
  جدول الدروس االسبوعي

  علي طه رشا  االسم
 uokufa.edu.iq  rashaali.taha@  البرید االلكتروني

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

  
باهمیة دراسة مصادر التلوث بشكل عام وانواع التلوث تهدف هذه المادة الى تعریف الطالب 

  وتصنیفها وطرق المعالجة المتبعة لكل نوع من انواع التلوث والملوثات
التفاصیل 

  االساسیة للمادة
   التلوث الضوضائي واالشعاعي_ المخلفات الصلبة_ تلوث المیاه_تلوث الهواء

 -   الكتب المنهجیة

  
  المصادر الخارجیة

  

• Peavy , Rowe, and Tchobanoglous, 1986" Environmental 
Engineering" ،McGraw-Hill ، 

• E. Roberts Alley 2007: Water Quality Control Handbook 
• T.Meenambal,  R.N.Uma, &K.Murali, 2005:Principales of 

Environmental Engineering and Science.  
• Susan J. M., (2004), "Principles of Environmental Engineering and 

Science"،McGraw Hill   
• Kenneth M. Vigil,2003: Clean Water”An Introduction to Water 

Quality and Water Pollution Control”.  
• E. Roberts Alley,( 2007): “Water Quality Control Handbook” , 

McGraw-Hill 
• www.safewater.org 
  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 •

  
  

ة العراق هوري   مج
 

 
 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط الحضري :القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  علي طھ رشا :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

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

mailto:@uokufa.edu.iq
http://www.safewater.org
http://www.4enveng.com


  
  تقدیرات الفصل

تقییم   االولالفصل الدراسي 
وامتحانات 

  یومیة

تقییم   الثانيالفصل الدراسي 
وامتحانات 

  یومیة

االمتحان 
  النهائي

٢٠% 
  )عملي%٥+نظري%١٥(

٢٠  ٥%  
  )عملي%٥+نظري%١٥(

٥٠  ٥%  

  
  معلومات اضافیة

  

                                                                                                
            ___________________  

  
  
  

  جدول الدروس االسبوعي

  
وع

سب
اال

  

  المالحظات  المادة العلمیة  المادة النظریة  التاریخ

      مقدمة عامة عن التلوث و درجات التلوث    ١

      المصادر ، تعریف الملوثات وتصنیفھا   2

      المصادر وتصنیفھا/ لھواءتلوث ا   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

یة التي تؤثر على نوعیة الظروف الطبیع/ تلوث المیاه   ١١
 المیاه

    

     المعاییر الفیزیائیة لنوعیة    ١٢

     المعاییر الكیمیائیة والبایولوجیة لنوعیة المیاه   ١٣

ة العراق هوري   مج
 

 
 
 
 

  الكوفة :الجامعة 
  التخطیط العمراني :الكلیة 

  التخطیط الحضري :اسم القســم 
  الثانیة :المرحلة 

  علي طھ رشا :اسم المحاضر الثالثي 
  مدرس مساعد :علمي اللقب ال

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



     العوامل الرئیسیة والطرق التي تؤدي الى تلوث المیاه   ١٤

     انواع الملوثات والمصادر   ١٥

  

     تلوث میاه البحیرات   16

     جوفیةتلوث المیاه ال   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/ فات الصلبة المخل   26

     تلوث التربة    27

     التلوث الضوضائي   28

     التلوث الضوضائي   29

      التلوث االشعاعي  30

    
  
  

  :توقیع العمید             :توقیع االستاذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Course Weekly Outline 

  
Course Instructor Type your name here 
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com 
Title Type here course title 
Course Coordinator Type here the came of course coordinator 
 
Course Objective 
 

 
Type here course objectives 

 
Course Description 
 

 
Type here course description 

 
Textbook 

 
Type here textbook (title,author,edition,publisher,year) 
 

 
References 

 
Type here the reference (title,author,edition,publisher,year) 
 

 

Course Assessment Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 

 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Academic Status: 
Qualification: 
Place of work: 

 
 

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 

 

mailto:mail@yahoo.com


  

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 
Notes 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

Half-year Break 
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     

University: 
College: 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Academic Status: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq 
The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
 

 



32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


