
 نبذة عن كليت الهنذست
 

 إعذاد 

صـــــذام مـــحـمـــذ احـــمـــذ. د  

المىصلخبمعت /الهنذستكليت   

 

 

 

 إشزاف 

  السليفبنيخعفز  بيبرد .أ

وكبلت/ عميذ الكليت  

 

 Wednesday, 2nd , 2019 



 كليت الهنذست

مبتدئة بقدم الهشدسة السدنية وكانت  1963تأسدت كمية الهشدسة عام 
 ،تابعة لجامعة بغداد بغية تهيأت السالكات والكهادر الهشدسية السطمهبة

وبعد تأسيس  ،قدم الهشدسة الكهربائية 1964وأضيف في أيمهل عام 
أصبحت كمية الهشدسة  1967جامعة السهصل في األول من نيدان عام 

أقدام جديدة هي الهشدسة  تفتحاثم . جامعة السهصل اتالكمي اهم إحدى
( السهارد السائية حاليًا و  الددود هشدسة)السيكانيكية والهشدسة الزراعية 
تم فتح قدم  1978وفي عام  (1967) وذلك في أيمهل من نفس العام

في عام  بثم استحدثت أقدام جديدة كقدم هشدسة الحاسه عسارة، هشدسة ال
في عام . أفتتح قدم هشدسة السيكاترونكس 2005وفي عام  1998
أقدام  8أفتتح قدم هشدسة البيئة وبذلك تزم كمية الهشدسة حاليا  2011

  فيها السختبرات والهرش التي تدعم الدراسة مع عذاراتعمسية متخررة 

 دليل التخزج



 كليت الهنذست

 الهندسة كلٌة اعرق من ىحداو :الموصل جامعة-الهندسة كلٌة الٌوم

 :بالبنان الٌها وٌشار والمنطقة العراق فً

 التعاون والٌة الهندسً االستشاري المكتب خالل من الكلٌة تساهم•

 بالعدٌد القٌام خالل من وذلك الخاص والقطاع الدولة دوائر مع

 مختلف وفً الهندسٌة والتصامٌم والفحوصات االستشارات من

 .االختصاصات

 ولكافة الدولة دوائر لمهندسً التدرٌبٌة الدورات من العدٌد إقامة•

 .الهندسٌة االختصاصات



:التبليتمن االقسبم العلميت  الهنذست تتبلف كليت  

        (1967) هندسة السدود والموارد المائية      (1967) الهندسة الميكانيكية      (1964) الهندسة الكهربائية        (1963) الهندسة المدنية

        (2011)البيئة هندسة      (2005)الميكاترونكس هندسة        (1998)الحاسوب هندسة                (1978)العمارة هندسة



(بزامح البكلىيىس، الذبلىم العبلي، المبخستيز، الذكتىراه)الهنذست المذنيت   



(بزامح البكلىيىس، المبخستيز، الذكتىراه)الهنذست الكهزببئيت  



(بزامح البكلىيىس، المبخستيز) الميكبنيكيتالهنذست   



(بزامح البكلىيىس،الذبلىم العبلي، المبخستيز)هنذست السذود  



(بزامح البكلىيىس، المبخستيز)هنذست العمبرة  



(بزامح البكلىيىس، المبخستيز والذكتىراه)هنذست الحبسىة   



(بزامح البكلىيىس)هنذست الميكبتزونكس  



(البكلىيىس)هنذست البيئت  



 النشطبث الالصفيت والتزفيهيت في الكليت

 بٌن المسابقات وتنظٌم والترفٌهٌة الالصفٌة النشطات على تشجع فهً فحسب والعملٌة العلمٌة الدراسة على الهندسة كلٌة تعتمد ال

 .كذلك المناظرة والكلٌات الجامعات



 المهبم اآلنيت واالستثنبئيت لكليت الهنذست اليىم

ل وتوفٌر كل احتٌاجاتها سواء كانت موصعلى الرغم من التحدٌات والظرف االستثنائً استطاعت كلٌة الهندسة ان تخرج بنتاج علمً تأمل من خالله ان تساهم فً اعادة بناء مدٌنة ال

الخدمات التً ٌمكن للكلٌة ان تقدمه من على مستوى البناء واالعمار او على مستوى الطاقة الكهرباٌئة والطاقة المتجددة  والبرمجٌات او فً مجاالت الصناعة واالتصاالت وغٌرها 

 للمدٌنة عرفانا منها بالجمٌل و امتنانا على كل ما قدمته وتقدمه المدٌنة البناءها المهندسٌن


