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نسبة التخصيصات المالية لنشر البحوث العلمية في المؤتمرات العالمية ازدياد التخصيصات المالية فيما يخص نشر البحوثتحسين التصنيف الدولي للجامعات1 

والمجلت الرصينة ضمن سكوباس وكلريفيت )%(

ازدياد المؤتمرات الدولية بالتعاون مع الجامعات تحسين التصنيف الدولي للجامعات2 

العالمية

نسبة عدد المؤتمرات الدولية على عدد المؤتمرات الكلي المقامة في 

الجامعات )%(

ازدياد المصادر المنهجية الحديثة المستخدمة في تحسين التصنيف الدولي للجامعات3 

المكتبات

نسبة عدد المصادر المنهجية الحديثة المضافة الى العدد الكلي في المكتبات 

الجامعية )%(

ازدياد المعرفة في سياسات النشر في المجلت تحسين التصنيف الدولي للجامعات4 

العالمية وتحسن التدريب في مهارات البحث العلمي 

العالمي

عدد الدورات الخاصة بطريقة النشر في المجلت العالمية في مراكز التعليم 

المستمر في الجامعات

ازدياد المعرفة في سياسات النشر في المجلت تحسين التصنيف الدولي للجامعات5 

العالمية وتحسن التدريب في مهارات البحث العلمي 

العالمي

عدد التدريسيين المشاركين في الدورات الخاصة بطريقة النشر في 

المجلت العالمية

ازدياد المعرفة في سياسات النشر في المجلت تحسين التصنيف الدولي للجامعات6 

العالمية وتحسن التدريب في مهارات البحث العلمي 

العالمي

نسبة عدد التدريسيين المشاركين في الدورات الخاصة بطريقة النشر في 

المجلت العالمية لعدد التدريسيين الكلي )%(

عدد الخريجين العراقيين المتعينين في مؤسسات دوليةازدياد عدد المتعينين في المؤسسات  الجنبيةتحسين التصنيف الدولي للجامعات7 

العمل على موائمة البنية والمختبرات والمراكز تحسين التصنيف الدولي للجامعات8 

البحثية للمواصفات الدولية

نسبة عدد البنية والمختبرات والمراكز البحثية ذات المواصفات الدولية 

الى عدد البنية والمختبرات والمراكز البحثية الكلي )%(

تحسن المستلزمات التعليمية في القاعات الدراسية تحسين التصنيف الدولي للجامعات9 

و ازدياد الجهزة الحديثة والمعدات والتقنيات الحديثة 

في انجاز البحوث العلمية

نسبة عدد القاعات الدراسية المجهزة بالمستلزمات التعليمية الحديثة على 

عدد القاعات الكلي )%(

تحسين العلقات الكاديمية مع الجامعات الجنبية تحسين التصنيف الدولي للجامعات10 

والتدريسيين الجانب

عدد التفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجامعة من جهة وبين الجامعات 

الجنبية الرصينة من جهة اخرى
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تحسين العلقات الكاديمية مع الجامعات الجنبية تحسين التصنيف الدولي للجامعات11 

والتدريسيين الجانب

عدد المؤتمرات المشتركة مع الجامعات الجنبية

عدد الدورات الخاصة باللغة النكليزية في مراكز التعليم المستمر في تحسين اللغة النكليزية للتدريسيينتحسين التصنيف الدولي للجامعات12 

الجامعات

نسبة عدد التدريسيين المشتركين في دورات اللغة النكليزية الى عدد تحسين اللغة النكليزية للتدريسيينتحسين التصنيف الدولي للجامعات13 

التدريسيين الكلي )%(

عدد البحوث المنشورة في المجلت العلمية الرصينة ضمن قاعدة سكوباس تحسين النشر في المجلت العالمية الرصينةتحسين التصنيف الدولي للجامعات14 

وكلريفيت

نسبة عدد البحوث المنشورة من قبل التدريسيين ضمن قاعدة سكوباس تحسين النشر في المجلت العالمية الرصينةتحسين التصنيف الدولي للجامعات15 

وكلريفيت على عدد البحوث الكلي المنشور )%(

نسبة عدد البحوث المنشورة من قبل التدريسيين ضمن قاعدة سكوباس تحسين النشر في المجلت العالمية الرصينةتحسين التصنيف الدولي للجامعات16 

وكلريفيت على العدد الكلي للتدريسيين )%(

تسهيل اجراءات الترويج للدراسة في الجامعات تحسين التصنيف الدولي للجامعات17 

العراقية و تحسن الجراءات اللزمة لقبول الطلبة 

الجانب

عدد الندوات وورش العمل التي تقيمها الملحقيات الثقافية في السفارات 

العراقية لتعريف الجامعات الجنبية باجراءات قبول الطلبة الجانب

تطوير مجال التعاون الثقافي في استقطاب الكفاءات تحسين التصنيف الدولي للجامعات18 

التدريسية الدولية / الستاذ الزائر

عدد التدريسيين الجانب الذين قدموا محاضرات وندوات وورش تدريبية 

ضمن برنامج الستاذ الزائر

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 19 

العراقية

إقامة ورش عمل تدريبية في مهارات واساليب 

البحث العلمي

نسبة التدريسيين والذي لم يمضي على تعيينهم )6( سنوات والذين دخلوا 

ورش عمل تدريبية في مهارات واساليب البحث العلمي الى العدد الكلي 

منهم )%(

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 20 

العراقية

إقامة ورش عمل تدريبية في مهارات واساليب 

البحث العلمي

عدد الورش التي تقيمها الجامعات في مراكز التعليم المستمر بخصوص 

تطوير مهارات التدريسيين في اساليب البحث العلمي

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 21 

العراقية

إقامة ورش عمل تدريبية في مهارات واساليب 

البحث العلمي

رضا التدريسيين المتدربين عن هذه الدورات )%(
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تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 22 

العراقية

برامج ابتعاث خارجية في الجامعات العالمية 

المتميزة

نسبة المبتعثين من التدريسيين في الجامعات التي تحتل مركز متقدم في 

تصنيف )QS()300 فما دون( الى المبتعثين الكلي )%(

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 23 

العراقية

عدد التدريسيين الذين لديهم شهادات دولية في طرائق التدريستحديث طرائق التدريس

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 24 

العراقية

مدى استخدام التدريسيين لوسائل التصال الحديثة في تدريس الطلبة تحديث طرائق التدريس

وايصال المعلومة )%(

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 25 

العراقية

عدد المناهج التي تم تطويرهاتطوير المناهج

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 26 

العراقية

عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع العامتعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والتطبيقي

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 27 

العراقية

عدد البحوث التطبيقية المطبقة في القطاع الخاص )سوق العمل(تعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والتطبيقي

تطوير الجانب الكاديمي للجامعات 28 

العراقية

عدد الشركات التي تعاملت مع الجامعة لحل مشكلت معينة في الشركةتعزيز دور الجامعات في البحث العلمي والتطبيقي

عدد المشاريع التي كان للجامعة دور فيها سواء بالتدريب او تسهيل المشاريع الريادية للطلبة الخريجينتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص29 

الموافقات
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