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اسم التدريسي الثاني:
اللقب العلمي :
الشهادة :
رقم الهاتف :
البريد األلكتروني:

اسم التدريسي الثالث:
اللقب العلمي :
الشهادة :
رقم الهاتف :
البريد األلكتروني:

اســــم المــــــــادة
النظــام الــدراسـي

تلوث التربة والمياه

Name Subject

فصلي
 -1فهم النظام البيئي وكيفية التعامل معه.

اهــــداف المـــــادة

 -2دورات العناصر في الطبيعة واثرهما في التلوث البيئي.
 -3ان يتعرف الطالب على المصادر االساسية لتلوث التربة.
 -4أن يتعرف الطالب على المصادر االساسية لتلوث المياه.
 -5ان يتعرف الطالب على المصادر االساسية لتلوث الهواء.
 -6ان تعرف الطالب على طرق التحكم الكيميائي والبيولوجي في
التلوث البيئي.

عدد الساعات االسبوعية للمادة
لغة التدريس

 5ساعات
* اللغة العربية

اخرى تذكر

اللغة االنكليزية

التلوث البيئي (المصادر – التأثيرات – المكافحة والتحكم)
الدكتور احمد السروي

الكتب المنهجية

الدار العالمية للنشر والتوزيع2002 ,

المصادر الخارجية
تقديرات النظام الفصلي
()%388

تقديرات النظام السنوي

 -مصادر موثوقة من شبكة االنترنيت

نظري
18
الفصل األول

المختبر
عملي

38
نصف السنة

االمتحانات

التقارير واألوراق

االمتحان النهائي

5

5

58

الفصل الثاني

المختبر

األمتحان النهائي

اليومية

العلمية

()%388
توزع درجات االمتحان الفصلي على امتحانين أول وثاني وتكون التقارير العلمية والحضور

معلومات اضافية

إلزامي لكل الطالب وليس اختياري أما االمتحانات اليومية فقد تكون شفوية او تحريرية دون تحديد
موعد مسبق.

جدول الدروس األسبوعي
األس
بوع

المـادة النظرية

3

مقدمة ,النظام البيئي ,تعرف التلوث ,اسباب ومصادر التلوث
البيئي

2

دورات العناصر في الطبيعية ( النتروجين ,الفسفور ,
الكبريت ,االوكسجين ,ثاني اوكسيد الكاربون) واثرهما في
التلوث

العوامل المؤثرة في نوعية المياه (
فحوصات مختبرية)

تلوث المياه السطحية  ,تلوث المياه الجوفية ,تلوث مياه
البحر.

ملوثات المياه ( فحوصات بالمجهر
للكائنات الدقيقة)

1

المـادة العملية

التعرف على االجهزة واالجهزة
المستخدمة في قياس التلوث

تلوث المياه البكتيري والفايروسي.

حموضه وقاعدية الماء  ,طرق قياس
الحامضية والقاعدية

5

الملوثات الصناعية للمياه ,معامل البطاريات  ,معامل االسمدة
 ,معامل المنظفات ,معامل الجلود والدباغة

قياس ثاني اوكسيد الكاربون الحر في
الماء (المذاب) قياس الكلورين في الماء
والتربة

0

سلوك المبيدات في المحيط المائي  ,سلوك المبيدات على
االحياء السائبة

قياس العسرة في الماء  ,العسرة الكلية,
عسرة الكالسيوم  ,عسرة المغنيسيوم

التلوث البيولوجي للمياه  ,ومخلفات الصرف الصحي

قياس االوكسجين المذاب في الماء

امتحان

امتحان

تقسيم المياه حسب صالحيتها لالستعماالت المختلفة

قياس متطلبات االوكسجين الحيوي
BOD
المواد العضوية المذابة في الماء

7

7
0
9

تلوث التربة البايلوجي
38
تلوث التربة بالمبيدات

التلوث الميكروبي والبكتيري للتربة
والمياه

التحكم الكيميائي والطبيعي للمبيدات في التربة  ,امتصاص
وازالة سمية من قبل النبات

طرق قياس المتبقيات من المبيدات في
التربة والمياه والنبات

االحتباس الحراري  ,تاكل طبقة االوزون

تاثير المبيدات على االحياء المجهرية

33

32

31

المـالحظات

37
35

التلوث الحراري  ,التلوث االشعاعي والضوضائي

قياس تركيز بعض العناصر السمية
واساليب تقييم اضرارها

امتحان

امتحان

