
  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  رئاسة جامعة دیالى
  

  ) ٢٠٢٠ \٢٠١٩ قدمین لالجازات الدراسیة  للعام الدراسي  مت( استمارة المفاضلة لل
  
  

  سیة لدراسة الماجستیر خارج العراقمعاییر المفاضلة للمتقدمین لالجازة الدرا
  

  اوال : المعدل

  :)  ثالثون درجة عن طریق االلیة االتیة٣٠معدل شھادة البكالوریوس بدرجة قصوى مقدارھا (تحتسب درجة مفاضلة 
  

  ٠.٣درجة مفاضلة المعدل = معدل شھادة البكالوریوس *
  

  درجة بعد تطبیق المعادلة اعاله ٢٤وبذلك تكون درجة مفاضلة المعدل  ٨٠مثال: معدل شھادة البكالوریوس للمتقدم 
  

  الدرجة:
% من معدل البكالوریوس) ٤٠% من معدل الدبلوم العالي و ٦٠تسري معادلة احتساب المعدل التراكمي للحاصلین على شھادة الدبلوم العالي ( ة: ظمالح

  .ثم تحتسب درجة المفاضلة لھذا المعدل التراكمي وفق ما ورد اعاله
  

   الدرجة:
  
  

  : العمر ثانیا

  عن طریق االلیة االتیة:  عشرون درجة  )٢٠تحتسب درجة مفاضلة عمر المتقدم بدرجة قصوى مقدارھا (
  

  درجة)٢٠سنة                (   ٣٠-٢٥
  درجة)١٧سنة                (   ٣٥-٣١
  درجة)١٥سنة                (   ٤٠-٣٦
  درجة)١٢سنة                (   ٤٥-٤٠

 ٦( سنة لما زاد عن ستة  اشھر و عدم احتسابھا لما قل عن  ساب كسور السنةتحسب ما ورد اعاله مع احتحتسب الدرجات التفاضلیة للعمر  مالحظة:
  اشھر)

  رجھد ٢٠سنة فقط وبذلك تكون درجة مفاضلة العمر ٣٠سنة وخمسة اشھر لتحتسب  ٣٠لمتقدم : عمر امثال 
 درجھ ١٥سنة فقط وبذلك تكون درجة مفاضلة العمر ٣٦سنة وسبعة اشھر لتحتسب  ٣٥عمر المتقدم        

  
   الدرجة:

  
  

  ثالثا: الخدمة بعد اخر شھادة

  )  عشرون درجة عن طریق االلیة االتیة: ٢٠تحتسب درجة مفاضلة الخدمة بعد اخر شھادة  بدرجة قصوى مقدارھا (
   .درجة واحدة لكل سنھ داخل التعلیم العالي و نصف درجة خارج التعلیم العالي

  
   داخل التعلیم العالي ونصفھا خارج التعلیم العالي)لكل شھر  ٠.٠٨٣كسور السنة ( اشھر الخدمة  مالحظة: تحتسب 

  درجة ١٢.٥٨١فتكون درجة الدرجة الكلیة للمتقدم یم العالي سنة و سبعة اشھر داخل التعل ١٢دم تقسنوات الخدمة للم مثال:  
         

  الدرجة: 
  
  

  البحوث المنشورة بعد اخر شھادة: رابعا

)  عشر درجات على ان تكون البحوث ضمن االختصاص ومذكورا ١٠تحتسب درجة مفاضلة البحوث المنشورة بعد اخر شھادة  بدرجة قصوى مقدارھا (
  فیھا اسم جامعة دیالى وتحتسب عن طریق االلیة االتیة: 

  في مجلة علمیة غیر مفترسة. درجتان لكل بحث داخل العراق وثالث درجات لكل بحث خارج العراق  
         

  الدرجة: 
  



  

  التألیف والترجمة بعد  اخر شھادة: خامسا

ضمن االختصاص ومذكورا )  عشر درجات على ان تكون ١٠تحتسب درجة مفاضلة للكتب المؤلفة والمترجمة بعد اخر شھادة  بدرجة قصوى مقدارھا (
  فیھا اسم جامعة دیالى وتحتسب عن طریق االلیة االتیة: 

  كتاب مؤلف ودرجتان لكل كتاب مترجمدرجتان لكل 
         

  الدرجة: 
  
  

  االبتكار وبراءات االختراع : سادسا

ضمن االختصاص  االختراع ةوبراء االبتكار)  عشر درجات على ان یكون ١٠بدرجة قصوى مقدارھا ( االختراع وبراءات االبتكارتحتسب درجة مفاضلة 
  وتحتسب عن طریق االلیة االتیة: 

   ابتكار او براءة اختراع داخل العراق و خمسة درجات لكل ابتكار او براءة اختراع خارج العراق  لكلدرجتان 
         

  الدرجة: 
  
  
  

  تقییم االداء الخر سنتین ( منجزه): سابعا

  : االتیة االلیة طریق عن تحتسب ان على درجات عشر)  ١٠( مقدارھا قصوى بدرجة سنتین الخر االداء تقییم مفاضلة درجة تحتسب
  )درجات خمسة(  ٢٠١٧- ٢٠١٦ تقییم
  )درجات خمسة(  ٢٠١٨- ٢٠١٧ تقییم

  
  :مثال

  :یلي كما المحور لھذا المفاضلة درجة تكون وبذلك التوالي على ٩٠ و ٨٠ ھما اعاله التقویمیین للعامین للموضف االداء تقییم درجتي
  

  )٨.٥= ٩٠* ٠.٠٥+  ٨٠*  ٠.٠٥=( االداء تقییم مفاضلة درجة
  

  : الدرجة
  
  

  اللجان واالیفادات وكتب الشكر: ثامنا

  : االتیة االلیة طریق عن تحتسب ان على عشرون درجة)  ٢٠( مقدارھا قصوىبدرجة  الشكر  وكتب واالیفادات اللجان تقییم مفاضلة درجة تحتسب
  

  درجة لكل لجنة)  ٤اللجان المركزیة او الدائمة (
  لكل لجنة)درجة  ٢اللجان المؤقتة ( 

  درجة لكل ایفاد) ٢االیفادات بعمل رسمي ( 
  درجة لعمید الكلیة) ١درجة لمساعد رئیس الجامعة و  ٢درجة لرئیس الجامعة و  ٣درجات للوزیر و  ٤كتب الشكر ( 

  
  : الدرجة

  
  
  

  االعمال االداریة والتكلیفات: تاسعا

  : االتیة االلیة طریق عن تحتسب ان على درجة عشرة)  ١٠( مقدارھا قصوىبدرجة والتكلیفات  االداریة االعمال مفاضلة درجة تحتسب
  

  درجة)  ١٠( رئیس او مدیر قسم
  درجة) ٧( مقرر قسم او مسؤول شعبة 

  درجة) ٥مسؤول وحدة اداریة ( 
  

  : الدرجة
  
  
  
  



  
  

   االجابات مسؤولیة المسؤول یتحمل ان على)   ال او بنعم ( المباشر المسؤول قبل من ادناه المعلومات تمالء:  ةظمالح
  ؟ھل لدیھ مقترحات تھدف الى تطویر العمل المكلف بھ -
  :م اضافیةاااللتزام بالدوام الرسمي واالستمرار بالعمل بعد الدوام الرسمي اثناء تكلیفھ بمھ -
 ورة الجیده:اعمال تطوعیة في مجاالت اخرى ومجال اختصاصھ تھدف الى الحفاظ على سیر العمل و اظھاره بالص -
 عدم وجود اھمال باالعمال المكلف بھا: -
 التعاون مع الزمالء في االقسام والشعب االخرى: -

  
  
  
  

  اسم المسؤول المباشر وتوقیعھ
  
  
  
  

  )واربعونمائة  ١٤٠ة: درجة المفاضلة النھائیة  ( ظمالح
  
  
  
 


