
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسة  /كلية 

 برنامج ماجستير 

 نبذة عن البرنامج 

 الهدف من البرنامج 

 أالهمية االقتصادية 

 معلومات عن البرنامج -1

 الهندسة الكلية 

 المدني القسم

اسم 

 البرنامج

 هندسة البيئة

الدرجة 

 العلمية

  ماجستير

أهداف 

 البرنامج

 البحوث إلجراء البيئة هندسة في المتخصصين إلى المتزايد االحتياج تلبية إلى البيئية الهندسة ماجستير دراسة برنامج يهدف
 العلمية الحلول وإيجاد العلمي البحث تطوير من تمكن بصورة بالبيئة المرتبطة الهندسية العلوم في والتخطيطية والتطبيقية األساسية
. العراقية البيئة في لتطبيقها البيئة حماية مجال في العالم اليها توصل التي الحديثة للتقنيات السليم والنقل البيئية للمشاكل والعملية
 مجاالت في الهندسية واالدارة والتخطيط للبحث تؤهله التي والمهارات المعلومات يمتلك الخريج يكون أن الى البرنامج ويهدف
 البيئة هندسة

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

في 

 البرنامج
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 شروط القبول -2

الموارد والمنشآت المائية أو حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية او بكالوريوس في هندسة  :المتطلبات االكاديمية 

 بكلوريوس أو دبلوم عالي في هندسة البيئة 

 خطة الدراسية ال -3

 

 

 



Table core courses 

Credit hours Pre-requitic course Course title Course 

code 

3  Water and wastewater treatment I  

2  Water Conveyance  

2  Solid Waste Management  

2  Advanced Engineering Statistics  

2  Chemistry and Microbiology Fundamentals  

1  English Language  

3  Water and wastewater treatment II  

2  Air Pollution Control Systems  

2  Environmental Engineering Management  

2  Industrial Waste Treatment  

2  Ground Water Hydraulics & Pollutant transport  

1  English Language 2  

-  Research Methodology  

Table elective courses  

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course 

code 

    

    

    

    

    

    

 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours Total 

Level 1     

Level2     

Total 

 



Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

 :الخطة الدراسية 

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 3  اجباري  I الصرف ومياه مياه معالجة

 2  اجباري  مياه نقل

 2  اجباري  الصلبة النفايات إدارة

 2  اجباري  متقدم هندسي إحصاء

 2  اجباري  المجهرية واألحياء الكيمياء أسس

 1  اجباري  اللغة االنكليزية

 12 المجموع

 

 الثانيمقررات المستوى 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 3  اجباري  II الصرف ومياه مياه معالجة

 2   اجباري  الهواء تلوث على السيطرة منظومات

 2  اجباري  البيئة هندسة ادارة

 2  اجباري  الصناعية المخلفات معالجة

 2  اجباري  الملوثات وانتقال الجوفية المياه هيدروليك

 1  اجباري  اللغة االنكليزية

 ---  اجباري  منهجية بحث وتجنب استالل

 12  المجموع

 

 

 

 

 



 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

 جميع الكورسات اجباري  الرسالة

 للسنة التحضيرية

12 

 المجموع

 

 :المقررات االختيارية 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

    

    

    

    

    

    

 


