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  ))السنوية أستمارة الخطة التدريسية (( 

 

  : التدريسياسم  محمد علي ابراهيم الهاشمي.د.ا

  :البريد االلكتروني 

                     :سم المادةا   )١(معالجة مياه الشرب والصرف الصحي 

  :مقررالفصل  ساعة تطبيق اسبوعيا٢+  ساعة نظري ٢

التعرف على مشاريع معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وخواص المياه ونوعيتها ودارسة وحدات 
  .هذه المشاريع وتصميمها 

  
  :ةاهداف الماد

 التعقيم – احواض الترشيح – احواض الترسيب - خواص الماء وملوثاته- انواع المأخذ- المياهعمشاري
 – احواض الترسيب االبتدائية والثانوية لمياه الصرف – محطة معالجة مياه الصرف الصحي –وانواعه 

 . خواص الحمأة المنشطة– المعالجة بطريقة الحمأة المنشطة –مرشحات التنقيط 
   :ة للماداالساسيه لالتفاصي

Water supply and sewerage ةتب المنهجيكال:               

  :ةالمصادر الخارجي 

 الفصل االول الفصل الثاني المختبرات السعي السنوي
                :تقديرات الفصل  ١٥ ١٥ ١٠ ٤٠

  :ةمعلومات اضافي 
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   الفصل الدراسي االول– جدول الدروس االسبوعي
 

 التاريخ الماده النظرية يةلالماده العم المالحظات

وع
سب
اال

 

انواع المأخذ ،مقدمة عن مشاريع مياه الشرب   
وحدات محطةالمعالجة ،ملوثات الماء ،

  ومخططاتها
٢٦/٩/٢٠١٠  

1 

٣/١٠/٢٠١٠  الترسيب المنفصل ،احواض الترسيب     2 

١٠/١٠/٢٠١٠  الترسيب المعاق،الترسيب اللبادي     3 

١٧/١٠/٢٠١٠  القنوات واالنابيب،تصميم احواض الترسيب    4 

بيد والتخثيرالتل    ٢٤/١٠/٢٠١٠  5 

خواص الماء المرسب،انواع المخثرات     ٧/١١/٢٠١٠  6 

)١(امتحان شهري     ١٤/١١/٢٠١٠  7 

الخلط السريع ،تكنولوجيا التخثير   
   والبطيءوعملية التلبيد

٢١/١١/٢٠١٠  
8 

٢٨/١١/٢٠١٠  المرشحات الرملية السريعة    9 

 نظرية الترشيح،اجزاء وترآيب المرشح   
  الغسيل العكسي للمرشح،

٥/١٢/٢٠١٠  
10 

خسائر الضغط خالل حساب ،تصميم المرشحات   
  عملية الغسل العكسي

١٢/١٢/٢٠١٠  
11 

 12  ١٩/١٢/٢٠١٠  آيميائية التعقيم  ،تأثير الكلور ومرآباته   

تاثير الكلوره على العدد ،نقطة االنكسار   
  البكتريا

٢٦/١٢/٢٠١٠  
13 

 14  ٢/١/٢٠١١  رىانواع المعقمات االخ  

 15  ٩/١/٢٠١١  )٢(امتحان شهري   

     16 

 عطلة نصف السنة
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   الفصل الدراسي الثاني– جدول الدروس االسبوعي   
 

ةالماده النظري ةيلالعمالماده  المالحظات  التاريخ 
وع
سب
اال

 

وحدات ،مقدمة عن مشاريع الصرف الصحي  
  المعالجة ومخططاتها

٩/٢/٢٠١١  
01 

 02  ١٦/٢/٢٠١١  احواض القنى،انواعها، المصفات والدريئة  

المعالجة االولية والمعالجة ،التهوية االبتدائية  
  المسبقة

٢٣/٢/٢٠١١  
03 

 04  ٢/٣/٢٠١١  يةوتصميمهااحواض الترسيب االبتدائ  
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 05  ٩/٣/٢٠١١  )٣(امتحان شهري   

الحمأة المنشطة ،احواض الترسيب الثانوية  
  الحمل الهيدروليكي،

١٦/٣/٢٠١١  
06 

انواع االحواض ، الحمل البايولوجي  
  نظام التشغيل،المتطلب الحيوي لالوآسجين،

٢٣/٣/٢٠١١  
07 

 08  ٣٠/٣/٢٠١١  تصميم احواض المعالجة البايولوجية   

 09  ٦/٤/٢٠١١  نسبة اعادة الخبث،طرق التشغيل   

 10  ١٣/٤/٢٠١١  نظرية الترشيح،مرشحات التنقيط   

 11  ٢٠/٤/٢٠١١  )٤(امتحان شهري   

الية عمل مرشح ، انواع اوساط الترشيح  
  التنقيط

٢٧/٤/٢٠١١  
12 

 13  ٤/٥/٢٠١١  العوامل المؤثرة على آفاءة المرشح  

توزيع الماء على سطح ،تأثير الحرارة   
  المرشح ومقدار الخسائر بالضغط

١١/٥/٢٠١١  
14 

الواح ،الهاضمات ،المثخنات ،معالجة الخبث   
  التجفيف

١٨/٥/٢٠١١  15 
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