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  )) استمارة الخطة التدرسية السنوية ((
  

  االنباري  أ د رياض حسن   :اسم التدريسي

  com.yahoo@2003Riyadhassan   :البريد االلكتروني

 Industrial wastewater Treatment and Control  :اسم المادة 

    ساعة مناقشة١ \ري ساعة نظ٢  :مقرر الفصل 

  
  :اهداف المادة 

 لتعريف الطالب المعلومات االساسية عن الملوثات الصناعية والمعالجات المختلفة المعتمدة 
  للحد من التلوث وطبيعة وخواص الملوثات الصناعية 

  
التفاصيل االساسية للمادة 

:  

 Source & characteristic of industrial wastes, Treatment techniques , 
Volume reduction , waste strength reduction , Equalization techniques, 

Neutralization , Oil separation , Flotation, Adsorption , In exchange  
Chemical precipitation Techniques..  

  lecture notes by Dr: Riyad  Al Anbari     :الكتب المنهجية

  
  :در الخارجية المصا

Industrial Wastewater Pollution control : By Eckenfelder  
Industrial water pollution , origin , characteristics & treatment: by 

Nemerow  
Water and wastewater technology : by Hammer and Hammer  

Theory and practice of water and wastewater treatment : by Droste  
 ٢٠٠٨د رياض االنباري و د عصام عيسى عمران :  معالجة المخلفات الصناعية 

   االمتحان النهائي  المختبرات  الفصل الثاني  الفصل االول  الفصل الدراسي 
  :تقديرات الفصل 

    15%  15  %    70%  

    

  

mailto:Riyadhassan2003@yahoo.com


ة                                                                                               م الجامع ة                  : اس ة التكنولوجي الجامع
 قسم هندسة البناء واالنشاءات:                           اسم القسم  جمهورية العراق                                                                

  فرع الهندسة الصحية والبيئية :   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                          اسم الفرع 
   أ د رياض حسن االنباري  :                                       اسم المحاضر   جهاز االشراف والتقويم العلمي                       

  أستاذ :                                                                                           اللقب العلمي   
  دآتوراه هندسة بيئة :                                المؤهل العلمي                                                                    

٢

  قسم هندسة البناء واالنشاءات:                                                                                                    مكان العمل 
  

  :رئيس القسم                                                توقيع                      :توقيع االستاذ                    
 
  تملئ االستمارة  االلكتونيا بواسةMS-word   
  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االآتروني على شبكة االنترنيت بصيغة ملفPDF 

  
  

  )org.uotiq.www(كنولوجية على االنترنيت االستمارة متاحة على موقع الجامعة الت: ماالحظة 

  
  ول الفصل الدراسي اال–جدول الدروس االسبوعي 

 المالحظات   المادة العلمية   المادة النظرية   ريخ التا   األسبوع

  Undesirable Waste Characteristics  ١2/١٠  االول 
Source, Industrial waste survey  

+ Example   

 Source and 
characteristics of 
Industrial Wastes  

2 hours  
+ 1 Hr 

tutorial   
  Estimating Organic content of Ind. Wastes  19/10   الثاني 

+ Example 
   

  Water Reuse and in plant Waste control  26/10  الثالث 
+ Example 

   

 The Selection of Waste water Treatment   2/11  الرابع 
Processes  

Waste water 
Treatment 
Processes 

  

      Chemical waste treatment types  9/11 الخامس 

  Reoxygenation & Deoxygenating   in rivers  16/11 السادس 
 

Waste Loads on 
Streams   

  

 Development of Oxygen sag curve and Streeter  23/11  السابع 
Phelps equation + Example  

    

 Waste Volume Reduction   Industrial Waste  30/11  الثامن 
treatment 

Techniques   

  

     Quiz  7/12  التاسع 

    -  Waste strength Reduction + Quiz  14/12 العاشر 

احد 
  عشر 

21/12  Discussion    of Student reports concerning 
selected local industry plants  

  

Discussion    

    Discussion    of Student reports concerning -  28/12اثنا عشر 
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selected local industry plants 

ثالث 
  عشر 

4/1  Discussion    of Student reports concerning 
selected local industry plants 

    

اربع 
  عشر 

11/1  Discussion    of Student reports concerning 
selected local industry plants 

    

خمس 
  عشر 

18/1  General Recovery & reviw    

    Mid Term Exam     
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   الفصل الدراسي الثاني– األسبوعيجدول الدروس 
  المالحظات   المادة العلمية   المادة النظرية  التاريخ    األسبوع

ستة 
  عشر 

15/2  Equalization , Neutralization 
 + Example  

Some main Primary 
treatment 
Techniques  

  

سبعة 
  عشر 

22/2  Oil separation  Flotation + Example    

ثمانية 
  عشر 

1/3  Flotation + Example    

تسعة 
  عشر 

8/3  Pathogen & Toxic substances 
Removal   

    

    Phosphorous & nitrogen Removal + Example  15/3 عشرون 

احدى 
  وعشرو 

  

22/3  Nitrification & Decertification Processes  
- + Example 

   

اثنا 
 وعشرون 

29/3  Adsorption  Theory  Adsorption   

ثالثة 
 وعشرون 

5/4  Adsorption indexes  and calculation     

اربعة 
 وعشرون 

12/4  Adsorption+ Example     

خمسة 
 عشرون و

19/4  Ion Exchanges  Theory & practices  Ion Exchanges   

ستة 
 وعشرون 

26/4  Ion Exchanges Application +Example     

عة سب
 وعشرون 

3/5  Exam     

ثمانية 
 وعشرون 

10/5  Chemical Precipitation Theory and 
application   

Chemical 
Precipitation 

  

تسعة 
 وعشرون 

17/5  Chemical Precipitation Practice and example 
of calculation  

   

     General review  24/5 ثالثون 



ة                                                                                               م الجامع ة                  : اس ة التكنولوجي الجامع
 قسم هندسة البناء واالنشاءات:                           اسم القسم  جمهورية العراق                                                                

  فرع الهندسة الصحية والبيئية :   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                          اسم الفرع 
   أ د رياض حسن االنباري  :                                       اسم المحاضر   جهاز االشراف والتقويم العلمي                       

  أستاذ :                                                                                           اللقب العلمي   
  دآتوراه هندسة بيئة :                                المؤهل العلمي                                                                    

  قسم هندسة البناء واالنشاءات:                                                                                                    مكان العمل 
  

  :رئيس القسم                                                توقيع                      :توقيع االستاذ                    
 
  تملئ االستمارة  االلكتونيا بواسةMS-word   
  تنشر االستمارة على موقع الجامعة االآتروني على شبكة االنترنيت بصيغة ملفPDF 

  
  

  )org.uotiq.www(كنولوجية على االنترنيت االستمارة متاحة على موقع الجامعة الت: ماالحظة 

٥

 


