
تخلللريه مهندسلللين متخصصلللين فلللي العللللوم  -1
الليزريللللة وااللكتروبصللللرية لكللللي يعمللللل فللللي 

 .والصحةقطاعات الصناعة واالتصاالت 

 
منح شهادات عليا فلي تخصصلات برنلامجي  -2

 .القسم وبمواصفات عالية

 
أنتللا  بحللوع علميللة وتطبيقيللة فللي مجللاالت  -3

القسللللم والمسللللاهمة فللللي حللللل المشللللاكل فرعلللي 
 . الصناعية والخدمية في المجتمع

 
المشاركة الفعاللة فلي نهضلة وتقلدم المجتملع  -4

مللن خللالل اقامللة النللدوات والمللؤتمرات والتعللليم 
 .المستمر

 
اعتملللاد ملللنهه التطلللوير المسلللتمر للفعاليلللات  -5

التعليميلللة واالداريلللة لبرنلللامجي القسلللم لضلللمان 
تحقيلللق الرسلللالة واالهلللداف المعتملللدة للكليلللات 
الهندسية وصوال الى تحقيق الجودة واالعتمادية 
حسلللللللب معلللللللاير هيئلللللللة االعتملللللللاد للهندسلللللللة 
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 الدراسةقواعد •
 .باللغة االنجليزيةالدراسة 1.

 

 

اربعة سنوات مدة الدراسة . 3

 (ثمانية فصول دراسية)
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يسعى القسم الى تحقيق مكانلة علميلة •
متميللزة تنللافس االقسللام المثلللى علللى 
مسللللتوى العللللراق والللللوطن العربللللي 
والسللليما فلللي مجلللال اعلللداد الملللالك 
التعليمللي وتطللوير العمليللة التعليميللة 
مللللللن خللللللالل االنشللللللطة المتنوعللللللة 
والبحوع العلمية لإلسهام فلي التنميلة 

 المستدامة في المجتمع
 

 

 

 

 

 

تجسلللد رسلللالة القسلللم بتكلللوين جيلللل •
متخصللص بكافللة الوسللائل فللي مجللال 

يكللون قللادر علللى   التعللليم والتوظيللف
 المنافسة في سوق العمل
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تنميمممة التفكيمممر العلممممي والقمممدرات التحليليمممة •

والمعرفمممة لمممدى الطالمممب واكسمممابه مهمممارات 
 .التحليل واالستنتاج المنطقي 

توفير خلفية ادارية  وتخطيطية لمدى الطالمب •
 .تساعده في الرؤيا واتخاذ القرار 

اعمداد الطالمب أعمدادا أساسمميا بمما يمكنمه مممن •
 .ادارة عمله بعد التخرج بنجا  

اقاممممة النمممدوات الدراسمممية والمشممماركة فممممي •
 .المؤتمرات في مجال االختصاص 

اعداد البحموث والدراسمات الماليمة واالداريمة •
 .التي تساهم في خدمة المجتمع 

اكتساب الطالب المهارات االساسية المناسبة •

التممي يلتحممق ( المهنممة )فممي مجممال التخصممص 
 .بها بعد التخرج 

تنميمممممممة االتجاهمممممممات االيجابيمممممممة والميمممممممول •

واالهتمامممات ومنظومممة القمميم وحممب المموطن 
 .لدى جميع الطلبة 
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 الدراسةقواعد •
 

ادارة االعمال هو احلد االقسلام قسم 
العلميللللة فللللي الكليللللة تأسللللس سللللنة 

. ملللع بدايلللة تأسللليس الكليلللة  2012
وهلللللو قسلللللم علملللللي يقبلللللل الطلبلللللة 
المتخللرجين مللن الدراسللة االعداديللة 
بفرعيهلللا العلملللي واالدبلللي ، يملللنح 
القسم شهادة البكالوريوس في عللوم 
ادارة اعملللال والتلللي اصلللبحت ملللن 
العلللوم المهمللة فلللي بنللاء المشلللاريع 

 .واالعمال الناجحة 
اهلللللتم القسللللللم بإنشللللللاء موقللللللع  •

الكترونللللللللي خللللللللاص يسللللللللاعد 
التدريسيين والطلبة على معرفلة 
أخبار القسم والنشلاطات العلميلة 
المسلللتقبلية باإلضلللافة اللللى نشلللر 
جميلللع المحاضلللرات والنلللدوات 

 .وورش العمل 
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يسعى قسم القانون إلى إن يحتل مكانة •
متميزة بين كليات القانون على المستوى 
المحلي والعربي وإلقليمي ويعمل على 

كسب ثقة المجتمع والمستفيدين من 
التعليم القانوني من خالل توفير بيئة 
مميزة للتعليم والتعلم والبحع العلمي 

 .       وخدمة المجتمع 
 

 

 

 

 

 

 

تتجسد رسالة قسم القانون في تهيئة •
برامه دراسية متميزة لمن يلتحق بالقسم 

وإرساء دعائم الحفاظ على الحريات 
العامة وإعالء قيمة اإلنسان بتبصيره 
بماله من حقوق وما عليه من واجبات 
والهتمام بالبحوع القانونية القائمة على 
االبتكار واإلبداع والتي تسهم في حل 

 30 .قضايا المجتمع 



توفير البيئة العلمية المناسبة إلطالق •

اإلبللداع فللي مختلللف العلللوم القانونيللة 

عللن طريللق اعتمللاد بللرامه أكاديميللة 

متميللزة مللن اجللل تخللريه المالكللات 

المؤهلللللة والمدربللللة علللللى ممارسللللة 

األعمال القانونية والشلرعية وإللملام 

بإحداع المستجدات في مجال العلوم 
 .القانونية 

تزويد الخريجين بالمهارات الالزملة •

للتعللليم المسللتمر وإكسللابهم القللدرات 

مللن تحصلليل المعرفللة تمكللنهم التللي 

القانونيللة بأنفسللهم وخلللق اإلمكانللات 

األساسللية التللي تمكللنهم مللن التحللديع 

ومجللللاراة التطللللورات والمسللللتجدات 
 .المتالحقة 
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 الدراسةقواعد •
 .العربيةباللغة الدراسة 1.

 

قسللللم القللللانون النظللللام يعتملللد . 2
الشللللللللهري لمنللللللللاهه الدراسللللللللة 

( بكلللالوريوس)الجامعيلللة األوليلللة 
لقسلللللم القلللللانون فلللللي الجامعلللللات 
العراقية الحكومية و الجامعات و 
الكليلللللات األهليلللللة عللللللى وفلللللق 
المنهللللا  للجامعللللات العالميللللة و 

يدرس الطالب فلي قسلم . العربية 
أملا , مادة دراسلية ( 39)القانون 

عدد الوحدات الدراسية المطلوبلة 
( 77)لخريجي قسم القانون فهلي 

 .وحدة دراسية

1,500,000 

 قسم القانون

   تطبيقي+احيائي+العلمي

 ادبي 

 لالستفسار االتصال على االرقام التالية 

07730399962    07737837693  

07712346303    07802878289 
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تتطلمممع كليمممة التربيمممة البدنيمممة وعلممموم •
على  الجامعةالرياضة  في كلية الكوت 

ان تكمممون ممممن ضممممن الكليمممات العلميمممة 
المعتممممدة عالميممما ممممن خمممالل االرتقممماء 
بمسممتواها العلمممي واالداري وان تكممون 
الكلية الرائدة فمي مجمال البحمث العلممي 
لخدمممممة المجتمممممع العراقممممي والعربممممي 

 .والعالمي
 

 

 

 

 

المالكمممممات العلميمممممة النوعيمممممة عمممممداد ا•
المؤهلمممممة والمتخصصمممممة فمممممي مجمممممال 
التربيممممممة البدنيممممممة وعلمممممموم الرياضممممممة 
لالسممممممهام فممممممي االرتقمممممماء بالرياضممممممة 
المدرسممية وصممحة المجتمممع فضممال عممن 
اعممممداد البمممماحثين فممممي مجممممال العلمممموم 
الرياضممية لالرتقمماء بالحركممة الرياضممية 

 33 .العراقية وعلى مختلف المستويات



مممممممواد الاعممممممداد مدرسممممممين لتممممممدريس  •
لمراحل الدراسة كافة ملممين بالجوانمب 
البدنيممممممممة والتربويممممممممة واالجتماعيممممممممة 

 .والعلمية
العمممل علممى تطمموير الحركممة الرياضممية  •

لقطاعات الدولة جميعها وبالتعماون ممع 
 .المعنيةالجهات 

الثقافمممة الرياضمممية والعممممل علمممى نشمممر •
جعممل الرياضممة احممدى الوسممائل المهمممة 

 .في التقريب من ابناء الشعب
فممي خدمممة المجتمممع مممن خممالل االسممهام •

التثقيمممف لممارسمممة الرياضمممة واثارهممما 
للفممممرد  العامممممةااليجابيممممة فممممي الصممممحة 

وتطمموير منمماهج التربيممة الرياضممية بممما 
 .يخدم تقدم ورقي المجتمع

في قيادة الحركة الرياضية ممن االسهام •
علممى  العلميممةخممالل المالكممات النوعيممة 

مسممممممممتوى التممممممممدريس و التممممممممدريب و 
 .التحكيم
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 الدراسةقواعد •
 .العربيةباللغة الدراسة 1.

 

تحتوى الدراسة على العديد . 2

ملللن المقلللررات الدراسلللية مثلللل 
اللغللللللة  –علللللللم التشللللللريح 

كلرة  –الحاسلبات  –االنجليزية 

المالكملة  –كلرة السللة  –القلدم 

كلرة الطلائره  –رفلع األثقلال  –

 –السلللللباحة  -كلللللره اليلللللد –
المصلللللارعة و ملللللواد أخلللللرى 

مرتبطلللللة بالتربيلللللة البدنيلللللة و 

 علوم الرياضة

أربللع سللنوات مللدة الدراسللة . 3

 (ثمانية فصول دراسية)
35 



 

 

 
 

يََرى الِقسُم أَنَّ اللُغَلةَ العربيَّلةَ ُهِويَّلةِ ِللنِلاِطِقيَن 
للُدُهم بِهللا، ورابِللِط  ويَُميِِللُزُهم عللن سللائِر يَُوِحِ

فِلذلَك يَسعى الِقسلُم إللى . ُشـــــــــعوِب العالَمِ 
ِخدَمللللِة هللللذِه اللُغَللللِة واالعتِنللللاِء بِهللللا ونَشللللِر 
قَواِعِدها؛ ِلتَبقى َحيَّة  في ما تَنِطُق بِِه األَلِسلنَةُ 
ومللا تَُسللِطُِرهُ األَقللالُم، وِلتََظلللَّ ِوعللاء  ِللِفكللِر 

 .يُصاُن ويُعتَنى بِِه على َمِرِ األَزمانِ والِعلِم 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

يَسعى الِقسُم إلى تَخلريهِ أَجيلالت تُلتِقُن اللُغَلةَ      
العَربيَّلللللةَ، وتَمتَِللللللُك ِملللللن المهلللللاراِت البَحثِيَّلللللِة 
والِمْهنِيَِّة والتِِْقنِيَِّة ما يَُمِكِنُها ِمن اإلسهاِم الفاِعِل 
في تَطويِر المجتََمعِ وِمن تَلبِيَِة احتِياجاِت ُسوِق 

 36 .العََملِ 



لقسلللم اللغلللة العربيلللة أهلللداف يسلللعى إللللى 
 تحقيقها ، أهِمها

 .تنميللللة ُروحِ االعتِللللزاِز بِاللُغَللللِة العََربِيَّللللةِ 
للللللاِلِب اللُغَِويَّللللللةِ   .تَطللللللويُر َمهللللللاراِت الطو

 الِمْهنِللليِِ االرتِقلللاُء بُِمسلللتَوى التَّدريِسللليِِيَن 
 والبَحثِللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليِِ 

بُط  الواعي بَليَن القَلديِم والحلديِع، بِفَهلِم الرَّ

التوللراِع اللُغَللِويِِ واألََدبِلليِِ الللذي َخلَّفَللهُ لَنللا 

َمللللهُ  القُللللَدماُء، ثُللللمَّ االِطِللللالعِ علللللى مللللا قَدَّ

المحَدثوَن ِملن إسلهاماتت فلي َمجلالَي اللُغَلِة 

واألََدِب ِلإلفلللاَدةِ ِمنهلللا فلللي إعلللاَدةِ قِلللراَءةِ 
 َجديَدةتُراثِنا بُِرؤيَةت 
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 الدراسةقواعد •

ويعتمد قسلم اللغلة العربيلة النظلام •
الفصللللللي فلللللي منهلللللا  الدراسلللللة 

( بكلللالوريوس)الجامعيلللة األوليلللة 
ألقسلللللللام اللغلللللللة العربيلللللللة فلللللللي 
الجامعلللللات العراقيلللللة الحكوميلللللة 
والجامعللللات والكليللللات واألهليللللة 
عللللللى وفلللللق منهلللللا  الجامعلللللات 

 العربية 
يلللدرس الطاللللب فلللي قسلللم اللغلللة •

العربيلللة للمراحلللل األربلللع خمسلللا 
وثالثللين مللادة موزعللة بللين النحللو 
والصلللللللرف واألدب بتقسللللللليماته 
التعليميللة والبالةيللة وعلللم الللنفس 
وحقوق اإلنسلان فضلال علن ملادة 
اللغللة االنكليزيللة للمراحللل الللثالع 

المرحلة األولى والثانيلة والثالثلة )
والعلللروض والملللدارس النحويلللة (

 وعلم اللغة وفقه اللغة 
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 اإلسالميَّة والتَّربية الكريم القرآن علوم قسم رؤية تنبع
 إلى الحثيع السعي خالل من الجامعة الكوت ُكليَّة في

 الوعي تطبيق على والعمل السماء، رسالة وعي
 .اإلسالمي اإلنساني

 ُكليَّة يصبح أنْ  إلى القرآن علوم قسم ويسعى
ى تحت ُمتخصَّصة  القرآنيَّة الدراسات ُكليَّة) :ُمسمَّ
ل أنْ  بعد وذلك ،(واللغويَّة  إلى الكوت ُكليَّة تتحوَّ
 أكاديميَّا   مرجعا   لتكون جامعة؛

 

 

 

 

 نشر اإلسالميَّة والتَّربية القرآن علوم قسم رسالة تبنَّى
 إيمانيَّة خدمة للمجتمع يقدَّم بما الكريم القرآن ثقافة

 القُرآن :مضامين ضوء في وحضاريَّة وأخالقيَّة
 المصدرين لهذين وما الخالدة؛ النبويَّة والُسنَّة الكريم،

 وتعزيز اإلسالمي، التشريع في أهميَّة من األساسين
 التيَّارات قِبال في والوطنيَّة الدينيَّة بالمسؤوليَّة الشعور
 .السامية واألخالق والمبادئ القيم إلغاء إلى الهادفة
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 قيادة ويتبنَّى الكريم، القُرآن رسالة يحمل جيل إعداد

 مستعدا   ويكون الشرعيَّة، المسؤوليَّة خالل من المجتمع

ل  .المسؤوليَّة تلر أعباء لتُحمَّ

 بما الوطن ربوع في الصحيحة اإلسالميَّة الثقافة نشر

ز  . والعقائدي والوطني االجتماعي االنتماء حالة يعزَّ

   علميَّا   وكفؤين   مؤهَّلين مدرسين   إعداد

 .الُمتميَّز لإلبداع تؤهلهم التي المهارات من الطلبة تمكين

 قراءة مجال في الُمتميَّزة األدبيَّة الطالبيَّة المواهب توجيه

 الُمتعلَّقة أو القريبة، األخرى والمواهب الكريم، القُرآن

 .بها

 الوسائل ضوء في التدريس لمهارات متقنين طلبة إعداد

 .الحديثة

 للمنافسة تؤهله التي الالزمة بالمهارات الخريج تزويد

 .العمل سوق في

 حملة من حاجتها وسد   العراقيَّة، الجامعات إثراء

 .واللغويَّة القرآنيَّة التخصُّصات

 .وعلومه القران مجال في بالبحوث العربية المكتبة إثراء
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 الدراسة قواعد•

 القسم هذا في الُطالب يتلقَّى •
 أكاديميَّة سنوات أربع خالل

رات  متخصصة دراسيَّة ُمقرَّ
 والتشريع الفقه أصول في

 الحديع وعلم اإلسالمي
 وبذلك العربية، واللغة
 المتخرَّ  الطالب يستطيع
 في التدريس مهنة ممارسة
 والثانويَّة االبتدائيَّة المدارس

 في والعمل والمتوسطة
 والقضائيَّة، الدينيَّة المؤسسات

 البحوع بإعداد والقيام
 الدينيَّة المجاالت في المتنوعة
 .شرعي خبير بصفة
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 معلومات الكلية 
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 االجور الدراسية ومدخالت االقسام
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Welcome ... 

KUT UNIVERSITY COLLEGE to 
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 اصدارات الكلية 
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 محطة المياه
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 مكتبة الكلية
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 القاعات الدراسية 
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 مختبر الحاسبات المركزي
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 عضوية الكلية في عدد من االتحادات والروابط الجامعية
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