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 كلية الهندسةنبذة عن 

جامعة ديالى في العام   –تأسست كلية الهندسة 

الكهربائية  و املكائن هندسة القدرة يقسم من 1998

الكلية  تسعو الهندسة االلكترونية ومنذ ذلك الحين 

عداد ال الى التطور واستحداث اقسام هندسية جديدة 

تسعة اقسام  صبحلت الوطنلخدمة كوادر هندسية 

باضافة قسم هندسة الحاسبات و  هندسية

 ,امليكانيكية ,املدنية, االتصاالت, مجياتاالبر 

. ان و بشكل تدريجي املواد و العمارة ,الكيمياوية

االفقي في  كلية ال يشملالالتوسع الحاصل في 

وانما استمر العمل استحداث االقسام الهندسية 

 يالدراسات العليا في قسم ستحداثعموديا با

 انيكية. الهندسة امليك و دسة املدنية الهن

 املؤتمــــر هدافأ

 العلوم مجال في الخبرة وذوي  ميينيواالكاد الباحثين جمع

 البناءة واملقترحات األفكار لتبادل وتطبيقاتها الهندسية

 الهندسية املجاالت البحثية في آخر االنجازات وعرض

 .املختلفة

 ؤتمــــرمحاور امل

 ةيالهندسة املدنية واملعمارية والبيئ 

  كترونيةاللاو   الكهربائيةالهندسة 

   مجياتاو البر  اإلتصاالت والحاسباتهندسة 

  املوادهندسة  الهندسة امليكانيكية و 

  النفطهندسة  الهندسة الكيمياوية و 
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