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 ـ الكتب المقررة المطلوبة1

1- APHA, Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater. 

فحوصات املاء: العملية للبيئةاهلندسة  -2  

 (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
1- Environmental & Pollution Science 

2- Wastewater treatment 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , العلمية 
 تلوث المياهوالمقاالت الخاصة بحوث المجالت والدوريات العلمية التي تنشر الب

 ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
http:/ww.qu.edu.iq 

www.un.epa 
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 أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات ت
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

مختبر  درجة الحرارة في الماءمعرفة كيفية قياس درجة الحرارة  4 1

 عملي
 االختبار التحريري

 والعملي

مختبر  الكدرة في الماء الكدرة وطرق قياسهامعرفة كيفية تحديد  4 2

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

 التوصيل الكهربائي ياهفي الم التوصيل الكهربائي معرفة كيفية تحديد  4 3
مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

4 4 
في  المواد الصلبةمعرفة كيفية تحديد انواع وتركيز 

 المياه
مختبر  المواد الصلبة

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

 القاعدية في المياه القاعدية وانواعهامعرفة كيفية تحديد  4 5
مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

مختبر  الحامضية في المياه الحامضية وانواعهامعرفة كيفية تحديد  4 6

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

 االوكسجين الذائب في المياهاالوكسجين الذائب معرفة كيفية تحديد  4 7
مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

8 4 
الكيموحيوي لالوكسجين  المتطلب معرفة كيفية تحديد

 في المياه
الكيموحيوي لالوكسجين المتطلب  

مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

9 4 
لالوكسجين في يائي معرفة كيفية تحديد المتطلب الكيم

 المياه
لالوكسجينيائي المتطلب الكيم  

مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 العسرة في المياه العسرة وانواعهامعرفة كيفية تحديد  4 10
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 الكالسيوم والمغنسيوم في المياه الكالسيوم والمغنسيوممعرفة كيفية تحديد  4 11
مختبر 
 عملي

االختبار التحريري 
 والعملي

12 4 
في  تركيز الكبريتات ومصادرهامعرفة كيفية تحديد 

 المياه
 الكبريتات

مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 النترات في المياه النتراتمعرفة كيفية تحديد تركيز  4 13
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

14 

4 
 

 

 النتريت ت في المياهريمعرفة كيفية تحديد تركيز النت
 مختبر

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 الفوسفات في المياه الفوسفاتمعرفة كيفية تحديد تركيز  4 15
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي



 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

بدأت بالظهور في االونة  انواع الملوثات التيمن اهمية وعالقة مباشرة مع حياة االنسان والكائنات الحية البد من تضمين المقرر مواضيع تتناول  للمياهلما 

 . المائية للبيئة هاالصناعات والنشاطات التجارية التي تطلق مخلفات التركيز على والمتواجدة في بيئتنا المحلية باالضافة الى بعض االخيرة

 

 

 
 


