
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 االول أستًبسة انخطت انتذسٌسٍت نهفصم انذساسً
 

 عمي عبد الحمزة الفنيراوي االسم
 alabh4@yahoo.com البريد االلكتروني

 تموث المياه  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
التعرف عمى مصادر تموث المياه -2لمياه وأىميتو معرفة الطالب بتموث ا -1

معرفة التأثيرات  -4التعرف عمى مموثات الماء الرئيسية  -3وأنواعيا 
 معرفة كيفية معالجة تموث المياه  -5المختمفة لتموث المياه 

 التفاصيل االساسية لممادة
 

مصادر   ، االىمية، التصنيف الغراض الشرب،خصائصال ، التموث،البيئة المائية
 معالجة ال ،تأثيرات، المموثات الماء  ،تموث الماء

 
 الكتب المنيجية

 

 اليوجد

 
 المصادر الخارجية

 

 2009، انبٍئت انًبئٍت د. حسٍٍ انسعذي .1

 2010،  انتهىث انبٍئً د. يثُى انعًش. 2

 2002. كًٍٍبء انًٍبِ ويعبنجتهب د. جًبل انشداٌذِ، 3

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات 
 لفصميةا

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النيائي المشروع

20 13 7 - 60 

 
 معمومات اضافية

 

 

- 

 
 

 

 مجهورية العراق
 لعلميوزارة التعليم العالي والبحث ا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 المثنى الجامعة :
 العلوم الكلية :

 البيئة والتلوث القســم :
 الثالثة المرحلة :

 علي عبد الحمزةاسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 العلوم مكان العمل  :
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 االول أستًبسة انخطت انتذسٌسٍت نهفصم انذساسً

 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  طشق انتحبنٍم ث انًبئًيقذيت عٍ انتهى  1

 انًهىثبث انفٍضٌبئٍت نهًبء اهًٍت انًٍبِ وانتىصٌع انعبنًً  2

 نقٍبط انحشاسة استخذاو انًحشاس 

 

  انطعى وانشائحت تصٍُف انًصبدس  انًبئٍت  3

 يهىثبث انًٍبِ انشئٍسٍت  4

 يهىثبث انًٍبِ انعزبت

  انعكىسة

  انًىاد انصهبت يهىثبث انًٍبِ انعزبت  5

  انتهىث انحشاسي اشهش كىاسث تهىث انًٍبِ انعزبت  6

  انًهىثبث انكًٍٍبئٍت نهًبء يهىثبث انًٍبِ انجىفٍت  7

  ايتحبٌ انشهش األول ايتحبٌ انشهش األول  8

  انًىاد انعضىٌت يهىثبث يٍبِ انبحبس وانًحٍطبث  9

 يهىثبث يٍبِ انبحبس وانًحٍطبث  10

دساست بعض االيثهت عهى تهىث 

 نبحبسا

  االيطبس انحبيضٍت

تأثٍشاث تهىث انًٍبِ عهى اإلَسبٌ   11

 وانبٍئت

  انًبٍذاث

  انًُظفبث يعبنجت تهىث انًٍبِ  12

  انفحىصبث انبٍىنىجٍت نهًبء فً انعشاق تهىث انًٍبِ  13

  انالفقشٌبث انقبعٍت انكبٍشة دساست حبنت تهىث  14

  ثبًَايتحبٌ انشهش ان ايتحبٌ انشهش انثبًَ  15

 

 

 

 

  

 تىقٍع انعًٍذ :      تىقٍع االستبر :

 

 

 مجهورية العراق
 م العالي والبحث العلميوزارة التعلي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 المثنى الجامعة :
 العلوم الكلية :

 البيئة والتلوث اسم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 علي عبد الحمزة اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 العلوم مكان العمل  :

94 



 

 

 

 

Teaching plan for the First semester form 
Course Instructor Ali Al-Fanharawi 

E_mail alabh4@yahoo.com 

Title Water pollution 

Course 
Coordinator 

First 

 
Course Objective 
 

1. The student's knowledge of water pollution and the importance 

2-Identify the sources of water pollution and types 3. Identify the 

major pollutants of water 4. Knowledge the different effects of 

water pollution 5. Knowledge how treatments water pollution. 

 

 
Course 
Description 
 

 

The aquatic environment, pollution, characteristics, importance, 

classification for the purposes of drinking water sources pollution, 

water pollutants, effects, treatments. 

 
Textbook 

 

Non. 

 

 
References 

1 - Aquatic environment. Hussein al-Saadi, 2009 

2. Environmental pollution. Muthana al-Amer, 2010 

3. Water chemistry and treatment. Jamal al- Radaiadda, 2002 

 
 

Course 
Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final 

Exam 

(20%) (13%) (7%) ---- (60%) 

 
 
General Notes 
 

 

 

- 
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           Teaching plan for the First 

semester form 

  
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Introduction about water pollution Methods of Analysis  

2  The importance of water and 

global distribution 

Physical pollutants of 

water 

Use of thermometer 

 

3  Classification of water resources Taste and Odor  

4  Main water pollutants 

Fresh water pollutants 

Turbidity  

5  Fresh water pollutants Solids matters  

6  Disasters fresh water pollution Thermal pollution  

7  Groundwater pollutants Chemical pollutants of 

water 
 

8  First exam. First exam.  

9  Seas and oceans pollutants Organic materials  

10  Seas and oceans pollutants 

Examples on Sea pollution 

Acid rain  

11  Water pollution effects on human 

and environmental 

Pesticides  

12  Water pollution treatments Detergents  

13  Water pollution in Iraq Biological tests for water  

14  Case study Macroinvertebrates  

15  Second exam. Second exam.  

 

 

 

 
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

Republic of Iraq 

 The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
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