
 اعالن 

قصي السهيل . د.بناًء على توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ

بخصوص فصل كادر الدراسة المسائية  9102المحترم بتاريخ السادس من نيسان 

تعلن جامعة كربالء عن فتح باب التقديم للتعيين بصفة عقد , عن الدراسة الصباحية

وفقاً ( الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي)لحملة الشهادات العليا ( مسائي)

علماً ان فترة التقديم تبدأ من تاريخ نشر هذا االعالن لغاية , للشروط المرفقة طياً 

على ان يتم التقديم مباشرة خالل رابط االستمارة ,  9172/  8/ 71 يوم السبت

الستمارة جميع حقول ا بشرط مأل, االلكترونية وحسب الكليات المدرجة أدناه 

 . بالوثائق الساندة وبخالف ذلك سوف تهمل االستمارة  وتعزيزها

 :الية التقديم

 8/ 71 يوم السبتلغاية  0/8/9102  تطلق استمارة التقييم االلكتروني على موقع الجامعة اعتبارا من -0

 /9172. 

تسليمها مع المستمسكات الورقية المطلوبة الى اللجنة و بسحب األستمارة األلكترونيةلمتقدم يقوم ا -9

 ثالثاءة نهاية الدوام الرسمي ليوم اللغاي 08/8/9102 في الكلية التي قدم عليها خالل الفترة منالمختصة 

91/8/9102 

لجنة علمية مختصة تكون برئاسة المعاون العلمي وعضوية أثنان من تتم مقابلة المتقدمين من قبل  -6

بتاريخ حيث يقدم كل متقدم محاضرة , ألقسام العلمية على أن يكون أحدهم ممثل القسم المختصرؤساء ا

95/8/9102. 

و تكون  97/8/9102بتاريخ  ومواقع الكليات الجامعة االلكتروني تعلن االسماء المرشحة على موقع -7

 .92/8/9102 نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق االعتراضات لغاية مدة

 .9/2/9102بتاريخ  ومواقع الكليات تعلن االسماء بشكلها النهائي على موقع الجامعة االلكتروني -8

 



 شروط التعاقد : ثانيا

 .ن يكون عراقياأ -0

 .ن يكون ضمن السن القانوني للخدمة في مؤسسات الدولةأ -9

 .غير مشمول بقانون المسائلة و العدالة -3

 .من االمراض و العاهات المستديمة باستثناء ذوي االحتياجات الخاصة ماسالن يكون أ-4

 .2/4/9113بعد  ن ال يكون ممن كانوا موظفين و تم عزلهم او فصلهم من الخدمةأ -5

 .عند التعاقد االهليةالدولة او الجامعات الحكومية او في دوائر نمعين ال يكون متقاعد اوأ -6

 .بعقد مسائي في جامعة اخرىن ال يكون متقدم للتعيين أ -7

 .قبل المباشرة بمهام التدريسي جامعة كربالء حصرا بعد قبوله ون يجتاز اختبار صالحية التدريس فأ -8

بمهام  قبل المباشرةبعد قبوله ومبادئ الحاسوب في جامعة كربالء ن يجتاز دورتي طرائق التدريس وأ -2

 .التدريس

 .االلتزام بالتدريس بمدة ال تقل عن عام دراسي كاملون يقدم كفالة شخصية لالستمرار أ -01

 .ينظم تعهد خطي بصحة المعلومات -00

الف دينار ( 511) الف دينار عراقي شهريا لحملة شهادة الدكتوراة و ( 751)  يكون راتب العقد -09

 .المعادل لشهادة الماجستير عراقي لحملة شهادة الماجستير و الدبلوم العالي

الجامعة أو )لجميع القوانين والتعليمات النافذة لدى الطرف األول ( المتقدم)الطرف األول يخضع  -03

 (.الكلية

 

 

 

 



والدبلوم المعادل  معايير المفاضلة بين المتقدمين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير

 للماجستير

 الحد االقصى  الدرجة  المعيار ت

1 
 معدل الشهادة للمتقدم

 (أ ) او خريج دولة فئة  االمتياز (درجة 31) 

 (ب ) جيد جدا ً او خريج دولة فئة  ( درجة 95) 

 (ج )  جيد او خريج فئة( درجة  91) 

 

31 

محاضر في جامعة )الخبرة السابقة  2

 (كربالء 
 10 لكل سنة( درجة 2)

 5 لكل سنة( درجة 1) عدد سنوات الخدمة في جامعات أخرى 3

 البحوث المنشورة 4
  (   IF, سكوبس او كالرفيت) لكل بحث عالمي ( درجة 2) 

 لكل بحث محلي او عالمي  (درجة واحدة) 
10 

 من ابناء محافظة كربالء 5
 ألبناء محافظة كربالء( درجة 05) 

 درجات للمحافظات األخرى 5
05 

 01 (درجات بواقع درجتين لكل طفل 6)للمتزوج و( درجات 4) متزوج 6

 5 درجات 5 االساتذةابناء  7

 5 درجات 5 ذوي الشهداء من الدرحة األولى 8

 01 للمحاضرة( درجات 11) درجة المحاضرة 2

 711  مجموع درجات المفاضلة الكلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :األختصاصات المطلوبة

 ت الكلية الشهادة والتخصص المطلوب العدد
 دكتوراه في هندسة الطرق والمواصالت 1

 1 كلية الهندسة

 دكتوراه في هندسة االنشاءات 1

 دكتوراه في هندسة الموارد المائية 1

 دكتوراه في هندسة مواد البناء 1

 دكتوراه في هندسة االتصاالت 1

 دكتوراه في هندسة االلكترونيك 1

 دكتوراه في هندسة القدرة الكهربائية 1

 دكتوراه في هندسة المكائن الكهربائية 1

 تطبيقي /دكتوراه في هندسة الميكانيك 1

 حراريات/ دكتوراه في هندسة الميكانيك 1

 دكتوراه هندسة حفر 1

 دكتوراه  هندسة مكامن 1

 دكتوراه هندسة جيولوجيا 1

 ماجستير هندسة البنى التحتية 2

 ماجستير هندسة االنشاءات 1

 ماجستير هندسة الطرق والمواصالت 1

 ماجستير هندسة ميكانيك التربة جيوتكنك 1

 ماجستير هندسة مواد البناء 1

 ماجستير هندسة الكترونيك 2

 ماجستير هندسة اتصاالت 2

 تطبيقي/ ماجستير هندسة ميكانيك  2

 حراريات/ ماجستير هندسة ميكانيك  2

 ماجستير هندسة نفط ادارة مكمنية 1

 ماجستير هندسة نفط 1

 ماجستير هندسة جيولوجيا 1

    

 عضوية كيمياء دكتوراه 2

 2 كلية العلوم

 عضوية كيمياء ماجستير 1

 العضوية كيمياء دكتوراه 2

 العضوية كيمياء ماجستير 1

 فيزياوية كيمياء دكتوراه 1

 فيزياوية كيمياء ماجستير 1

 تحليلية كيمياء دكتوراه 1

 تحليلية كيمياء ماجستير 2

 حياتية كيمياء دكتوراه 1

 حياتية كيمياء ماجستير 1

 مجهرية احياء دكتوراه 2

 مجهرية احياء ماجستير 2

 الحيوان علم في دكتوراه 3

 النبات علم في دكتوراه 2

 اصطناعي ذكاء/حاسوب دكتوراه 2

 اصطناعي ذكاء/حاسوب ماجستير 1

 البرامجيات هندسة دكتوراه 2

 برامجيات هندسة ماجستير 1

 البيانات قواعد في دكتوراه 1

 البيانات قواعد في ماجستير 1

 عام حاسوب علوم دكتوراه 2



 عام حاسوب علوم ماجستير 2

 االرض علم في ماجستسر 1

 عربية لغة  ماجستسر 1

 انكليزية لغة  ماجستسر 1

 وديمقراطية حرية/  انسان حقوق  ماجستسر 1

 عامة فيزياء ماجستير 1

 رياضيات ماجستير 1

    

 حاسبات ماجستير 1

 انكليزية لغة ماجستير 1 3 السياحية العلوم كلية

 فارسية لغة دكتوراه 1

    

 االعمال ادارة ماجستير 5

 4 واالقتصاد االدارة كلية

 االعمال ادارة دكتوراه 2

 االقتصاد في ماجستير 5

 االقتصاد في دكتوراه 2

 المحاسبة في ماجستير 5

 المحاسبة في دكتوراه 2

 ومصرفية مالية علوم ماجستير 7

 ومصرفية مالية علوم دكتوراه 2

 انكليزية لغة ماجستير 1

 عربية لغة ماجستير 1

 تجارب تصميم/ حصاءاماجستير  1

 احصائية تطبيقات/ احصاء ماجستير 1

    

 تدريس طرائق ماجستير 1

 5 الصرفة للعلوم التربية كلية

 النفس علم دكتوراه 1

 النفس علم ماجستير 1

 تربوي ارشاد دكتوراه 1

 انكليزية لغة ماجستير 1

 حاسبات ماجستير 1

 حاسبات دكتوراه 1

 عقدي تحليل دكتوراه 1

 رياضي احصاء ماجستير 1

 توبولوجي دكتوراه 1

 جبر دكتوراه 1

 جبر ماجستير 1

 معادالت ماجستير 1

 صرفة رياضيات دكتوراه 1

 صرفة رياضيات ماجستير 1

 ثانوي وتعليم ادارة ماجستير 1

 تطبيقية رياضيات دكتوراه 1

 تطبيقية رياضيات ماجستير 1

 فيزياوية كيمياء ماجستير 2

 عضوية كيمياء دكتوراه 1

 عضوية كيمياء ماجستير 1

 العضوية كيمياء دكتوراه 1

 العضوية كيمياء ماجستير 1

 تحليلية كيمياء ماجستير 1

 صناعية كيمياء ماجستير 1



 عامة كيمياء ماجستير 2

 حياتية كيمياء ماجستير 1

 نبات/ حياة علوم ماجستير 2

 حيوان/ حياة علوم ماجستير 1

 انسجة/حيوان/ حياة علوم دكتوراه 1

 مقارن تشريح/حيوان/حياة علوم دكتوراه 1

 وراثة/حيوان/  حياة علوم دكتوراه 1

 مجهرية احياء دكتوراه 1

    

 مايكروبية سموم/حياة علوم دكتوراه 1

 6 التطبيقية الطبية العلوم كلية

 الدم علم/  طب او حياة علوم دكتوراه 1

 الطبية الحشرات/الحشرات علم دكتوراه 1

 نسيجية امراض/ طب دكتوراه 1

 مجهرية احيياء/  حياة علوم دكتوراه 1

 مجهرية احياء/  حياة علوم ماجستير 1

 الوبائيات علم/طب او طبية تقنيات دكتوراه 1

 جزيئي بايلوجي/وراثية هندسة/ حياة علوم دكتوراه 1

 عضوية كيمياء/ كيمياء علوم دكتوراه 1

 انكليزية لغة دكتوراه 1

 تحليلية/  كيمياء علوم دكتوراه 1

 وتشريح فسلجة/  حياة علوم دكتوراه 1

 حياتية كيمياء/  كيمياء علوم دكتوراه 1

 حاسبات علوم دكتوراه 1

 طبية فيزياء/  فيزياء علوم دكتوراه 1

 مناعة/  حياة علوم دكتوراه 1

 حياتي احصاء/  واقتصاد ادارة دكتوراه 1

    

 كيمياء ماجستير 1

 7 التمريض كلية

 مجهرية احياء ماجستير 3

 حاسبات ماجستير 1

 بالغين/ تمريض دكتوراه 5

 بالغين/ تمريض ماجستير 6

 انكليزية لغة ماجستير 1

    

 قران علوم دكتوراه 2

 8 االسالمية العلوم كلية

 قران علوم ماجستير 3

 اسالمية وعلوم شريعة دكتوراه 1

 اسالمية وعلوم شريعة ماجستير 3

 انكليزية لغة ماجستير 1

 حاسوب علوم ماجستير 1

 تدريس طرائق ماجستير 1

 إسالمي تاريخ ماجستير 1

    

 رياضي طب/  رياضية تربية دكتوراه 1

 9 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية

 تدريب فسلجة/  رياضية تربية دكتوراه 1

 الحركة علوم/  رياضية تربية دكتوراه 1

 الرياضي النفس علم فلسفة/  رياضية تربية دكتوراه 1

 سلة كرة/  رياضية تربية ماجستير 1

 طائرة كرة/  رياضية تربية ماجستير 1

 قدم كرة/  رياضية تربية ماجستير 1



 

 يد كرة/  رياضية ماجستير 1

 مبارزة/  رياضية تربية ماجستير 1

 قوى العاب/  رياضية تربية ماجستير 2

 مصارعة/  رياضية بية تر ماجستير 1

 جمناستك/  رياضية تربية ماجستير 1

    

 صناعية جغرافية  دكتوراه 1

 11 االنسانية للعلوم التربية كلية

 صناعية جغرافية ماجستير 2

 الخرائط علم دكتوراه 1

 الخرائط علم ماجستير 1

 جيمورفولوجيا دكتوراه 1

 زراعية جغرافية دكتوراه 1

 زراعية جغرافية ماجستير 2

 سكان جغرافية دكتوراه 1

 سكان جغرافية ماجستير 1

 المدن جغرافية دكتوراه 1

 المدن جغرافية ماجستير 2

 وتلوث بيئة دكتوراه 1

 وتلوث بيئة ماجستير 1

 سياسية جغرافية دكتوراه 1

 سياسية جغرافية ماجستير 1

 تربوي ارشاد ماجستير 2

 النمو  نفس علم دكتوراه 1

 النمو نفس علم ماجستير 1

 التربوي النفس علم دكتوراه 1

 التربوي النفس علم ماجستير 2

 وتقويم قياس دكتوراه 1

 وتقويم قياس ماجستير 1

 تربوية ادارة ماجستير 1

 نفسية صحة ماجستير 1

 التجريبي النفس علم ماجستير 1

 ادب/ انكليزية لغة دكتوراه 1

 ادب -إنكليزية لغة ماجستير 7

 انكليزية لغة دكتوراه 1

 انكليزية لغة ماجستير 8

 االنكليزية اللغة تدريس طرائق دكتوراه 1

 االنكليزية اللغة تدريس طرائق ماجستير 2

    

 مدني قانون دكتوراه 3

 11 القانون كلية

 مدني قانون ماجستير 2

 حاسبات ماجستير 1

 اداري قانون دكتوراه 1

 جنائي قانون دكتوراه 1

 شخصية احوال قانون ماجستير 2

 تجاري قانون دكتوراه 1

 انكليزية لغة ماجستير 1

 عام دولي قانون دكتوراه 1

 االجتماعي والضمان العمل قانون ماجستير 1


