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 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 / كلية الهندسةجامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 هندسة البيئة / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البيئيةبكالوريوس علوم في الهندسة  –دراسات أولية 

 هندسة البيئةبكالوريوس علوم في  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 كتب منهجية  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/1/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تزويد الطالب بالمعلومات االساسية عن مختلف االنظمة المستخدمة في معالجة المياه الملوثة-1

 االلمام بالحسابات التصميمية لمختلف وحدات المعالجة -2

 التعرف على الطرق المختلفة للمعالجات -3

 ومعايير عالمية. ضوابط وفق القسم لهذا سمه وجعلها العلمية الرصانة تأصيل .4

5.  

6.  

7.  

8.  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
 .واقتصاديا التعليم الواسع المدى لفهم تأثير الحلول الهندسية عالميا -1أ

 .القدرة على العمل في الفرق متعددة التخصصات -2أ

 .امكانية تطبيق العلوم المعرفية كالرياضيات والعلوم الصرفة والهندسة -3أ

 .القدرة على استخدام التقنيات والمهارات وادوات الهندسة المعاصرة في المجال الهندسي -4أ

 .بالحاجات المطلوبة خالل المحددات الواقعية من النواحي االقتصاديةالقدرة على تصميم المنظومات لتفي  -5أ

 .امكانية تصميم وتنفيذ التجارب وتحليل النتائج وترجمتها واقعيا -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 
 استخدام أقل طرق تدريس بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح المجال للطلبة في المناقشة. – 1ب 

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب. – 2ب 

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي في الموضوع. – 3ب           

 طرائق التعليم والتعلم      

 .)المحاضرات( الطلبةعرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 .والتقديم التعلم الذاتي مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق كتابةمثل  ،الواجباتبتكليف الطلبة  .2

 .المفاجئةاجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةاجراء االمتحانات  .4

اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات  .5

 والنجاحات.

تب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل استبيان للسنوات اعالم الطلبة بالك

 الطالب.السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء التدريسيين ورفع مستوى 
 طرائق التقييم      

 االختبارات الشهرية والنهائية -1
 الدراسيةاالختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة  -2
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 القدرة على اتخاذ القرار. -1ج         

 طرق االبتكار لدى الطلبة. -2ج

 قدرة الطالب على التفكير. -3ج

 جمع البيانات المطلوبة إلنجاز موضوع معين. -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 الوسائل العلمية المتاحة في التعليم والتعلم.التفكير االبداعي لدى الطلبة ومواكبة أحدث 

 طرائق التقييم    

 االختبارات الشهرية والنهائية. -1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. -2
 تقديم التقارير العلمية. -3
 توجيه االسئلة واالستفسارات المميزة بالعمق والدقة -4
 توجيه الطالب نحو فهم العلة والسبب  -5
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 تنمية الحس الرقمي في التعبير -6
 العصف الذهني -7

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص. -1
 على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي. -4

 طرائق التعليم والتعلم          

 .القدرة على استخدام التقنيات والمهارات وادوات الهندسة المعاصرة في المجال الهندسي

 طرائق التقييم          

 إفراد جزء من االسئلة االمتحانية التي تتطلب عمق التفكير والتعليل ودقة المالحظة. -1
 مشاركة الطالب في قاعة الدرس. -2
 .الواجبات الالصفية -3

 بنية البرنامج  .11

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عملي نظري

أنظمة معالجة مياه  ENE03 الثالثة

 مطروحات
90  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

تصميم وتنفيذ على لهم القابلية  كونت االختصاصهذا ب وتخريج مهندسيناعداد  هندسة البيئة الىقسم يسعى 

تصفية مياه الصرف الصحي ومياه االمطار كذلك تصميم وتشغيل شبكات االسالة محطات شبكات ووتشغيل 

 للطلبة مناسب معرفه محتوى تحقيق كذلك يسعى القسم الى .ومحطاتها وفق المواصفات المعتمدة محليا وعالميا
 وبكفاءة قادرين يكونوا بحيث المستقبل في المهندسين من العراق حاجات ؤولياتمس تحمل على قادرين يجعلهم

 .هندسة البيئة والهندسة الصحية واالسالةاختصاصات  الى تحتاج التي القطاعات في العراق خدمة على عالية

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 العلمي.الدراسة اإلعدادية الفرع  خريج .1

 القبول يكون لكال الجنسين )ذكور وإناث(. .2
الحد األدنى لمعدل القبول يتم تحديده من قبل المراجع العليا والمتمثلة بقسم القبول المركزي في وزارة التعليم العالي  .3

 والبحث العلمي.
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 حاجة السوق. .1

 المحلية.التوجهات  .2

 التوجهات الدولية. .3
 رغبة الطالب أو ولي األمر. .4
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 مخطط مهارات المنهج

 للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاألهداف 

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ENE03 الثالثة
أنظمة 

معالجة مياه 

 مطروحات

                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 الهندسةكلية  / تكريتجامعة  المؤسسة التعليمية .1

 هندسة البئية / المركز علمي القسم ال .2

 ENE03 / انظمة معالجة مياه مطروحات  اسم / رمز المقرر .3

 البيئةبكالوريوس هندسة  البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 25/1/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 االنظمة تزويد وتأهيل الطالب بالمعلومات االساسية في مادة -1

 االلمام بصياغة المسائل الفيزيائية ووضعها في اطار رياضي وضمن حقل االختصاص -2

 التعرف على الطرق املختلفة للمعاجلات-3

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
والحسابات التصميمية  التعرف على مختلف طرائق وعمليات المعالجة: متغيراتها واستخداماتها -

 الخاصة بكل عملية

 التعرف على مزايا ومحددات كل طريقة . -         
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 استخدام أقل طرق تدريس بما ينسجم مع مستوى الطالب وفسح المجال للطلبة في المناقشة. .1

 استخدام وسائل حديثة ومتطورة إليصال الكم األكبر من المعرفة للطالب.  .2

 تفعيل دور اإلرشاد التربوي في الموضوع. .3

 طرائق التعليم والتعلم      

 الطلبة.عرض مفردات المقرر الدراسي على  .1

 منظم.تكليف الطلبة بالواجبات البيتية والمطالبة بها بشكل  .2

 الفجائية.اجراء االمتحانات  .3

 بالمواعيد المحددة. الفصلية والنهائيةاجراء االمتحانات  .4

اعالم الطلبة عن كيفية احتساب الدرجات للطلبة خالل الفصل الدراسي وبنتائجهم االمتحانية ومناقشة االخفاقات  .5

 والنجاحات.

اعالم الطلبة بالكتب المنهجية والكتب المساعدة التي يحتاجونها في مفردات المقرر الدراسي منة خالل استبيان للسنوات 

 .الطالبالتدريسيين ورفع مستوى  السابقة لتحسين المنهج وتحسين اداء

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشهرية والنهائية. .1
 االختبارات القصيرة والمشاركة داخل القاعة الدراسية. .2
 تقديم التقارير العلمية. .3
 .األداء المختبري .4

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التحليل والتعليل والمقارنة. -1
 التفكير.دقة المالحظة وعمق  -2
 سرعة استرجاع المعلومة وبداهة االستنتاج. -3
 سرعة ودقة اتخاذ القرار. -4
 تحسس القيم الرقمية: منطقية القيمة ومدلوالتها. -5

 طرائق التعليم والتعلم     

 التفكير االبداعي لدى الطلبة ومواكبة أحدث الوسائل العلمية المتاحة في التعليم والتعلم.

 طرائق التقييم    

( األسئلة التي توجه للطلبة أثناء المحاضرة والتي تتطلب تفكير في موضوع معين باإلضافة Quizzesاالمتحانات الفجائية )

 الى تقييم الطلبة داخل الفصل الدراسي.

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 
 وتطوير قدرة وقابلية الطالب على استخدام البرامج الحاسوبية في مجال االختصاص.تنمية  -1
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على التعامل مع التقنيات الحديثة الخاصة بمفردات المقرر. -2
 تنمية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على مواجهة المشاكل والمعضالت وإيجاد الحلول المناسبة لها. -3
 ية وتطوير قدرة وقابلية الطالب على ترجمة المعلومات األكاديمية إلى الواقع العملي.تنم -4
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  4 االول

انواع مياه املطروحات 
 ومصادرها

 نظري

 أسئلة  آنية،

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 نظري  4 الثاني

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالث
4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الرابع
4 

 

 حساب التصاريف

 نظري

أسئلة  آنية، 

صفية، واجبات ال 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الخامس
4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السادس
4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 السابع
4 

 

 التفاعالت واملفاعالت

 نظري

أسئلة  آنية، 

 واجبات ال صفية،

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثامن

4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع

4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العاشر

4 

 

 حمطات الرفع

 نظري

أسئلة  آنية، 

 واجبات ال صفية،

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الحادي عشر

4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثاني عشر

4 

 نظري قنوات االقرتاب 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

أسئلة  آنية،  نظري  4 الثالث عشر
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صفية، واجبات ال 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الرابع عشر

4 

 نظري 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الخامس عشر

4 

 املصايف 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 س عشرالساد

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

 واجبات ال صفية،

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 عشر سابعال

4 

 احواض التعادل 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 عشر ثامنال

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 عشر تاسعال

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

 واجبات ال صفية،

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرون

4 

 نظري قانصات الدهون 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالحادي و

4 

 احواض ازالة الرمال 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالثاني 

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالثالث و

4 

 احواض الترسيب االبتدائية 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالرابع و

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالخامس و

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالسادس و

4 

 
احواض المعالجة 

 البيولوجية
 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية



  
 11الصفحة 
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 الكتب المقررة المطلوبة-1
Wastwater treatment Systems/Karia, 2007. 

الكتب والمراجع التي يوصى بها -أ

 )المجالت العلمية، التقارير، ...... (
Wastwater treatment/ Metcalf and eddy , 
2003 

  

 خطة تطوير المقرر الدراسي -11

 مواكبة التطور العلمي يف جمال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.-1
 حتديث احملاضرات وتنقيحها سنوايً.-2
 إستخدام الوسائل احلديثة يف التعليم والتعلم.-3

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

 التطور العلمي في مجال االختصاص وتزويد الطلبة بكل مستجد.مواكبة  .1
 تحديث المحاضرات وتنقيحها سنوياً. .2
 إستخدام الوسائل الحديثة في التعليم والتعلم. .3
 استخدام المواقع التعليمية والمحاضرات المتوفرة على الشبكة العنكبوتية. .4

 

 

 
 

 العشرونالسابع و

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

 واجبات ال صفية،

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 العشرونالثامن و

4 

 نظري المعامالت البيولوجية 

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 التاسع والعشرون

4 

 احواض الترسيب الثانوية 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية

 الثالثون

4 

 نظري

أسئلة  آنية، 

واجبات ال صفية، 

امتحانات قصيرة 

 وامتحانات شهرية


