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 (يتم اختيار اسم الجامعة من القائمة)    ................................................ :الجامعة

 المؤشرات ت
الدرجة 

 القصوى
 طريقة االحتساب واالدلة المطلوبة

الدرجة 

 المعطاة

   (درجة 02)االعتماد المؤسسي  1

 2 انجاز تقرير التقييم الذاتي   
 مرفق تقرير التقييم الذاتي للجامعة 

 
 

 
 انجاز خطة التحسين 

 
3 

 مرفق دليل انجاز خطة التحسين 

 
 

 
 تقرير مطابقة مع المعايير 

 
5 

 مرفق تقرير مطابقة مع المعايير 

 
 

 10  الحصول على االعتماد المؤسسي 
مرفق شهادة تثبت حصول الجامعة على 

  االعتماد المؤسسي 

  (درجة 11)التصنيفات العالمية  2

 

Shanghai 

15 

درجة للجامعة الداخلة في تصنيف  51
 شنغهاي.

 

Times  
درجة للجامعة الداخلة في تصنيف  51

 التايمز.

 

 

QS,  URAP 
درجات للجامعة الداخلة في تصنيف ال  7

QS  اوURAP. 
 

Green Metrics, Scimago….etc.  

  

درجات للجامعة الداخلة في التصنيفات  3
 األخرى.

 
 

 

الدرجة الكلية  تمنح الدرجة الى تصنيف واحد فقط من التصنيفات الداخلة فيها الجامعة على ان التزيد: مالحظة

 . 11الممنوحة للمحور على 
 
 

 

 الحكومية واألهلية والكليات االهليةلجامعات مؤشرات قياس درجة األداء المؤسسي ل
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 (درجة 02)فاعلية البحث العلمي  3

3.1 
للجامعة حسب فهارس  h-indexمقدار ال 

Scopus 
3 

ستحصل  H-indexالجامعة االعلى في مقدار 

على الدرجة كاملة ويتم توزيع الدرجات على 

ي الجامعات من بعدها بطريقة النسبة باق

 .والتناسب

ادخال يتم 

المعلومات من 

اللجنة  قبل

 الوزارية

3.2 
نسبة البحوث الى التدريسين 

Document/staff ratio 
3 

و  Scopus عدد البحوث المفهرسة في )

web of science  و المجالت المحلية /
 ( للتدريسيينالعدد الكلي 

 

يتم ادخال 

المعلومات من 

اللجنة  قبل

 الوزارية

3.3 

 والتنوع فيها  جودة االستشهادات
Diversity 

 (درجة واحدة)االستشهادات وفقا للبلدان  .1

درجة )االستشهادات وفقا لجهة االنتماء  .2

 (واحدة

درجة )االستشهادات وفقا لجودة المجلة  .3

 (واحدة

3 

وفقا  االستشهادات االعلى في عددلجامعة ا.1

ويتم  الدرجة كاملةستحصل على  لبلدانل

توزيع الدرجات على باقي الجامعات من 

 بطريقة النسبة والتناسببعدها 
االستشهادات وفقا  االعلى في عددالجامعة . 0

 الدرجة كاملةستحصل على  لجهة االنتماء

ويتم توزيع الدرجات على باقي الجامعات من 

 .بطريقة النسبة والتناسببعدها 
وفقا االستشهادات  االعلى في عددالجامعة . 3

 الدرجة كاملةستحصل على  لجودة المجلة

ويتم توزيع الدرجات على باقي الجامعات من 

 .بطريقة النسبة والتناسببعدها 

يتم ادخال 

المعلومات من 

اللجنة  قبل

 الوزارية

 Web of Science 3البحوث المفهرسة في  3.4

 Web ofعدد البحوث المفهرسة في )
Science  / للتدريسيينالعدد الكلي ) 

 
سنوات  آلخر خمسجمع البحوث المفهرسة 

 .قبل سنة التقييم

يتم ادخال 

المعلومات من 

اللجنة  قبل

 الوزارية

3.5 
البحوث المنشورة بالتعاون مع باحثين  نسبة

  اجانب
2 

عدد البحوث المنشورة بالتعاون مع باحثين )

 ( العدد الكلي للبحوث/اجانب 
البحوث المنشورة بالتعاون مع باحثين اجانب 

التي  قبل سنة التقييم سنوات خمسألخر 

 Scopusتكون مفهرسة في 

يتم ادخال 

المعلومات من 

اللجنة  قبل

 الوزارية



 

/ جهاز االشراف والتقويم العلمي  -:لدائرةا

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

 ضمان الجودة  -:القسم

 03   -:رقم اإلصدار

 01/8/2021: تاريخ اإلصدار

  4  :عدد الصفحات

 

07 04 09 0 F 
 عنوان النموذج

 

استمارة قياس درجة األداء 

الحكومية المؤسسي للجامعات 

 واالهلية والكليات االهلية
 

 

 
 
 

MOHESR 

 

          

         
   

 

  

3 

 2 نسبة النتاجات العلمية 3.6

العدد الكلي / عدد النتاجات العلمية)

 ( التدريسيين
النتاجات العلمية التي تم تسويقها يتم اعتماد 

من قبل الجامعات الى الوزارات ومؤسسات 

 سنوات قبل سنة التقييم ألخر خمسالدولة 

 .من قبل اللجان الوزارية ادخالهاويتم 

يتم ادخال 

المعلومات من 

اللجنة 

 الوزارية

 2  نسبة البحوث المنشورة في المجالت المحلية 3.7

/ المجالت المحليةعدد البحوث المنشورة في )
 ( لتدريسيينل العدد الكلي

 
عدد البحوث المنشورة في المجالت المحلية 

 قبل سنة التقييم خمس سنوات ألخرالمسجلة 

ضمن موقع المجالت العراقية في دائرة 

 .البحث والتطوير
 

يتم ادخال 

المعلومات من 

قبل اللجنة 

 الوزارية

 2  نسبة البحوث التطبيقية 3.8

 ( العدد الكلي للبحوث/ البحوث التطبيقيةعدد )
ألخر خمس سنوات قبل البحوث المسجلة 

في قواعد بيانات منصة البحوث  سنة التقييم

 التطبيقية التابعة لدائرة البحث والتطوير

يتم ادخال 

المعلومات من 

قبل اللجنة 

 الوزارية

 (درجات 1)خدمة المجتمع  4

 

المبادرات التطوعية الموثقة من الجامعة 

 لخدمة المجتمع. 
  درجة واحدة لكل مبادرة 5

 .5تزيد الدرجة الكلية الممنوحة للمحور على  مالحظة: تمنح درجة واحدة لكل مبادرة على ان ال

  (درجات 12)تعظيم الموارد  5

 

 المكاتب االستشارية -

 بيع وايجار اموال الدولة -

 مشاريع االستثمار  -

 الدراسة المسائية  -

 التعليم الموازي -

 التعليم المستمر -

الخاصة ) التعليم على النفقة  -
 الدراسات العليا(

10 

يتم قياس هذا المؤشر من خالل مجموع 
ايرادات االموال لجميع مصادر االموال 

 المذكورة

 

)الجامعة االعلى ايرادات ستحصل على 
الدرجات على الدرجة كاملة ويتم توزيع 
بطريقة النسبة  باقي الجامعات من بعدها

 الخر سنة (والتناسب

 



 

/ جهاز االشراف والتقويم العلمي  -:لدائرةا

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

 ضمان الجودة  -:القسم

 03   -:رقم اإلصدار

 01/8/2021: تاريخ اإلصدار

  4  :عدد الصفحات

 

07 04 09 0 F 
 عنوان النموذج

 

استمارة قياس درجة األداء 

الحكومية المؤسسي للجامعات 

 واالهلية والكليات االهلية
 

 

 
 
 

MOHESR 

 

          

         
   

 

  

4 

   (درجات 12)أعضاء الهيئة التدريسية  6

 6 نسبة التدريسين حاملي شهادة الدكتوراه  6.1
/ عدد التدريسين حاملي شهادة الدكتوراه )

 x 6( لتدريسينل العدد الكلي
 

6.2 
الى العدد  التدريسيين من  نسبة المالك الدائم

 الكلي من التدريسيين 
4 

العدد  /عدد التدريسيين من المالك الدائم) 

 x 4( الكلي للتدريسيين
 

 (درجة11)الطلبة  7

7.1 
نسبة الطلبة الخريجين الى الطلبة المقبولين 

 3 لنفس الدفعة
الطلبة المقبولين / عدد الطلبة الخريجين )

 x 3( لنفس الدفعة
 

7.2 
نسبة الطلبة الحاصلين على وظيفة الى الطلبة 

  .المتخرجين الخر سنة قبل سنة التقييم
12 

الحاصلين على وظيفة / العدد )عدد الطلبة 
 x 12للطلبة المتخرجين(  يالكل

ارفاق قائمة 

الطلبة  بأسماء

وسنوات 

واماكن  التخرج

ان و توظيفهم

تكون مصدقة 

من قبل رئاسة 

 الجامعة

   درجات( 5التنوع الدولي ) 8

 2.5 نسبة التدريسيين األجانب  8.1

العدد الكلي / عدد التدريسيين االجانب )

 x 0.1( للتدريسيين
 
 
 
 

ارفاق اسماء 

التدريسيين و 

 جنسياتهم

مصدقة من قبل 

 الجامعة

 2.5  نسبة الطلبة االجانب 8.2
 x( العدد الكلي للطلبة /عدد الطلبة االجانب )

0.1 

ارفااااااق قائماااااة 

الطلباااة  بأساااماء

االجاناااااااااااااب و 

 جنسياتهم

 100 المجموع  
 
 

 

 


