
2017لسنة 167تعليمات الرتقيات العلمية رقم 
املـضمون وآليات التنفيذ

:المحاضران

نعمة شهاب جمعة.د.ا-1

مكي غازي عبد لطيف         . د.ا-2

(ابن رشد )في قاعة م2018/ 3/5في تمام الساعة العاشرة والنصف من يوم االثنين 

يرجى حضور اللجان العلمية في 

االقسام كافة النهم المعنيون في 

احتساب النقاط في جداول الترقيات

.......والدعوة عامة للجميع  





مدرسمرتبةلىإالعلميةالترقيةمتطلبات
.ʺعلميايعادلهاماأوالدكتوراهشهادةعلىالحصول:ʺأوال

:ʺثانيا
أن. .سنواتثالث3عنتقلالمدةمساعدمدرسمرتبةشغلقديكون1
أن. نقطةسبعين70مجموعهانقاطعلىالمدةهذهخاللحصلقديكون2

يقلالوما(1)رقمالجدولمننقطةوأربعينست46عنتقلالأنعلى
الكسرويجبر،(2)رقمالجدولمننقطةوعشرينأربع24عن

المالحقفيموضحةالجداول.النقاطمجموعفي(1)الىفأكثر(0.5)
.(8)و(3)،(2)

أن. بحثأو)بحثينالمدةهذهخالل(الترقيةحقيبة)اينشرقديكون3
نيكوأنعلىاالقلفيقيمين(بأحدهمامنفردايكون)علميين(ومؤلف
جالتمفيالنشربإستثناءرصينةمحكمةعلميةمجلةفيمنشوراأحدهما

ذاتلةالمجنفسفيأكثرأوبحثيننشرحينئذفيجوز)تأثيرمعاملذات
يقصدو.(المجلةهذهمنالعددنفسفيالنشرأيضايمكنبلالتأثير،معامل

Thomson)مؤسسةعنالصادرالتأثيرمعاملهوهناالتأثيربمعامل
Rueters)التأثيرمعاملأوSJRالنشردارعنالصادر(Scopus).



مساعدأستاذمرتبةلىإالعلميةالترقيةمتطلبات
.سنوات4عنتقلالمدةمدرسمرتبةشغلقديكونأن:ʺأوال

ثمانين80مجموعهانقاطعلىالمدةهذهخاللحصلقديكونأن:ʺثانيا

(1)رقمالجدولمننقطةوخمسينإثنتين52عنتقلالأنعلىنقطة

ويجبر،(2)رقمالجدولمننقطةوعشرينثمان28عنيقلالوما

فيموضحةالجداول.النقاطمجموعفي(1)الىفأكثر(0.5)الكسر

.(8)و(3)،(2)المالحق

بحوثثالثة3المدةهذهخالل(الترقيةحقيبة)اينشرقديكونأن:ʺثالثا

هامنوناشرااالقلفي(بأحدهممنفردايكون)(ومؤلفبحثينأو)علمية

مختلفتينمؤسستينمنرصينتينمحكمتينعلميتينمجلتينفيبحثين

.تأثيرمعاملذاتمجالتفيالنشربإستثناء

3نتكوأيالقانونية،المدةمنسنةقبلالترقيةتكونأنيجوز:ʺرابعا

انطيشتروهنا،(االصغريةالمدةالثالثبالسنواتيقصد)سنواتثالث

هاعليحصلعلميةترقيةآخرتاريخمنمتتاليةاألداءتقييماتتكون

.الحاليةللترقيةالطلبتقديمولغايةالتدريسي



أستاذمرتبةلىإالعلميةالترقيةمتطلبات
.سنوات6عنتقلالمدةمساعدأستاذمرتبةشغلقديكونأن:ʺأوال

تسعين90مجموعهانقاطعلىالمدةهذهخاللحصلقديكونأن:ʺثانيا

وما(1)رقمالجدولمننقطةوخمسينتسع59عنتقلالأنعلىنقطة

الكسرويجبر،(2)رقمالجدولمننقطةوثالثينواحد31عنيقلال

المالحقفيموضحةالجداول.النقاطمجموعفي(1)الىفأكثر(0.5)

.(8)و(3)،(2)

بحوثثالث3المدةهذهخالل(الترقيةحقيبة)نشرقديكونأن:ʺثالثا

قييماتالتبأغلبيةأصيلة(بأحدهممنفردايكون)(ومؤلفبحثينأو)علمية

مؤسستينمنرصينتينمحكمتينعلميتينمجلتينفيبحثينمنهاوناشرا

.تأثيرمعاملذاتمجالتفيالنشربإستثناءمختلفتين

5نتكوأيالقانونية،المدةمنسنةقبلالترقيةتكونأنيجوز:ʺرابعا

انطيشتروهنا،(االصغريةالمدةالخمسبالسنواتيقصد)سنواتخمس

هاعليحصلعلميةترقيةآخرتاريخمنمتتاليةاألداءتقييماتتكون

.الحاليةللترقيةالطلبتقديمولغايةالتدريسي



االداريةالمناصبألصحابالمضافةالنقاط
طالبعليهاالحاصلالنقاطمجموعمناآلتيةالنسبتضاف

منصبومنمجتمعخدمةلديهموممن،(2)و(1)الجدولينفيالترقية

ةللترقياألصغريةالمدةنصفأمضىلمن،(وكالةأوأصالة)فقطواحد

:أدناهفيمبينوكماعليها،الحصولالمراد

المجلسأوالجامعاترؤساءلمساعديالمائةمنثالثة(%3):ʺأوال

.(وكالةأوأصالة)بدرجتهمهمومنالطبيةلإلختصاصاتالعراقي

المجالسورؤساءومعاونيهمللعمداءالمائةمنخمسة(%5):ʺثانيا

رئاسةباألقسامومديريالطبيةلإلختصاصاتالعراقيالمجلسفيالعلمية

أوأصالة)بدرجتهمهمومنالدائمةالوزاريةاللجانوأعضاءالجامعة

.(وكالة

يةالعلموالفروعالعلميةاألقساملرؤساءالمائةمنعشرة(%10):ʺثالثا

...بدرجتهمهمومنوتشكيالتهاالوزارةدوائرفياألقساممديريأو





أن. منوأثنانمنشور،مدرسلمرتبةالعلميةالنتاجاتأحديكون5

أنويمكن....واألستاذالمساعداألستاذلمرتبتيمنشورةالنتاجات

.للنشرمقبولةالنتاجاتبقيةتكون

غير. حةأطروأوالماجستيرأوالعاليةالدبلوماترسائلمنمستلّة6

نسبالوضمنمعه،المشاركينالباحثينأوالترقيةلطالبالدكتوراه

.لالستاللبهاالمسموح

أن. معتمدةعلميةمجالتفيللنشرمقبولةأومنشورةتكون7

مجالتوفيالترقية،طالبإختصاصدائرةفيتقعومتخصصة

يجوزف)تأثيرمعاملذاتمجالتفيالنشربإستثناءمختلفة،علمية

بلر،التأثيمعاملذاتنفسهاالمجلةفيأكثرأوبحثيننشرحينئذ

.(المجلةهذهمنالعددنفسفيالنشرأيضايمكن

أن. العلميةالمرتبةخاللأنجزتقدالعلميةالنتاجاتهذهتكون8

.الحالية

يجب. الطلبمتقديتاريخقبلالنشرقبولأوالنشرتواريختكونأن9

.التعزيزيةالبحوثتقديمحالةفيإالالترقية،لىإ



يجب. يةالترقمعاملةفيالمقّدمةالعلميةالنتاجاتجميعتكونأن11

.األقسامفيالعلميةاللجانأقّرتهاوقدلهامخّططا

يةالزمنالمدةخاللانجزقدالترقيةلطالبالعلميالنتاجيكونأن21.

تاريخالترقيةاستمارةفيويثبت،ʺحصراعلميةمرتبةلكلالمحددة

.نشرهوتاريخالعلميةالمجلةمنالبحثنشرقبول

يجوز. اطنقمناإلستفادةاإلنسانيةالتخصصاتفيللباحثين31

توافرعندالعلميةللتخصصات(أ–1)رقمجدولفيالمفاضلة

.الجدولفيالواردةالمجالتتصنيفاتفيالنشرشروط

هيالتي(1)رقمالجدولمنالترقيةمتطلباتإستيفاءعدمحالةفي41.

أثنان)المساعدلألستاذقيم3،(منشورأحدهما)للمدرسقيم2)

دأحويكون،(منشورةمنهاأثنان)لألستاذأصيل3و،(منشورةمنها

أويزيتعزببحثالتدريسييطالب،(الثالثللمراتبمنفرداالبحوث

توفيامسالجدوليبقىالحالةهذهفيولكنالمتطلبات،إلستكمالأكثر

فيؤثرتالتعزيزية(البحوثأو)البحثللترقية،المطلوبةالنقاطلعدد

.فقطاإلستحقاقتاريخ







الدوليالرقمعلىحاصلمترجمأومؤلفكتابإعتماديجوز:ʺخامسا

:ISBN)للكتبالمعياري International Standard Book

Number)يمالتقدفيالبحثمعاملةويعاملالعلميةالترقيةألغراض

مقّدمالالكتابعنʺعوضاكتابتقديمويجوز.ترقيةكلفيواحدةولمرة

.للترقيةالمطلوبالتقييمعلىالحاصلغيراألولىالوجبةفي

يمالتقدفيالبحثمعاملةوتعاملإختراعبراءةتقديميجوز:ʺسادسا

عنʺعوضاآخرىإختراعبراءةتقديمويجوز.ترقيةكلفيواحدةولمرة

يمالتقيعلىالحاصلةغيراألولىالوجبةفيالمقّدمةاإلختراعبراءة

.للترقيةالمطلوب

ألغراضدوريعلميمؤتمرفيملقىواحدبحثقبوليجوز:ʺسابعـا

فيأوالمؤتمروقائعضمنبأكملهʺمنشوراكانذاإالعلميةالترقية

وزيجو.الترقيةألغراضخالصتهتقبلوالالمعتمدةالعلميةالمجالت

يفالمقدمالمناظرالبحثعنʺعوضاعلميمؤتمرفيملقىبحثتقديم

.العلميةللترقيةالمؤهلالتقييمعلىالحاصلوغيراألولىالوجبة



(ISBN)The International Standard Book 
Number 

رقم دويل معيارِي ِللكتاب

 ية، أداة بوصفه أحد أنظمة التقييس الدولللكتابالمعياريالرقم الدولي عد

ين أو عصرية سهلة، تٌمّكن الباحث أو القارئ من التعرف على أحد العناو

وان أو وهو رقم فريد للعن. الطبعات الصادرة عن ناشر معين في بلد معين

هو أقرب إلى(( ردمك))للطبعة الواحدة، إن الرقم الدولي الموحد للكتاب 

مل به رقم الهوية الذي يعطى لألفراد للتعريف بهم، ولكنه رقم عالمي يع

مسبوق بالحروف ردمك الكتابعلى مستوى العالم ،فيطبع على 
((.للمطبوعات بلغات أخرى)) ISBNو(( باللغة العربيةللمطبوعات ))

رالمنظمة الدولية للمعاييأرقام من قبل 10وقد وضعت صيغة ردمك ذات ال
(ISO)  ومع )[1]. 2108وفق المعايير الدولية 1970ونشرت في عام

(.1974أرقام مستخدم في المملكة المتحدة حتى عام 9ذلك، بقي رمز الـ
13

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8#cite_note-history-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974


ʺركامشتʺاصيالʺواحدابحثايعادلهاماأوالدكتوراهأطروحةتعدّ :ʺثامنا

.ييمللتقاألطروحةتخضعوال،(األطروحةصاحب)التدريسهيئةلعضو

المنشورالبحثمعاملةفتعاملالعراقداخلمنجزةاألطروحةكانتوإذا

فتعاملالعراقخارجمنجزةكانتإذاأماعراقية،أوعربيةمجلةفي

مليعاالنقاط،إحتسابوفي.عالميةمجالتفيالمنشورالبحثمعاملة

.األولالباحثبإعتبارهاألطروحةصاحبالترقيةطالب
علميةالالمجالتفيللنشرالمقبولةأوالمنشورةالبحوثتعدّ :ʺتاسعـا

,Scopus)البياناتقواعدفيالمسجلة Thomson Reuters,
Science, Nature)للتقييمتخضعوالأصيلةبحوثا.

لميةالعللتخصصاتالمنفردبالبحثالترقيةصاحبيطالبال:ʺعاشرا
:اآلتيةللشروطوفقا(أستاذمساعد،أستاذمدرس،)لمرتبة

أن. .العلميةللترقيةالمقدمةالبحوثأحدفياألولتسلسلهيكون1

أن. اهالدكتورأطاريحأوالماجستيررسائلمنمستالالبحثيكونال2
.عليهاالمشرف

البياناتقواعدفيمسجلةعلميةمجالتفيمنشوراالبحثيكونأن. 3
(Scopus, Thomson Reuters, Science, Nature).



مناكثريتضمنالذيالمشتركالنتاجأوالبحثيقيـّـم:عشرأحد

ليرسأيالمتنوعة،البحثاختصاصاتبحسبواحد،آنفياختصاص

.المشتركينالباحثيناختصاصبحسبمتنوعينمقومينلىإ

الذيشتركالمالعلميللنتاجنفسهاالتقييمنتيجةاعتماديمكن:عشرإثنا

أنلىعالحاليةللترقيةالنتاجهذافيالمشتركينأحدʺسابقاقّدمهكان

أعلىلميةعلترقيةأونفسهاالمطلوبةالعلميةللترقيةʺمقدماالبحثيكون

جوزيوال.الحاليةالترقيةلصاحباالختصاصنفسضمنويكونمنها

علىجزةمنترقيةمعاملةفيعليهاحصلعلميلنتاجتقييمنتيجةإعتماد

علىمرّوجةعلميةلترقية(1992لسنة36رقم)السابقةالتعليماتوفق

.(2017لسنة167رقم)الحاليةالتعليماتوفق

و(1)الجدولينفيالمقّدمةالعلميةالنتاجاتجميعتخضع:عشرثالث

.للتقييمفقط(1)الجدولفيالعلميةالنتاجاتتخضعبينمالإلستالل،(2)

يجب،(1)الجدولفيالمقّدمةالعلميةالنتاجاتمجموعمن:عشرأربعة

لبنودافيالمذكورالمطلوبوالتقييمالعددعلىالترقيةطالبيحصلأن

.(3.3)و،(2.3)،(1.3)



ورفعنااالن،لحدبعديحسمالمموضوعانهناك•

:وهمابالغائهما،الجامعةمجلسالىمقترح

شرط النشر خارج العراق.

البحثين االثرائيين في معاملة األستاذية.



العلميةالترقيةلطالباألداءتقييمات
:يأتيمااألداءتقييممتطلباتتضمنت•

مدرسمرتبةلىإللترقيةأكاديميةسنواتثالث.

ثثالأومساعد،أستاذمرتبةلىإللترقيةأكاديميةسنواتأربع

.األصغريةالمدةضمنالتقديمكانإذاسنوات

إذااتسنوخمسأو،أستاذمرتبةلىإللترقيةأكاديميةسنواتست

.األصغريةالمدةضمنالتقديمكان

.(أشهرثالث“سابقاكانتلتيا)الترويجيةبالفترةالعملإلغاء•

األداءتقييممعدلدرجةفي(1)الىفأكثر(0.5)الكسريجبر•

.للتدريسيين

سبتحتوإنمامحددة،بدرجةيكونأناألداءتقييممعدلفييشترطال•

قرةالففيوردماوفقعلىالترقيةطالبعليهاالحاصلالدرجةنقاط

طالبيحصللمإذاوحتى،(2)الجدولفياألداءبتقييمالخاصة

ولكنترّوجالمعاملةفإن(%70)الجدولفيدرجةأقلعلىالترقية

.الجدولفيالفقرةهذهمننقاطعلىيحصلالالحالةهذهفي





التسلسل االداري لمعامالت الترقية لمرتبة األستاذية 



العلميةالترقيةمعاملةملف

كاناذادالعميأو)القسمرئيسلىإالتدريسييقدمهبالترقيةخطيطلب1.

.(قسمرئيسالترقيةطالب

استمارة. .((2)الملحق)والقسمالتدريسيمنوتمألالعلمية،الترقية2

النتاجات. الكترونيةنسخةمعورقيةنسخ4)للترقيةالمقدمةالعلمية3

.(للبحوثالنشرموافقةوتأييداتنتاج،كلمن

تعهد. .العلميةللنتاجاتاالستاللبعدمخطي4

شهادة. إلىيةللترقالتربوي،والتأهيلالتدريسطرائقبدورةاالشتراك5

.مدرسمرتبة

إستمارة. Google)العلميالباحثموقعفياالشتراك6 Scholar).

السيرة. .((10)الملحق)الترقيةلطالبالذاتية7

رسائل. قيةالترطالبعليهاأشرفالتيالدكتوراهوأطاريحالماجستير8

هذهتعادعملهااالستالللجنةانجازبعدو.المشاركونوالباحثون

.الترقيةطالبالىواألطاريحالرسائل



نسخه. .علميلقببآخرالخاصالجامعياالمرمن9

نسخة. وأبكالوريوس)األوليةالشهادةبمنحالخاصالجامعياالمرمن01

.(يعادلهاما

.شهادةآخربمنحالخاصالجامعياالمرمننسخة11.

أمر. .االستالللجنةبتشكيلالقسم21

تقرير. .((3)الملحقانظر)االستالللجنة31

إستمارات. باللغة(4)المالحقانظر)العلميةللنتاجاتالخبراءتقييم41

.(االنكليزيةباللغة(5)والعربية

السيرة. (5)والعربيةباللغة(4)المالحقانظر)التقييملخبراءالذاتية51

.(االنكليزيةباللغة

إستمارة. .((8)الملحقانظر)العلميةالترقيةخالصة61

أننمالتأكديتملمماالترقيةلطالبالجديدةالترقيةمعاملةتروجال71.

العددامنهنشرقدللنشرالمقبولةالسابقةللترقيةالعلميةالنتاجات

.(األستاذوالمساعدلألستاذ3وللمدرس،2)مرتبةلكلالمطلوب



العلميةالترقيةمعاملةاستمارات
:اآلتيعلىاالستماراتهذهتشتملو

إستمارة. .((2)قالملحانظر)والقسمالتدريسيويملؤهاالعلمية،الترقية1

تقرير. قالملحانظر)االستالللجنةمنوتنجزوإستماراته،االستالل2

(3)).

إستمارات. قييم،التخالصةوإستمارةالعلمية،للنتاجاتالخبراءتقييم3

باللغة(5)والعربيةباللغة(4)المالحقانظر)التقييمخبراءويملؤها

.(االنكليزية

إستمارة. انظر)مالتقييخبراءويملؤهاالتقييم،لخبراءالذاتيةالسيرة4

.(االنكليزيةباللغة(7)والعربيةباللغة(6)المالحق

إستمارة. ملحقالانظر)العلميةالترقياتلجنةوتملؤهاالترقية،خالصة5

(8)).

إستمارةالسيرة. كليةوالالقسممنعليهامصادقالترقيةلطالبالذاتية6

.((10)الملحقانظر)



التخصصات العلمية

المرتبة العلمية

(عدد النقاط)

عدد بحوث 

ةمعاملة الترقي

(أ –1) عدد البحوث المطلوبة في الجدول 
مجموع 

البحوث
 ,Scopusتاثيرمجلة بمعامل 

Thomson Reuters, 

Science, Nature)

مجلة عربية او عراقيةمجلة عالمية

4-2(منفرد او مشترك)4(منفرد او مشترك)3مشترك3منفرد او 22(46)مدرس 

7-3مشترك7منفرد او 6مشترك5منفرد او 4(منفرد او مشترك)33(52)استاذ مساعد 

15-3مشترك15منفرد او12مشترك8منفرد او 6مشترك4منفرد او 33(59)أستاذ 

التخصصات اإلنسانية
المرتبة العلمية

(عدد النقاط)

عدد بحوث 

ةمعاملة الترقي

مجموع (ب –1) عدد البحوث المطلوبة في الجدول 

البحوث مجلة رصينة عربية او عراقية مطبوعة او الكترونية

5-3(   5-3)  أو  مشترك بحسب تسلسل الباحث (    درجة 20)منفرد 23(46)مدرس 

11-4(11-6)  الباحث أو مشترك  بحسب تسلسل(       درجة15)منفرد 34(52)استاذ مساعد 

12-4(  12-6)الباحثأو مشترك  بحسب تسلسل(      درجة15)منفرد34(59)أستاذ 

لميةاألعداد التقريبية للبحوث المطلوبة للترقيات الع



(أ-1)الجدول رقم 

العلميةإحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات 

تفاصيل جهة النشرعنوان البحثت
ل تسلس

الباحث

تصنيف جهة 

عدد النقاط النشر

ةالمستحصل
123

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة



(ب-1)الجدول رقم 

إحتساب نقاط المراتب العلمية في التخصصات اإلنسانية

تسلسل رتفاصيل جهة النشعنوان البحثت
الباحث

تصنيف جهة 

النشر حسب 

Iالتصنيف 

عدد النقاط 
ةالمستحصل

123

رتفاصيل جهة النشعنوان البحثت
عدد 

الباحثين
المشاركين

تصنيف جهة 
النشر حسب 

IIالتصنيف 

عدد النقاط 
ةالمستحصل

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة

هذا جدول محتوى النتاج العلمي



رتفاصيل منح النقاط للباحثين حسب تسلسل الباحث وتصنيف جهات النش

تصنيفين تصنف جهات النشر للتخصصات اإلنسانية في الجدول وفقا ألحد ال:مالحظة
:اآلتيين

.Iتوافرعندالعلميةللتخصصات(أ–1)الجدولتصنيفإلىإستناداتصنّفأن

الحالةهذهوفيالجدول،هذافيالواردةالمجالتتصنيفاتفيالنشرشروط
.العلميةللتخصصاتالموضحالجدولفيكماالنقاطإحتسابيكون

.IIهذهوفي،(إلكترونيةأومطبوعةعراقيةأوعربيةرصينةمجالت)تكونأن

كمالبحثافيالمشاركينالباحثينلجميعبالتساويالنقاطإحتسابيكونالحالة
:أدناهفيالمبينالجدولفي

المرتبة العلمية
عدد النقاط

المطلوبة

الممنوحة للنشر في  ( حسب عدد الباحثين)عدد النقاط 

(  مجالت رصينة عربية أو عراقية مطبوعة أو إلكترونية)

ينمشترك مع باحثين اثنمشترك مع باحث واحدمنفرد

46201510مدرس

5215105أستاذ مساعد

5915105أستاذ



التفاصيلنوع وعنوان النشاطت
عدد النقاط 

المستحصلة

المجموع الكلي لعدد النقاط المستحصلة

(2)الجدول رقم 

إحتساب نقاط النشاطات وخدمة المجتمع

جدول محتوى 

النشاطات 



28

حسب المراتب ( 2)عدد النقاط المطلوب جمعها من الجدول 

العلمية

عدد النقاط المطلوبةالمرتبة العلمية

24مدرس

28أستاذ مساعد

31أستاذ



تفاصيل منح النقاط حسب نوع النشاط
المالحظاتعدد النقاط التفاصيلنوع النشاطت

1

كتاب مؤلف أو مترجم 

بإستثناء صفحات 

الفهارس والفواصل 

والعناوين وعلى أن 

يكون حاصل على 

الرقم الدولي المعياري
(ISBN)للكتب 

منفرد

10صفحة100أقل من 

مسجلة في الخطة 

العلمية للقسم 

العلمي ومثبت في
قواعد البيانات 

15صفحة100-200

20صفحة200-300

25صفحة فما فوق300

مشترك مع 
مؤلف واحد

10صفحة100أقل من 

15صفحة100-200

20صفحة200-300

25صفحة فما فوق300

مشترك مع 
مؤلفين

5صفحة100أقل من 

10صفحة100-200

15صفحة200-300

20صفحة فما فوق300

2
بحث منشور في 

مؤتمر علمي

داخل العراق
5الباحث االول

4الباحث الثاني

3.5الباحث الثالث

خارج 
العراق

10الباحث االول

8الباحث الثاني

7الباحث الثالث



3
دراسة علمية تعالج 

مشكلة في المجتمع 
العراقي

تكون مقدمة الى جهة 15في التخصص

رسمية ومصادق 

عليها من الجهة 

أعاله وتعالج مشكلة
واقعية في المجتمع خارج التخصص

10

4

مقال مراجعة 
الموضوع

Subject 
Review

10نقاط لكل مقال5
على أن ال تزيد عن 

نقاط10

براءة إختراع5
25دولية

مصادق عليها من 
الجهات الرسمية 10محلية



أوسمة علمية6

10دولية
لجميع األوسمة 
الحاصل عليها

5محلية
لجميع األوسمة 
الحاصل عليها

7
أو تقييم البحوث العلمية

 Bookمراجعة كتاب 
Review

داخل العراق نقطة 

عن كل بحث او 
مراجعة كتاب

5

/
ن خارج العراق نقطتي

عن كل بحث او 
مراجعة كتاب

6

معدل تقييم األداء8

6%79–70من 

/ 8%89–80من 

10%100–90من 

9
المشاركة في اللجان 

اإلمتحانية
10ةنقطتين عن كل لجن

على أن ال تزيد عن 
نقاط10



10
المشاركة كمحاضر في

دورات تدريبية أو في
التعليم المستمر

نقطتين عن كل 
دورة

10
على أن ال تزيد عن

نقاط10

15ياتالعمل في المستشف11

12
تحرير( مدير)رئيس 

مجلة علمية
10

13
عضو هيئة تحرير 

مجلة علمية
5

14
مسؤول وحدة ضمان 

الجودة
3

15
اث المشاركة في إستحد
األقسام العلمية

نقطتين عن كل 
إستحداث

10
على أن ال تزيد عن

نقاط10



16
المشاركة في اإلشراف 

التربوي
نقطة عن كل

تكليف
10

د على أن ال تزي
نقاط10عن 

17

المشاركة في اإلشراف على 

طلبة الماجستير والدكتوراه
خارج العراق

الماجستير
للطالب الواحد5

ثرللطالبين فأك10

الدكتوراه
للطالب الواحد10

ثرللطالبين فأك20

18

المشاركة في النشاطات 

لى إشراف ع)الالصفية للطلبة 

لى إبتكار أو تصنيع، إشراف ع

عمل تطوعي طالبي، إشراف 

(على مهرجان ثقافي

نقطتين عن
كل مشاركة

10
د على أن ال تزي

نقاط10عن 



19

المشاركة في 

المؤتمرات كعضو في 

نة لجنة تحضيرية أو لج
العلمية أو لجنة إستقب

نقطتين عن كل 
لجنة

10
د على أن ال تزي

نقاط10عن 

20
اإلشراف على األقسام 

الداخلية
خمس نقاط عن كل 

عام تكليف
10

د على أن ال تزي
نقاط10عن 

21
المشاركة في اللجان 

الوزارية

خمس نقاط عن كل 
لجنة

10
د على أن ال تزي

نقاط10عن 

22
تعاون تربوي مع 

جامعات ومنظمات 
عالمية

5مشاركة واحدة
د على أن ال تزي

نقاط10عن  10رمشاركتين أو أكث

23
الحصول على مؤشر 

(H1)هيرتش 

نقطة واحدة لكل قيمة من
الحاصل عليها ( H1)قيم 

التدريسي من دار نشر 
Scopus

د على أن ال تزي
نقطة30عن 



35



36



.....شكراً لحسن إصغائكم 
و السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته

ميوزارة التعليم العالي والبحث العل

جامعة بغداد

لجنة الترقيات العلمية 


