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مقدمه ریاست دانشگاه
دکتر محسن عبد الحسين الظالمي
دانشــگاه کوفــه پیشــینه درخشــان میادیــن علمــی
کوفــه و جنــف را بــه ارث بــرده اســت .از بــرای پاســداری
از ايــن مــراث کــه پیــش از  14قــرن و مهزمــان بــا ظهــور
اســام در ایــن ســرزمین مبــارک رشــد و تکامــل یافتــه
اســت بــر خــود الزم دانســتیم کــه برنامــه ریــزی علمــی و
دقیقــی را بــه منظــور رشــد و ترقــی ایــن مکتــب بــزرگِ
علمــی ارائــه مناییــم تــا بــا پــی ریــزی مبانــی صحیــح
پژوهــش و مطالعــات آکادمیــک ،و بــا پیشــرفت روز افــزونِ
مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکــرا در
تکاپــو و پویایــی ایــن هنضــت علمــی گام برداریــم ،تــا
دانشــگاه کوفــه بــا ســایر دانشــگاه هــای برجســته ی
دنیــا مهســو و مهقــدم باشــد.
• دانشــگاه کوفــه در حال حاضر شــامل ( )22دانشــکده
و( )6مرکــز پژوهشــی وخدماتــی ،و دارای ( )2144اســتاد
و( )2478کارمنــد مــی باشــد ،و ( )27007دانشــجو در دو
مقطــع کارشناســی ،و
خبــش صبــح وبعــد از ظهــر در
ِ
ِ
( )2078دانشــجو در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــرا
در ایــن دانشــکده هــا بــه حتصیــل مشــغولند.
طــی دوره ى جديــدى كــه دانشــگاه کوفــه ســپری مــی
کنــد ســعی بــر آن اســت كــه بــا گســرده تــر منــودن
روابــط دوســویه بــا ســایر دانشــگاه هــا در کشــورهای
عربــی و اســامی و غربــی و امضــاى تفاهــم نامــه هــای
مشــرک و تبــادل اســتاد و دانشــجو و محایــت از پــروژه هــای
علمــی و دانشــگاهی روابــط علمــى متينــى بــا دیگــر
دانشــگاه هــا برقــرار شــود.
رســالتی کــه دانشــگاه کوفــه در ایــن راســتا در پیــش
رو دارد خدمتگــذاری بــه هــم میهنــان و شــهروندان و هببــود
و پیشــرفت در عرصــه ی علــم و دانــش در کشــور عــراق
مــی باشــد.
واهلل تعالی ويلّ التوفیق.
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تاسیس دانشگاه کوفه:

دانشــگاه کوفــه در روز  27دســامرب ســال  1987میــادی ( 6آذر 1366ش) بــا ســه دانشــکده ی "پزشــکی"
و "تربیــت مــدرس ویــژه دخــران" و "ادبیــات" تاســیس شــد و پــس از آن بــا پیشــرفتى روز افــزون شــامل 21
دانشــکده و در متامــی زمینــه هــای علــوم جتربــی و انســانی گردیــد و آخریــن دانشــکده ای کــه بــه زیــر
جمموعــه ی ایــن دانشــگاه افــزوده شــد دانشــکده ویــژه "حتصیــات تکمیلــی" بــود کــه بــا هــدف توســعه
عمــودی وافقــی حتصیــات دانشــگاهی در متامــی زمینــه هــای علمــی و ادبــی و هنــری در ســال  2017آغــاز بــه
کار کــرد.
دانشــگاه کوفــه طــی تاریــخ ســی وچنــد ســاله ی خــود بــا مشــکالت و حبراهنای بســیاری مواجه شــده اســت.
سیاســت فرقــه گرایانــه وظاملانــه نظــام ســرنگون شــده بعــث مدیریــت ایــن دانشــگاه را از بــدو تاسیســش
در دهــه هشــتاد قــرن بیســت بــا مشــکالت بزرگــی دچــار کــرد؛ چــرا کــه بعنــوان امتــداد مکتــب علمــی
وفرهنگــی شــهرهای تاریخــی کوفــه وجنــف شــناخته مــی شــد وبــه مهیــن خاطــر نظــام اســتبدادی بعــث قیــام
مردمــی ســال  1991را هبانــه ای قــرار داد تــا ایــن دانشــگاه را صــورت کامــل تعطیــل كنــد و از فعالیــت علمــی
وآموزشــی بــاز دارد .امــا در مهــان ســال طــی یــک فرمــان حکومتــی دانشــگاه بــاز گشــایی شــد وفعالیــت
علمــی وآموزشــی آن از ســر گرفتــه شــده و از آن زمــان تــا کنــون دســت آوردهــای علمــی وآکادمیــک قابــل
توجهــی را بــه ارمغــان آورده اســت.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
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http://www.uokufa.edu.iq

تاريخ تأسيس1987 :

دانشگاه کوفه

تعداد رشته های علمی102 :
تعــداد دانشــجویان )12734( :دانشــجوی دخــر )8908( ،دانشــجوی پســر )21643( ،جممــوع دانشــجويان شــيفت صبــح؛
و( )2177دانشــجوی دخــر )3187( ،دانشــجوی پســر )5364( ،جممــوع دانشــجويان شــيفت بعــد از ظهــر.
تعداد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتا )1098( :دانشجوی دخرت )980( ،دانشجوی پسر )2078( ،جمموع.

تعداد کارمندان 2478 :کارمند مرد و زن.
تعداد اساتید )230( :استاد )629( ،استاد يار )723( ،مربى )562( ،دستيار آموزشى.

البكالوريوس(*) الدبلوم العالي الماجستير

ت الكليات

الدكتوراه

1

دانشکده فقه

5

0

2

2

2

دانشکده پزشکی

1

7

8

6

3

دانشکده تربیت مدرس ویژه دختران

10

0

8

4

4

دانشکده ادبیات

6

0

5

4

5

دانشکده مدیریت واقتصاد

5

5

5

2

6

دانشکده علوم

6

0

4

2

7

دانشکده مهندسی

6

1

3

0

8

دانشکده کشاورزی

5

0

5

2

9

دانشکده داروسازی

1

0

1

0

10

دانشکده حقوق

1

0

2

0

11

دانشکده دندانپزشکی

1

0

0

0

12

دانشکده پرستاری

1

0

1

0

13

دانشکده دام پزشکی

1

1

3

0

14

دانشکده رایانه و ریاضیات

2

2

2

0

15

دانشکده تربیت بدنی و دانش ورزشی

1

0

3

0

16

دانشکده تربیت معلم

3

0

2

0

17

دانشکده تربیت مدرس

4

0

1

0

18

دانشکده برنامه ریزی وشهر سازی

3

1

0

0

19

دانشکده باستان شناسی

2

0

0

0

20

دانشکده علوم سیاسی

1

1

0

0

21

دانشکده زبانهای خارجی

2

0

0

0

مجموع

67

18

55

22

(*) تعداد برنامه ها
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دانشکده پزشکی

تاريخ تاسیس 1977 :م
رشــته هــای علمــی :رشــته هــای ختصصــی بالینــی شــامل:
پزشــکی داخلــی ،جراحــی ،پزشــکی اطفــال ،زنــان و
زایمــان ،اورولــوژی.
رشــته هــای علــوم پایــه شــامل :کار انــدام شناســی
(فیزیولــوژی) ،آســیب شناســی (پاتولــوژی) وپزشــکی
قانونــی ،دارو شناســی (فارماکولــوژی) ،پزشــکی
خانــواده و جامعــه ،شــیمی وبیــو شــیمی (شــیمی حیــات)،
میکروبیولــوژی یــا میکروبشناســی ،کالبــد
شناســی (آناتومــی).
تعــداد د انشــجویان )482( :دانشــجوی دخــر)375( ،
دانشــجوی پســر )857( ،جممــوع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و
دکــری )118( :دانشــجوی دخــر )75( ،دانشــجوی پســر،
( )193جممــوع.
تعداد کارمندان146 :
تعــداد اســاتید )40( :اســتاد )89( ،اســتاد یــار)82( ،
مــدرس )22( ،دســتیار آموزشــی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
http://med.uokufa.edu.iq

كارشناسى

دیپلم کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری

رشته های بالینی
پزشکی داخلی
جراحی
پزشکی اطفال
زنان و زایمان
اورولوژی
















رشته های علوم پایه
فیزیولوژی
پاتولوژی وپزشکی قانونی
دارو شناسی
پزشکی خانواده و جامعه
شیمی و بیوشیمی
میکروبیولوژی
کالبد شناسی (آناتومی)
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تاريخ تأسيس1987 :

دانشکده تربیت مدرس (ویژه دختران)

رشته ها :زبان و ادبیات عربی ،جغرافی ،رياضيات ،شیمی ،فيزيک ،زیست شناسی ،کامپیوتر ،تربیت بدنی ،تاريخ ،و
روان شناسی.
تعداد دانشجویان )3392( :دانشجوی دخرت )0( ،دانشجوی پسر )3392( ،جمموع.
تعداد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی )341( :دانشجوی دخرت )7( ،دانشجوی پسر )348( ،جمموع.
تعداد دانشجویان153 :
تعداد اساتید )59( :استاد )95( ،دانشيار )84( ،مربى )44( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://edu-girls.uokufa.edu.iq :

کارشناسی دیپلم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکتری
تاريخ









جغرافی







رياضيات



زبان و ادبیات عربی

فيزيک
شیمی
















تربیت بدنی





ریاضیات



روان شناسی



زیست شناسی
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دانشکده ادبیات

تاريخ تأسيس1989 :
رشته ها :زبان و ادبیات عربی ،تاريخ ،فلسفه ،جغرافی ،زبان انگلیسی ،جامعه مدنی.
تعداد دانشجویان )966( :دانشجوی دخرت )921( ،دانشجوی پسر )1887( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکــری )89( :دانشــجوی دخــر )98( ،دانشــجوی پســر،
( )187جممــوع.
تعداد کارمندان81 :
تعداد اساتيد )35( :استاد )45( ،استاد یار  )41( ،مربى )19( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:

http://arts.uokufa.edu.iq

کارشناسی دیپلم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکتری
جغرافى
تاريخ
فلسفه
زبان و ادبيات عربى
زبان انگلیسی
جامعه مدنى
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دانشکده مدیریت و اقتصاد

تاريخ تأسيس1993 :
رشته های علمی :اقتصاد ،مدیریت و بازرگانی ،حسابداری ،بانکداری ،مدیریت جهانگردی.
تعداد دانشجویان )772( :دانشجوی دخرت )1497( ،دانشجوی پسر )2269( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )102( :دانشــجوی دخــر )242( ،دانشــجوی پســر،
( )344جممــوع.
تعداد کارمندان77 :
تعداد اساتيد )19( :استاد )29( ،استاد یار  )44( ،مربی )17( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:

اقتصاد
مدیریت و بازرگانی
حسابداری
بانکداری
مدیریت جهانگردی

http://mng.uokufa.edu.iq

کارشناسی

دیپلم کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری
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دانشكده علوم

تاريخ تأسيس 1993 :م
رشته ها :شيمى ،زیست شناسی ،فیزیک ،علوم آزمایشگاهی ،حمیط زیست ،و زمین شناسی
تعداد دانشجويان )808( :دانشجوى دخرت )744( ،دانشجوى پسر )1552( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )122( ::دخــر )117( ،پســر)239( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان126 :
تعداد اساتيد )23( :استاد )83( ،استاد یار  )68( ،مدرس )67( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://sci.uokufa.edu.iq :

کارشناسی

شيمى
زيست شناسى
فیزیک
علوم آزمایشگاهی
محیط زیست
زمین شناسی
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دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى










دانشکده مهندسی

تاريخ تاسيس 1993 :م
رشــته هــا :مهندســى عمــران ،مكانيــک (گرایــش مهندســی سیســتمهای سرمایشــی وهتویــه مطبــوع در
ســال  2017تاســیس شــد) ،مهندســی بــرق ،مهندســی مــواد (گرایــش مــواد پزشــکی در ســال  2014تاســیس
شــد) ،مهندســی منابــع آب ،مهندســی الکرتونیــک و ارتباطــات.
تعداد دانشجويان )733( :دانشجوی دخرت )680( ،دانشجوی پسر )1413( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )38( ::دانشــجوی دخــر )50( ،دانشــجوی پســر)88( ،
جممو ع .
تعداد کارمندان148 :
تعداد اساتيد )2( :استاد )51( ،استاد یار  )91( ،مدرس )136( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://eng.uokufa.edu.iq :
کارشناسی

مهندسى عمران
ميكانيک
مهندسی منابع آبی
مهندسی مواد
مهندسی برق
الکترونیک ومهندسی ارتباطات








دیپلم کارشناسی ارشد



الكارشناسى ارشد

دكترى
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دانشکده کشاورزی

تاريخ تأسيس 1997 :م
رشته ها :گیاه پزشکی ،باغداری ،دامپروری ،صنایع غذایی ،خاک شناسی ومنابع آب.
تعداد دانشجويان )345( :دانشجوی دخرت )436( ،دانشجوی پسر )781( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )46( :دانشــجوی دخــر )50( ،دانشــجوی پســر)96( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان114 :
تعداد اساتيد )5( :استاد )28( ،استاد یار  )44( ،مربى )23( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:

کارشناسی

گیاه پزشکی
باغداری
دامپروری
صنایع غذایی
خاک شناسی ومنابع آب
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http://agr.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى










دانشکده داروسازی

تاريخ تأسيس 1999 :م
رشــته هــا :فنــاوری دارویــی ( ،)Pharmaceuticsداروســازی بالینــی ،شــیمی دارویــی ،دارو وســم شناســی
( ،)Toxicologyعلــوم آزمایشــگاهی بالینــی ،و فارماکوگنــوزی.
تعداد دانشجويان )642( :دانشجوی دخرت )334( ،دانشجوی پسر )976( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )12( :دانشــجوی دخــر )8( ،دانشــجوی پســر)20( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان108 :
تعداد اساتيد )1( :استاد )25( ،استاد یار  )21( ،مربى )42( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
کارشناسی

فن آوری دارویی
داروسازی بالینی
شیمی دارویی
دارو و سم شناسی
علوم آزمایشگاهی بالینی
فارماکوگنوزی








http://phar.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى
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دانشکده حقوق

تاريخ تأسيس 2004 :م
رشته ها :قانون و حقوق
تعداد دانشجويان )357( :دانشجوی دخرت )602( ،دانشجوی پسر )959( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )33( :دانشــجوی دخــر )64( ،دانشــجوی پســر)97( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان44 :
تعداد اساتيد )6( :استاد )17( ،استاد یار  )15( ،مربى )9( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
کارشناسی

حقوق عمومی
حقوق خصوصی
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http://law.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناس ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى






دانشکده فقه

تاريخ تأسيس 2004 :م
رشــته هــا :اصــول فقــه اســامی ،علــوم قــرآن كريــم ،زبــان عربــی ،عقیــدت و اندیشــه اســامی ،و علــوم
حديــث.
تعداد دانشجويان )697( :دانشجوی دخرت )406( ،دانشجوی پسر )1103( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )57( :دانشــجوی دخــر )131( ،دانشــجوی پســر،
( )188جممــوع.
تعداد کارمندان51 :
تعداد اساتيد )15( :استاد )30( ،استاد یار  )20( ،مربى )7( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:

کارشناسی

اصول فقه اسالمی
علوم قرآن كريم
زبان عربی
عقيدت واندیشه اسالمی
علوم حديث
(*)دكرتی علوم قرآن و حديث







http://fqh.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناس ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى





(*)
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دانشکده دندانپزشکی

تاريخ تأسيس 2006 :م
رشــته هــا :علــوم پایــه ،جراحــی دهــان و فــک و صــورت ،دندانســازی ،ترمیــم دنــدان ،آســیب شناســی دهــان وفــک
وصــورت ،دندانپزشــکی اطفال وپیشــگیری.
تعداد دانشجويان )339( :دانشجوی دخرت )231( ،دانشجوی پسر )570( ،جمموع.
تعداد کارمندان118 :
تعداد اساتيد )4( :استاد )17( ،استاد یار  )14( ،مربى )28( ،دستیار آموزشی

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
کارشناسی

علوم پایه
جراحی دهان و فک و صورت
دندانسازی
ترمیم دندان
آسیب شناسی دهان وفک وصورت
دندانپزشکی اطفال وپیشگیری
تقویم و داروهای پیشگیرانه
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http://dent.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى

دانشکده پرستاری

تاريخ تأسيس 2007 :م
رشــته هــا :علــوم پایــه ،علــوم پایــه پرســتاری ،پرســتاری بزرگســاالن ،پرســتاری مامائــی و زایمــان ،پرســتاری
اطفــال ،پرســتاری بیمــاران روانــی ،هبداشــت خانــواده و جامعــه.
تعداد دانشجويان )414( :دانشجوی دخرت )100( ،دانشجوی پسر )514( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )28( :دانشــجوی دخــر )16( ،دانشــجوی پســر)44( ،
جممو ع .
تعداد کارمندان76 :
تعداد اساتيد )1( :استاد )8( ،استاد یار  )11( ،مربى )13( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:

کارشناسی

علوم پایه
علوم پایه پرستاری
پرستاری بزرگساالن
مامائی و زایمان
پرستاری اطفال
پرستاری بیماران روانی
بهداشت خانواده و جامعه









http://nurs.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

الكارشناسى ارشد

دكترى
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دانشکده دامپزشکی

تاريخ تأسيس 2008 :م
رشــته هــا :آناتومــی وکالبــد شــکافی ،فیزیولــوژی ،هبداشــت عمومــی ،علــوم بالینــی دامپزشــکی،
میکروبیولــوژی ،و پاتولــوژی
تعداد دانشجويان )84( :دانشجوی دخرت )144( ،دانشجوی پسر )228( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )4( :دانشــجوی دخــر )11( ،دانشــجوی پســر)15( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان77 :
تعداد اساتيد )1( :استاد )16( ،استاد یار  )33( ،مدرس )10( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://vet.uokufa.edu.iq :

کارشناسی

آناتومی وکالبد شکافی
فیزیولوژی
بهداشت عمومی
علوم بالینی دامپزشکی
میکروبیولوژی
پاتولوژی
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دیپلم کارشناسی ارشد



الكارشناسى ارشد






دكترى

دانشکده ریاضیات و علوم رایانه ای

تاريخ تأسيس 2008 :م
رشــته هــا :احلاســوب والرياضيــات .ایــن دانشــکده در دو رشــته (علــوم رایانــه) و(ریاضیــات) مــدرک
کارشناســی ودیپلــم کارشــناس ارشــد وکارشناســی ارشــد اعطــا مــی کنــد.
تعداد دانشجويان )330( :دانشجوی دخرت )279( ،دانشجوی پسر )609( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )63( :دانشــجوی دخــر )41( ،دانشــجوی پســر)104( ،
جممو ع .
تعداد کارمندان57 :
تعداد اساتيد )6( :استاد )6( ،استاد یار  )21( ،مربی )30( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
رياضيات
رایانه

http://mathcomp.uokufa.edu.iq

کارشناسی

دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد










دكترى
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دانشکده تربیت بدنی
رشته ها :علوم نظری ،بازی های فردی ،بازی های گروهی ،و علوم تربیت بدنی.
تاريخ تأسيس 2008 :م
تعداد دانشجويان )83( :دانشجوی دخرت )253( ،دانشجوی پسر )336( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )2( :دانشــجوی دخــر )38( ،دانشــجوی
پســر )40( ،جممــوع.
تعداد کارمندان39 :
تعداد اساتيد )6( :استاد )8( ،استاد یار  )7( ،مربی )9( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
کارشناسی

علوم نظری
بازی های فردی
بازی های گروهی
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http://phys-edu.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

الكارشناسى ارشد





دكترى

دانشکده تربیت معلم

تاريخ تأسيس 2009 :م
رشته ها :زبان عربی ،معارف اسالمی ،و کودکیاری.
تعداد دانشجويان )674( :دانشجوی دخرت )905( ،دانشجوی پسر )1579( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )20( :دانشــجوی دخــر )21( ،دانشــجوی پســر)41( ،
جممو ع .
تعداد کارمندان64 :
تعداد اساتيد )9( :استاد )22( ،استاد یار  )18( ،مربی )8( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://baedu.uokufa.edu.iq :

کارشناسی

زبان عربی
معارف اسالمی
کودکیاری





دیپلم کارشناسی ارشد

الكارشناسى ارشد

دكترى
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دانشکده تربیت مدرس

تاريخ التأسيس2009 :
رشته ها :علوم رایانه ای ،زبان انگلیسی ،هنر ،علوم قرآن ومعارف اسالمی.
تعداد دانشجويان )873( :دانشجوی دخرت )233( ،دانشجوی پسر )1106( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )4( :دانشــجوی دخــر )1( ،دانشــجوی پســر)5( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان58 :
تعداد اساتيد )10( :استاد )19( ،استاد یار  )30( ،مربی )30( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://edu.uokufa.edu.iq :

کارشناسی

علوم رایانه ای
زبان انگلیسی
هنر
علوم قرآن و معارف اسالمی
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دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد



دكترى

دانشکده برنامه ریزی شهری

تاريخ تأسيس 2011 :م
رشته ها :برنامه ریزی عمران وشهرسازی ،برنامه ریزی زیست حمیطی ،برنامه ریزی اقلیمی
تعداد دانشجويان )244( :دانشجوی دخرت )192( ،دانشجوی پسر )436( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )9( :دانشــجوی دخــر )6( ،دانشــجوی پســر)15( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان60 :
تعداد اساتيد )2( :استاد )4( ،استاد یار  )22( ،مربی )17( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://physicalplanning.uokufa.edu.iq :

کارشناسی

برنامه ریزی عمران وشهرسازی
برنامه ریزی زیست محیطی
برنامه ریزی اقلیمی





دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى
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دانشکده باستان شناسی

تاريخ تأسيس 2011 :م
رشته ها :آثار باستانی عراق و باستان شناسی اسالمی.
تعداد دانشجويان )74( :دانشجوی دخرت )109( ،دانشجوی پسر )183( ،جمموع.
تعداد کارمندان37 :
تعداد اساتيد )1( :استاد )4( ،استاد یار  )4( ،مدرس )11( ،دستیار آموزشی.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://arch.uokufa.edu.iq :

کارشناسی

آثار باستانی عراق
باستان شناسی اسالمی
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دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى

دانشکده علوم سیاسی

تاريخ التأسيس2013 :
رشته ها :علوم سیاسی
تعداد دانشجويان )164( :دانشجوی دخرت )338( ،دانشجوی پسر )502( ،جمموع.
تعــداد دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری )3( :دانشــجوی دخــر )11( ،دانشــجوی پســر)14( ،
جممــوع.
تعداد کارمندان34 :
تعداد اساتيد )1( :استاد )10( ،استاد یار  )11( ،مربی )6( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
کارشناسی

علوم سياسى



http://politicalsciences.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

كارشناسى ارشد

دكترى
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دانشكده زبانهای خارجی

تاريخ التأسيس2014 :
رشته ها :زبان انگلیسی و زبان تركی.
تعداد دانشجويان )261( :دانشجوی دخرت )130( ،دانشجوی پسر )391( ،جمموع.
تعداد کارمندان28 :
تعداد اساتيد )3( :استاد )5( ،استاد یار  )5( ،مربی )6( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید:
کارشناسی

زبان انگلیسی
زبان ترکی
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http://languages.uokufa.edu.iq

دیپلم کارشناسی ارشد

الكارشناسى ارشد

دكترى

دانشکده تحصیالت تکمیلی

تاريخ تأسيس2017 :
رشــته هــا :ایــن دانشــکده بــه امــور اداری مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکــری در ســایر دانشــکده هــا
مــی پــردازد.
تعداد کارمندان9 :
تعداد اساتید )0( :أستاد )1( ،استاد یار )0( ،مربی )1( ،دستیار آموزشی.

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنیدhttp://www.uokufa.edu.iq/postgraduate :
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مراكز علمی و پژوهشی و خدماتی
مركز کوفه شناسی

تاريخ تأسيس 1992 :م
بخشــهای علمــی :مطالعــات پژوهشــی وحتقیــق ،مطالعــات ادیــان ومذاهــب ومتدهنــا ،خبــش آینــده
پژوهــی و توســعه.
تعداد پژوهشگران )4( :استاد )7( ،استاد یار  )0( ،مربی )5( ،دستیار آموزشی.
تعداد کارمندان18 :

مركز توسعه آموزش دانشگاهی
تاريخ تأسيس 2006 :م
مركز فن آوری اطالعات
تاريخ تأسيس 2008 :م
مركز آموزش مداوم
تاريخ تأسيس 2008 :م
مركز تافل (:)Toefl
تاريخ تأسيس2008 :م
مركز دانش سنجش از دور (:)Remote sensing
تاريخ التأسيس2012 :م
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برنامه ها و همکاری های بین المللی:
• تاســیس کرســی آکادمیــک گفتگــوی ادیــان در جهــان اســام بــا مهــکاری ســازمان جهانــی یونســکو
در ســال  .2016دانشــگاه کوفــه از طریــق ایــن کرســی آکادمیــک ســعی دارد بــه آشــنایی بیشــر بــا جوامــع
غیــر مســلمان در کشــورهای اســامی بپــردازد ودر مســیر هنادینــه ســازی فرهنــگ گفتگــو مهزیســتی
مســاملت آمیــز واحــرام متقابــل در میــان افــراد گام بــردارد.
• تاسیس واحد آموزش زبان عربی ویژه داوطلبان غیر عرب در سال .2017
• مهــکاری بــا پــروژه ( :)EDUUایــن پــروژه کــه بــا محایــت و پیشــتیبانی مالــی احتادیــه اروپــا در عــراق اجــرا
مــی شــود ســعی دارد بــا هــدف فرهنــگ ســازی در زمینــه تاریــخ وآثــار باســتانی عــراق رابطــه ی دوســویه ای بیــن
مــوزه هــا و دانشــگاه هــا برقــرار منایــد.
Education and Cultural Heritage Enhancement for Social Cohesion in Iraq
• مهــکاری بــا پــروژه  : WALADUایــن پــروژه بــا هــدف هببــود آمــوزش آکادمیــک در زمینــه باســتان شناســی
وتاریــخ عــراق ســعی دارد بــرای دانشــجویان رشــته باســتان شناســی فرصتهــای جدیــد شــغلی ایجــاد منایــد.
Development and Structuring Of BA Courses in Archaeology in Iraq
• امضــای تفامهنامــه مهــکاری مشــرک بــا دانشــگاه هــای کشــورهای مهســایه و کشــورهای خارجــی،
از قبیــل :دانشــگاه شــانگهای در کشــور چیــن ،دانشــگاه شــیفیلد در کشــور انگلیــس ،و دانشــگاه
هیدلــرگ در کشــور آملــان ،و دانشــگاه دیکــن در کشــور اســرالیا ،و دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران
و دانشــگاه فردوســی وصنعتــی شــریف در مجهــوری اســامی ایــران.
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کتابخانه مرکزی
ســاختمان بــزرگ کتاخبانــه مرکــزی دانشــگاه کوفــه در مرکــز پردیــس دانشــگاهی واقــع اســت
ویکــی از بزرگرتیــن کتاخبانــه هــای دانشــگاه هــای عــراق بــه مشــار مــی رود.
تاريخ تأسيس1987 :
تعداد پایان نامه های دانشگاهی موجود در این کتابخانه

تعداد کتابها

کتابهای الکترونیک

6000

30000

50468

چاپخانه دانشگاه کوفه

ایــن چاپخانــه نویــن بــا هــدف تامیــن نیــاز دانشــگاه کوفــه ودانشــگاه هــای ســایر اســتان هــا بــه مطبوعــات و
کاغذهــای چاپــی راه انــدازی شــده اســت.

سایر خدمات ارائه شده به اساتید و کارمندان و دانشجویان:

• شــهرک دانشــگاهی کــه شــامل منــازل مســکونی و ســوییتهای آپارمتانــی ویــژه اســاتید متاهــل و اســاتید
جمــرد مــی باشــد.
• دبستان ویژه فرزندان اساتید.
• کودکستان
• خدمات درمانی در کلینیک درمانی وابسته به دانشگاه و در مرکز دندانپزشکی دانشکده.
• مركز خرید.
• مهمانســرای ویــژه میهمانــان دانشــگاه کــه در اوقــات برگــزاری کنفرانســها و مسینارهــای علمــی از آن
اســتفاده مــی شــود.
• خوابگاه های دانشجویان در پردیس دانشگاه.

30

 1397ش 1439 /هـ
کلیه حقوق این کتاب برای دانشگاه کوفه حمفوظ است ،وهیچ فرد یا هناد یا سازمانی بدون اجازه نامه کتبی از
دانشگاه کوفه حق جتدید چاپ یا ترمجه یا کپی برداری از آن را ندارد.

