
  اعالن 

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

بخصوص فصل كادر الدراسة المسائية   2019المحترم بتاريخ السادس من نيسان 

عن فتح باب التقديم  وللمرة الثانية  اسة الصباحية, تعلن جامعة كربالءعن الدر

للتعاقد كمحاضر خارجي على  )(الدكتوراه والماجستيرلحملة الشهادات العليا 

ً ان فترة التقديم تبدأ  , الدراسة المسائية في كلياتها وفقا للشروط المرفقة طيا علما

, على ان يتم   2019/  10 /22 ثالثاءيوم المن تاريخ نشر هذا االعالن لغاية 

جميع حقول   االلكترونية, بشرط مألالتقديم مباشرة خالل رابط االستمارة 

 بالوثائق الساندة وبخالف ذلك سوف تهمل االستمارة .   االستمارة وتعزيزها

  الية التقديم:

 ثالثاءيوم اللغاية  10/10/2019  تطلق استمارة التقييم االلكتروني على موقع الجامعة اعتبارا من -1

22/ 10   /2019 .  

تسليمها مع المستمسكات الورقية المطلوبة الى اللجنة  و األستمارة األلكترونيةبسحب لمتقدم يقوم ا -2

ة نهاية الدوام  لغاي 2019/ 10/ 23 خالل الفترة من للتقاعد معهاقدم تفي الكلية التي المختصة الفرعية 

  2019/ 24/10 خميسالرسمي ليوم ال

لغاية نهاية الدوام   10/ 27للفترة من  كليةفي الاللجنة الفرعية المختصة تتم مقابلة المتقدمين من قبل  -6

وفي حالة عدم حضوره المقابلة   محاضرةبلقاء كل متقدم  , حيث يطلب من2019/  29/10الرسمي ليوم 

  . والقائه المحاضرة يستبعد من الترشيح

االعتراضات   مدةو تكون  2019/ 31/10بتاريخ  االلكتروني  كليةال تعلن االسماء المرشحة على موقع -7

  . 2019/ 4/11 الموافق نهاية الدوام الرسمي ليوم األثنين لغاية

  .2019/ 11/ 6بتاريخ   تعلن االسماء بشكلها النهائي على موقع الجامعة االلكتروني -8

  



  ثانيا: شروط التعاقد 

  ن يكون عراقيا.أ -1

  ن يكون ضمن السن القانوني للخدمة في مؤسسات الدولة.أ -2

  مشمول بقانون المسائلة و العدالة.غير  -3

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

  .2003/ 9/4بعد  ن ال يكون ممن كانوا موظفين و تم عزلهم او فصلهم من الخدمةأ -5

  . عند التقديم االهليةحكومية اوالدولة او الجامعات ال في دوائرأو متعاقدا  نمعي ن ال يكون متقاعد اوأ -6

  قبل المباشرة بمهام التدريس. ي جامعة كربالء حصرا بعد قبوله ون يجتاز اختبار صالحية التدريس فأ -7

  بعد قبوله  مبادئ الحاسوب في جامعة كربالء ن يجتاز دورتي طرائق التدريس وأ -8

  .المدة الواردة بالعقد يس بمدة ال تقل عن االلتزام بالتدرن يقدم كفالة شخصية لالستمرار وأ -9

  .ويتحمل المسؤولية القانونية عن صحة المعلومات التي قدمها ينظم تعهد خطي بصحة المعلومات   -11

والدبلوم المعادل  معايير المفاضلة بين المتقدمين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير
  للماجستير

  الحد االقصى    الدرجة    المعيار  ت

1 
  معدل الشهادة للمتقدم 

  )  ا (لخريجي العراق والدول من فئة  0.3المعدل يضرل بالرقم 
  فئة  ( ب )  بالنسبة للدول 0.25ويضرب المعدل بالرقم 

  ( ج )  فئة بالنسبة للدول من 0.2 ويضرب بالرفم
30 

 15  درجة) لكل سنة  2(  في جامعة كربالء كتدريسي محاضر   2

 4  درجة) لكل سنة  1(  في جامعات أخرىمحاضر كتدريسي  3

    )   IFدرجة) لكل بحث عالمي ( سكوبس او كالرفيت,  2(  فقط  البحوث المنشورة 4
  لكل بحث محلي او عالمي  ) درجة واحدة( 

6 

  من ابناء محافظة كربالء  5
  درجة) ألبناء محافظة كربالء 15( 

  درجات للمحافظات األخرى  5
15 

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

 5  درجات  5  ابناء االساتذة 7

 5  درجات  5  ذوي الشهداء من الدرحة األولى  8

 10  درجات)   10(  مقابلة درجة ال 9

 100    مجموع درجات المفاضلة الكلي  

  



  األختصاصات:

 العدد  الشهادة  االختصاص  الكلية  ت
  فسلجه علوم حياة او علوم طبية/  الطبية التطبيقية العلوم  1

 طبية
 1 ماجستير او دكتوراه 

 1 ماجستير او دكتوراه  علوم حياة / بايلوجي جزئي   2
علوم كيمياء او علوم طبية /    3

 كيمياء حياتية 
 1 ماجستير او دكتوراه 

 1 ماجستير او دكتوراه  علوم حياة/ سموم مايكروبية   4
 1 ماجستير او دكتوراه  كيمياء/ تحليلية او عضوية علوم   5
 1 ماجستير او دكتوراه  علم الحاسوب    6
 1 ماجستير او دكتوراه   لغة انكليزية    7
 10 ماجستير  تمريض   التمريض  8
 1 ماجستير  حاسبات    9

 1 ماجستير  لغة انكليزية    10
 1 ماجستير  تدريس  طرائق التربية للعلوم الصرفة  11
 1 ماجستير  علم النفس   12
 1 ماجستير  ارشاد تربوي  13
 1 ماجستير  لغة انكليزية   14
 1 ماجستير  حاسبات   15
 1 ماجستير  لغة عربية   16
 1 ماجستير  الرياضيات / تبولوجي   17
 1 ماجستير  الرياضيات / جبر   18
 1 ماجستير  رياضيات صرفة  19
 1 ماجستير  رياضيات تطبيقية   20
 1 ماجستير  الكيمياء العضوية   21
 1  ماجستير  الكيمياء الال عضوية   22

 1 ماجستير  علوم الحياة / انسجة   23
 1 ماجستير  علوم حياة / تشريح مقارن   24
 1 ماجستير  علوم حياة / وراثة    25
 1 ماجستير  علوم حياة / احياء مجهرية   26

 1 ماجستير  تشريح نبات علوم حياة /   27
 2 دكتوراه او ماجستير  ادارة االعمال  االدارة واالقتصاد  28
 2 دكتوراه او ماجستير  اقتصاد   29
 2 دكتوراه او ماجستير  علوم مالية ومصرفية   30
 2 دكتوراه او ماجستير  محاسبة   31
 1  دكتوراه او ماجستير   لغة عربية   32
  1 ماجستير  / لغة  وآدابها لغة عربية   العلوم االسالمية  33

 1 دكتوراه او ماجستير   كيمياء تحلياية   
 1 دكتوراه او ماجستير  كيمياء عضوية  العلوم  34
 2 وراه او ماجستير تدك كيمياء العضوية   35
 1 دكتوراه او ماجستير  كيمياء حياتية   36
 2 دكتوراه او ماجستير  احياء مجهرية   37
 2 دكتوراه او ماجستير  علم الحيوان   38
 2 دكتوراه او ماجستير  علم النبات   39
 1 دكتوراه او ماجستير  شبكات حاسوب /  40
 1 دكتوراه او ماجستير  هندسة البرامجيات   41



 1 دكتوراه او ماجستير  قواعد البيانات   42
 1 ماجستير  علم االرض   43
 1 ماجستير  لغة انكليزية   44
 1 ماجستير  رياضيات  العلوم  45
 1  ماجستير او دكتوراه   كيمياء فيزياوية    46
 2  ماجستير او دكتوراه  لغة انكليزية/ لغة  التربية للعلوم االنسانية  47
 3 ماجستير  / ادب  نكليزية لغة ا  48
 7 ماجستير  لغة انكليزية / لغة   49
 1  ماجستير  طرائق تدريس   50
 1 دكتوراه او ماجستير  علم الخرائط   51
 1 دكتوراه او ماجستير  ي فولوججمو   52
 1 دكتوراه او ماجستير  ة زراعيجغرافية /  53
 1 دكتوراه او ماجستير  سكان جغرافية /  54
 1 دكتوراه او ماجستير  مدن جغرافية /  55
 1 ماجستير  بيئة وتلوث جغرافية /  56
 1 دكتوراه او ماجستير  جغرافية سياسية   57
 1 ماجستير  ارشاد تربوي  58
 1 ماجستير او دكتوراه  علم نفس النمو   59
 1 ماجستير  علم نفس النمو   60
 1 ماجستير  علم نفس تربوي   61
 1 ماجستير او دكتوراه  و وتقويم  قياس   62
 1 ماجستير  و وتقويم  قياس   63
 1 ماجستير  صحة نفسية    64
 1 ماجستير  علم نفس تجريبي    65
 1 ماجستير دكتوراه او  نحو العربي    66
 1 دكتوراه او ماجستير  الصرف    67
 1 دكتوراه او ماجستير  بالغة    68
 1 دكتوراه او ماجستير  ادب جاهلي    69
 1 دكتوراه او ماجستير  ادب اسالمي    70
 1 دكتوراه او ماجستير  ادب عباسي    71
 1 دكتوراه او ماجستير  ادب حديث    72
 1 ماجستير دكتوراه او  نقد حديث    73
 1 ماجستير   حاسبات    74
 1 دكتوراه او ماجستير   تاريخ العراق    75
 1 دكتوراه او ماجستير   تاريخ ايران وتركيا    76
 1 دكتوراه او ماجستير   تاريخ اسيا    77
 1 دكتوراه او ماجستير   تاريخ اوربا    78
 1 دكتوراه او ماجستير   تاريخ قديم    79
 2 دكتوراه او ماجستير  احوال شخصية شريعة او    القانون   80
 1 دكتوراه او ماجستير  القانون المدني    81
 1 دكتوراه او ماجستير  مرافعات مدنية    82
 1 دكتوراه او ماجستير  قانون اداري    83
 1 دكتوراه او ماجستير  قانون دولي عام   84
  2  ماجستير   هندسة ميكانيك تطبيقي   الهندسة   85
  2  ماجستير   الميكانيك الحراريات هندسة      86
  3  ماجستير   هندسة البنى التحتية / انشاءات     87
هندسة البنى التحتية / موارد      88

  مائية 
  2  ماجستير 



  1  ماجستير   هندسة البنى التحتية/ صحية     89
هندسة مواد بناء/ بنى تحتية او      90

  هندسة مدني 
  1  ماجستير 

  1  ماجستير   هندسة قدرة كهربائية     91
  1  ماجستير   هندسة مكائن كهربائية     92
  1  ماجستير   هندسة سيطرة وحاسبات     93
  3  ماجستير   هندسة نفط     94
  2  ماجستير   هندسة كهروكيمياوية     95
  2  ماجستير   هندسة جيولوجيا     96
  1  ماجستير   اللغة االنكليزية   العلوم السياحية   97
التربية البدنية وعلوم    98

  الرياضة 
  1 دكتوراه او ماجستير   التشريح 

  1 دكتوراه او ماجستير   تاريخ التربية الرياضية     99
  1 دكتوراه او ماجستير   االحصاء الرياضي     100
  1 دكتوراه او ماجستير   االختبار والقياس     101
  1 دكتوراه او ماجستير   البحث العلمي     102
  1 ماجستير دكتوراه او   اصابات وتاهيل رياضي     103
  1 دكتوراه او ماجستير   التعلم الحركي     104
  1 دكتوراه او ماجستير   علم النفس الرياضي     105
  1 دكتوراه او ماجستير   رياضة الخواص     106
  1 دكتوراه او ماجستير   إدارة وتنظيم     107

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

  

  

  

  

  

  

  


