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 Environmental Management االدارة البیئیة   اسم المادة

  ساعتین نظري (فصلي)  مقرر الفصل
  اھداف المادة

  
لبیئیة واالدوات المتبعة الخاصة لتطبیق دراسة عن مفھوم االدارة اتتناول ھذه المادة 

نظام االدارة البیئیة في الشركات والمؤسسات والمصانع للوصول الى المستوى 
  المطلوب في العمل

التفاصیل االساسیة 
  للمادة

  

نظام االدارة البیئیة، االیزو، تقییم االداء البیئي، تقییم بیئي سریع، تقییم دورة الحیاة، 
  ....المراجعة البیئیة.
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  تقدیرات الفصل

تقییم   الفصل الدراسي 
وامتحانات 
  یومیة
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  جمھوریة العراق
  ي والبحث العلميوزارة التعلیم العال

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة معة :الجا
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط البیئي القســم :
  الرابعةا 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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  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  اریخالت

١   General  Introduction.     
٢   Environmental  Management   Functions,     
٣   Environmental  Management  Advantages.     
٤   Environmental policy     
٥   International Organization for Standardization     
٦   Environmental Management Tools     
٧   Environmental Management Systems      
٨   Environmental Auditing     
٩   Environmental performance evaluation      
١٠   Life Cycle Assessment      
١١   Environmental  Labelling     
١٢   Ecobalance     
١٣   Environmental Reporting     
١٤   Environmental Charters     
١٥   Rapid Environmental Assessment (REA)     
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٢٢         
٢٣         
٢٤         
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 :توقیع العمید             توقیع االستاذ :  

  جمھوریة العراق
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة معة :الجا
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط البیئي القســم :
  الرابعةا المرحلة :

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

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


