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Kufa Üniversitesinin Rektörünün 
kalemi ile sunum

Prof. Dr. Muhsin Abdül Hüseyin AL_DHALİMİ

Bu kutsal toprağa İslamiyet’in yayılması ile birlikte on dört 
yüz yılın fazlasına bağlı olan Küfe ve Necef 
medreselerinden görkemli bir miras elde etmiştir. 
Bu büyük bilimsel projenin geliştirilmesinin, 
akademik araştırma sesinin sağlam temellerinin 
oluşturulmasından, Lisans ve yüksek lisans 
programlarında yenilikçilik ve yaratıcılık ile dünya 
ileri üniversitelerine yakın bilimsel bir düzeyde bir 
üniversite olma yolunda ilerlemesinden ortaya 
çıkması şarttır.
Bugün de Kufa Üniversitesi içerdiği: 
•22 yirmi iki Fakülte ve 6 altı araştırma ve hizmet 
merkezleri.
•Onların içinde 2144 öğretim üyesi ve 2478 bay 
ve bayan de personel olarak çalışmaktadırlar.
•Üniversitenin birinci ve ikinci öğretiminde de 
27007 adet erkek ve kız öğrenci bulunmaktadır.
•2078 adet Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi 
bulunmaktadır.
Kufa Üniversitesi yeni döneminde,  bilimsel 
anlaşmalar yaparak, öğretim üyelere ve 
öğrencilere ziyarette bulunarak araştırma ve 
yazmayı teşvik ederek Arap, İslami ve yabancı 
üniversitelerle işbirliğinin ufkunu genişletmeyi 
amaçlamaktadır. Üniversite, Arap, bölgesel ve 
yabancı üniversitelerle bir sürü anlaşma yaptı. 
Bugün, daha çok yükselme ve bilimsel ilerlemesi 
ve ilerleme elde etmek için ülkemizin ve 
şehrimizin insanlarına hizmet eden daha geniş 
ufuklara giden yolu beslemektedir, 
Başarı Allah’tandır.
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http://www.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin:

Üniversitenin Tanıtımı
       Kufa Üniversitesi 27 Aralık 1987'de üç fakülteyle kuruldu: tıp Fakültesi, kızlar 
için eğitim Fakültesi ve edebiyat Fakültesi, ondan sonra zamanla büyüdü ve gelişti 
ve genişlemiştir؛ bugün ise çeşitli bilimsel ve beşeri ihtisasları taşıyan 21 fakülte 
bulunmaktadır, ayrıca 2017’de açılan yüksek öğretim dekanlığı, Tüm bilimleri, 
edebiyatı, bilgi ve sanatları kapsayacak şekilde yatay ve dikey olarak genişlenmeyi 
planlamaktadır.
      1960'larda bir özel üniversite projesi olduğundan beri eski rejimin izlediği mezhepsel 
politikalarının sebebiyle o arada, büyük zorluklar ve büyük meydan okumalarla karşı 
karşıya kaldı. Çünkü bu zulüm edilen üniversite Küfe ve Necef kültür okullarının 
tarihinin uzantısıdır. Bundan 1991 yılın mart ayında Ba’as Partisinin rejimi mübarek 
Şa’baniye intifadası onu ortadan kaldırmak için bir bahane edip ortadan kaldırma 
kararını almıştır, ondan sonra Başkanlık kararı ardından aynı yılda geri açılmıştır, 
ondan sonra akademik kariyerine zor ve gayretli, sabırlı bir şekilde devam etmiştir. 
Üniversite performans merdiveni ve akademik akreditasyonun ilerlemesinde ilerleme 
seviyesine ulaşıncaya kadar.
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No. Fakülteler Lisans
Tezsiz 

Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

1 İlahiyat Fakültesi 5 0 2 2

2 Tıp Fakültesi 1 7 8 6

3 Kızlar için Eğitim Fakültesi 10 0 8 4

4 Edebiyat Fakültesi 6 0 5 4

5 İşletme ve Ekonomi Fakültesi 5 5 5 2

6 Bilimler Fakültesi 6 0 4 2

7 Mühendislik Fakültesi 6 1 3 0

8 Ziraat fakültesi 5 0 5 2

9 Eczacılık Fakültesi 1 0 1 0

10 Hukuk Fakültesi 1 0 2 0

11 Diş Hekimliği Fakültesi 1 0 0 0

12 Hemşirelik Fakültesi 1 0 1 0

13 Veteriner Fakültesi 1 1 3 0

14 Bilgisayar Bilimleri Matematik Fakültesi 2 2 2 0

15 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi 1 0 3 0

16 Temel Eğitim Fakültesi 3 0 2 0

17 Eğitim Fakültesi 4 0 1 0

18 Kentsel Planlama Fakültesi 3 1 0 0

19 Arkeoloji Fakültesi 2 0 0 0

20 Siyasal Bilgiler Fakültesi 1 1 0 0

21 Diller Fa Diller Fakültesi kültesi 2 0 0 0

TOPLAM 67 18 55 22

 (*)  Programların sayısı

Kufa Üniversitesi
Fakültesi 1987
Bölümler ve bilimsel dallar: 102
Öğrenci Sayısı: (12734) adet kız öğrenci, (8908) adet erkek öğrenci (21643) ilköğretimin 
toplamıdır؛ ikinci öğretim öğrencileri ise, kız öğrenci sayısı (2177) ve erkek öğrencilerin 
sayısı (3187) adet bunun toplamı da (5364) ikinci öğretim.
Yükseköğretim öğrencileri: (1089) adet kız öğrenci, (980) adet erkek öğrenci, toplam 
olarak (2078) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(2478) adet bay ve bayan personel bulunmaktadır.
Öğretim üyeleri: (230) Profesör, (629) Doçent, (723) Yardımcı Doçent ve (562) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Bilimsel Klinik Dalları

Dahiliye   

cerrahlık  

Pediatri  

Kadınlar ve Nesil  

İdrar Cerrahisi  

Temel bilimsel dalları

fizyoloji   

Patoloji ve adli tıp   

farmakoloji    

Aile ve Toplum Hekimliği  

Kimya ve biyokimya   

Mikrobiyoloji    

İnsan anatomisi 

http://med.uokufa.edu.iq
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Tıp Fakültesi
Fakültesi 1977
Ana Bilim dalları: Bilimsel Klinik Dalları; 
Dâhiliye, Cerrahi, Pediatri, Doğum ve 
Jinekoloji, Üroloji kapsamaktadır.
Temel bilimsel dalları; Fizyoloji, Adli Tıp, 
Tıp, Aile ve Toplum Tıbbı, Kimya ve 
Biyokimya, Mikrobiyoloji, İnsan Anatomisi 
kapsamaktadır.
Öğrenci Sayısı: (482) adet kız öğrenci, (375) 
adet erkek öğrenci toplam olarak (857) 
adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (118) adet kız 
öğrenci, (75) adet erkek öğrenci, toplam 
olarak (193) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(146).
Öğretim üyeleri: (40) Profesör, (89) Doçent, 
(82) Yardımcı Doçent ve (22) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Tarih Bölümü  

Fizik Bölümü  

Kimya Bölümü   

Coğrafya Bölümü   

Matematik Bölümü  

Canlılar Bilimleri Bölümü   

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü   

Beden Eğitimi Bölümü  

Bilgisayar Bölümü 

Psikoloji Bölümü 

http://edu-girls.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Kızlar için Eğitim Fakültesi
Fakültesi 1987
Ana Bilim dalları:Arap Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Matematik, Kimya, Fizik, Canlılar 
Bilimleri, Bilgisayar, Beden Eğitimi, Tarih ve Eğitim ve Psikoloji Bölümü.
Öğrenci Sayısı: (3392) adet kız öğrenci, (0) adet erkek öğrenci toplam olarak (3392) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (341) adet kız öğrenci, (7) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(348) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(153).
Öğretim üyeleri: (59) Profesör, (95) Doçent, (84) Yardımcı Doçent ve (44) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Coğrafya Bölümü   

Tarih Bölümü   

Felsefe Bölümü   

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü   

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü  

http://arts.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Edebiyat Fakültesi
Fakültesi 1989
Ana Bilim dalları: 
Arap Dili ve Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Sivil toplum.
Öğrenci Sayısı: (966) adet kız öğrenci, (921) adet erkek öğrenci toplam olarak (1887) 
adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (89) adet kız öğrenci, (98) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(187) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(81).
Öğretim üyeleri: (35) Profesör, (45) Doçent, (41) Yardımcı Doçent ve (19) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Ekonomi    

İşletme    

Muhasebe  

Finans ve Bankacılık   

Turizm 

http://mng.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

İşletme ve Ekonomi Fakültesi
Fakültesi 1993
Ana Bilim dalları: Ekonomi, İşletme, Muhasebe, Finans ve Bankacılık ve Turizm.
Öğrenci Sayısı: (772) adet kız öğrenci, (1497) adet erkek öğrenci toplam olarak (2269) 
adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (102) adet kız öğrenci, (242) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(344) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(77).
Öğretim üyeleri: (19) Profesör, (29) Doçent, (44) Yardımcı Doçent ve (17) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Kimya Bölümü   

Canlılar Bilimleri Bölümü   

Fizik Bölümü  

Patolojik Analiz Bölümü 

Çevre Bölümü  

Yer Bilimleri Bölümü 

http://sci.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Bilimler Fakültesi
Fakültesi 1993
Ana Bilim dalları: Kimya, Canlılar Bilimleri, Fizik, Patolojik Analiz, Çevre ve Yer Bilimleri
Öğrenci Sayısı: (808) adet kız öğrenci, (744) adet erkek öğrenci toplam olarak (1552) 
adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (122) adet kız öğrenci, (117) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(239) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(126).
Öğretim üyeleri: (23) Profesör, (83) Doçent, (68) Yardımcı Doçent ve (67) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

İnşaat Mühendisliği   

Mekanik Mühendisliği  

Tesis ve Su Kaynakları 

Malzeme Mühendisliği  

Elektrik Mühendisliği 

Elektronik ve İletişim Mühendisliği 

http://eng.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Mühendislik Fakültesi
Fakültesi 1993
Ana Bilim dalları: İnşaat Mühendisliği, Mekanik (Klima ve Soğutma dalı 2017 yılında 
açılmıştır), Elektrik, Malzeme Mühendisliği (Tıbbi Malzeme dalı 2014 yılında açılmıştır), 
Tesis ve Su Kaynakları, Elektronik ve İletişim Mühendisliği.
Öğrenci Sayısı: (733) adet kız öğrenci, (680) adet erkek öğrenci toplam olarak (1413) 
adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (38) adet kız öğrenci, (50) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(88) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(148).
Öğretim üyeleri: (2) Profesör, (51) Doçent, (91) Yardımcı Doçent ve (135) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans

Dokto-
ra

Bitki koruma   

Bahçecilik ve bahçe 
Mühendisliği


 

Hayvansal üretim  

Gıda bilimi  

Toprak ve su kaynakları  

http://agr.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Ziraat Fakültesi
Fakültesi 1997
Ana Bilim dalları: Bitki koruma, Bahçecilik ve bahçe Mühendisliği, Hayvansal üretim, Gıda 
bilimi, Toprak ve su kaynakları.
Öğrenci Sayısı: (345) adet kız öğrenci, (436) adet erkek öğrenci toplam olarak (781) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (46) adet kız öğrenci, (50) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(96) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(114).
Öğretim üyeleri: (5) Profesör, (28) Doçent, (44) Yardımcı Doçent ve (23) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Farmasötikler  

Klinik Eczacılık 

Farmasötik Kimya 

İlaçlar ve Toksinler 

Klinik Laboratuvar Bilimleri 

İlaçlar 

http://phar.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Eczacılık Fakültesi
Fakültesi 1999
Ana Bilim dalları: Farmasötikler, Klinik Eczacılık, Farmasötik Kimya, İlaçlar ve Toksinler, 
Klinik Laboratuvar Bilimleri ve İlaçlar.
Öğrenci Sayısı: (642) adet kız öğrenci, (334) adet erkek öğrenci toplam olarak (976) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (12) adet kız öğrenci, (8) adet erkek öğrenci, toplam olarak (20) 
adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(108).
Öğretim üyeleri: (1) Profesör, (25) Doçent, (21) Yardımcı Doçent ve (42) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Kamu Hukuk   

Özel Hukuk  

http://law.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Hukuk Fakültesi
Fakültesi 2004
Ana Bilim dalları: Hukuk
Öğrenci Sayısı: (357) adet kız öğrenci, (602) adet erkek öğrenci toplam olarak (959) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (33) adet kız öğrenci, (64) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(97) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(44).
Öğretim üyeleri: (6) Profesör, (17) Doçent, (15) Yardımcı Doçent ve (9) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

İslami Fıkıh ve kökenleri   

Kur'an-ı Kerim bilimleri   (*)

Arap dili 

İslami inanç ve düşünce 

Hadis Bilimi Bölümü. 

(*) Kur’an-ı Kerim ve Hadisi Şerif Biliminde Doktora.

http://fqh.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

İlahiyat Fakültesi
Fakültesi 2004
Ana Bilim dalları: İslami Fıkıh ve kökenleri, Kur'an-ı Kerim bilimleri, Arap dili, İslami inanç 
ve düşünce ve Hadis Bilimi Bölümü.
Öğrenci Sayısı: (697) adet kız öğrenci, (406) adet erkek öğrenci toplam olarak (1103) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (57) adet kız öğrenci, (131) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(188) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(51).
Öğretim üyeleri: (15) Profesör, (30) Doçent, (20) Yardımcı Doçent ve (7) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans

Dokto-
ra

Temel bilimleri 

Az, yz ve çene cerrahisi 

Di yapm 

Az sal 

Çocuk di hekimlii 

Ortodonti ve Koruyucu Hekimlik 

orthodontics and preventive 
medicine



http://dent.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Diş Hekimliği Fakültesi
Fakültesi 2006
Ana Bilim dalları: Temel bilimleri, ağız, yüz ve çene cerrahisi, diş yapımı, diş tedavisi, ağız 
sağlığı, çocuk diş hekimliği, ortodonti ve koruyucu hekimlik.
Öğrenci Sayısı: (339) adet kız öğrenci, (231) adet erkek öğrenci toplam olarak (570) adettir.
Personellerin sayısı:(118).
Öğretim üyeleri: (4) Profesör, (17) Doçent, (14) Yardımcı Doçent ve (28) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Temel bilimleri  

Hemirelik temelleri  

Yetikin hemirelii  

Anne ve yeni doan sal  

Çocuk hemirelii  

Psikolojik ve zihinsel sal  

Toplum sal hemirelii  

http://nurs.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Hemşirelik Fakültesi
Fakültesi 2007
Ana Bilim dalları: Temel bilimleri, hemşirelik temelleri, yetişkin hemşireliği, anne ve yeni 
doğan sağlığı, çocuk hemşireliği, Psikolojik ve zihinsel sağlığı, toplum sağlığı hemşireliği.
Öğrenci Sayısı: (414) adet kız öğrenci, (100) adet erkek öğrenci toplam olarak (514) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (28) adet kız öğrenci, (16) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(44) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(76).
Öğretim üyeleri: (1) Profesör, (8) Doçent, (11) Yardımcı Doçent ve (13) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Anatomi 

Fizyoloji   

Halk sal 

Klinik 

Mikrobiyoloji  

Hastalk  

http://vet.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Veteriner Fakültesi
Fakültesi 2008
Ana Bilim dalları: Anatomi, fizyoloji, halk sağlığı, klinik, mikrobiyoloji ve hastalık
Öğrenci Sayısı: (84) adet kız öğrenci, (144) adet erkek öğrenci toplam olarak (514) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (4) adet kız öğrenci, (11) adet erkek öğrenci, toplam olarak (15) 
adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(77).
Öğretim üyeleri: (1) Profesör, (16) Doçent, (33) Yardımcı Doçent ve (10) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Matematik   

Bilgisayar   

http://mathcomp.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Bilgisayar Bilimleri Matematik Fakültesi
Fakültesi 2008
Ana Bilim dalları: Bilgisayar ve Matematik. Üniversite, bilgisayar bilimi ve matematik 
alanında lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve yüksek lisans derecesi sunmaktadır.
Öğrenci Sayısı: (330) adet kız öğrenci, (279) adet erkek öğrenci toplam olarak (609) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (63) adet kız öğrenci, (41) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(104) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(57).
Öğretim üyeleri: (6) Profesör, (6) Doçent, (21) Yardımcı Doçent ve (30) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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BA. Diploma MA. PhD.
Teorik bilimleri  

Bireysel oyunları  

Grup oyunları  

http://phys-edu.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi
Fakültesi 2008
Ana Bilim dalları: Teorik bilimler, bireysel oyunlar, Grup oyunlar ve spor eğitim bilimleri.
Öğrenci Sayısı: (83) adet kız öğrenci, (253) adet erkek öğrenci toplam olarak (336) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (2) adet kız öğrenci, (38) adet erkek öğrenci, toplam olarak (40) 
adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(39).
Öğretim üyeleri: (6) Profesör, (8) Doçent, (7) Yardımcı Doçent ve (9) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Arapça  

İslami eğitim  

Anaokulu. 

http://baedu.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Temel Eğitim Fakültesi
 Fakültesi 2009
Ana Bilim dalları: Arapça, İslami eğitim ve Anaokulu.
Öğrenci Sayısı: (674) adet kız öğrenci, (905) adet erkek öğrenci toplam olarak (1579) 
adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (20) adet kız öğrenci, (21) adet erkek öğrenci, toplam olarak 
(41) adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(64).
Öğretim üyeleri: (9) Profesör, (22) Doçent, (18) Yardımcı Doçent ve (8) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yük-
sek Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Bilgisayar bilimi 

İngiliz 

Sanat eğitimi  

Kuran bilimleri ve İslami eğitim 

http://edu.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Eğitim Fakültesi
Fakültesi 2009
Ana Bilim dalları: Bilgisayar bilimi, İngiliz dili, sanat eğitimi, Kuran bilimleri ve İslami eğitim.
Öğrenci Sayısı: (873) adet kız öğrenci, (233) adet erkek öğrenci toplam olarak (1106) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (4) adet kız öğrenci, (1) adet erkek öğrenci, toplam olarak (5) 
adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(58).
Öğretim üyeleri: (10) Profesör, (19) Doçent, (30) Yardımcı Doçent ve (30) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Kent planlama  

Çevre planlama 

Bölgesel planlama 

http://physicalplanning.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Kentsel Planlama Fakültesi
Fakültesi 2011
Ana Bilim dalları: Kent planlama, çevre planlama ve bölgesel planlama
Öğrenci Sayısı: (244) adet kız öğrenci, (192) adet erkek öğrenci toplam olarak (436) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (9) adet kız öğrenci, (6) adet erkek öğrenci, toplam olarak (15) 
adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(60).
Öğretim üyeleri: (2) Profesör, (4) Doçent, (22) Yardımcı Doçent ve (17) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Eski Irak kalıntıları 

İslami kalıntıları. 

http://arch.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Arkeoloji Fakültesi
Fakültesi 2011
Ana Bilim dalları: Eski Irak kalıntıları ve İslami kalıntıları.
Öğrenci Sayısı: (74) adet kız öğrenci, (109) adet erkek öğrenci toplam olarak (183) adettir.
Personellerin sayısı:(37).
Öğretim üyeleri: (1) Profesör, (4) Doçent, (4) Yardımcı Doçent ve (11) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

Siyaset Bilimleri  

http://politicalsciences.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Siyaset Bilimleri Fakültesi
Fakültesi 2011
Ana Bilim dalları: Siyaset Bilimleri
Öğrenci Sayısı: (164) adet kız öğrenci, (338) adet erkek öğrenci toplam olarak (502) adettir.
Yükseköğretim öğrencileri: (3) adet kız öğrenci, (11) adet erkek öğrenci, toplam olarak (14) 
adet öğrenci bulunmaktadır.
Personellerin sayısı:(34).
Öğretim üyeleri: (1) Profesör, (10) Doçent, (11) Yardımcı Doçent ve (6) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Lisans Tezsiz Yüksek 
Lisans

Yüksek 
Lisans Doktora

İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü



Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü



http://languages.uokufa.edu.iqDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Diller Fakültesi
Fakültesi 2014
Ana Bilim dalları: İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğrenci Sayısı: (261) adet kız öğrenci, (130) adet erkek öğrenci toplam olarak (391) adettir.
Personellerin sayısı:(28).
Öğretim üyeleri: (3) Profesör, (5) Doçent, (5) Yardımcı Doçent ve (6) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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http://www.uokufa.edu.iq/postgraduateDaha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin: 

Yüksek Öğretim Dekanlığı
Fakültesi 2017
Ana Bilim dalları: Yoktur.
Personellerin sayısı:(9).
Öğretim üyeleri: (0) Profesör, (1) Doçent, (0) Yardımcı Doçent ve (1) Araştırma görevlisi 
çalışmaktadır.
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Bilimsel Araştırma Merkezleri ve Hizmet Merkezleri

Kufa Çalışmaları Merkezi
Fakültesi 1992
Araştırma Bölümleri: Metodoloji ve Soruşturma Araştırmaları, Dinler, Mezhepler ve 
Medeniyetler Araştırmaları ve Gelecek ve Kalkınma Araştırmaları Bölümü.
Personellerin sayısı: (18).
Araştırmacıların Sayısı: (4) Profesör, (7) Doçent, (0) Yardımcı Doçent ve (5) Araştırma 
görevlisi çalışmaktadır.

Öğretim ve üniversite eğitiminin gelişimi merkezi
Fakültesi 2006

Bilgi Araştırma ve Alıştırma Merkezi
Fakültesi 2008

Devamlı Eğitim Merkezi
Fakültesi 2008

TOEFL Merkezi
Fakültesi 2008

Uzaktan algılama merkezi
Fakültesi 2012
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Küresel girişimler ve uluslararası işbirliği

•UNESCO'nun İslam Dünyasında Dinler arası Çalışmalar Geliştirme 
Kürsüsünün Kurulması (2016), Müslüman-çoğunlukta olan ülkelerde 
gayrimüslim toplulukların çalışmalarının geliştirilmesine katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. Aynı zamanda diyalog kültürünün, barışça bir arada 
yaşamanın ve başkalarının haklarına saygı gösterilmesine teşvik etmektir.
• Arapçası olmayan bir konuşmacıya Arapça öğretmek için bir birimin 
kurulması (2017).
• EDUU projesinde ortaklık: Üniversiteler ve müzeleri birbirine bağlayan ve 
Irak'ın tarihi ve eserleri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen bir proje.
• WALADU Projesi'nde ortaklık: Irak'taki arkeolojik ve tarihi konularda 
eğitimi geliştirmeyi ve Irak'ta arkeoloji öğrencilerine yönelik istihdam 
olanaklarını artırmayı hedeflemektedir.
• Bölgesel ve yabancı üniversitelerle işbirliği anlaşmaları: Şangay 
Çin Üniversitesi, İngiltere Sheffield Üniversitesi, Heidelberg Alman 
Üniversitesi, Avustralya Dicken Üniversitesi, İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, 
İran Ferdowsi Üniversitesi ve İran Sinnati Şerif Üniversitesi.

29



Yksek lisans ve Doktora Tezleri Kitaplar Elektronik kitaplar
6000 30000 50468

Merkez Kütüphanesi
Merkez kütüphanesi, mimari tasarımına ve büyüklüğüne dikkat çeken üniversite 
kampüsünün binalarına öncülük etmekte, Irak üniversitelerinin en büyük kütüphanelerinden 
biri olmak için görkemli bir mimari yapıda tasarlanmıştır.
Fakültesi 1987

Üniversite Matbaası
Yayınları ve hizmetleriyle üniversiteye ve yakındaki üniversitelere hizmet veren modern 
bir matbaa.

Öğretim üyelerine ve personeller için verilen hizmetler
•Üniversiteye ait konutlarda üniversite konutları (evler, evli daireleri, bekar daireleri).
•İlkokul.
•Anaokulu.
•Sağlık hizmetleri, Bir eğitim hastanesinde bir sağlık merkezi ve diş klinikleri içerir.
•Alışveriş merkezi.
•Üniversitenin misafirleri için misafirhane de Bulunmaktadır.
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Kufa Üniversitesine bütün hakları saklıdır. Üniversiteden yazılı bir izni olmadan bu yazının 
veya bir bölümünün yeniden yazılmasının, kopyalamasının ve tercüme etmesinin hiçbir 
kişinin veya hiçbir kurumun hakkı yoktur.


