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 (في نهاية المقرر الدراسي يجب على الطالب معرفة مايلي) أهداف المقرر .8

 .تلوث المياه وانواعهمعرفة تمكين الطالب من  -1

 . تلوث المياهلمفردات علم المفاهيم االساسية معرفة  -2

 .الملوثة في التاثير على صالحية المياهودور المواد تمكين الطالب من ادراك اهمية  -3

 .و مصادرها الملوثةمعرفة انواع المواد  -4

 .وصول الملوثات الى المياهمعرفة طرق  -5

 .االنظمة المائية من الملوثاتمعرفة اليات تخلص  -6

 .الملوثةدور العوامل البيئية في نقل المواد  -7

 .معرفة التاثيرات المباشرة وغير المباشرة للمياه الملوثة على االنسان والكائنات الحية -8

تلوث المياه وانواع الملوثات حيث يتناول مفهوم  انواع الملوثات التي توجد في البيئة المائيةإلى تسليط الضوء على  تلوث المياهيهدف موضوع 

الملوثات على الكائنات الحية وكيفية  وتاثير المياه وتقدير صالحيتها لالستخدامات المختلفةومصادرها وكيفية وصولها الى المصادر المائية ونوعية 

 .معالجة الملوثات والتخلص منها

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10



 

 هداف المعرفيةاأل -أ
 .لتلوث المياهالتعرف على المفهوم العام -1أ

 .تلوث المياهبالتعرف على بعض المصطلحات الخاصة -2أ

 .ملوثات المياه انواع علىالتعرف  -3أ
 .طرق وصول الملوثات الى االنظمة المائيةالتعرف على -4أ

 .الملوثات المختلفةوتقدير  بتحديدتعلقه مالالتعرف على اهم طرق  -5أ

 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .المائية في البيئة الملوثةالقدرة على تحديد المواد – 1ب

 .الكشف عن مصادر الملوثاتالقدرة على  – 2ب

 .تراكيز هذه الملوثات تشخيص وتقديرالقدرة على  – 3ب

 .الملوثة على الكائنات الحيةاجراء التجارب لتحديد تاثير المواد القدرة على     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم

 .االلقائيهالطريقة -1

 .الزيارات الميدانية والتدريب الحقلي -2

 .اجراء التجارب المختبرية-3

 طرائق التقييم

 .االختبارات اليومية -1

 .الختبارات الشهريةا -2

 .النهائية الفصليةاالختبارات  -4

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 .للخريجينزرع روح الشعور بالمسؤولية المهنية واألخالقية  -1ج

 .ئةالمحافظة على البيتشجيع الخريجين على  -2ج

 . مجال استدامة المياهتحفيز الطلبة على االستفادة من الخبرة العلمية المكتسبة في   -3ج

 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المنقولة التأهيلية المهارات العامة و -د 

 .في مجال العمل القيام بدورهزرع ثقة الطالب بنفسه وتشجيعه على  -1د

 .الملوثةتزويد الطالب بالمهارات واالليات العملية التي تمكنه من التعامل مع المواد  -2د 

 . الوقاية ومعالجة الملوثاتمكن من اجل ى اتخاذ القرار الصحيح في اسرع وقت ملجعل الطالب قادر ع -3د 

 .مجال هذا اللمواكبة التطور الحاصل في  خبراتهم تمكين الطلبة من تطوير   -4د



 البنية التحتية .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
 .البيئة المائية -1

2- water pollution 

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

2- Wastewater treatment 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , العلمية 
 بتلوث المياهالمجالت والدوريات العلمية التي تنشر البحوث والمقاالت الخاصة 

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 4 
تلوث ل التعرف على المفهوم العام 

 المياه

مقدمة، تعريف التلوث، حماية البيئة 

المائية، صالحية المياه، مصادر 

 المياه

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

2 4 
استعماالت المياه التعرف على 

 ومظاهر التلوث

االستعماالت المنزلية، االستعماالت 

االخرى، ظواهر تلوث المياه، 

 مواصفات المياه

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 محاور التلوثعلى  التعرف 4 3
العوامل الرئيسية للتلوث، وسائل 

المناطق  وطرق ادخال الملوثات،

 الرئيسية للتلوث

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

4 4 
دور الفضالت المنزلية التعرف على 

 في تلوث المياه

انواع الملوثات الموجودة في 

المجاري، المنظفات والمطهرات، 

 التاثيرات المباشرة وغير المباشرة

 االختبار التحريري نظريةمحاضرة 

 4 6و  5
في تلوث  دور الصناعاتمعرفة 

 المياه

المواد الصناعية الملوثة، الملوثات 

 الكيميائية،  الملوثات الفيزيائية، 

 الملوثات غذيات كملوثات، الم

الحيوية، التاثير على صحة االنسان، 

 التاثير على الحيوانات والنباتات

 التحريرياالختبار  محاضرة نظرية

7 4 
في تلوث  دور الزراعة التعرف على 

 المياه

فضالت العمليات الزراعية، االسمدة، 

المبيدات ، التاثير على خصائص 

المياه، التاثير على االحياء المائية، 

 التاثير على الصحة العامة لالنسان

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 الحرارة في البيئة المائية تاثير معرفة 4 8
التلوث الحراري، التاثير على 

االوكسجين المذاب، التاثيرات البيئية 

 االخرى

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

9 4 
التعرف على تاثير النفط ومشتقاته 

 في البيئة المائية

التلوث بالنفط، مصادره، انواع 

الملوثات النفطية، تاثيراته، طرق 

 المعالجة

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 التعرف على االثراء الغذائي 4 10
, مصادره, تعريف االثراء الغذائي

 مشاكله البيئيه, تاثيراتهمسبباته، 
 االختبار التحريري محاضرة نظرية

11 

 
 التعرف على التلوث االشعاعي 4

التلوث االشعاعي، انواعه، مصادره، 

 الوقاية منه ومعالجته تاثيراته،
 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 المياه الجوفيهالتعرف على  4 13و 12

المياه الجوفيه، انواعها، اماكن 

معالجتها ، , تواجدها، تلوثها

 االستخدام المستدام للمياه الجوفية

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 التعرف على االدلة الحيوية للتلوث 4 14

تعريف الدليل الحيوي، انواعه، 

المستخدمة كادلة  ةالكائنات الحي

 حيوية

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

15 4 
التعرف على التلوث المايكروبي في 

 المياه

حياء المجهرية الممرضة، الكشف اال

عن البكتريا الممرضة، ادلة التلوث 

 باالحياء الممرضة

 االختبار التحريري محاضرة نظرية



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

www.un.epa 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

المصادر المتنوعة للمياه في البلد  حياة االنسان والكائنات الحية البد من تضمين المقرر مواضيع تتناولمباشرة مع ال وعالقتها المياه هميةال نظرا

 .وكيفية وقايتها من التلوث ووضع انظمة مستدامة الستهالك المياه

 

 
 


