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ـــتي  ـــد لمدرس ـــا مجي ـــة ماضي ـــة الكوف ـــت جامع ورث
الكوفـــة والنجـــف اللتيـــن تعـــودان الكثـــر مـــن 
اربعـــة عشـــر قرنـــا مـــع انتشـــار االســـالم فـــي 
ـــذا  ـــى ه ـــا عل ـــن حرصن ـــذه االرض المباركـــة. وم ه
اإلرث الضخـــم كان لزامـــا علينـــا أن نضـــع فـــي 
برنامجنـــا مـــا يطـــور هـــذا المشـــروع العلمـــي 
ـــث  ـــي البح ـــة ف ـــد ثابت ـــاء قواع ـــن إرس ـــر م الكبي
ـــة  ـــات األولي ـــي بالدراس ـــليم والرق ـــي الس األكاديم
ـــدو  ـــداع لتغ ـــكار واإلب ـــة واالبت ـــى األصال ـــا إل والعلي
ـــات  ـــى الجامع ـــارب إل ـــي مق ـــتوى علم ـــة بمس الجامع

ـــة . ـــة المتقدم العالمي
وجامعة الكوفة تضم اليوم:

• 22 اثنتيـــن وعشـــرين كليـــة وســـتة مراكـــز 
بحثيـــة وخدميـــة.

• يعمـــل فيهـــا 2144 تدريســـيا، 2478 موظفـــا 
وموظفـــة.

ـــتين  ـــي الدراس ـــة، ف ـــا وطالب ـــد 27.007 طالب • ويوج
ـــائية. ـــة والمس الصباحي

• و2078 طالبا وطالبة في الدراسات العليا.
ـــى  ـــد إل ـــة فـــي عهدهـــا الجدي ـــة الكوف وتســـعى جامع
ـــة  ـــات العربي ـــع الجامع ـــاون م ـــاق التع ـــيع آف توس
ـــة  ـــات العلمي ـــد االتفاق ـــة بعق ـــالمية واالجنبي واإلس
ـــجيع  ـــالب وتش ـــاتذة والط ـــارات لألس ـــادل الزي وتب
البحـــث والتأليـــف .وعقـــدت الجامعـــة عـــددا 
ـــة  ـــة وإقليمي ـــات عربي ـــع جامع ـــات م ـــن االتفاقي م
ـــاق  ـــو آف ـــير نح ـــذ الس ـــوم تغ ـــي الي ـــة. وه وأجنبي
أرحـــب، خدمـــة ألبنـــاء وطننـــا ومدينتنـــا، وبمـــا 
يحقـــق المزيـــد مـــن الرقـــي والتقـــدم العلمـــي 

والمعرفـــي،
واهلل تعالى وليُّ التوفيق.

تقديم بقلم السيد رئيس جامعة الكوفة
أ.د. محسن عبد الحسين الظالمي
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نبذة تعريفية عن جامعة الكوفة: 
ســت جامعــة الكوفــة فــي الســابع والعشــرين مــن كانــون األول )ديســمبر( مــن عــام  ُأسِّ
ــورت  ــت وتط ــمَّ نم ــات، واآلداب، ث ــة للبن ــب، والتربي ــي: الط ــات، ه ــالث كلي 1987م، بث
واتســعت بمــرور الزمــن؛ لتضــمَّ اليــوَم إحــدى وعشــرين كليــًة فــي تخّصصــات علميــة 
ــا التــي اســتحدثت عــام 2017، وهــي  وإنســانية شــّتى، فضــال عــن عمــادة الدراســات العلي
تخّطــط للتوّســع األفقــي والعمــودي لتشــمل العلــوم واآلداب والمعــارف والفنــون كاّفــة.
ــة  ــبب طبيع ــة؛ بس ــاٍت جّم ــرة وصعوب ــاٍت كبي ــك ـ تحدي ــاء ذل ــي أثن ــت ـ ف ــد واجه وق
السياســات الطائفيــة التــي أتبعهــا النظــام الُمبــاد، منــذ أن كانــت مشــروعا لجامعــة أهليــة 
ــا  ــدادا تاريخي ــدُّ امت ــدة تع ــة العتي ــذه الجامع ــى أنَّ ه ــرن الماضــي؛ عل ــتينات الق ــي س ف
ــة  ــن االنتفاض ــث م ــام البع ــذ نظ ــا اتخ ــن هن ــف. م ــة والنج ــتي الكوف ــا لمدرس حضاري
الشــعبانية المباركــة، فــي آذار مــن ســنة 1991م، حّجــة إللغائهــا، فصــدر قــرار إلغائهــا، 
ثــمَّ أعيــدت بقــرار سياســي أيضــا فــي الســنة نفســها؛ لتواصــل مســيرتها األكاديميــة فــي 
جــدٍّ واجتهــاد وصبــر وأنــاة، حتــى بلغــت مــا بلغتــه مــن تطــّوٍر ورقــي فــي ســّلم األداء 

ــن. ــي الرصي ــاد األكاديم ــي واالعتم الجامع
http://www.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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جامعة الكوفة
تاريخ التأسيس: 1987

االقسام والفروع العلمية: 102
عــدد الطلبــة: )12734( طالبــة، )8908( طالــب، )21643( المجمــوع فــي الدراســة الصباحيــة؛ 

و)2177( طالبــة، )3187( طالــب، )5364( المجمــوع فــي الدراســة المســائية.
عدد طلبة الدراسات العليا: )1098( طالبة، )980( طالب، )2078( المجموع.

عدد الموظفين: 2478 موظفا وموظفة
 عدد التدريسيين: )230( أستاذ، )629( أستاذ مساعد، )723( مدرس، )562( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس)*(الكلياتت
5022كلية الفقه1
1786كلية الطب2
10084كلية التربية للبنات3
6054كلية اآلداب4
5552كلية اإلدارة واالقتصاد5
6042كلية العلوم6
6130كلية الهندسة7
5052كلية الزراعة8
1010كلية الصيدلة9
1020كلية القانون 10
1000كلية طب األسنان11
1010كلية التمريض12
1130كلية الطب البيطري13
2220كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب14
1030كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية15
3020كلية التربية األساسية16
4010كلية التربية17
3100كلية التخطيط العمراني18
2000كلية اآلثار19
1100كلية العلوم السياسية20
2000كلية اللغات21

67185522المجموع
)*( عدد البرامج
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كلية الطب
تاريخ التأسيس: 1977

السريرية  العلمية  الفروع  العلمية:  الفروع 
االطفال،  طب  الجراحة،  الباطني،  الطب  وتشمل: 

نسائية و توليد، الجراحة البولية.
الفروع العلمية االساسية وتشمل: وظائف االعضاء 
علم  العدلي،  والطب  االمراض  علم  )الفسلجة(، 
االدوية، طب االسرة والمجتمع، الكيمياء والكيمياء 

الحياتية، االحياء المجهرية، التشريح البشري.
عدد الطلبة: )482( طالبة، )375( طالب، )857( 

المجموع.
عدد طلبة الدراسات العليا: )118( طالبة، )75( 

طالب، )193( المجموع.
عدد الموظفين: 146

عــدد التدريســيين: )40( أســتاذ، )89( أســتاذ 
ــاعد. ــدرس مس ــدرس، )22( م ــاعد، )82( م مس

للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا:
http://med.uokufa.edu.iq 

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوسكلية الطب
الفروع العلمية السريرية

الطب الباطني

الجراحة

طب االطفال

نسائية و توليد

الجراحة البولية

الفروع العلمية االساسية
وظائف االعضاء )الفسلجة(

علم االمراض والطب العدلي

علم االدوية

طب االسرة والمجتمع

الكيمياء والكيمياء الحياتية

االحياء المجهرية

التشريح البشري
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كلية التربية للبنات
تاريخ التأسيس: 1987

ــوم  ــاء، عل ــاء، الفيزي ــات، الكيمي ــة، الرياضي ــة، الجغرافي ــة العربي ــة: اللغ ــروع العلمي الف
ــس. ــم النف ــة وعل ــم التربي ــخ، وقس ــة، التاري ــة الرياضي ــبات، التربي ــاة، الحاس الحي

عدد الطلبة: )3392( طالبة، )0( طالب، )3392( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )341( طالبة، )7( طالب، )348( المجموع.

عدد الموظفين: 153
 عدد التدريسيين: )59( أستاذ، )95( أستاذ مساعد، )84( مدرس، )44( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوسكلية التربية للبنات
تاريخ
فيزياء

كيمياء

جغرافية

رياضيات

علوم حياة
اللغة العربية

التربية الرياضية 

الحاسبات
علم النفس

http://edu-girls.uokufa.edu.iqللمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية اآلداب
تاريخ التأسيس: 1989

االقســام العلمية:اللغــة العربيــة، التاريــخ، الفلســفة، الجغرافيــة، اللغــة اإلنكليزيــة، 
ــي. ــع المدن المجتم

عدد الطلبة: )966( طالبة، )921( طالب، )1887( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )89( طالبة، )98( طالب، )187( المجموع.

عدد الموظفين: 81
عدد التدريسيين: )35( أستاذ، )45( أستاذ مساعد، )41( مدرس، )19( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
جغرافية

تاريخ

فلسفة 

اللغة العربية

اللغة االنكليزية

http://arts.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية اإلدارة واالقتصاد
تاريخ التأسيس: 1993

ــة،  ــة والمصرفي ــوم المالي ــبة، العل ــال، والمحاس ــاد، إدارة األعم ــة: االقتص ــام العلمي االقس
ــياحة والس

عدد الطلبة: )772( طالبة، )1497( طالب، )2269( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )102( طالبة، )242( طالب، )344( المجموع.

عدد الموظفين: 77
عدد التدريسيين: )19( أستاذ، )29( أستاذ مساعد، )44( مدرس، )17( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
االقتصاد

إدارة األعمال

المحاسبة

العلوم المالية والمصرفية

السياحة

http://mng.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية العلوم
تاريخ التأسيس: 1993

االقســام العلميــة: الكيميــاء، علــوم الحيــاة، الفيزيــاء، التحليــالت المرضيــة، البيئــة، وعلــوم 
األرض

عدد الطلبة: )808( طالبة، )744( طالب، )1552( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )122( طالبة، )117( طالب، )239( المجموع.

عدد الموظفين: 126
عدد التدريسيين: )23( أستاذ، )83( أستاذ مساعد، )68( مدرس، )67( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
الكيمياء

علوم الحياة

الفيزياء

التحليالت المرضية

البيئة

علوم األرض

http://sci.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية الهندسة 
تاريخ التأسيس: 1993

االقســام العلمية:الهندســة المدنيــة، الميكانيــك )اســتحدث فــرع التبريــد والتكييــف 2017(، 
ــوارد  ــة 2014(، المنشــآت والم ــواد الطبي ــرع الم ــواد )اســتحدث ف ــاء، وهندســة الم الكهرب

المائيــة، وهندســة األلكترونيــك واالتصــاالت.
عدد الطلبة: )733( طالبة، )680( طالب، )1413( المجموع. 

عدد طلبة الدراسات العليا: )38( طالبة، )50( طالب، )88( المجموع.
عدد الموظفين: 148

عدد التدريسيين: )2( أستاذ، )51( أستاذ مساعد، )91( مدرس، )136( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
الهندسة المدنية

الميكانيك

المنشآت والموارد المائية

هندسة المواد

الهندسة الكهربائية 

هندسة األلكترونيك واالتصاالت

http://eng.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية الزراعة
تاريخ التأسيس: 1997

ــات، البســتنة وهندســة الحدائــق، اإلنتــاج الحيوانــي، علــوم  االقســام العلميــة: وقايــة النب
األغذيــة، والتربــة والمــوارد المائيــة.

عدد الطلبة: )345( طالبة، )436( طالب، )781( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )46( طالبة، )50( طالب، )96( المجموع.

عدد الموظفين: 114
عدد التدريسيين: )5( أستاذ، )28( أستاذ مساعد، )44( مدرس، )23( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
وقاية النبات

البستنة وهندسة الحدائق

اإلنتاج الحيواني

علوم األغذية

التربة والموارد المائية

http://agr.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية الصيدلة
تاريخ التأسيس: 1999

الفــروع العلميــة: صيدالنيــات، الصيدلــة الســريرية، الكيميــاء الصيدالنيــة، األدويــة 
والســموم، العلــوم المختبريــة الســريرية، والعقاقيــر.

عدد الطلبة: )642( طالبة، )334( طالب، )976( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )12( طالبة، )8( طالب، )20( المجموع.

عدد الموظفين: 108
عدد التدريسيين: )1( أستاذ، )25( أستاذ مساعد، )21( مدرس، )42( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
صيدالنيات 

الصيدلة السريرية

الكيمياء الصيدالنية

األدوية والسموم

العلوم المختبرية السريرية

العقاقير

http://phar.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية القانون
تاريخ التأسيس: 2004

االقسام العلمية: القانون العام والقانون الخاص
عدد الطلبة: )357( طالبة، )602( طالب، )959( المجموع. 

عدد طلبة الدراسات العليا: )33( طالبة، )64( طالب، )97( المجموع.
عدد الموظفين: 44

 عدد التدريسيين: )6( أستاذ، )17( أستاذ مساعد، )15( مدرس، )9( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
القانون العام

القانون الخاص

http://law.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية الفقه
تاريخ التأسيس: 2004

ــة،  ــة العربي ــم، اللغ ــرآن الكري ــوم الق ــه، عل ــالمي وأصول ــه اإلس ــة: الفق ــام العلمي االقس
ــريف. ــث الش ــوم الحدي ــم عل ــالمي، وقس ــر اإلس ــدة والفك العقي

عدد الطلبة: )697( طالبة، )406( طالب، )1103( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )57( طالبة، )131( طالب، )188( المجموع.

عدد الموظفين: 51
عدد التدريسيين: )15( أستاذ، )30( أستاذ مساعد، )20( مدرس، )7( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
الفقه اإلسالمي وأصوله

)*(علوم القرآن الكريم

اللغة العربية

العقيدة والفكر اإلسالمي

علوم الحديث الشريف
)*( دكتوراه في علوم القرآن والحديث الشريف

http://fqh.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية طب األسنان
تاريخ التأسيس: 2006

ــن، صناعــة األســنان،  ــم والوجــه والفكي ــوم األساســية، جراحــة الف الفــروع العلميــة: العل
معالجــة األســنان، طــب الفــم وأمراضــه، طــب أســنان األطفــال، والتقويــم والطــب الوقائي.

عدد الطلبة: )339( طالبة، )231( طالب، )570( المجموع. 
عدد الموظفين: 118

عدد التدريسيين: )4( أستاذ، )17( أستاذ مساعد، )14( مدرس، )28( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
العلوم األساسية

جراحة الفم والوجه والفكين

صناعة األسنان

معالجة األسنان

طب الفم وأمراضه

طب أسنان األطفال

التقويم والطب الوقائي

http://dent.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية التمريض
تاريخ التأسيس: 2007

الفــروع العلميــة:  العلــوم األساســية، أساســيات التمريــض، تمريــض البالغيــن، صحــة األم 
والوليــد، تمريــض األطفــال، الصحــة النفســية والعقليــة، تمريــض صحــة المجتمــع.

عدد الطلبة: )414( طالبة، )100( طالب، )514( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )28( طالبة، )16( طالب، )44( المجموع.

عدد الموظفين: 76
عدد التدريسيين: )1( أستاذ، )8( أستاذ مساعد، )11( مدرس، )13( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
العلوم األساسية 

أساسيات التمريض

تمريض البالغين

صحة األم والوليد

تمريض األطفال

الصحة النفسية والعقلية

تمريض صحة المجتمع

http://nurs.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
التشريح

الفسلجة

الصحة العامة

السريريات

األحياء المجهرية

األمراض

كلية الطب البيطري
تاريخ التأسيس: 2008

الفــروع العلميــة: التشــريح، الفســلجة، الصحــة العامــة، الســريريات، األحيــاء المجهريــة، 
واألمــراض

عدد الطلبة: )84( طالبة، )144( طالب، )228( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )4( طالبة، )11( طالب، )15( المجموع.

عدد الموظفين: 77
عدد التدريسيين: )1( أستاذ، )16( أستاذ مساعد، )33( مدرس، )10( مدرس مساعد.

http://vet.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 

18



الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
الرياضيات

الحاسوب

كلية علوم الحاسوب والرياضيات
تاريخ التأسيس: 2008

االقســام العلميــة: الحاســوب والرياضيــات. وتمنــح الكليــة شــهادة البكالوريــوس والدبلــوم 
العالــي والماجســتير فــي تخّصصــي )علــوم الحاســوب( و)الرياضيــات(.

عدد الطلبة: )330( طالبة، )279( طالب، )609( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )63( طالبة، )41( طالب، )104( المجموع.

عدد الموظفين: 57
عدد التدريسيين: )6( أستاذ، )6( أستاذ مساعد، )21( مدرس، )30( مدرس مساعد.

http://mathcomp.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
االقســام العلميــة: العلــوم النظريــة، األلعــاب الفرديــة، األلعــاب الفرقيــة، وعلــوم التربيــة 

الرياضيــة.
تاريخ التأسيس: 2008

االقسام العلمية: 
عدد الطلبة: )83( طالبة، )253( طالب، )336( المجموع. 

عدد طلبة الدراسات العليا: )2( طالبة، )38( طالب، )40( المجموع.
عدد الموظفين: 39

عدد التدريسيين: )6( أستاذ، )8( أستاذ مساعد، )7( مدرس، )9( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
العلوم النظرية

ااأللعاب الفردية

األلعاب الفرقية

http://phys-edu.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية التربية األساسية
تاريخ التأسيس: 2009

االقسام العلمية: اللغة العربية، التربية اإلسالمية، ورياض األطفال. 
عدد الطلبة: )674( طالبة، )905( طالب، )1579( المجموع. 

عدد طلبة الدراسات العليا: )20( طالبة، )21( طالب، )41( المجموع.
عدد الموظفين: 64

عدد التدريسيين: )9( أستاذ، )22( أستاذ مساعد، )18( مدرس، )8( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
اللغة العربية

التربية اإلسالمية

ورياض األطفال

http://baedu.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية التربية
تاريخ التأسيس: 2009

ــة  ــرآن والتربي ــة، والق ــة الفني ــة، التربي ــة االنجليزي ــوب، اللغ ــة: الحاس ــام العلمي االقس
ــالمية. اإلس

عدد الطلبة: )873( طالبة، )233( طالب، )1106( المجموع. 
عدد طلبة الدراسات العليا: )4( طالبة، )1( طالب، )5( المجموع.

عدد الموظفين: 58
عدد التدريسيين:)10( أستاذ، )19( أستاذ مساعد، )30( مدرس، )30( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
الحاسوب

اللغة االنجليزية

التربية الفنية

القرآن والتربية اإلسالمية

http://edu.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية التخطيط العمراني
تاريخ التأسيس: 2011

االقسام العلمية: التخطيط الحضري، التخطيط البيئي، والتخطيط اإلقليمي
عدد الطلبة: )244( طالبة، )192( طالب، )436( المجموع. 

عدد طلبة الدراسات العليا: )9( طالبة، )6( طالب، )15( المجموع.
عدد الموظفين: 60

عدد التدريسيين: )2( أستاذ، )4( أستاذ مساعد، )22( مدرس، )17( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
التخطيط الحضري

التخطيط البيئي

التخطيط اإلقليمي

http://physicalplanning.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية اآلثار
تاريخ التأسيس: 2011

االقسام العلمية: اآلثار العراقية القديمة واآلثار اإلسالمية.
عدد الطلبة: )74( طالبة، )109( طالب، )183( المجموع. 

عدد الموظفين: 37
عدد التدريسيين: )1( أستاذ، )4( أستاذ مساعد، )4( مدرس، )11( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
اآلثار العراقية القديمة

اآلثار اإلسالمية

http://arch.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية العلوم السياسية
تاريخ التأسيس: 2013

االقسام العلمية: العلوم السياسية
عدد الطلبة: )164( طالبة، )338( طالب، )502( المجموع. 

عدد طلبة الدراسات العليا: )3( طالبة، )11( طالب، )14( المجموع.
عدد الموظفين: 34

عدد التدريسيين: )1( أستاذ، )10( أستاذ مساعد، )11( مدرس، )6( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
علوم سياسية

http://politicalsciences.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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كلية اللغات
تاريخ التأسيس: 2014

االقسام العلمية: اللغة االنكليزية واللغة التركية.
عدد الطلبة: )261( طالبة، )130( طالب، )391( المجموع. 

عدد الموظفين: 28
عدد التدريسيين: )3( أستاذ، )5( أستاذ مساعد، )5( مدرس، )6( مدرس مساعد.

الدكتوراهالماجستيرالدبلوم العاليالبكالوريوس
اللغة اإلنكليزية

اللغة التركية

http://languages.uokufa.edu.iq للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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عمادة الدراسات العليا
تاريخ التأسيس: 2017

االقسام العلمية: ال يوجد.
عدد الموظفين: 9

عدد التدريسيين: )0( أستاذ، )1( أستاذ مساعد، )0( مدرس، )1( مدرس مساعد.
http://www.uokufa.edu.iq/postgraduate للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا: 
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مراكز البحث العلمي والمراكز الخدمية

مركز دراسات الكوفة
تاريخ التأسيس: 1992

األقســام البحثيــة: األديــان والمذاهب والحضارات، وقســم الدراســات المســتقبلية، والدراســات 
ــة والتحقيق. المنهجي

عدد الباحثين: )4( أستاذ، )7( أستاذ مساعد، )0( مدرس، )5( مدرس مساعد.
عدد الموظفين: 18

مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي
تاريخ التأسيس: 2006

مركز البحث والتأهيل المعلوماتي 
تاريخ التأسيس: 2008

مركز التعليم المستمر
تاريخ التأسيس: 2008

 :)Toefl( مركز التوفل
تاريخ التأسيس: 2008

مركز التحسس النائي
تاريخ التأسيس: 2012
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المبادرات العالمية والتعاون الدولي
*تأســيس كرســي اليونســكو لتطويــر دراســات الحــوار بيــن  االديــان فــي العالم االســالمي 
)2016( والــذي يســعى الــى االســهام فــي تطويــر دراســة المجتمعــات غيــر االســالمية فــي 
ــرام  ــلمي واحت ــش الس ــة الحــوار والتعاي ــلمة. وتشــجيع ثقاف ــة المس ــدان ذات الغالبي البل

حقــوق االخريــن.
*انشاء وحدة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )2017(.

ــذي  ــي وال ــه االتحــاد االوروب *الشــراكة فــي مشــروع EDUU : وهــو مشــروع يمول
يهــدف الــى ربــط الجامعــات والمتاحــف وزيــادة الوعــي حــول تاريــخ العــراق وآثــاره.
 Education and Cultural Heritage Enhancement for Social

Cohesion in Iraq
ــي  ــم ف ــين التعلي ــى تحس ــدف ال ــذي يه ــروع  WALADU: وال ــي مش ــراكة ف *الش
ــوم  ــة العل ــل لطلب ــرص العم ــادة ف ــراق وزي ــي الع ــة ف ــة والتاريخي ــات االثاري الموضوع

ــراق. ــي الع ــة ف االثاري
 Development and Structuring Of BA Courses in Archaeology in

Iraq
ــات:  ــك الجامع ــرز تل ــن اب ــة وم ــة واالجنبي ــات االقليمي ــع الجامع ــاون م ــات التع *اتفاقي
جامعــة شــنغهاي الصينيــة وجامعــة شــيفيلد البريطانيــة وجامعــة هيــدل بيــرغ االلمانيــة، 
وجامعــة ديكــن االســترالية وجامعــة ايــران للعلــوم الطبيــة وجامعــة فردوســي االيرانيــة 

وجامعــة صنعتــي شــريف االيرانيــة.
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المكتبة المركزية
ــا  ــار بتصميمه ــت األنظ ــة، ُتلف ــة الجامعي ــات المدين ــة بناي ــة المركزي ــدر المكتب تتص
مــت فــي صــرٍح معمــاري حضــاري؛ لتكــون واحــدة  الهندســي وحجمهــا الكبيــر، وقــد ُصمِّ

ــة. ــات العراقي ــي الجامع ــات ف ــر المكتب مــن أكب
تاريخ التأسيس: 1987

الكتب االلكترونيةالكتبالرسائل واالطاريح
60003000050468

الخدمات المقدمة للمالك التدريسي والوظيفي
الســكن الجامعــي فــي الوحــدات الســكنية التــي تملكهــا الجامعــة )دور، شــقق متزوجيــن، • 

شــقق العــزاب(.
مدرسة ابتدائية.• 
روضة.• 
خدمات صحية تشمل مستشفى تعليمي مركز صحي وعيادات طب االسنان.• 
مركز تسوق.• 
دار ضيافة الستقبال واسكان ضيوف الجامعة.• 
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1439 هـ / 2018 م
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الكوفة، وال يحقُّ أليِّ شخص أو مؤسسة أو جهة إعادة طبع هذا 

الكتاب، أو أيِّ جزٍء منه، أو ترجمته أو نسخه، إال بإجازة خّطية من الجامعة.


