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أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التعرف على المفهوم العام  4 1

 للتلوث وانواعه
التلوث مقدمة عن 

  البيئي
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

 التحريري

مشروع +

 جماعي
انواع الملوثات التعرف على  4 2

   وامثله عملية 
للملوثات تعريفات 

 ومصادرها
محاضرة 

 نظرية
االختبار 

التحريري 

مشروع +

 جماعي
التعرف على طرق قياس  4 4و3

 ملوثات التربة 
تلوث التربة بالمبيدات 

 .واالسمدة

ثلوث التربة بالمواد 

 . الهيدروكربونية 

 

محاضرة 

 عملية
مشروع 

 جماعي

حامضية التعرف على  4 5

 التربة وتوصيليتها الكهربائية

 وطرق قياسها

 ,حامضية التربة

التوصيلية الكهربائية 

   للتربة

محاضرة 

 عملية
االختبار 

التحريري 

مشروع +

 جماعي
عكورة طرق قياس  تلوث المياهالتعرف على  4 2و2

قياس المواد , المياه

الصلبة الذائبة و 

 .الكليةالعالقة 

محاضرة 

 عملية
االختبار 

التحريري 

مشروع +

 جماعي
و9و8

11 
التعرف على طرق قياس  4

 عسرة المياه 

والمتطلب الحيوي 

 ,لالوكسجين 

 والكبريتات والكلوريدات

, العسرة الكلية تقدير 

قياس المتطلب 

, الحيوي لالوكسجين 

, تقدير الكبريتات 

 .الكلوريدات

محاضرة 

 عملية
االختبار 

التحريري 

مشروع +

 جماعي

و  11

12 

 13و

طرق سحب عينات   ثلوث الهواءالتعرف على  4

 .الهواء

 انواع ملوثات الهواء

تلوث الهواء باكاسيد 

 الكبريت والكاربون

محاضرة 

 عملية+نظرية 
االختبار 

التحريري 

مشروع +

 جماعي

و  14

15 

التعرف على االحياء التي  4

يمكن استخدامها كادلة 

 وخاصة العضويللتلوث 

استخدام االحياء كادلة 

 للتلوث

محاضرة 

+ نظرية 

 عملية

االختبار 

التحريري 

مشروع +

 جماعي
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 .البيئة والتلوث العملي كتاب-1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 كتاب تلوث التربة -2

3- APHA 2003. 
 .العملي كتاب البيئة والتلوث -1 (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

 كتاب تلوث التربة -2

3- APHA 2003 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 الهندسة البيئية لفحوصات المياه-1

2-The Global Environment Monitoring System 

for freshwater (GEMS/Water) 

 

 البيئة وتلوث الهواء -3

 اساسيات تلوث الهواء -4

 تلوث التربة والمياه -5
مواقع االنترنيت , اللكترونيةب ـ المراجع ا

.. 
 http:/ww.qu.edu.iqالرسمي والذي عنوانه  الجامعةموقع 

 .الوصول إلى صفحه الموضوع المقرر ومنه يمكن
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االهتمام لذا يجب العلوم الحياه المهمه لما لها عالقه بحياه الكائنات الحيه وخاصه االنسان  من  التلوث البيئيعد ي

هذا بالمتعلقه وهذا يدفع إلى مواكبة االكتشافات الجديدة , بهذا الموضوع لما له من خطورة على الحياة العامة

اليجاد حلول لمشكلة  جديدةحسب اإلصدارات الالدراسي  ريتطلب تحديث وتطوير المقربالتالي والمجال 

 .التلوث او التقليل منها

 
 


