
 برنامج ماجستير هندسة البيئة في قسم الهندسة المدنية 

 

 وصف البرنامج      

إلى تلبية االحتياج المتزايد إلى المتخصصين في برنامج دراسة ماجستير الهندسة البيئية    يهدف 

بيئة  في العلوم الهندسية المرتبطة بال والتخطيطية  جراء البحوث األساسية والتطبيقية  إل  البيئةهندسة  

البيئية والنقل السليم  وإيجاد الحلول العلمية والعملية للمشاكل    يبصورة تمكن من تطوير البحث العلم

للتقنيات الحديثة التي توصل اليها العالم في مجال حماية البيئة لتطبيقها في البيئة العراقية. ويهدف  

هله للبحث والتخطيط واالدارة البرنامج الى أن يكون الخريج يمتلك المعلومات والمهارات التي تؤ

 الهندسية في مجاالت هندسة البيئة 

يهدف البرنامج الى تحفيز البحث العلمي في مجاالت الهندسة البيئية واغناء الحركة العلمية 

من   بالبرنامج  المشاركين  انخراط  وذلك عن طريق  مجاالتها  في  التطبيقية  والدراسات  بالبحوث 

دوات المحلية والدولية ذات العالقة، فضال عن تقديم االستشارات اساتذة وطلبة بالمؤتمرات والن

والتنمية   التكنولوجي  التطور  بتحقيق  واالسراع  للمساهمة  البيئية  الدراسات  واعداد  الهندسية 

 المستدامة.

 خطة البرنامج التعليمية 

الكورسات  مرحلة  هما  مرحلتين  البيئية  الهندسة  في  ماجستير  دراسة  برنامج  يضم 

التحضيرية ومرحلة البحث وكتابة رسالة الماجستير على النظام المعتمد في وزارة التعليم العالي  

التحضيرية على فصلين  الكورسات  تكون مرحلة  العراق، حيث  في جمهورية  العلمي  والبحث 

اسبوع لكل فصل دراسي ويختتم الفصل الدراسي بامتحانات نهائية    15واقع  دراسيين متتاليين، ب

للدور األول بعد اجراء امتحانات نصف الكورس فضال عن االمتحانات الشهرية والقاء الطلبة  

السنة   نهاية  في  للكورسين  الثاني  الدور  امتحانات  تجرى  فيما  العالقة،  ذات  العلمية  للسمنارات 

من انتهاء امتحانات الدور االول للكورس الثاني. وتكون مدة البحث وكتابة  التحضيرية بعد شهرين  

العالي والبحث   التعليم  قابلة للتمديد حسب تعليمات وزارة  رسالة الماجستير سنة تقويمية واحدة 

 - العلمي. أما مفردات الكورسات فهي مبينة في الجدولين أدناه:

 

 

 

 



 

 

 كورس ثانوي   2كورس اساسي            1
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 II 1معالجة مياه ومياه الصرف  1

 Water and wastewater treatment II  
3 1 

3 

 1 منظومات السيطرة على تلوث الهواء  2

Air Pollution Control Systems 
2 0 

2 

 1ادارة هندسة البيئة  3

Environmental Engineering Managment   
3 1 

3 

 1 معالجة المخلفات الصناعية 4

 Industrial Waste Treatment 
2 

0 
2 

 1هيدروليك المياه الجوفية وانتقال الملوثات  5

Ground Water Hydraulics & Pollutant 

transport Transport 

2 0 
2 

6 English Language 2 

 مستوفي
مست 0

 Researchمنهجية بحث وتجنب االحتيال   7 وفي

Methodology 2 
 مستوفي

مست 0

 وفي
 12 مجموع الوحدات 

 وحدة  24مجموع وحدات السنة التحضيرية = 

 وحدة   12وحدات رسالة الماجستير =  

 وحدة   36مجموع وحدات البرنامج االجمالية =  

ل
و
أل
ل ا

ص
الف

 
 الموضوع  ت

 الساعات االسبوعية 
 الوحدات 

 عملي نظري 

 I  1 الصرف  ومياه مياه  معالجة 1

Water and wastewater treatment I 
3 

1 
3 

 Water Conveyance 1نقل مياه،  2

3 
1 3 

 Solid Waste Management 1الصلبة،   النفايات  إدارة 3

2 
--- 2 

 StatisticsAdvanced Eng.  2متقدم،  إحصاء هندسي 4

2 
--- 2 

 1أسس الكيمياء واألحياء المجهرية  5

Chemistry and Microbiology Fundamentals 
2 

1 
2 

6 English Language 2 

 مستوفي
 مستوفي ---

 12 مجموع الوحدات 


