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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية ((   
 

  : التدريسياسم  صالح فرحان عبد شريف.د.م.أ

dr.salahfarhan@yahoo.com البريد االلكتروني:  

                      :سم المادة   حماية البيئة

)مناقشة١+نظري٢( ساعات اسبوعيا ٣   :مقررالفصل 

، بكافة أنواعه بمجاالت دور المهندس في حماية البيئة من التلوث زيادة معلومات الطالب
ضافة إنواعه ومصادره وسبل انتشاره و وسائل السيطرة أ ،التربة المياه والهواء وتلوث

  . والتنمية المستدامةالى تدريبه على تقييم االثر البيئي
  :ةاهداف الماد

البحيرات والتطبق الحراري ، التعرف على اهم مصادر المياه و تلوثها و انتشار الملوثات
انواعه واثاره ــ اهم ملوثات الهواء و ، و االخصاب مع تطبيقات رياضة ــ االشعاع

مصادره و طرق انتشارها و اثارها البيئية ــ تدريب الطالب على طريقة تقييم االثر البيئي 
 والتعريف بالتنمية المستدامة وعالقتها بحماية وجودة او قيد االنشاءفعلية ملمواقع 
 .البيئة 

       :ة االساسيه للمادبلسال

محاضرات تجمع من مصادر مختلفة+  طارق احمد محمود.د/ م تكنولوجيا البيئة وعل                :ةتب المنهجيكال 

1. Environmental Engineering/ Gerard Kiely 

2. Water Quality/ George Tchobanoglous & Edward 

Schroeder 

3. Internet 

  :ةالمصادر الخارجي

االمتحان 
 النهائي

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات

70%  10% 
5% 

10% 
5% 

 االول
 الثاني

                :تقديرات الفصل

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

تجرى تقييمات 
مستمرة للطالب 
 اثناء المحاضرة

  البيئة وتلوثهارعناص ال تـوجـد
١٢/10/2010 

1 

 مدخل الى تقييم ال تـوجـد 
 ١٩/10/2010 االثر البيئي

2 

وخصائصها،مصادرها(لمياهاا ال تـوجـد   
)االنوعية واستخداماته  ٢٦/10/2010 

3 

امتحان يومي+  االنهار وتلوثها ال تـوجـد   
٢/11/2010 

4 

 البحيرات وخزانات المياه ال تـوجـد 
٩/11/2010 

5 

توضيح القوانين المستخدمةفي مواضيع  ال تـوجـد 
 ١٦/11/2010 البحيرات

6 

ية الذاتية مع تطبيقات التهوية و التقن ال تـوجـد 
واجب صفي+حسابية   ٢٣/11/2010 

7 

تحلل المواد العضوية واالوآسجين  ال تـوجـد 
 ٣٠/12/2010 المستهلك في عملية التحلل الهوائي

8 

توضيح القوانين واالشكال المستخدمة  ال تـوجـد 
 ١٤/12/2010 لموضوع االوآسجين المذاب

9 

ع االوآسجين تطبيقات رياضية لموضو ال تـوجـد 
 ٢١/12/2010 المذاب

10 
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 11 ٢٨/12/2010 امتحان ال تـوجـد 

 بعض جوانب تلوث الموارد السطحية ال تـوجـد 

٤/1/2011 

12 

 ظاهرة االخصاب ال تـوجـد 
١١/1/2011 

13 

 14 ١٨/1/2011 مصادر التلوث االضافية للمياه السطحية ال تـوجـد 

٢٠١١/١/٢٥ مفاهيم عن التنمية المستدامة ال توجد   ١٥ 
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي 
 

ةلنظريالماده ا ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

تجرى تقييمات 
مستمرة للطالب 
 اثناء المحاضرة

 االشعاع ال تـوجـد
٨/2/2011 

1 

 مناقشة حول تقارير تقييم االثر البيئي ال تـوجـد 
١٥/2/2011 

2 

 3 ٢٢/2/2011 امتحان الفصل االول ال تـوجـد 

طبيعة ومصادر ملوثات (تلوث الهواء ال تـوجـد 
)الهواء  ١/3/2011 

4 

انواع الملوثات الهوائية  ال تـوجـد 
،الثانوية،االولية(المختلفة  

)الخطرة  
١٥/3/2011 

5 

 وتوضيح بعض قياس ملوثات الهواء ال تـوجـد 
 ٢٢/3/2011 القوانين

6 

تطبيقات  + السيطرة على ملوثات الهواء ال تـوجـد 
 ٢٩/3/2011 رياضية

7 



   الجامعة التكنولوجية: أسم الجامعه
  قسم هندسة البناء واالنشاءات: أسم الكليه
  الصحية و البيئية: أسم القسم

  صالح فرحان عبد شريف.د: أسم المحاضر
  استاذ مساعد: اللقب العلمي

 ة البيئةدآتوراه هندس: المؤهل العلمي
 قسم هندسة البناء :مكان العمل
  واالنشاءات

 

  جمهورية العراق
  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

  
 

  .MS-Word بواسطة تملئ االستمارة الكترونيًا*  
  .PDF  بصيغة ملف االنترنت شبكة تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على *

  

  

  )www.uotiq.org(  االستمارة متاحة على موقع الجامعة التكنولوجية االلكتروني على االنترنت :مالحظة

 8 ٥/4/2011 امتحان ال تـوجـد 

وجـدال تـ  فكرة +عزل الدقائق من الهواء الملوث 
 ١٢/4/2011 عن القوانين المستخدمة

9 

مسائل+الترشيح والترسيب االلكتروني ال تـوجـد   ١٩/4/2011 10 

السيطرة على الملوثات المنبعثة من  ال تـوجـد 
مسائل + المصادر المتحرآة  ٢٦/4/2011 

11 

+  يتهاالنتشار و اهم، تأثير العوارض ال تـوجـد 
 مسائل

٣/5/2011 
12 

 دخان موديالت رياضية حول انتشار ال تـوجـد 
وملوثات الهواء المداخن   

١١/5/2011 
13 

 14 ١٧/5/2011  النتشار ملوثات الهواءتطبيقات رياضية ال تـوجـد 

 15 ٢٤/5/2011 امتحان الفصل الثاني ال تـوجـد 

 
  
 
 

  :                                     توقيع العميد:                         توقيع االستاذ
  


