
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لممدمة :ا

 

ٌهدؾ الدلٌل االرشادي الى منح الطلبة الجدد رؤى وافكار عن الكلٌة والسامها العلمٌة       
فضال عن نشر الوعً باللوائح والموانٌن االكادٌمٌة بٌن الطلبة من خالل مساعدتهم على 

التعرٌؾ ٌتناول الدلٌل  .االطالع على الواجبات و الحموق التً نظمتها تلن الموانٌن الجامعٌة 
 . باأللسام العلمٌة الموجودة فً الكلٌة 

عزٌزي الطالب من واجبنا ان نزودن بالمعلومات عن المؤسسة التً تنتمً الٌها بوصفن     

 طالبا جامعٌا لتتعرؾ على مولعن التربوي و التعلٌمً .

 

 كلٌة الهندسة

، حٌث شؽلت مكان ومبانً )مركز التدرٌب المهنً 8991تأسست كلٌة الهندسة فً عام      

من لبل )الشركة هان األلمانٌة ، وشركة  8991للصناعات الكهربائٌة( الذي تأسس فً عام 

كولب وشركة تٌلٌفنكن(. فً البداٌة كانت الكلٌة مرتبطة بالجامعة المستنصرٌة ألن جامعة 

 م تكن لد اسست بعد. دٌالى فً ذلن الولت ل

بدأت الكلٌة مع اسم "كلٌة الهندسة الكهربائٌة واإللكترونٌة". وتتألؾ  فمط من لسمٌن        

هما  "لسم هندسة المدرة والمكائن الكهربائٌة" و "لسم الهندسة االلكترونٌة". بعد تأسٌس 

، انضمت الكلٌة إلى الجامعة. ونتٌجة للتطورات والتوسع فً 8999جامعة دٌالى فً عام 

هٌئة التدرٌسٌة والموظفٌن فً الكلٌة، مما  ادى إلى امكانٌة التوسع األفمً من اعداد أعضاء ال

خالل إٌجاد السام جدٌدة فً مختلؾ الفروع الهندسٌة، لذلن تم تؽٌٌر اسم الكلٌة فً العام 

وأصبح عدد االلسام للدراسة الصباحٌة  ( ،كلٌة الهندسة ) . لٌكون 3002-3002الدراسً

ً تسعة ألسام كما سنذكره ر بها الدراسة وفٌما ٌخص االلسام العلمٌة التً تتوف .ا الحما

السام تشمل كل من )) لسم الهندسة االلكترونٌة ، لسم الهندسة المدنٌة  المسائٌة فهً خمسة

ومدة الدراسة ، ولسم الهندسة المٌكانٌكٌة(( ، لسم هندسة االتصاالت ، لسم هندسة الحاسوب

لعمارة حٌث مدة الدراسة فٌه خمس العلمٌة عدا لسم هندسة ا األلسامأربع سنوات فً جمٌع 

 . سنوات 

 الرؤٌة

تسعى كلٌة الهندسة الى تحمٌك متطلبات المجتمع المحلً والدولً من الكوادر الهندسٌة  

المتخصصة وتحمٌك ؼاٌات الطالب المتخرج من خالل برامج ذات جودة عالٌة ومعتمدة عالمٌا 

 لدرات بحثٌة وتطبٌمٌة رفٌعة المستوى .واؼناء المجتمع بمٌادات مهنٌة علمٌة ذات 
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 الرسالة

تعمل كلٌة الهندسة على بناء لدرات علمٌة ومهارٌة لمجموعة من العلوم المترابطة والمتكاملة 

فً كافة المجاالت الهندسٌة لتمكن الطالب المتخرج من بلوغ مستوى علمً وحرفً ٌؤهله 

العلوم النظرٌة تؤهله لدخول البرامج  للنجاح فً مٌدان العمل التنفٌذي وبناء المدرات فً

 المتمدمة فً مجال االختصاص الدلٌك .

 االهداؾ

اعداد مهندسٌن متخصصٌن لادرٌن على تلبٌة حاجة المجتمع فً كافة المطاعات  -8

 وبفروعها كافة .

العمل على تطوٌر المدرات المعرفٌة والمهارات التكنولوجٌة الالزمة ألعداد المٌادات  -3

 مختلؾ التخصصات الهندسٌة .المهنٌة فً 

بناء وتطوٌر البرامج التً تخدم مجال التعلٌم المستمر والتنمٌة المستدامة للمدرات  -2

 الهندسٌة المختصة من خالل تنمٌة المدرات االستشارٌة والبحثٌة المتمدمة .

 التوسع العمودي بتطوٌر البرامج االكادٌمٌة العلٌا وتنشٌط البرامج البحثٌة المنتجة . -2

 لعمل على تحمٌك االعتمادٌة الدولٌة للبرامج االكادٌمٌة المعتمدة . ا -1
 

 -مجلس الكلٌة :

السادة معاونً العمٌد ورؤساء  عضوٌةس ولالسٌد عمٌد الكلٌة رئٌسا للمجمن  وٌتألؾ
 .امٌن مجلس الكلٌة  وااللسام العلمٌة 

 
  -ألسام الكلٌة : 

 . 8991لسم هندسة المدرة والمكائن الكهربائٌة ، تأسس فً عام  •
 .  8991تأسس فً عام ، لسم الهندسة اإللكترونٌة  •
 .  3003،  تأسس فً عام وب لسم هندسة الحاس •
 .  3003،  تأسس فً عام  لسم هندسة االتصاالت •
 .  3001،  تأسس فً عام  لسم الهندسة المدنٌة •
 .  3001تأسس فً عام ، ٌكانٌكٌة لسم الهندسة الم •
 . 3083، تأسس فً عام  لسم الهندسة الكٌمٌاوٌة •
 . 3082لسم هندسة المواد ، تأسس فً عام  •
  3082 تأسس فً عام ،العمارة هندسة لسم . 
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  -الطالب الجامعً :حموق و واجبات 

 من حمن بوصفن طالب جامعً .. 

  ًالجامعة دون ادنى تمٌٌز . تمنحهااالستفادة من كل الفرص التعلٌمٌة الت 

  الدخول الى الحرم الجامعً و الحصول على الخدمات و االمتٌازات التً تمدمها

 الجامعة او الكلٌة .

  ان تنال لدر كافً من حرٌة التعبٌر من ؼٌر االخالل بالضوابط التً تحددها الجامعة

  العامة . اآلداباو 

 ومن واجباتن بوصفن طالب جامعً ..

  تعلٌمٌتٌن و  مؤسستٌنان تحترم الكلٌة بشكل خاص و الجامعة بشكل عام بوصفهما

 الحفاظ على سمعتٌهما بالمول والفعل .

 . احترام المائمٌن علٌها واتباع سلون منضبط لوٌم 

 ن فرص ان تسعى الى النجاح و التفوق و االستفادة مما توفره الجامعة و الكلٌة م

 للتعلٌم و التعلم .

 .ان ال تسلن سلوكا ٌهدد امنن وصحتن وضمان سالمة االخرٌن و امنهم وصحتهم 

 . ان تحترم اساتذتن ، وان تحفظ لهم مكانتهم 

  االلتزام بالزي الموحد وٌكون ضمن االلوان االتٌة ) بنطرون او تنورة .. اسود او

نٌلً ( . وٌسمح بارتداء ً ( ، ) لمٌص ابٌض ( ، ) جبة .. رصاصً او صرصا

فً الجامعة والسٌما الحرس ظاللون االسود فً المناسبات الدٌنٌة ، وان تحترم مو

 الجامعً .

 راسٌة واجهزة و معدات .ان تحافظ على الممتلكات العامة من مستلزمات د 

  االبتعاد عن حاالت الؽش فً االمتحانات و حاالت التزوٌر فً الوثائك الرسمٌة

 الكلٌة . الممدمة الى

عزٌزي الطالب عزٌزتً الطالبة ٌنبػ علٌن ان تعلم ان المؤسسة ... " مما تمدم عرضه 

الجامعٌة حرم امن له لوانٌنه وفٌه واجبات علٌن االلتزام بها و ممنوعات علٌن تجنبها 

 ومخالفتن لهذه االنظمة ٌعرضن للعموبة ".

 -: العموبات االنضباطٌة فً الكلٌة

هً ) عموبة التنبٌه ، االنذار ، الفصل من العموبات االنضباطٌة التً توجه الى الطلبة 
 ٌوم و الفصل المؤلت التً ال تزٌد عن سنة دراسٌة واحدة و الفصل النهائً (  20لمدة 

2 



  -ضوابط الدوام الرسمً :

المركزي ( ٌوم من تارٌخ اعالن نتائج المبول 81ٌلتحك الطالب خالل مدة ال تتجاوز ) -8

 و اال ٌلؽى حمه فً المبول .

ٌتم مراجعة شعبة التسجٌل فً الكلٌة لؽرض سحب ملؾ التسجٌل و ملئ االستمارات  -3

 .وتمدٌم كافة البٌانات و الوثائك المطلوبة الخاصة به 

ٌلتزم الطالب بالدوام فً دروسه بحٌث ال تتجاوز نسبة ؼٌاباته النسب الممررة و  -2

 . المبٌنة فً الجدول ادناه

 

 عدد ساعات المحاضرة
 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـمـالع

 انذار نهائً انذار اولً تنبٌه

 9 2 2 ساعات 2

 2 2 3 ساعة 3

 

تعد السنة الدراسٌة سنة تأجٌل بحك الطالب فً حالة تسجٌله بعد انتهاء الفترة  -2

 وكما فً الرسم التوضٌحً ادناه . 8/3/3081( ولؽاٌة 8المحددة فً الفمرة )

تعد السنة الدراسٌة سنة رسوب بحك الطالب فً حال تسجٌله بعد انتهاء الفترة  -1

 وكما فً الرسم التوضٌحً ادناه 20/2/3081( أعاله ولؽاٌة 2المحددة فً الفمرة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 81فترة التسجٌل 
 ٌوم دوام
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 العلمٌة  باأللسامتعرٌؾ الطالب 

  -: هندسة المدرة والمكائن الكهربائٌةلسم  -8

. جاء تأسٌس هذا المسم  حت فً كلٌة الهندسة/ جامعة دٌالىهو أول األلسام التً افتت    

التخصصً لرفد البلد بخرٌجٌن مختصٌن بمنظومة المدرة الكهربائٌة وبالمكائن والمعدات 

التمنً التطبٌمً كون هذا المسم الكهربائٌة الملحمة بها وٌجمع بٌن الجانب النظري والجانب 

كما هو موجود فً أؼلب الجامعات العرالٌة  صصً ولٌس لسم هندسة كهربائٌة عامتخ

 .بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌة المنح المسم شهادة ٌ األخرى.

 

 

 

 

 

 

  -:لسم الهندسة االلكترونٌة  -3

والمحافظات االخرى بالكوادر جاء تأسٌس هذا المسم التخصصً لرفد دوائر المحافظة     

وٌواصل المسم توسٌع  (IC) الهندسٌة المؤهلة فً تنفٌذ وتصمٌم الدوائر االلكترونٌة المتكاملة

نشاطاته العلمٌة والبحثٌة من خالل تخرٌج المهندسٌن االكفاء فً الهندسة االلكترونٌة حٌث 

ٌدرس الطالب عدد من المواد العلمٌة والهندسٌة خالل فترة دراسته مع المختبرات العملٌة 

 ٌمنح رونٌة.العلمً من الهندسة االلكتٌجعله لادرا على التمكن والتمرس لهذه المواد مما 

 .بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌة اللمسم شهادة ا
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  -: لسم هندسة الحاسوب -2

ٌهدؾ المسم إلى تخرٌج مهندسٌن أكفاء فً مجال اختصاصهم لٌساهموا فً تطوٌر البلد     

والمسم ٌواصل التوسع فً نشاطات التعلٌم  3003نذ تأسٌس المسم فً عام م والمحافظة .

ولواعد البٌانات وربط الشبكات وتصمٌم الموالع االلكترونٌة والبرمجة وتشخٌص والبحوث 

ٌمنح المسم شهادة ،  األعطال المادٌة والبرمجٌة من خالل الكادر التدرٌسً الموجود فً المسم

 . بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌةال

 

 

 

 

 

 

 -:لسم هندسة االتصاالت  -2

لدددادرة علدددى العمدددل فدددً مختلدددؾ لطاعدددات االتصددداالت ٌهددددؾ إلدددى إعدددداد كدددوادر هندسدددٌة      

والمعلوماتٌة والمسم ٌواصل التوسع فً نشاطات البحدث والتعلدٌم والخددمات العلمٌدة مدن خدالل 

 : االختصاصات الموجودة فً المسم والتً تشتمل على

 هندسة االتصاالت التناظرٌة والرلمٌة. •
 هندسة االتصاالت الحدٌثة . •
 لماٌكروٌة .هندسة الموجات ا •
 هندسة الهوائٌات وانتشار الموجات. •
 هندسة الرادار واأللمار الصناعٌة. •
 هندسة األجهزة الخلوٌة. •
 هندسة اإلشارة الرلمٌة ومعالجة الصور . •
 هندسة االتصاالت البصرٌة واللٌزر. •
 هندسة المعالج الدلٌك والشبكات •

  . العلوم الهندسٌةبكالورٌوس فً الٌمنح المسم شهادة 

2 



  -:لسم الهندسة المدنٌة  -1

ٌهدؾ من اجل النهوض بالوالع العمرانً لمحافظة دٌالى بشكل خاص والبلد بشكل عام      

إعداد كوادر هندسة مدنٌة فً فروعها المختلفة لادرة على إعداد التصامٌم وتنفٌذ  المسم الى

تصمٌم وتنفٌذ مشارٌع  اضافة الىالمشارٌع العمرانٌة المختلفة الالزمة لتحسٌن والع الخدمات 

من خالل االختصاصات الموجودة البنى التحتٌة والمجمعات السكنٌة وشبكات الطرق والجسور. 

  تً تشتمل على:فً المسم وال

 .الهندسة اإلنشائٌة 
 هندسة النمل والمواصالت. •
 هندسة التربة. •
 هندسة موارد المٌاه. •
 هندسة المساحة. •
 هندسة المواد اإلنشائٌة. •
 هندسة اإلدارة اإلنشائٌة. •
 الهندسة البٌئٌة والصحٌة. •

 . بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌةالٌمنح المسم شهادة 

 

 -الهندسة المٌكانٌكٌة :لسم  -2

 

مهندسً  وتأهٌلالهندسة المٌكانٌكٌة،  فًمٌاسً المنهج الٌهدؾ المسم الى تدرٌس       

افضل لدر من  خرٌجالان ٌنال و فً سوق العمل المحلٌة او العالمٌة لممارسة دورهم مٌكانٌن 

مع التطور التكنلوجً  الدراسٌةجه هامواكبة تحدٌث من معالمنهج المثالً لمهندس المٌكانٌن، 

 .بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌة المنح المسم شهادة ٌ .العالمً وبشكل دائم
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  -:لسم الهندسة الكٌمٌاوٌة  -9

الذي ٌختص بتصمٌم وتطوٌر  الهندسٌةالهندسة الكٌماوٌة وهً ذلن الفرع من العلوم       

سٌة العملٌات الصناعٌة الكٌمٌائٌة أو التحوٌلٌة، وبناء وإدارة المصانع التً تكون العملٌة األسا

 جرٌانو والحرارةهذا التخصص عملٌات انتمال المادة  وٌشملفٌها هً التفاعالت الكٌمٌائٌة 

 ، كما تشمل التفاعالت وعملٌات الفصل متعددة المراحلالموائع وتطبٌمات دٌنامٌن الحرارة

 . بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌةالٌمنح المسم شهادة  .)التمطٌر، االستخالص، االمتصاص ..(

 

 

 

 

 

 

 -: لسم هندسة المواد -1

من االختصاصات المهمة فً المجال الهندسً لذلن  ان اختصاص هندسة المواد اصبح      

اهتمت الكثٌر من الجامعات العالمٌة بهذا التخصص فاصبح وجوده فً المجاالت الهندسٌة 

ٌمكن لكثٌر من التخصصٌن فً مجال العلوم الهندسٌة االلمام الكامل  ضرورة ملحة حٌث ال

بكالورٌوس الٌمنح المسم شهادة . ون االطالع على جوانب هذا العلم بمواضٌع تخصصاتهم د

 .فً العلوم الهندسٌة 

 

 

 

 

 

1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9


  -: لسم هندسة العمارة -9

أن لسم هندسة العمارة من األلسام الهندسٌة المهمة والرائدة والتً تهدؾ لتأهٌل      

كوادر هندسٌة وإعداد مهندسٌن معمارٌٌن لهم المدرة على التصمٌم والتنفٌذ المعماري 

الى امتالن الوسائل التً تحمك األهداؾ  باإلضافةضمن المشارٌع الهندسٌة المختلفة 

ٌمنح المسم  ٌة تتمٌز بصرٌا وبٌئٌا تراعً مختلؾ المتطلبات.والؽاٌات فً خلك بٌئة معمار

 . بكالورٌوس فً العلوم الهندسٌةالشهادة 
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