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وزارة التعلين العايل والبحث العلوي   
 جاهعت دياىل

 
 
 

 
 

 
 مالحظات عامة:

 و.تقديم جميع ما يثبت نقاط عمى المرشح  
 يتم جمع النقاط بالكامل وليس ىناك حدود ليا. 
  عن كل نقطة مبيمة حصرا الجامعةيتم اعتماد تفسير. 

  وىكذا.  نقطتين،( تعني 2) واحدة،( تعني نقطة 1مثال ) النقاط،أي رقم بين قوسين يمثل عدد 
 

 
 

  الكليت القسن واستوارة ترشيح األستاذ األول على 

 7102-7102للعام الدراسي 

 اسم التدريسي الثالثي  االختصاص العام 
 القسم  االختصاص الدقيق 
 الشيادة  تاريخ التعيين 
 المقب العممي  البريد االلكتروني 
الياتفرقم      
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مدراسات العمياد الدراسية لالموا االشراف  ةمدراسالمواد الدراسية ل 

 االولية
 
 

جامعة ديالى  داخل  
 الماجستير الدكتوراه دبموم عالي ماجستير دكتوراه

 بدح هعي ول ( 1) بدح هعي ول  (2) عي ول زظبلخ ( 1) عي ول زظبلخ  (2) عي ول اطسّدخ ( 3)
 بدح عي ول ه( 2)

عدد  عدد النقاط
 االطاريح

عدد  عدد النقاط
 الرسائل

عدد  عدد النقاط
 الرسائل

الموادعدد  عدد النقاط اد موعدد ال عدد النقاط  الموادعدد  عدد النقاط   

            

 

 

مدراسات العمياالمواد الدراسية ل االشراف  ةمدراسالمواد الدراسية ل 
 االولية

 
 

جامعة ديالىخارج   
اهالدكتور  دبموم عالي ماجستير دكتوراه  الماجستير 

 بدحعي ول ه( 2) بدحعي ول ه( 3) عي ول زظبلخ( 2) عي ول زظبلخ ( 3) عي ول اطسّدخ ( 4)
 بدحعي ول ه( 3)

عدد  عدد النقاط
 االطاريح

عدد  عدد النقاط
 الرسائل

عدد  عدد النقاط
 الرسائل

الموادعدد  عدد النقاط اد موعدد ال عدد النقاط  الموادعدد  عدد النقاط   

            

مدراسات العمياالمواد الدراسية ل االشراف  ةمدراسالمواد الدراسية ل 
 االولية

 
 

 خارج العراق
 الماجستير الدكتوراه دبموم عالي ماجستير دكتوراه

 بدحعي ول ه( 3) بدحعي ول ه( 4) عي ول زظبلخ( 3) عي ول زظبلخ ( 4) عي ول اطسّدخ ( 5)
 بدحعي ول ه( 4)

طعدد النقا  
عدد 

 عدد النقاط االطاريح
عدد 
 عدد النقاط الرسائل

عدد 
الموادعدد  عدد النقاط الرسائل اد موعدد ال عدد النقاط  الموادعدد  عدد النقاط   
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في  وورش العمل دوراتالعدد  براءات االختراع
 التعميم المستمر التي شارك 

مةوالمترج المؤلفةالكتب  المناقشات المؤتمرات  

 عالمية ( براءة اختراع5)
 محمية ( براءة اختراع4)
  براءة اختراعمقترح ( 2)

دورةفي ال( اذا كان محاضر 3)  
دورةال( مشاركة في 1)  

 عن كل مؤتمر محمي (1(
 ( عن كل مؤتمر دولي2)
( لرئاسة او مقررية جمسة داخل 2)

 وخارج العراق
 

 ( رئيس او عضو لجنة مناقشة دولية3)
 جنة محمية( رئاسة ل2)
 ( عضو لجنة محمية1)

عن كل كتاب دولي (4)  

عن كل كتاب محمي (3)  
نقطة لمقترح كتاب (1)  

 عدد النقاط عدد الدورات عدد النقاط عدد البراءات عدد النقاط
عدد 

 عدد النقاط المؤتمرات
عدد الكتب 
النقاط عدد المترجمة  

عدد الكتب 
 المؤلفة

         
 

 

(ٌخ التمدٗنعاألداء )لتم٘٘ن   الجذْث الوٌؽْزح الجْائص العلو٘خ الؽىس ّالتمدٗس 

 ( اذا وبى اداؤٍ هوتبشا3)

 جدا ( اذا وبى اداؤٍ ج٘د2)

 فوب فْق ( وتبة ؼىس هي ّشٗس4)

 ( وتبة ؼىس هي زئ٘ط جبهعخ )اّ هي دزجتَ(3)

 عو٘د )اّ هي ثدزجتَ(وتبة ؼىس هي ( 2)

 هذل٘خ عي ول جبئصح علو٘خ (2)

 عبلو٘خ بئصح علو٘خعي ول ج (4)

 (Clarivate( هي )IF( عي ول ثذج لدَٗ )5)

هي  (CiteScore)( عي ول ثذج لدَٗ 4)

(Scopus) 

 ( ًمبط عي ول ثذج دّل3ٖ)

 ( للجذْث الوٌؽْزح هذل٘ب2)

 عدد الجذْث عدد الٌمبط عدد الجْائص عدد الٌمبط عدد وتت الؽىس عدد الٌمبط االداء عدد الٌمبط
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 الجذْث الوطجمخ الودازض الجذث٘خ

 هع تبٗ٘د ذله هي الجِخ الوعتف٘دح

 ثذْث الوؽبزٗع االظتؽبزٗخ

 هع تأٗ٘د ذله

ٗمصد ثرله اذا وبى للوسؼخ هدزظخ ثذث٘خ ّاضذخ الوعبلن 

ف٘مدم تمسٗسا ثوب توثلَ ُرٍ الودزظخ ّالٌتبجبد العلو٘خ التٖ 

 تذددُب ّهب دممتَ علٔ الصع٘د العلوٖ ّالعولٖ

صد ثِب الجذْث التٖ تن تطج٘ك ًتبئجِب ّاالظتفبدح ٗم

هٌِب فعال هي لجل جِخ صٌبع٘خ اّ اًتبج٘خ اّ 

 ععىسٗخ اّ خده٘خ ّعلٔ اى ٗمدم الجذج الٔ الىل٘خ

 

ٗمصد ثِب الجذْث التٖ تٌجص ثوْجت عمْد اظتؽبزٗخ 

علٔ اى تتْفس  -فسدٗخ اّ عي طسٗك الوىبتت االظتؽبزٗخ 

ّعلٔ اى ٗمدم  –وٖ عدا الٌؽس فِ٘ب هْاصفبد الجذج العل

 الجذج الٔ الىل٘خ

 عي ول ثذج (3) عي ول هدزظخ ثذث٘خ( 11)
 ( عي ول ثذج 1)

 عدد الوؽبزٗع عدد الٌمبط عدد الجذْث الوطجمخ عدد الٌمبط عدد الٌمبط

     

 

وب هذبضس()ل٘ط دضْز ّاًّزغ العول  اللجبى الدائوخ ّالوإلتخ فٖ المعن اللجبى العلو٘خ ّهجلط المعن  الٌدّاد )ل٘ط دضْز ّاًوب هذبضس( 

 ( لعضْٗخ اللجٌخ العلو٘خ1)

 ( لعضْٗخ هجلط المعن1)

 ( لىل لجٌخ دائو٘خ2)

 ( لىل لجٌخ هإلتخ1)

 عدا لجبى الوٌبلؽخ

 ( لىل ّزؼخ فٖ داخل الجبهعخ 2)

 ( لىل ّزؼخ خبزج الجبهعخ عوْهب3)

 ( لىل ًدّح فٖ الجبهعخ ّتؽى٘التِب2)

 خبزج الجبهعخ عوْهب ( لىل ًدّح3)

اللجبىعدد  عدد الٌمبط اللجبىعدد  عدد الٌمبط  الْزغعدد  عدد الٌمبط  الٌدّادعدد  عدد الٌمبط   

        

 

 الوعبُوخ فٖ تطْٗس المعن همْم فٖ هجلخ علو٘خ عضْٗخ ُ٘ئبد التذسٗس ّ الوإظعبد االظتؽِبداد ّ هعبهل ُ٘ستػ

)ثوب ال  11( عدد االظتؽِبداد همعْهب علٔ 1)

 (Scopusهي هْلع  ) ًمبط( 6ٗصٗد عي 

 ResearchGate( دزجخ التدزٗعٖ فٖ 1)

 )تججس أللسة عدد صذ٘خ(

)ثوب ال ٗصٗد  H-index( هضسّثب فٖ ل٘وخ الـ 2)

 (Scopusهي هْلع  ) ًمبط( 11عي 

 ( زئ٘ط ُ٘ئخ تذسٗس دّل٘خ3)

 ( عضْٗخ ُ٘ئخ تذسٗس دّل٘خ2)

 ( زئ٘ط ُ٘ئخ تذسٗس هجلخ هذل٘خ2)

 ( عضْٗخ هإظعخ دّل٘خ2)

 ( عضْٗخ ُ٘ئخ تذسٗس هجلخ هذل٘خ1)

 همْم فٖ هجلخ دّل٘خلىل ثذج ( 2)

 ْم فٖ هجلخ هذل٘خمهلىل ثذج  ( 1)

 ( لىل هؽسّع علوٖ تطْٗسٕ هٌفر2)

 ( عي ول همتسح هؽسّع1)

الوجالدعدد  عدد الٌمبط العدد عدد الٌمبط عدد االظتؽِبداد عدد الٌمبط عبُوبدالوعدد  عدد الٌمبط   
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 ىذه الفقرة يتم إضافة نقاطيا عمى المجموع الكمي في حال المنافسة عمى الكمية

 
 

عمى مستوى القسم مجموع النقاط التي حصل عمييا االستاذ من جميع الفقرات   

عمى مستوى الكمية مجموع النقاط التي حصل عمييا االستاذ من جميع الفقرات   

 
  وتدقيق اوليات الخاصة بالمرشح بشكل نيائي قبل المصادقة.مالحظة: يتم التأكد من عدد النقاط بصورة نيائية 

دةالعماختم  عمى الترشيح العميد مصادقة السيد   

  
 
 
 
 

 

)ل٘ط دضْز ّاًوب هذبضس(ّزغ العول  اللجبى الدائوخ ّالوإلتخ فٖ الىل٘خ ادازٗخ اللجبى العلو٘خ  الٌدّاد )ل٘ط دضْز ّاًوب هؽبزوخ( 

 ( لعضْٗخ اللجٌخ العلو٘خ2)

 بى أخسٓ فٖ الىل٘خ( لعضْٗخ لج2)

 ( لىل لجٌخ دائوخ2)

 ( لىل لجٌخ هإلتخ1)

( لىل ّزؼخ ؼبزن فٖ التِ٘ئخ لِب علٔ 2)

 هعتْٓ الىل٘خ 

( لىل ًدّح ؼبزن فٖ التِ٘ئخ لِب علٔ 2)

 هعتْٓ الىل٘خ

اللجبىعدد  عدد الٌمبط اللجبىعدد  عدد الٌمبط  الْزغعدد  عدد الٌمبط  الٌدّادعدد  عدد الٌمبط   

        

 


