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  بیئيتلوث   اسم المادة
  ساعتین عملي+ )سنوي(ساعتین نظري   مقرر الفصل
  اهداف المادة

  
نواع التلوث باهمیة دراسة مصادر التلوث بشكل عام واتهدف هذه المادة الى تعریف الطالب 

  والملوثات وتصنیفها وطرق المعالجة المتبعة لكل نوع من انواع التلوث
التفاصیل 

  االساسیة للمادة
   التلوث الضوضائي واالشعاعي_ المخلفات الصلبة_ تلوث المیاه_تلوث الهواء

 -   الكتب المنهجیة
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  ٢٠٠٢عمان _ د سامح غرایبة ویحیى فرحان _ )الجزء االول(المدخل الى العلوم البیئیة  •
  www.4enveng.comمنتدى الھندسة البیئیة  •
، دار الكتب العلمیة ) محمد احمد خلیل(مھندس استشاري : الھندسة البیئیة والصحیة  •

  ٢٠١٠للنشر والتوزیع ، القاھرة 
  .مواقع متعددة من شبكة االنترنت •
 صادر كثیرة اخرىم •

  
  

تقییم   االولالفصل الدراسي   
وامتحانات 

تقییم   الثانيالفصل الدراسي 
وامتحانات 

االمتحان 
  النهائي

ة العراق هوري   مج
 
 

 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :القســم 
  الثانیة : المرحلة

  صابرین لطیف كریم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر ھندسة البیئة :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  
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  یومیة  یومیة  تقدیرات الفصل
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  معلومات اضافیة
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  جدول الدروس االسبوعي
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سب
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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      مقدمة عامة عن التلوث و درجات التلوث    ١

      المصادر ، تعریف الملوثات وتصنیفھا   2

      المصادر وتصنیفھا/ الھواءتلوث    ٣

      تصنیف ملوثات الھواء    ٤

      تلوث الھواء بالغازات   ٥

      تلوث الھواء بالعناصر الثقیلة   ٦

      تلوث الھواء بالجسیمات   ٧

     الضباب الدخاني    ٨

      تلوث الھواء دخل المباني   ٩

     حمایة الھواء من التلوث   ١٠

وف الطبیعیة التي تؤثر على نوعیة الظر/ تلوث المیاه   ١١
 المیاه

    

     المعاییر الفیزیائیة لنوعیة    ١٢

     المعاییر الكیمیائیة والبایولوجیة لنوعیة المیاه   ١٣

     العوامل الرئیسیة والطرق التي تؤدي الى تلوث المیاه   ١٤

     انواع الملوثات والمصادر   ١٥

  

ة العراق هوري   مج
 

 
 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط البیئي :اسم القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  صابرین لطیف كریم :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستیر ھندسة البیئة  :المؤھل العلمي 
 كلیة التخطیط العمراني :مكان العمل  



     تلوث میاه البحیرات   16

     المیاه الجوفیةتلوث    17

     التخثیر والتلبید/مقدمة عن معالجة المیاه السطحیة    18

     الترشیح/ الترسیب   19

     التعقیم   20

     معالجة المیاه العادمة   21

     معالجة المیاه العادمة   ٢2

23        

     الخصائص والمكونات/ المخلفات الصلبة    24

     طرق الجمع/ المخلفات الصلبة   25

     طرق التخلص والمعالجة/ المخلفات الصلبة    26

     تلوث التربة    27

     التلوث الضوضائي   28

     التلوث الضوضائي   29

      التلوث االشعاعي  30

    
  
  

  :توقیع العمید                     :توقیع االستاذ 
 
 


