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 : األعزاء طلبتنا

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الدعاء وخالص األمنيات بأصدق أتقدم وأن ، الجامعه الكوت كلية رحاب في ترحيب أجمل بكم أرحب أن لى يطيب  

 ورقى تطور روافد أحد يعد المهني العمل أن ريب ال •.الجديد الدراسي بعامكم والرقي والنجاح التوفيق لكم متمنيا

 المهن هذه فى التميز أن تعلموا أن البد ، لجامعتكم وفخرا لوطنكم نافعين مهنيين تكونوا أن تودون وعندما ، األوطان

 بهذه المرتبطة القدراتوالمهارات اكتساب عن فضال ، والتطبيقية األساسية والمعارف بالعلوم للتزود المستمر السعى يتطلب

 إعدادكم أن على التأكيد إلى اإلشارة  تجدر وهنا .السامية بالمبادئ وااللتزام القويم بالخلق التحلي ضرورة مع المهن

 المختلفة النشاطات طريق عن شخصيتكم وصقل تنمية يستدعي وإنما ، فقط التعليمية العملية إلى يرمي ال بالجامعة

 إمكانات من الجامعة لكم توفرة مما اإلفادة على والحرص الوقت استثمار - الطلبة أعزائي - عليكم لذا بالجامعة؛ والمتاحة

 وقدراتكم والذوقية الثقافية شخصيتكم تنمية في والسعي ، وخارجها الجامعة داخل المعرفة مصادر من وتعليمية علمية

 الدليل هذا إعداد تم وقد .بالجامعة المتاحة الطالبية األنشطة فى تشاركون وأنتم والخلقية واإلجتماعية والعلمية البدنية

 سني من القصوى لإلستفادة واإلجتماعية والفنية والرياضية الثقافية وأنشطتها األكاديمية السيما الكلية بأقسام للتعريف
 لكم تحية •.العراق الحبيب وطننا لتقدم أهل فأنتم ، إليكم العمل سوق يسعى ، متميزة مهنية ذاتا منكم كل ليُصبح ؛ الدراسة

 وما. المسؤولية منصات ترتقون حين تألقكم وعند تخرجكم عند بكم لنفخر كليتنا فى بدراستكم تستمتعوا أن وأتمنى جميعا  

 . القدير العلي هللا عند من إال التوفيق

 . الجامعة الكوت كلية إدارة مجلس رئيس الموسوي طالب .د
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 ارى ان يسرني ...موعود هانىء بمستقبل الكريمة الفضلى الحياة لكم يؤمن الذي الثاني بيتكم في وسهال   واهال   .. الطلبة ابنائي

 لمستقبل باسما   وأمال   ونشاطا   وعزيمة وهمة   ، للمعرفة ،وتطلعا   للعلم حبا   فيها ألمح ، المتفتحة ونظراتكم المشرقة وجوهكم

 لكم تفوق هو وتفوقها ، تميزكم من تميزها... اهلها حال على يدل ومظهرها اآلخر بيتكم هي الكلية فهذه .تعالى هللا بإذن مشرق

 األعوام وتذكروا ماتملكون أعز ،فاجعلوها بها إيديكم،لتنتفعوا بين مافيها ،وكل اعناقكم في امانة فهي ، ايمانكم من ونظافتها ،

 بمعلم نقتدي ،ولنظل النجاح دروب لكم  هللا أنار . اذهانكم في عالقة ستظل التي ذكرياتكم، احلى فيها قضيتم التي الدراسية
 .التوفيق هللا ومن ...األطهار واله وصحبه واله عليه هللا صلى االكرم رسولنا ومربيها االنسانية

 

 

 

 االستفادة لكم وأتمنى الجامعة الكوت كلية في بكم وأرحب الجديد الدراسي العام بدء بمناسبة التهاني آيات بأسمى لكم أتقدم

 التفوق هذا تؤكدوا وأن وسلوكيا علميا بكم الظن حسن عند تكونوا أن وأرجو بالكلية الموجودة واإلمكانيات الخبرات من

 يشارك أن والبد العريقة الجامعية والتقاليد بالقيم التزامكم خالل من أيضا ولكن بالكلية دراستكم خالل من فقط ليس والتميز

 لكم أتمنى وأخيرا بالمجتمع النهوض أجل من والتفاني الجماعة روح اإلنسان في تصقل التي الطالبية األنشطة في الجميع

 والنجاح التفوق
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-2012 الدراسي العام في الجامعة الكوت كلية تأسست

 اللغة وقسم االعمال ادارة قسم هي اقسام بثالثة 2013

 البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة وقسم العربية

 مجلس رئيس الموسوي طالب الدكتور لها المؤسس

 للجامعات العلمية المكانة تعزيز اجل من, ادارتها

 طريق عن اهدافها يؤمن بما االهلية والكليات

 للتطور العلمية والمرونة والمالية االدارية االستقاللية

 العراقي العالي  للتعليم خاصا نمطا يجعلها بما واالبداع

 لخريجيها رصين علمي بمستوى التعليم هذا يكون وان

 والبحث العالي التعليم لوزارة العلمي االشراف خالل من

 تكون وان , االهلي الجامعي التعليم دائرة– العلمي

 كله هذا اجل ومن الجامعية العلمية بالتقاليد مسترشدة

 محافظة – العراق في الجامعة الكوت كلية تأسيس تم

 المحافظة هذه في االولى االهلية الكلية وهي واسط

  مجلس من العامة االمانة من الصادر القرار وحسب

 الموافقة وكتاب (2012 لسنة 365 رقم) الوزارء

 واسط محافظة في وفتحها تاسيسها على النهائية

 ذي العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من والصادر

 للعام (23/4/2013 في 2092/ هــ جـ ) العدد

 (2013-2012 )الدراسي
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 . 64رابطة الجامعات والكليات االهلية العراقية بعدد رئيس •

 .القاهرة  -عضو المجلس التنفيذي لرابطة الجامعات االسالمية  •

 ( .القوقاز  -وسط اسيا  -العراق ) المكتب اإلقليمي لرابطة الجامعات االسالمية لمنطقة مدير •

 تصنيفات عالمية في العراق خالل سنة واحدة  5الكلية االهلية الوحيدة التي حصلت على هي •

 شهادات جودة من االيزوا من مؤسسات من الواليات المتحدة االمريكية و سويسرا  3حاصلة على الكلية •

 االهلية االولى في امتحانات الرصانة العلمية مع الجامعات الحكوميةالكلية •

 ولحد هذه اللحظة  2017عضو في رابطة الجامعات االسالمية منذ •

 عضو في رابطة وادي الرافدين لتطوير وتنمية التعليم العالي االهلي •

   2017العالمي منذ   webometricsحاصلة على التصنيف •

 ISO 21001   (Educational Organizations Management System .)حاصلة على شهادة •

 .  ISO 9001حاصلة على شهادة •

 عضو في رابطة الجامعات الدولية •

 العالمي    RURحاصل على تصنيف •

  Top Universitiesدخول كلية الكوت الجامعة ضمن تصنيف •

 ISO 45001  :  2018حصول الكلية على شهادة •
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 للمحاضرات مكيفة قاعات بتوفير  كليةال تقوم •

 .للتدريس الحديثة بالتقنيات ومزودة

 بها ومتوفر منفصل بمبنى  كليةال مكتبة تقع•

 العلمية والدوريات العلمية الكتب بعض

 بخدمة الكمبيوترالمتصلة ألجهزة باإلضافة

 .اإلنترنت

 .والكمبيوتر للتصوير مركز  كليةبال يوجد•

 احتياجات لتوفير الكافيتريات من عدد  كليةبال•

 .الطالب

 مزودة فرد 300 تسع لالحتفاالت قاعة  كليةبال•

 .الحديثة بالتقنيات

 و للطالب مكيفة انتقال وسائل بتوفير كليةال تقوم •

 . التدريس هيئة اعضاء

 .المغتربين والطالبات للطالب سكن كليةال توفر •

 السلة لكرة وآخر القدم لكرة ملعب كليةبال يوجد•

 األجهزة من عدد بها رياضية وقاعة والطائرة

 .الرياضية
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تضممممم كليممممة الكمممموت 

الجامعممة اكبممر مكتبممة 

ممممممن بمممممين الكليمممممات 

االهليممممممممممة وحتممممممممممى 

الحكوميمممممممممة علمممممممممى 

متمممر  1200مسممماحة 

مربمممع علمممى طمممابقين 

منهممممما حيمممممث تضمممممم 

مكتبمممممممة الكترونيمممممممه 

ومكتبممة ورقيممة تضممم 

 13000اكثمممممؤ ممممممن 

كتمممممممممماب بمختلممممممممممف 

االختصاصات العلمية 

واالدبيمممممة والثقافيمممممة 

تغنمممممي بهممممما الطلبمممممة 
 واالساتذة بالمصادر 
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تضممممم كليممممة الكمممموت 

الجامعمممممممة مالعمممممممب 

خاصة للكلية ولقسمم 

التربيممممممممممممممممممممممممممممممممممة 

 البدنيمممممممممممممممممممةوعلوم

الرياضة وتعتبر ممن 

اجمل المالعب شكال 

حسث تضيف للكليمة 

رونقممممممممممما جمممممممممممميال 

بالوانهمممممما الزاهيممممممة 

حيممممث تضممممم ملعممممب 

لكمممرة القمممدم وملعمممب 

لكليمممممممة الخماسمممممممية 

وملعمممممممممب للسممممممممملة 

وملعمممممممممب للتمممممممممنس 
 وحلبة مالكمة 
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 الكوت لكلية  الصيدلة قسم يكون ان•
 وقادرا واقليميا محليا به معترفا الجامعة
 جودة لضمان سعيا ذاته تطوير على

 والتنافسية التميز وتحقيق والتعلم التعليم
  على قادر متمكن صيدالني كادر تخريج و

 الصيدلة في واالبتكار والريادة االبداع
 في للعمل متميزين صيادلة وتأهيل

 والقطاع المختلفة الدولة مؤسسات
  .الوطن لخدمة الخاص

 

 

 

 

 

 

 والتعلم التعليم جودة بمستوى االرتقاء•
 العلمي بالبحث واالهتمام وتطويرهما
 ثقة وكسب والبيئية المجتمعية والخدمات
 محليا التنافسية الميزة لتحقيق المجتمع
  .الصيدالنيه العلوم مجال في واقليميا
 كفاءة ذوي بصيادلة المجتمع وامداد

 . عالية اخالقية وقيم مهنية ومهارات
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قسممممم الصمممميدلة لكليممممة الكمممموت يسممممتهدف •
الجامعممة ان يكممون متميممزا علميمما وقممادرا 
على تخمريج طلبمة متميمزين قمادرين علمى 

 .المنافسة محليا واقليميا
يكون قسم الصيدلة مسماهما فعليما فمي ن أ•

 .تنمية البيئة والمجتمع المحيطين به
نظممممم التعلمممميم والممممتعلم لتحقيممممق تطمممموير •

 .االهداف بكفاءة وفعالية
علمممى التحسمممين المسمممتمر لجمممودة العممممل •

 .واداء القسم
العمممممماملين واعضمممممماء هيئممممممة اسممممممتقطاب •

التمممممدريس االكفممممماء والمتميمممممزين للعممممممل 
 .بالقسم

علممممى اكسمممماب الطلبممممة المهممممارات العمممممل •
والمعممارف والمعلومممات وطرائممق التفكيممر 
ومناهجه ومهاراته ليتوافقوا مع المعايير 

 . المحلية واالقليمية 
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 الدراسةقواعد •
باللغممممممممممممممة الدراسممممممممممممممة 1.

 .االنجليزية

 

يممممتم احتسمممماب المقممممررات . 2
 .بنظام الساعات المعتمدة

يحمل كل مقرر عدد معمين ممن 
تمممممند بعممممد السمممماعات والتممممي 
ويتطلممب . إتمممام المقممرر بنجمما 

معتممدة ساعة 191إكمال عدد 
 إلتمام التخرج 

 

ممممممممدة الدراسمممممممة خمسمممممممة . 3
عشمممممممرة فصمممممممول )سمممممممنوات 
 (دراسية

7,500,000 

 قسم الصيدلة

 العلمي 

 االحيائي

 لالستفسار االتصال على االرقام التالية 

07730399962    07737837693  

07712346303    07802878289 
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 محليا رائدا القسم يكون ان•

 التعليم مجال في وعالميا

 طب علوم في العلمي والبحث
 .واألسنان الفم

 

 

 

 

 في عالمية كفاءة ذوي كوادر اعداد

 المجتمع وإثراء األسنان طب مجال

 من وتطويرالمعرفة مميزة بخدمات
 .المقنن العلمي البحث خالل
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أطباءأسللنان وتخللريجهم علللى  تأهيللل  
مسللتوى عللال مللن العلللم و المعرفللة و 
المهللارات اإلكلينيكيللة لتقللديم الخللدمات 
العالجية فلي جميلع مجلاالت طلب الفلم 

حاجلة سلوق العملل ملن سلد و األسنان 
تقديم خدمات عالجيلة  و أطباء األسنان

التقنيللات  واسللتخداممتميللزة للمرضللى 
الحديثللللللة فللللللي مجللللللاالت العللللللال  و 
التشلللخيص نشلللرالوعي الصلللحي فلللي 
المجتمللللع و طللللرق الوقايللللة الالزمللللة 

   للحفاظ على صحة الفم و األسنان
مجللاالت البحللع العلمللي ودعملله تهيئللة 

إليجاد الحلول المناسبة لمشلاكل صلحة 
و تقللديم  المجتمللع الفللم و األسللنان فللي 

االستشارات الطبيلة و الفنيلة لقطاعلات 
  الدولة المختلفة
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 الدراسةقواعد •
باللغممممممممممممممة الدراسممممممممممممممة 1.

 .االنجليزية

 

يممممتم احتسمممماب المقممممررات . 2

 .بنظام الساعات المعتمدة

يحمل كل مقرر عدد معين ممن 

تمممممند بعممممد السمممماعات والتممممي 

 . إتمام المقرر بنجا 

 

مممممممدة الدراسممممممة خمسممممممة . 3

عشمممممممرة فصمممممممول )سمممممممنوات 

 (دراسية

7,500,000 

قسم طب 

 االسنان

 العلمي 

 االحيائي

 لالستفسار االتصال على االرقام التالية 

07730399962    07737837693  

07712346303    07802878289 
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 انشاء مختبرات طبية تخصصية •

الماجسمممممتير  )اسمممممتحداث دراسمممممات عليممممما •

فمممممي تخصصمممممات التحلممممميالت (والمممممدكتوراه

 المرضية 

استضممممممافة اخصممممممائيين فممممممي التحلمممممميالت •

المرضية ممن الجامعمات العريقمة فمي العمالم 

وذلمممر لرفمممع المسمممتوى العلممممي للخمممريجين 

وجعلهمما فممي مصمماف الكليممات فممي الجامعممات 

 .العريقة 
 

 

 

 

 

 

اعداد كوادر ذوي كفاءة عالميمة فمي مجمال طمب 

األسمممممنان وإثمممممراء المجتممممممع بخمممممدمات مميمممممزة 

 .وتطويرالمعرفة من خالل البحث العلمي المقنن
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التوسمممممع والتعممممممق فمممممي دراسمممممة العلممممموم •
البايلوجيممة االساسممية والطبيممة والتحلمميالت 

للصممممالد العممممام ورفممممدا خدمممممة المرضممممية 
للتخصصمممات الطبيمممة فمممي محافظمممة واسمممط 

 .خصوصا والعراق عموما 
اعمممداد كممموادر ومالكمممات تقنيمممة متخصصمممة •

طمممب ,الطمممب )لخدممممة التخصصمممات الطبيمممة 
والعممممل فمممي (التممممريض,صممميدلة ,االسمممنان 

 المختبرات الطبية الحكومية واالهلية 

خريجمممممي الدراسمممممة االعداديمممممة اسمممممتقطاب •
الفمممممرع العلممممممي فمممممي محافظمممممة واسمممممط /

والمحافظات القريبة والمذين يضمطر الكثيمر 
ممممنهم المممذهاب المممى الكليمممات االهليمممة التمممي 
يتوفر فيهما همذا التخصمص فمي المحافظمات 

 .البعيدة 
تلبية حاجة المحافظة والمنطقة المى كموادر •

فممي التحلمميالت المرضممية قممادرة علممى القيممام 
 المختبريةباألعمال 

تشممممممغيل االجهممممممزة الطيبممممممة والمختبريممممممة •
 وادامتها 
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 الدراسةقواعد •
باللغة الدراسة 1.

 .االنجليزية

 

 

اربعة مدة الدراسة . 3

ثمانية فصول )سنوات 

 (دراسية
3,000,000 

قسم تقنيات 

المختبرات 

 الطبية 

 العلمي 

 االحيائي

 لالستفسار االتصال على االرقام التالية 

07730399962    07737837693  

07712346303    07802878289 
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بأعداد مهندسين كفموئين قمادرين " وعالميا" التميز محليا

نطممد بمأن يكمون . على تطوير مهاراتهم العلمية والبحثيمة

قسمنا محط أنظار الدارسين الباحثين عمن مهمن ومهمارات 

القيممممادة واالبتكممممار لكممممي يسمممماهمو فممممي حممممل التحممممديات 

 .التكنولوجية التي تواجه المجتمع 
 

 

 

تمموفير بممرامج هندسممية تعليميممة متخصصممة  -:التعلمميم  -1

للدراسمممات االوليمممة والعليممما وتفيمممر بيئمممة تعليميمممة متميمممزه 

فمي مسماهمة بفعاليمة لخدممة مجمتمعهم بهما تمكنمة معترف 

 .ورفع مستوى وتقدم مهنتهم

تمموفير بيئممة بحثيممة عاليممة المسممتوى بحيممث  -:البحممث   -2

يمتمكن أسمماتذتها وباحثوهمما وطالبهمما مممن قيممامهم بممالبحوث 

 في المجالت الهندسية االساسية والتطبيقية 

تطمممموير االمكانيممممات القياديممممة للمنتسممممبين  -:القيممممادة  -3

والطممممالب وزرع أمكانيممممات الممممتعلم الممممذاتي واالسممممتقراء 

 .واالستنتاج

التفاعمممل ممممع المجتممممع ممممن خمممالل  -:المجتممممع خدممممة  -4

االسهام في تطوير الصناعة واالمؤسسات الهندسية المذي 

 24 .بدوره يؤدي الى التطور االجتماعي واالقتصادي للبلد 


