ،السلياق  ،العملال
 ،الحر األمني  ،الفالحين ) .
يللت تقيللي كللل مللن يحمللل لقللب تدريسللي ( اسللتاذ ،اسللتاذ مسللاعد ،مللدر  ،مللدر مسللاعد) مشللميل
بالخدمة الجامعية على وفل اسلتمار التدريسليين وبغل النظلر علن العملل اللذي يشلغله ،املا ملل
التدريسللي االداري فهللي يشللمل الفئللات (معاااو ي العمااداؤ ور ساااؤ االسااام العلميااة واؤواريااة ومس ا ولي ال ااع
والوحدات ) حصرا حي يت تقيمه وف استمار التدريسي االداري.
يت اعداد تعهد خطي من قبل الموسسة العلمية ( جامعة  ،كلية ،معهد ،مرك ) يتعهد خالله المنتسلب
بصحة البيانات المقدمة من قبلله والمدرجلة فلي اسلتمار تقيلي االداء االلكترونيلة ،وال تيجلد حاجلة
للمصادقة على التعهد قبل القس القانيني في التشكيل.

