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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 
 

 Dr.Aumar Najdat Alnakeeb                               عمر نجدت النقيب.د.م     
  Rana Jwad                                                                    رنا جواد. م.     م

 : التدريسياسم

com.gmail@alnakeeb.aumar البريد االلكتروني:  

 :اسم المادة Chemistry & Microbiologyالكيمياء والمايكروبايولوجي 

 :مقررالفصل   ساعة عملي)١( ساعة نظري )٢(

ئنات الحية تعليم الطالب المبادئ األساسية للكيمياء ونظريات تطبيقاتها في مجال هندسة البيئة والكا
  المجهرية التي يتم التعامل معها في عمليات المعالجة البايولوجية

  :اهداف المادة

  البكتريا-الترسيب الكيمياوي                          -
  الفطريات-التخثير والترويب                            -
  الطحالب-                                    تحلية المياة -
   المفاعالت البايولوجية-امضية والقاعدية                        الح -

  :التفاصيل االساسيه للمادة

  :الكتب المنهجية  ال يوجد

- Handbook for Industrial Chemistry 
- Handbook of Chemical and Biological Warfare Agents 
- Quality Assurance in Analytical Chemistry 

  :يةالمصادر الخارج

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

٦٠%  ١٠%  ١٥%  ١٥%  
  االول
  الثاني

  :تقديرات الفصل

  :معلومات اضافية 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

Note Practical Theoretical Date 

Wا
ee

k
 

 
Water Softening Test 

Chemical precipitation in water 
and wastewater engineering 

12/10/2010
1 

 
Water Softening Test 

Chemical precipitation in water 
and wastewater engineering 

19/10/2010
2 

 CO2 concentration Test Water Softening  26/10/2010 3 

 CO2 concentration Test Water Softening 02/11/2010 4 

 
Chemical Oxygen Test  

- Regulation for water quality  
- Atrazin 

09/11/2010 
5 

 Chemical Oxygen Test Aeration & Air striping 16/11/2010 6 

 Water Acidity Test Aeration & Air striping 23/11/2010 7 

 Water Acidity Test Gas Transfer Model 30/11/2010 8 

 Water Alkalinity Test Gas Transfer Model 07/12/2010 9 

 Water Alkalinity Test Diffused Aeration 14/12/2010 10 

 Nitrogen & Nitrate 
concentration test 

Packed Towers 21/12/2010 
11 

 Nitrogen & Nitrate 
concentration test 

Design of Packed Towers 28/12/2010 
12 

 Chlorine Concentration in 
water Test 

Design of Packed Towers 04/01/2011 
13 

 Chlorine Concentration in 
water Test 

Solubility Equilibrium  11/01/2011 
14 

 Examination (1) Examination (1) 17/01/2011 15 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالماده العم المالحظات  التاريخ 

وع
سب
اال

 

 Water Sulfides  
Concentration Test    Coagulation 01/02/2011  

١ 

 Water Sulfides  
Concentration Test 

Jar Test,  Mixing 08/02/2011  
٢ 

 Plat Count Flocculation 15/02/2011  ٣ 

 Plat Count Ion Exchange  22/02/2011  ٤ 

 Coliform Test Ion Exchange, Leakage 01/03/2011  ٥ 

 Coliform Test Nitrate Removal 08/03/2011  ٦ 

 Membrane Test Membrane Processes  15/03/2011  ٧ 

 Membrane Test Water Disinfection  22/03/2011  ٨ 

 Digestion Bactria Test Water Disinfection  29/03/2011  ٩ 

 
Digestion Bactria Test 

Bactria (Structure, Chemical 
Composition)   

05/04/2011  
١٠ 

 BOD Test Batch – Fed Growth Pattrens 12/04/2011  ١١ 

 BOD Test Fungi  19/04/2011  ١٢ 

 DO Test Algae 26/04/2011  ١٣ 

 DO Test Biological Reactors 03/05/2011  ١٤ 

 Examination (2) Biological Reactors 10/05/2011 ١٥ 

  Examination (2) 17/05/2011 ١٦ 
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