


 

 وصف البرنامج األكاديمي 

وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  جيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمجيوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  ا
 ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر 

 

 الكلية التقنية الهندسية / البصرة ليميةالمؤسسة التع .1

 ات البيئة و التلوثتقني هندسة / المركز  لعلميالقسم ا .2

أو  اسم البرنامج األكاديمي .3

  المهني
 هندسة البيئة و التلوث

 بكالوريوس في تقنيات البيئة و التلوث اسم الشهادة النهائية  .4

 يسنو النظام الدراسي   .5

 ABET  المعتمد  برنامج االعتماد .6

 سوق العمل المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 29/4/2019 تاريخ إعداد الوصف  .8

  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 رفد سوق العمل بالكوادر الهندسية في مجال علوم هندسة البيئة و التلوث -1

 المساهمة في وضع الحلول المناسبة للمشاكل البيئية -2

 تلوث البيئي و السالمة المهنيةورات تدريبية في مجال القد دع -3

 الدراسية و المختبراتحديثة من خالل التطور المستمر للمناهج مواكبة التطور العلمي و التقنيات ال -4

 

 

 
 
 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامجمخرجات   .10

  األهداف المعرفية  -أ

    باط الحلول للمشاكل البيئيةلطلبة الفعلية و استنهارات اتقويم م  -1أ

 إجراء البحوث البيئية المختلفة -2أ

 تدريب الطلبة -3أ

  برنامجالخاصة بالاألهداف المهاراتية  –ب 

 الفحوصات المختبرية و الحقلية – 1ب 

 حساب الجدوى البيئية للمشاريع – 2ب 

 الهواء معالجة تلوث المياه و التربة و  - 3ب 

 تقييم األثر البيئي – 4ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 صيفي يملع محاضرات, ورش, مختبرات, تدريب

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االختبارات التحريرية, االختبارات الشفوية, االمتحانات الفصلية و اليومية, التقييم اليومي

 

 

 األهداف الوجدانية و القيمية -ج

 ياناتجمع الب -1ج         

 كتابة التقارير -2ج

 تصميم أجهزة و توفير لوازم مختبرية -3ج

 والتعلم  طرائق التعليم    

 

 محاضرات , ورش , مختبرات , تدريب صيفي

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية , الفصلية , التقييم اليومي
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ات)المهارالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 لرسمالبرامج الحاسوبية في التصميم و ا -1د

 ادارة العمل من خالل العمل الجماعي  -2د

 تصميم وحدات معالجة المياه و التربة و الهواء -3د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 دريب الصيفيتلالمحاضرات , الورش , المختبرات , ا

 طرائق التقييم          

 

 ليوميةاالختبارات الشفوية , التحريرية , االمتحانات الفصلية و ا

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  األولى
مبادئ الهندسة 

 البيئية
 تاعاس 3

  

 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 
 ساعات 4 الكيمياء البيئية  الثانية

  ساعات 4 وث الهواءلت  الثالثة

 
  الرابعة

السيطرة على 

 تلوث المياه
 ساعات 4

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
املفاهيم و املعادالت مع مشاريع سية للمادة و ربط سااأل اصة عن املفاهيمالطلبة من خالل عرض الفيديوهات اخل إمكانياتيتم تطوير 

 واقعية 
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 المعهد(لكلية أو قة بااللتحاق بااألنظمة المتعل ع)وضمعيار القبول  .14

 قبول الطالب حسب املعدل

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الكتب العلمية احلديثة -
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 مخطط مهارات المنهج

 لم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييمات المقابلة لمخرجات التعيرجى وضع اشارة في المربع

 نامجمخرجات التعلم المطلوبة من البر 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 قولةالمهارات العامة والمن

رى ) أو( المهارات األخ

التوظيف  المتعلقة بقابلية

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 رموذج وصف المقرن

 وصف المقرر

 

 الكلية التقنية الهندسية / البصرة عليميةالمؤسسة الت .1

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز علميالقسم ال .2

 ميكانيك الموائع م / رمز المقررسا .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 الفصل / السنة .5

 مليساعة ع 120ساعات نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  ف تاريخ إعداد هذا الوص .7

 أهداف المقرر .8

 يتعلم الطالب على انواع جراين املوائع -1

 القنوات املفتوحةحساب سرعة اجلراين يف االانبيب و  -2

 يتعرف الطالب على طرق قياس تصريف املياه -3

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر و

ف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصالتعلم ا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذ

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  المعرفية األهداف  -أ
 التعرف على انواع الجريان -1أ

 حساب جريان المياه في القنوات المفتوحة و المغلقة -2أ

  حساب خسائر الجريان -3أ
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  لبرنامجاتية الخاصة بااألهداف المهار  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مختبرات محاضرات , فيديوهات تعليمية,

 

 

 طرائق التقييم      

 

 يومية ,امتحانات فصلية رات تحريرية, امتحاناتاختبرات شفوية , اختبا

 
 األهداف الوجدانية و القيمية. -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
لمهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي المنقولة ) االتأهيلية  المهارات  العامة و -د 

). 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .11

 Fluid Mechanics  . الكتب المقرر المطللوبة1

  . المراجع الرئيسية ) المصادر(2

أ. الكتب و المراجع التي يوصى بها ) 

  (0000المجالت العلمية, التقارير,
 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجا

ت التعلم 

 المطلوبة
 أو الموضوعاسم الوحدة / المساق 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1-2 5  
Fundamental of fluid mechanics 

Introduction, Fluid properties نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

3-5 5  

Pressure Measurement 

- s Law, Absolute and ’Pressure of fluid, Pascal
Gauge pressure,  
 Measurement of pressure 

 نظري
تبار وتدريب خا

 عملي

6-9 5  

- Hydrostatic Force on Surface 
- Horizontally Immersed Surface, Vertically 

Immersed Surface 
-  Inclined Immersed Surface,Curved Immersed 

Surface, Pressure Diagram 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

10 5  - Buoyancy and Floatation نظري 
 اختبار وتدريب

 عملي

11-15 5  

- Fluid Kinematic and Fluid Dynamic 
- Types of Fluid Flow, Types of Flow Line,  

Continuity Equation 
-  Euler ’s Equation for Motion, Bernoulli’s 

Equation 
-   Measurement of Flow Rate (Ventureimeter , 

Orifice , weir , free jet ,pitot tube) 

 نظري
تدريب ار واختب

 عملي

16-18 5  

- Momentum and Forces in Fluid Flow 
- Forced caused by flow on the pipe bend,  

-  Impact of jet on stationary and moving plate 
surface 

 نظري
ار وتدريب تباخ

 عملي

19-21 5  
- Viscosity and Turbulence ( Flow of Real Fluid ) 
- Laminer Flow between Parallel Plates, 
Laminer Flow Through Circular Pipes 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

22-27 5  

- Flow in Pipe ( friction losses in pipe flow ) 
- friction losses in pipe flow, Pipe Connecting, 
Miner losses, Branching  
- Hard Cross Method ( Net Work ) 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

28-30 5  

- Flow in Open Channel 
- Introduction, Type of Flow in Channel,  Open 
Channel Hydraulic Formula 
-  Most Economical Section of Channel,  
Specific Energy and Hydraulic Jump 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي
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  ب. المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت
 

 ر المقرر الدراسيتطويخطة  .12

 إضافة فصول و مواضيع جديدة تتناسب مع أهداف القسم

 إضافة تجارب علمية مختبرية

 

 

 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .1

 وثهندسة تقنيات البيئة و التل  / المركز علميالقسم ال .2

 رسم هندسي اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020-2019 فصل / السنةلا .5

 ساعة عملي 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 المقرراف أهد .8

 الصياغة اليدوية وأبعاد وجهات النظر -1
 يشرح مبادئ وجهات النظر اإلمالئية-2
 عرض متعدد اإلسقاط - 3
 رسم املنظر املقطعي -4
 الرسم التصويري -5
 ظر املفقودالبحث عن املن-6
 (Auto CADالصياغة مبساعدة احلاسوب ) -7
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 البصرة /ية الهندسية الكلية التقن المؤسسة التعليمية .9

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز علميالقسم ال .10

 تضياريا اسم / رمز المقرر .11

  أشكال الحضور المتاحة .12

 2020-2019 الفصل / السنة .13

 ساعات نظري  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 

 

 بنية المقرر .13

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

1 3  
Introduction to engineering drawing.  

 تدريب
اختبار وتدريب 

 عملي

2-3 3  
History of engineering drawing. Orthographic 

projection. 
 تدريب

اختبار وتدريب 

 عملي

4-5 3  
Exercises in 1st angle projection system using 

graph paper (free hand sketch). 
 تدريب

اختبار وتدريب 

 عملي

6-8 3  
Exercises in 3rd angle projection system using 

graph paper 
 تدريب

ريب ر وتداختبا

 عملي

9-11 3  Two dimensional AutoCAD commands تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

12-15 3  Dimensioning by AutoCAD تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

16-17 3  
Exercises in 1st angle projection system using 2D 

AutoCAD commands تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

18-20 3  
Exercise in 3rd angle projection system  using 2D 

AutoCAD commands تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

21-23 3  Exercises in views projection using graph paper تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

24-25 3  
Exercise in sections using 2D AutoCAD 

commands تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

26-27 3  Missing third view drawing تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

28-29 3  
Exercises in Three dimensional AutoCAD ad 

commands تدريب 
اختبار وتدريب 

 عملي

30 3  
Exercises in 3D isometric drawing by AutoCAD 

 يبتدر
اختبار وتدريب 

 عملي
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  إعداد هذا الوصف تاريخ  .15

 أهداف المقرر .16

 اللوغاريتمية واملثلثية( اليت تنشأ يف اهلندسة.ية )مثل الدوال األسية و صف الوظائف اخلاصة األول -1
 لنماذج يف اهلندسةمن التفاضلية للتعامل مع ا ممارسة املهارات املكتسبة-2 -2
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .17

 بنية المقرر .14

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الوحدة / المساق أو الموضوع اسم

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 3   Introduction اختبار نظري 
2-3 3  Functions Domain, Range: Equation of the straight 

line, Trigonometric functions and their sketches اختبار نظري 
4 3  Domain, Range, Inverse of functions, Absolute 

value, Limits, applications اختبار نظري 
5 3  Polar coordinates and Conic sections اختبار نظري 
6 

3  
Differential calculus: Introduction to calculus, the 

gradient of a curve, differentiation from first 

principles, differentiation of common functions. 
 اختبار رينظ

7-8 
3  

Applications of differentiation. rates of change, 

velocity and acceleration, turning points, اختبار نظري 
9 

3  
Practical problems involving maximum and 

minimum values, points of inflexion, tangents and 

normal. 
 اختبار نظري

10 
3  

Differentiation of parametric equations and 

Differentiation of Implicit functions اختبار نظري 
11 

3  
Differentiation of Logarithmic and  hyperbolic 

functions اختبار رينظ 
12-13 

3  
Inverse trigonometric functions and hyperbolic 

functions. اختبار نظري 
14-15 

3  
Partial differentiation 

Total differential, rates of change and small changes اختبار نظري 
16 3   Revision of differential calculus اختبار نظري 
17 

3  
 Integral Calculus, Standard integration, definite 

integral اختبار نظري 
18-19 

3  

 Integration applications: Areas under and between 

curves, Volumes of solids of revolution, Centroids, 

Theorem of Pappus, Second moments of area of 

regular sections 

 اختبار نظري

20-21 
3  

 Integration using algebraic substitutions, integration 

using algebraic substitutions, change of limits. اختبار نظري 
22-24 

3  

 Integration using trigonometric and hyperbolic 

substitutions. Integration of sin2x, cos2x, tan2x and 

cot2x. Integration of powers of sines and cosines 

integration of products of sines and cosines. 

Integration using the sinh θ substitution. Integration 

using the cosh θ substitution 

 اختبار نظري

25-26 

3  

Integration using partial fractions, integration using 

partial fractions with linear factors, integration using 

partial fractions with repeated linear factors, 
integration using partial fractions with quadratic 

factors 

 اختبار نظري

27-28 3   Integration by parts اختبار نظري 
29 3  Reduction formulae. اختبار نظري 
30 3  Double and triple integrals اختبار نظري 
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 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز يعلمالقسم ال .18

 مبادئ الهندسه البيئيه رراسم / رمز المق .19

  أشكال الحضور المتاحة .20

 2020-2019 الفصل / السنة .21

 ساعات نظري  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

 ة البيئية.إرساء أسس علمية وهندسية ملوضوعات اهلندس -1
 فهم مبادئ عمليات اهلندسة البيئية. -2
 ليكون قادرا على فهم املشاكل البيئية.الطالب  اعداد -3
 اعداد الطالب للمراحل التالية. -4
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .25

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز علميالقسم ال .26

 كيمياء بيئيه اسم / رمز المقرر .27

  أشكال الحضور المتاحة .28

 2020-2019 الفصل / السنة .29

 ساعة عملي 120ساعات نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .30

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .31

 مقررف الأهدا .32

 فهم أساسيات الكيمياء وبناء قاعدة علمية للطالب لتسهيل التعامل مع امللواثت الكيميائية. -1
 التلوث.يائية اليت حيتاجها الطالب يف املرحلة النهائية من معاجلة خ املفاهيم العلمية يف معاجلة املياه واهلواء ابلطرق الكيمترسي -2
ملائي. التعرف على واستخدام أجهزة التحليل املخربية املستخدمة لواثت يف الفضاء املائي والزمن اتقدير احلركية الكيميائية للم -3

 تلقياس الرتكيزا

 

 بنية المقرر .15

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 3  Introduction to Environmental Engineering اختبار نظري 

2-5 3  Engineering Calculations اختبار نظري 

6-9 3  
Dimensions, Units, and Their Conversion, system of 

unites, Dimensional Homogeneity. اختبار نظري 

10-12 3   Process and Process variables اختبار نظري 

13-15 3  

Mass and weight. Volume, Force, flow rate and 

Chemical Composition,. Moles, Density, and 

Concentration, Mole fraction and Mass fraction 

Choosing a Basis,. Temperature, and Pressure. 

 اختبار نظري

16 3  Identify the environmental Systems اختبار نظري 

17-19 3  
 Material Balance without reaction 
Material Balances with a Single Material اختبار نظري 

20-22 3  Material Balances with Multiple Materials اختبار نظري 

23-26 3  
Material Balance with reaction 
Conversion ratio, single reaction, multipule reaction, 

Yeild and selectivity,reversible reactions 
 راختبا نظري

27-28 3  Combustion reactions اختبار نظري 

29-30 3  Reactors اختبار نظري 
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .33

 و التلوثهندسة تقنيات البيئة   / المركز علميالقسم ال .34

 تقنيات احياء مجهريه اسم / رمز المقرر .35

  حضور المتاحةأشكال ال .36

 2020-2019 الفصل / السنة .37

 ساعة عملي 120 ساعات نظري + 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .38

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .39

 أهداف المقرر .40

 بنية المقرر .16

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 ةالمطلوب
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 5  
Introduction  

Basic concepts from general chemistry نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

2-6 5  

Thermodynamics and environmental 

Chemistry  
Thermodynamics 1, Thermodynamics 2, and 

internal Energy, Solubility constant from internal, 

Energy. Partial pressure and Henry's Law. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 يعمل

7-12 5  
Chemical kinetics  
Zero order. first order. second order, Nonpoint 

pollution 
 نظري

ب اختبار وتدري

 عملي

13-17 5  
Nuclear chemistry 

The atom, the nucleus, and isotopes,  Activity, 

half-life, Exposure and dose, Fission and fusion 
 نظري

اختبار وتدريب 

 عملي

18-22 5  
Contaminates fate and adsorption 

( Linear, Langmuir, Freudlich and BET ) نظري 
ب اختبار وتدري

 عملي

23-26 5  

Water chemistry 

Hardness and alkalinity, Water ionization. Acid 

base dissociation. Complex formation and 

solubility diagram, Carbonate system open vs. 

closed system, The effect of pH on solubility 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

27-30 5  

Atmospheric chemistry 

Composition, structure, and function of the 

atmosphere. Industrial smogPhotochemical smog. 
Stratospheric ozone depletion 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي
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 بنية المقرر .17

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 دة / المساق أو الموضوعاسم الوح

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 5  
Fundamental of environmental microbiology 

(microbial ecology). نظري 
اختبار وتدريب 

 مليع

2 5  
Microbes, human welfare, and human diseases. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

3 5  
Industrial & pathogens microorganisms in 

environments. نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

4 5  
Environmental factors that influence microbes. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

5 5  
Ecological associations among microorganisms. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

6 5  
Microbial metabolisms & growth. 

 نظري
ب اختبار وتدري

 عملي

7 5  
Applied microbiology and environment. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

8 5  
The role of microorganisms in elements and biology 

cycles. نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

9 5  
Aquatic microbiology and ecology.(water 

microbiology ) نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

10 5  
Nanotechnology in water treatment application. 

 نظري
ار وتدريب اختب

 عملي

11 5  
Sensory mechanisms in bacteria. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

12 5  
Role of microorganisms in water and wastewater. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

13 5  
Microbial mechanism treatment for wastewaters. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

14 5  
Role of microorganisms in different source of 

water. (Surface, sea, medical, land, ground waters). نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

15 5  
The role of blue bacteria in water treatment. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

16 5  
Air Microbiology 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

17 5  
Soil microbiology. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

18 5  
Rhizobi and soil treatment. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 ليعم

19 5  
Applied and industrial microbiology (food 

microbiology) نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

20 5  
Role of microorganisms in food production. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

21 5  
Industrial microbiology and the future. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

22 5  
Alternative energy source using microorganisms. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .41

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  كز/ المر علميالقسم ال .42

 ميكانيك الموائع اسم / رمز المقرر .43

  أشكال الحضور المتاحة .44

 2020-2019 الفصل / السنة .45

 ليساعة عم 120ساعات نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .46

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

 يتعرف الطالب على أنواع تلوث املياه -1
 التلوث يف املاء اكيزحساب تر  -2
 أن يكون الطالب على دراية بقياس أنواع تلوث املياه املختلفة -3

23 5  
Basic principle of microbial transformation of 

organic matter. نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي

24 5  
Biodegradation of contaminants. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

25 5  
Microorganisms kinetic mode. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

26 5  
Environmental microalgae 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

27 5  
The role of microalgae in treatment of water and 
wastewater. نظري 

اختبار وتدريب 

 عملي

28 5  
Role of microorganisms in oil pollution 

(mechanisms of microbial oil analysis). رينظ 
اختبار وتدريب 

 عملي

29 5  
Microbial treatment for solid wastes. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

30 5  
The role of microorganisms in balance of 

environment. نظري 
اختبار وتدريب 

 مليع
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة ليميةالمؤسسة التع .49

 التلوث هندسة تقنيات البيئة و  / المركز علميالقسم ال .50

 تلوث هواء اسم / رمز المقرر .51

  أشكال الحضور المتاحة .52

 2020-2019 الفصل / السنة .53

 ساعة عملي 120ساعات نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .54

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .55

 داف المقررأه .56

 يتعرف الطالب على أنواع تلوث اهلواء -1
 حساب تراكيز التلوث يف اهلواء -2
 أن يكون الطالب على دراية بقياس أنواع تلوث اهلواء املختلفة -3

 

 بنية المقرر .18

 اعاتالس األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 وعاسم الوحدة / المساق أو الموض

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1-2 5  Characteristics of water  عملياختبار وتدريب  نظري 

3-5 5  Typical characteristic of water اختبار وتدريب عملي نظري 

6-8 5  Sampling and analysis ب عملياختبار وتدري نظري 

9-10 5  Water quality and health ريب عملياختبار وتد نظري 

11-14 5  Biological oxidation of organic matters اختبار وتدريب عملي نظري 

15 5  An aerobic oxidation of organic matters اختبار وتدريب عملي نظري 

16-19 5  Water pollution and its control اختبار وتدريب عملي نظري 

20 5  Self - purification ار وتدريب عملياختب نظري 

21 5  Ground water pollution اختبار وتدريب عملي نظري 

22-24 5  Control of pollution اختبار وتدريب عملي نظري 

25-28 5  Introduction of treatment processes اختبار وتدريب عملي نظري 

29-30 5  Disinfection  اختبار وتدريب عملي نظري 
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .57

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز علميالقسم ال .58

 تلوث تربه اسم / رمز المقرر .59

  أشكال الحضور المتاحة .60

 2020-2019 الفصل / السنة .61

 مليساعة ع 120ساعات نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 بنية المقرر .19

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 الوحدة / المساق أو الموضوع اسم

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 5  Introduction to air pollution اختبار وتدريب عملي نظري 

2 
5  

Sources and Classification of atmospheric 

pollutants  
 اختبار وتدريب عملي نظري

3 5  Indoor and outdoor air pollutants يب عملياختبار وتدر نظري 
4 5  Particulates and gases pollutants  تبار وتدريب عملياخ نظري 
5 5  Health and ecological impact  اختبار وتدريب عملي نظري 

6-8 

5  
Characteristics of stack plumes (diffusion 

models, effective stack heights, and Spatial 

concentration distribution )   
 اختبار وتدريب عملي نظري

9-10 

5  

General ideas in air pollution control 
(Alternative, Resources Recovery, the 

Ultimate Fate of Pollution, and Combustion 

) 

 اختبار وتدريب عملي نظري

11-15 

5  

The Nature of Particulate Pollutant 

Settling velocity and drag force, Particle 
Size distribution, behavior of particles in 

the atmosphere 

 اختبار وتدريب عملي نظري

16-21 

5  

Control of Primary Particulates 

Wall collection devices (Gravity settlers, 

Centrifuge , and ESP) 

Dividing Collection Devices (Surface 

filters, Depth filters, and Filter media) 

Choosing  a Collector   
Control of Gases 

 اختبار وتدريب عملي نظري

22-24 5  Control of VOC لياختبار وتدريب عم نظري 
25-26 5  Control of Sulfur Oxides اختبار وتدريب عملي نظري 
27-28 5  Control of Nitrogen Oxides ب عملياختبار وتدري نظري 
29-30 5  Air pollution and Global Climate ختبار وتدريب عمليا نظري 



  
 19الصفحة 

 
  

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .63

 أهداف المقرر .64

 ساسية للرتبة واملياه اجلوفيةأن يكون الطالب على دراية ابخلصائص األ -1
 يتعرف الطالب على أنواع تلوث الرتبة -2
 حساب تركيز التلوث يف الرتبة -3
 على دراية مبعاجلة الرتبةأن يكون الطالب  -4
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 بنية المقرر .20

 تالساعا األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1-3 

5  

Basic Characteristic of Soil 

Introduction, Mechanical Analysis of Soil, Atterberg 

Limits, Physical Relationship,  Engineering 

Classification of soil 

 نظري
اختبار 

ريب وتد

 عملي

4-10 

5  

Flow of Water and Stress in Soil 

Flow of Water in Soil, Flow Velocity and Hydraulic 

Gradient, Coefficient of Permeability and Laboratory 
Determination of Permeability, Head,  One Dimension 

Flow (Darcy’s Law), Two Dimension Flow (Laplace 

Equation), Pore water Pressure,Total and Effective 

Stress 

 نظري
اختبار 

وتدريب 

 عملي

11-15 

5  

Ground water 

Introduction to Ground water Hydrology, Occurrence 

of Ground water and Physical factor Governing the 

Occurrence,Vertical Distribution of Ground water 

Movement of the Ground water and its 

Velocity,Permeability and Transmissibility,Ground 

water Yield , Specific Yield , Specific Retention , 

Storage Capacity,Aquifer and their types,  Darcy’s 

Law, Reynold's Number and Ground water,Various 

Forms of Under Ground Sources and Their 
Exploitation ( Infiltration Galleries , Infiltration Wells , 

Springs , Wells including tube wells ), Yield of 

Well and Tube Wells by Thiem’s FormulaYield of 

Well and Tube Wells by Dupit’s Formula, Partial 

Penetration of an Aquifer by a Well, Interference 

Among Wells,  Well Loss and Efficiency,Design of a 

Strainer Tube well,  Unsteady Radial Flow in a 

Confined Aquife Unsteady Radial Flow in a 

Unconfined Aquifer 

 نظري
اختبار 

وتدريب 

 عملي

16-20 

5  

Groundwater Contamination and Soil 

- Source of Subsurface Contamination,  
Nature of Groundwater Contamination Impacts, 
Mass Transport Processes,  General Continuity 
Equation,  Solute Partitioning 
 Degradation Losses of Soil and Groundwater 
Contaminants 

 نظري
اختبار 

وتدريب 

 عملي

21-25 

5  

Contaminant Transport Mechanisms and fate 

Processes 

- advection process, diffusion and 
dispersion process, mass transport equation, 

Sorption and desorption, A biotic fate process, 
Volatilization and biodegradation 

 نظري
اختبار 

وتدريب 

 عملي

26-30 

5  

Remediation processes   

- introduction to remediation methods, 
hydraulic Control and pump 5and treat systems, 
Bioremediation, Soil Vapor Extraction Systems, 
Emerging Remediation Technologies     

 نظري
اختبار 

وتدريب 

 عملي
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة التعليمية المؤسسة .65

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز يعلمالقسم ال .66

 السيطره على ملوثات الصرف اسم / رمز المقرر .67

  أشكال الحضور المتاحة .68

 2020-2019 الفصل / السنة .69

 ساعة عملي 120ساعات نظري +  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

  عداد هذا الوصف تاريخ إ .71

 أهداف المقرر .72

 ع معاجلة مياه الصرف الصحييتعرف الطالب على أنوا  -1
 الصحيأن يكون الطالب على دراية بتصميم حمطة معاجلة مياه الصرف  -2
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 الكلية التقنية الهندسية / البصرة المؤسسة التعليمية .73

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز علميالقسم ال .74

 اداره النفايات الصلبه المقرراسم / رمز  .75

  أشكال الحضور المتاحة .76

 بنية المقرر .21

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريق

ة 

التعلي

 م

 قييمطريقة الت

1-2 

5  

Waste water Collection and Treatment Design 

Considerations 

Waste water sources, flow rates and characteristics, 

Population forecasting 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

3-5 
5  

Sanitary Sewer Design 

Gravity sewer collection system design. نظري 
دريب اختبار وت

 عملي
6-9 

5  
Preliminary Treatment 

Flow measurement, screens, grit removal, flow 

equalization 
 نظري

اختبار وتدريب 

 عملي

10-11 
5  

Primary Treatment 

Sedimentation theory, practice, basin design. نظري 
اختبار وتدريب 

 عملي
12-15 

5  

Secondary treatment by Suspended Growth 

Biological Process 

Process for BOD, Nitrification and phosphor removal. 

Gentrification. Suspended growth design principles 

and practice. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

16-19 

5  

Secondary treatment by Attached Growth and Hybrid 

Biological Process 

Attached growth process, design principles and 

practice. Hybrid processes. 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

20-21 
5  

Secondary Settling, Disinfection, Post aeration   
 نظري

اختبار وتدريب 

 عملي
22-25 

5  
Wastewater Plant Residuals Management 

Solids computations, Thickening of sludge, Digestion 

of sludge, Sludge conditioning and dewatering. 
 نظري

اختبار وتدريب 

 عملي

26-28 

5  
Tertiary Treatment 

Chemical precipitation of phosphors, granular 
filtration, membrane filtration, Carbon adsorption 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي

29-30 

5  

Clean water plant Process Selection and 

Integration 

Process selection, Simulation modeling, Process 

Integration 

 نظري
اختبار وتدريب 

 عملي
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 2020-2019 صل / السنةالف .77

 ساعات نظري  60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .78

  لوصف تاريخ إعداد هذا ا .79

 أهداف المقرر .80

 حساب الطاقة املتولدة من املخلفات الصلبة -1
 تصميم وحتليل مجع النفاايت الصلبة -2
 كبحساب مساحة امل-3
 طرةسيكون الطالب على دراية إبدارة النفاايت الصلبة اخل -1

 

 

 بنية المقرر .22

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 وضوعاسم الوحدة / المساق أو الم

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1-2 2  

Introduction to Solid Waste Management, Sources and 

Types of solid wastes. 

Physical and chemical composition of municipal Solid 

Wastes. 

 اختبار نظري

3-5 2  

Functional elements: 1. Waste generation, 2. Solid Waste 

Handling, Storage and Processing at the Source, 3. 

Collection 4. Transport and Transfer of solid wastes. 5. 
Processing and recovery. 6.Solid waste disposal.  

 اختبار نظري

6-8 2  
Solid Waste Handling, Storage and Processing at the 
Source, On site handling, On site storage, On site 

processing. 
 اختبار نظري

9-15 2  

Collection, Collection services, Types of collection 

systems, Theory and design of hauled and stationary 

container system. Mathematical Analysis of Collection 

System, layout of route. 

 اختبار نظري

16-20 2  Transport and Transfer of solid wastes,  اختبار نظري 

21-25 2  

Solid waste disposal, Solid waste disposal methods. 
Sanitary landfill: Landfill design, construction, and 

operation, site selection; The primary methods for landfill, 

Fundamental mechanisms for biodegradation of organic 

waste in a landfill, Landfill operation site layout, 

Advantages and Disadvantages of sanitary landfill. 

 اختبار نظري

26-30 2  

Introduction to Hazardous solid wastes management, 

Sources and Types of solid wastes,Problems of Household 

Hazardous Products, Storage, Collection, Transport and 

Transfer of Hazardous solid wastes.  Methods of disposal 

site. 

 اختبار نظري
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 ية الهندسية / البصرةالكلية التقن المؤسسة التعليمية .81

 هندسة تقنيات البيئة و التلوث  / المركز علميالقسم ال .82

 السالمه المهنيه واداره اخطار عمل المقرر اسم / رمز .83

  أشكال الحضور المتاحة .84

 2020-2019 الفصل / السنة .85

 ساعات نظري  60 ي()الكلعدد الساعات الدراسية  .86

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .87

 أهداف المقرر .88

 يتعرف الطالب على السالمة املهنية -1
 أن يكون الطالب على دراية إبدارة املخاطر -2
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 نية المقررب .23

 الساعات األسبوع
مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة
 اسم الوحدة / المساق أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
طريقة 

 التقييم

1 2  
Introduction and definitions (Occupational Health 

Safety and Hygiene) اختبار نظري 

2 2  Objectives of Safety (Some Definitions) اختبار نظري 

3-4 2  

Classified of Occupational hazard 

Industrial Toxicology, Gases, Vapors, and Solvents, 

Particulates, Thermal Stress 
Nonionizing and ionizing Radiation 

 اختبار نظري

5-6 2  Rights and Responsibilities Under OSHA Law اختبار نظري 
7 2  Risk Management Processes اختبار نظري 
8 2  Personal Protective Equipments in place location اختبار نظري 
9 2  Occupational safety training, Occupational safety signs اختبار نظري 

10 2  Laboratories Safety اختبار نظري 

11-12 2  
Air Sampling, Direct-ReadingInstruments forGases, 

Vapors,and Particulates اختبار نظري 

13 2  Chemical Hazards- Material Safety Data Sheet اختبار نظري 

14 2  
Principles of storage safety- Handling and storage of 

radioactive materials اختبار نظري 

15 2  Evaluation of hazards- Biological Hazards تباراخ نظري 

16-17 2  
Three Think Safe Steps for Risk Management 

Major Pathways of Human Exposure to Environmental 

Contaminants 
 اختبار نظري

18 2  Choice of suitable work – Permit-to-work Certificate  اختبار نظري 
19 2  Chemist of fire- Fire Safety اختبار نظري 

20-21 2  Industrial Noise اختبار نظري 
22 2  Construction and Fall Hazards اختبار نظري 

23-25 2  Dust Hazards and Permissible Exposure Limits for 
Silica اختبار نظري 

26 2  Local Exhaust Ventilation اختبار نظري 
27 2  Ergonomic Hazards  اختبار نظري 

28-30 2  

Hazardous Energy-Locking out or tagging out energy-

isolating devices 
Risks and Hazards in Confined Spaces- Evaluation and 

control 

Government regulations and their impact to regulation 

of Occupational Safety 

 اختبار نظري




