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 قسم الهندسة الصحية -5
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –البرامج المختلفة للدراسات العليا ( دبلوم 
  اوال : دبلوم الدراسات العليا

  :ىلمهندبلوم الدراسات العليا ا -1  
  ساعة معتمدة 24على الطالب اجتياز 

  الهندسة الصحيةدبلوم الدراسات العليا المهنى في    
  من قائمة مقررات مستوى الدبلومالمطلوبة  يختار الطالب الساعات 

  :ىدبلوم الدراسات العليا التخصص -2
  ساعة معتمدة: 30على الطالب اجتياز   

  دسة الصحية  الهندبلوم الدراسات العليا التخصصى في              
                                      يختار الطالب الساعات  المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الدبلوم

  
  الماجستيرثانيا : 

  ماجستير الهندسة : -1  
ى  درس الهندسة ماجستير لكي يحصل الطالب عل دة مقررات دراسية  30يجب أن ي اعة معتم ى س  3باإلضافة إل

  ساعات معتمدة للتقرير العلمى  

 الهندسة الصحيةفى  الهندسة ماجستير               
 . من تخصص آخر يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار مقررين   

  : ماجستير العلوم الهندسية -2    
ى    ى لك ب عل ل الطال تير يحص ة ماجس ه دراس وم علي ية  24العل ررات دراس دة مق اعة معتم ى س افة إل  8و باإلض

  ساعات للرسالة. 

  الهندسة الصحيةفى  العلوم ماجستير                
 . من تخصص آخر يختار الطالب الساعات المطلوبة من قائمة مقررات مستوى الماجستير ويجوز اختيار مقررين   

  
  ثالثا : دكتوراه الفلسفة 

ساعة معتمدة مقررات دراسية باإلضافة إلى عدد  18درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  لكي يحصل الطالب على    
  ساعة معتمدة للرسالة 24من 

  الهندسة الصحيةدكتوراه الفلسفة فى                
 . من تخصص آخر  مقررات  3يختار الطالب مقررات من قائمة مستوى الدكتوراة ويجوز اختيار 
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  دكتوراه ) –ماجستير  –ات لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم قائمة المقرر
  

 اســـم المقـــرر  كود المقرر مسلسل
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

عدد 
ساعات 
 األمتحان

مقررات 
مطلوب 

 دراستها سابقاً 
  3 3 تشغيل وصيانة محطات معالجة المخلفات السائلة 611  07 07   .1
  3 3 كات الصرف الصحىانشاء وصيانـة نظـم شب 612  07 07   .2
  3 3 اعادة استخدام المخلفات السائلة فى الرى 613  07 07   .3
  3 3 ادارة المخلفـات الصلبـة 614  07 07   .4
  3 3  معالجـة الحمـأة 615  07 07   .5
  3 3 تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة 616  07 07   .6
  3 3 الطرق المتقدمـة لمعالجة المياه 617  07 07   .7
  3 3 عمليات الهندسة الصحية 618  07 07   .8
  3 3 معالجة المخلفات الصناعية السائلة 619  07 07   .9

  3 3 تنقيـة الميـاه 621  07 07   .10
  3 3 نظم توزيع مياه الشرب 622  07 07   .11
  3 3 نظم تجميع مياه الصرف 623  07 07   .12
  3 3 معالجة مياه الصرف 624  07 07   .13
  3 3 مياه الصرف فى المناطق المنعزلة 625  07 07   .14
  3 3 عمليـات التشغيل 626  07 07   .15
  3 3 الطرق االقتصادية لمعالجة مياه الصرف 627  07 07   .16
  3 3 التحكم فى تلوث المسطحات المائية 628  07 07   .17
  3 3 المخلفات الصلبة 629  07 07   .18
  3 3 لصناعىالتحكم فى مياه الصرف ا 630  07 07   .19
  3 3 أساسيات التركيبات الصحية 631  07 07   .20
  3 3 هندسة تنقية الميـاه 711  07 07   .21
  3 3 توزيع وتخزين مياه الشرب 712  07 07   .22
  3 3 شبكات الصرف الصحـى 713  07 07   .23
  3 3 عمليات معالجة المخلفات السائلة 714  07 07   .24
  3 3 اطق المنعزلةالصرف الصحى للمن 715  07 07   .25
  3 3 اعادة استخدام المخلفات السائلة 716  07 07   .26
  3 3 تحليل المياه والمخلفات السائة 717  07 07   .27
  3 3 هندسـة مصادر المياه 718  07 07   .28
  3 3 )1عمليات الهندسة الصحية ( 719  07 07   .29
  3 3 )2عمليات الهندسة الصحية ( 720  07 07   .30
  3 3 تجميع ميـاه األمطار 721  07 07   .31
  3 3 معالجة المخلفات السائلة الصناعية 722  07 07   .32
  3 3 التحكم فى تلوث المسطحات المائية 723  07 07   .33
  3 3 التركيبات الصحية 724  07 07   .34
  3 3 التحكم فى المخلفات الصلبة 725  07 07   .35
  3 3 ف الصحىاقتصاديات مشاريع المياه والصر 726  07 07   .36
  3 3 عمليات تدوير المياه 727  07 07   .37
  3 3 التحكم فى المخلفات الخطرة 728  07 07   .38
  3 3 الكيمياء والميكروبيولوجيا الصحية 729  07 07   .39
  3 3 هندسة مياه الشـرب 811  07 07   .40
  3 3 هندسة الصرف الصحى 812  07 07   .41
  3 3 مياه والمخلفات السائلةاقتصاديات مشاريع ال 813  07 07   .42
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  3 3 اعادة االستخدام اآلمن للمياه   814  07 07   .43
  3 3 الهندسة البيئيـة 815  07 07   .44
  3 3 كيميـاء الهندسة الصحية 816  07 07   .45
  3 3 ميكروبيولوجيا 817  07 07   .46

 
    مناقشة 3  الهندسة الصحيةمشروع دبلوم  601  07 07    .47
    مناقشة  3  قرير علمى ماجستير الهندسة  فى الهندسة الصحيةت 701  07 07    .48
    مناقشة 8  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصحية 705  07 07    .49
    مناقشة 24  رسالة الدكتوراه فى الهندسة الصحية 801  07 07    .50

  
  

  دكتوراه ) –ماجستير  –وصف المقررات لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم 
  

  تشغيل وصيانة محطات معالجة المخلفات السائلة     611  07 07 
دائى ،  يب االبت واض الترس ائلة،  أح ات الس ة لمعالجة المخلف ة ، والبيولوجي ة ، والكيميائي ات الطبيعي ن العملي ذة  ع ة ونب مقدم

  الصيانة والمشاكل.مراحل ووحدات المعالجة البيولوجية ، وحدات الكلورة ومعالجة الحمأة وطرق التخلص منها ، التشغيل و
  

  انشاء وصيانـة نظـم شبكات الصرف الصحى  612  07 07 
ع  –المواد المصنوع منها المواسير  ادق خطوط المواسير  –المواسير التى يتم صبها فى الموق ر خن ب  –طرق حف سند جوان

ا  –الحفر  ير ولحاماته ب المواس ازات ا –اصالح الخطوط  –صيانة خطوط المواسير  –تركي د فى الخطوط الغ ى تتول  –لت
  حماية العمال وسالمتهم . –بيارات التجميع ومحطات الرفع  –انشاء وصيانة المطابق وفتحات األمطار  –تآكل المواسير 

  
  اعادة استخدام المخلفات السائلة فى الرى   613  07 07 

ة   ائلة المنزلي ات الس ائص المخلف ناعية  –خص ة  –والص ارف الزراعي اءة –والمص ة  كف ة الطبيعي ات المعالج  –عملي
ة  –والبيولوجية للمخلفات السائلة  –والكيميائية  ى البيئ ة  –تأثير اعادة استعمال المخلفات السائلة عل ة  –والصحة العام والترب

  تقييم األثر البيئى العادة االستعمال .–طرق الرى والصرف  –والمحاصيل الزراعية  –
  

  لصلبـة ادارة المخلفـات ا  614  07 07 
ة  ع القمام ل  –تجمي ات النق ة  –عملي رز القمام حية  –ف دافن الص ة  –الم ة للقمام ات المختلف تخدام المكون ادة اس ت  –اع تثبي

  التقييم البيئى الدارة المخلفات الصلبة. –المكون العضوى للقمامة مع حمأة المجارى 
  

  معالجـة الحمـأة  615  07 07 
ائلة خصائص وكميات الحمأة الناتجة م أة  –ن معالجة المخلفات الس ع الحم دات رف أة  –وح وائى  –معالجة الحم ت الاله التثبي

ت الهوائى  –بدء تشغيل الهاضم  –تصميم وتشغيل وصيانة هاضم الحمأة  –للحمأة  أة  –التثبي ائى بالحم ون الم  –خفض المك
  حرق الحمأة . –دفن الحمأة بالتربة  –تجفيف الحمأة  –بالضغط والشفط 

  
  تصميم محطات معالجة المخلفات السائلة 616  07 07  

ار  اه األمط ناعية ومي ة والص ائلة المنزلي ات الس دالت المخلف ائص ومع ة  –خص ة واالبتدائي ة التمهيدي ة  –المعالج المعالج
أة المنشطة  –المرشحات البيولوجية  –البيولوجية  ة الحم ة  –عملي راج البيولوجي ة  –األب أة  –المعالجة الالهوائي معالجة الحم

  تشغيل وصيانة وحدات المعالجة. –المعالجة المتقدمة  –والتخلص منها 
  

  الطرق المتقدمـة لمعالجة المياه   617  07 07 
اه  ائص المي طحية  –خص اه الس ة  –المي اه الجوفي ة  –المي ائلة المعالج ات الس ر  –المخلف وية والغي ات العض وائب والملوث الش

اه  –ازالة الحديد والمنجنيز  –يائى الترسيب الكيم –عضوية  اص  –الترشيح  –تهوية المي اص واالدمص دزة  –االمتص  –اله
  التناضح العكسى . –ازالة العسر 

  
  عمليات الهندسة الصحية 618  07 07 
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وحدات  تشغيل وصيانة –ازالة الملوثات العضوية والغير عضوية  –المروبات  –عمليات الترويب للمياه والمخلفات السائلة 
ائلة  ات الس ى محطات المخلف دات المعالجة ف اه ووح ى محطات المي ة ف ى  –التنقي ة ف ة والميكروبيولوجي ارات الكيميائي االختب

  عمليات تنقية المياه ومعالجة المخلفات السائلة .
  

  معالجة المخلفات الصناعية السائلة  619  07 07 
ناعات المختل ة للص اه المطلوب ائص المي دالت وخص ة مع ة  –ف ناعات المختلف ن الص ة م ائلة الناتج ات الس ائص المخلف  –خص

ات الصناعية السائلة  ة للمخلف ات الصناعية  –عمليات المعالجة الطبيعية والكيميائية والبيولوجي دوير المخلف يم البيئى  –ت التقي
  للتخلص من المخلفات الصناعية 

  السائلة .
  

  تنقيـة الميـاه    621  07 07 
رة خصائص الم اه العك اه  –ي ائى والطبيعى  –محطات معالجة المي يم  –الترشيح  –الترسيب الكيمي مراحل المعالجة  –التعق

  . معالجة المياه الجوفية –المتقدمة 
  

  نظم توزيع مياه الشرب   622  07 07 
الى  طلمبات الرفع –الموازنة بين االستهالك والتخزين  –التخزين األرضى والعالى  –تخزين المياه  ع  –الع  –شبكات التوزي

  تصميم وصيانة شبكات التوزيع .
  

  نظم تجميع مياه الصرف    623  07 07 
صيانة خطوط الصرف  –ملحقات شبكة الصرف  –تصميم خطوط االنحدار  –مياه الصرف المنزلى والصناعى واألمطار 

  محطات الرفع . –األمان  –
  

  معالجة مياه الصرف   624  07 07 
ائص مي رف خص ة  –اه الص ة والالهوائي رق الهوائي ة  –الط ة التمهيدي ة  –المعالج ة االبتدائي ة  –المعالج ة الثانوي  –المعالج

  البحيرات المهواه . –بحيرات األكسدة  –الحمأة المنشطة  –الترشيح البيولوجى  –المعالجة المتقدمة 
  

  مياه الصرف فى المناطق المنعزلة    625  07 07 
اه ال ائص مي ة خص اطق المنعزل ى المن رف ف ة  –ص اطق المنعزل ى المن رف ف اه الص ة مي رق معالج ادة  –ط تخلص واع ال

  الغاز الطبيعى . –استخدام مياه الصرف 
  

  عمليـات التشغيل    626  07 07 
اه الصرف  اه ومي اه الصرف  –المعالجة الكيميائية للمي اه ومي ة للمي زاز ا –الترشيح  –الترسيب  –المعالجة البيولوجي  –المت

  التقطير . –التناضح العكسى 
  

  الطرق االقتصادية لمعالجة مياه الصرف    627  07 07 
  المعالجة األرضية . –البحيرات المهواة  –بحيرات األكسدة  –طرق المعالجة الطبيعية 

  
  التحكم فى تلوث المسطحات المائية   628  07 07 

  التنقية الذاتية للمسطحات المائية . –لفات على المسطحات المائية األثر من صرف المخ –طبيعة األجسام المائية 
  

  المخلفات الصلبة    629  07 07 
  التدوير . –الحرق  –المدفن الصحى  –الفرز  –النقل  –التجميع  –مصادر المخلفات الصلبة 

  
  التحكم فى مياه الصرف الصناعى   630  07 07 

  اعادة التدوير . –مياه الصرف الصناعى معالجة  –خصائص مياه الصرف الصناعى 
  
  
  

  أساسيات التركيبات الصحية    631  07 07 
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اه  –المواسير واألجهزة الصحية المستخدمة فى التركيبات الصحية  ق فى  –تزويد المبانى والمنشآت بالمي ة الحري نظم مقاوم
  نظم التهوية . –المبانى 

  
  هندسة تنقية الميـاه   711  07 07 

واطى  –أعمال تجميع المياه السطحية  –المياه الجوفية  –المياه ومعايير مياه الشرب مصادر  ع ال  –الترسيب  –محطات الرف
  تطهير المياه . –الترشيح 

  
  توزيع وتخزين مياه الشرب   712  07 07 

اه  –خزانات المياه  –التخزين األرضى والعالى  –تخزين المياه  اه تصميم شبكات الم –نظم ضخ المي  –صيانة الشبكات  –ي
  صيانة الخزانات .

  
  شبكات الصرف الصحـى   713  07 07 

ار  اه األمط ناعية ومي ة والص ائلة المنزلي ات الس ع المخلف رق تجمي حى  –ط رف الص بكات الص واع ش بكات  –أن ميم ش تص
ار  اه األمط ع مي بكات تجمي حى وش رف الص حى –الص رف الص بكات الص ة لش ات األولي اء  –الدراس رف انش بكات الص ش

  محطات الرفع وخطوط الطرد.  –بيارات التجميع  –مكونات شبكة الصرف الصحى  –الصحى 
  

  عمليات معالجة المخلفات السائلة   714  07 07 
ى الطبيعة  –خصائص المخلفات السائلة  ة  –دورة المكونات العضوية ف دة الهوائي ة  –األكس دة الالهوائي ارات  –األكس االختب

– BOD   COD –  -  ة  –المعالجة التمهيدية  –عينات المخلفات السائلة اوى  –المعالجة االبتدائي المعالجة  –الترسيب الكيم
ة  زلط  –البيولوجي حات ال طة  –مرش أة المنش دة  –الحم رات األكس واة  –بحي رات المه رف  –البحي اه الص تخدام مي ادة اس اع

  الصحى .
  

  لة الصرف الصحى للمناطق المنعز  715  07 07 
ائلة  –خزان التحليل  –طرق التجميع  ات الس تخلص  –الشبكات السطحية  –التخلص من المخلف ة وال ات اآلدمي ع المخلف تجمي

  الغاز الحيوى . –منها 
  

  اعادة استخدام المخلفات السائلة  716  07 07 
ت –الطرق االقتصادية والبسيطة لمعالجة المخلفات السائلة  –طرق التجميع  ادة االس  –المعالجة من خالل األرض  –خدام اع

  المعايير . –تطبيقات اعادة االستخدام 
  

  تحليل المياه والمخلفات السائة    717  07 07 
مواضيع خاصة فى  –تحليل مياه البحار والبحيرات  –الطرق الكيميائية المتقدمة  –التحاليل البيولوجية  –التحاليل الكيميائية 

  الصحة العامة .
  

  هندسـة مصادر المياه   718  07 07 
ار  اه األمط ة  –مي اه الجوفي طحية  –المي اه الس ة  –المي ادر المختلف ن المص اه م ائص المي وات  –خص رفات للقن اس التص قي

  التحكم فى الفاقد فى المياه فى األغراض البلدية والصناعية والرى . –المصادر البديلة للمياه  –والمواسير 
  

  ) 1هندسة الصحية (عمليات ال  719  07 07 
ة  ات الطبيعي ة  –العملي اوى  –والكيميائي يب الكيم ى والترس يب الطبيع زاز  –الترس يح االمت ر  –الترش ح  –التطهي التناض

  العكسى .
  

  )2عمليات الهندسة الصحية (  720  07 07 
ة  ات البيولوجي ة  –العملي ة الدقيق ات الحي ة  –دور الكائن دة الهوائي دة الال –األكس ة األكس الخليط  –هوائي ة ب رق المعالج الط

  طرق المعالجة على أسطح ملتصقة . –المعلق 
  

  تجميع ميـاه األمطار  721  07 07 
ة األمطار  –طرق حساب متوسط معدالت المطر  –قياس الثلوج  –أنواع مقاييس األمطار  –قياس مياه األمطار  منحنى كثاف

  تصرفات مياه األمطار فى شبكات األمطار . –
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  معالجة المخلفات السائلة الصناعية   722  07 07 

ائلة  ات الس اه والمخلف ائص المي ة  –خص ناعية المختلف ات الص ائلة للعملي ات الس اه والمخلف ائص المي دالت وخص رق  –مع ط
  المعالجة .

  
  التحكم فى تلوث المسطحات المائية   723  07 07 

ة  وث البيئ اه واألرض  –تل واء والمي وث اله ات الصناعية المخ –تل دات  –لف ى والمبي رف الزراع ى  –الص ل ف دور ورد الني
  تلوث البحيرات . –تلوث الشواطىء  –التنقية الذاتية  –تقليل تلوث المياه 

  
  التركيبات الصحية   724  07 07 

ة  انى المختلف ة  –مواسير تغذية المبانى بالمياه للمب اه الداخلي باحة  –السخانات الشمسية  –تصميم شبكات المي ات الس  –حمام
  تصميم الشبكات األفقية . –مواسير الصرف الداخلية للمبانى 

  
  التحكم فى المخلفات الصلبة   725  07 07 

ة  ات الصلبة  –تجميع المخلفات الصلبة ونقلها من المناطق الحضرية والمناطق المنعزل دافن الصحية  –تصنيف المخلف  –الم
  اعتبارات تلوث الهواء والمياه . –لحصول على الطاقة من المخلفات الصلبة ا –الكمر  –حرق المخلفات الصلبة 

  
  اقتصاديات مشاريع المياه والصرف الصحى   726  07 07 

ارى  اه المج ار ومي اه األمط ة ومي طحية والجوفي اه الس ن : المي ل م ائص ك ناعية  –خص ائلة الص ات الس اليف  –والمخلف وتك
  التأثير البيئى . –تكاليف الصيانة والتشغيل  –تحكم )  –كهرباء  –كا ميكاني –أعمال المعالجة ( مدنى 

  
  عمليات تدوير المياه   727  07 07 
ة  –المخلفات الصناعية  –مصادر التلوث  ات تصنيع األغذي ة - عملي ة   - الصناعات المعدني استرجاع  –الصناعات الكيميائي

  لمواد الصلبة .تجميع ا –تدوير واسترجاع مخلفات الورق  –المعادن 
  

  التحكم فى المخلفات الخطرة   728  07 07 
رة  ات الخط ادر المخلف ة  –مص ات الطاق ات محط ود  –مخلف ات الوق ات عملي عة  –مخلف ات المش ة المخلف اليف  –معالج تك

  معالجة المخلفات المشعة .
  

  الكيمياء والميكروبيولوجيا الصحية   729  07 07 
ة  اء الطبيعي ة الكيمي –الكيمي ارة  –اء النوعي دروجينى  –العك ة  –األس االي ة  –الحموض ر  –القاعدي ور  –العس  –الكل

وب  ا  –األكسجين المطل ل لألمراض  –صبغ البكتري ات كحام ة  –المخلف ا القولوني ار البكتري ب  –اختب ات  –الطحال  –األولي
  دور الكائنات الحية الدقيقة . –الفيروسات 

  
  لشـربهندسة مياه ا   811  07 07 

اه  –مصادر المياه النقية وخصائصها  –مقدمة فى االمداد بالمياه  ة المي ات شبكات تغذي اه  –مراحل تصميم مكون وائب المي ش
ة  – اه الطبيعي ات المي ة  –مكون رب اآلمن اه الش ية لمي فات القياس يب  –المواص يح  –الترس ـة  –الترش حات البطيئ  –المرش

رة  ريعة والمباش غط –الس حات الض اه  – مرش ة المي ى معالج ة ف ات الحديث يم . التقني اه  –التعق ع المي بكات توزي ميم ش  –تص
اه  –وسائل منع التآكل  –مواسير المياه  –محطات الرفع  –التخزين  ذ وصيانة شبكات  –الصمامات ومرفقات شبكة المي تنفي
  التوزيع .

  
  هندسة الصرف الصحى    812  07 07 

رة التصميمية  –شبكات الصرف المنفصلة والمشتركة  –يات مياه الصرف الصحى كم –مصادر مياه الصرف الصحى  الفت
ذ  –ملحقات شبكات الصرف  –مياه األمطار  –لشبكات الصرف ومحطات المعالجة  اس التصرفات فى  –التنفي الصيانة . قي

حى رف الص ير الص ع  –مواس ارات التجمي ع  –بي ات الرف حى  –محط رف الص اه الص ائص مي ة الم –خص ة التمهيدي عالج
  المعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحى. –معالجة الحمـأة والتخلص منها  –المعالجة البيولوجية  –واالبتدائية 

  
  اقتصاديات مشاريع المياه والمخلفات السائلة    813  07 07 
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اه  –خصائص المياه النقية  ة المي ة  –تكلفة محطات تنقي ة الكلي ة التشغيل –التكلف اه الشرب  –والصيانة  تكلف افع مي ة ومن تكلف
ى الصحة  –معالجة متقدمة  –معالجة ثانوية  –معالجة ابتدائية  –النقية واآلمنة  ائى عل وجى والكيمي وث الميكروبيول أثير التل ت
ائلة  –أثر المخلفات الخطرة على البيئة  –العامة والبيئة  ات الس ة للمخلف ن المعالجة المتقدم افع م افع  –الهدف والمن ة ومن تكلف

اه الصرف الصناعى  ة  –اعادة استخدام مياه الصرف الصحى ومي اه الصرف المنزلي ة لمي ة الكامل افع التنقي ة ومن ر  –تكلف أث
  تكلفة الطرق المختلفة لمعالجة المخلفات السائلة. –تلوث مياه الشرب على الصحة العامة فى الدول النامية 

  
  من للمياه  اعادة االستخدام اآل   814  07 07 

ة  ات المنزلي ائص المخلف ناعية  –خص ائلة الص ات الس ى  –المخلف رف الزراع اه الص ة  –مي ة والثانوي ة االبتدائي ر المعالج أث
ائلة  ات الس ى خصائص المخلف ة عل اه المعالجة  –والمتقدم ى المي ر التخزين عل اه  –أث ات المي ابى والسلبى لمكون ر االيج األث

ة ال ى وقاي ة على التربة وعل ات الزراعي ة والحيوان ات والصحة العام ة  –نب ة واالجتماعي ادة  - الدراسات البيئي افع من اع المن
  المواصفات القياسية فى المنظمات الدولية العادة استخدام مياه الصرف . –استخدام مياه الصرف 

  
  الهندسة البيئيـة   815  07 07 

اس الحرارى –المخاطر البيئية الطبيعية  ل االوزون  أثر االحتب ار الحامضية  –وتآك اه المستقبلة  –األمط وث المي وث  –تل تل
واء  ات الصلبة  –اله ات الخطرة  –ادارى المخلف ية  –المخلف روعات الهندس ى للمش يم البيئ يط  –التقي ى التخط ى ف يم البيئ التقي

اه  ودة المي رف  –لج اريع الص اه ومش داد بالمي اريع االم ى لمش يم البيئ وانين ا –التقي وث ق ى التل تحكم ف ى  –ل ور البيئ  –التط
  دراسة حالة .

  
  كيميـاء الهندسة الصحية    816  07 07 

اه  ائى للمي ل الكيمي ات والتحلي واد والمركب دروجينى  –الم ون الهي ز األي از  –تركي ة الغ ة   –ذواباني ة  - القاعدي واد الغروي الم
ائلة المواد العضوية فى المخلف –المركبات العضوية  –والترويب  ى المعمل  –ات الس ة ف ل الكيميائي ار  –التحالي  -    Jarاختب

  االمتزاز بالكربون . –الكربون العضوى الكلى  –األكسجين الكيميائى الممتص  –األكسجين الذائب 
  

  ميكروبيولوجيا صحيـة     817  07 07 
ـأة  –الكائنات الحية البيولوجية  ة الدقي –الكائنات فى الحم ات الحي ة الكائن أة المنشطة ووصف العملي ى الحم ة ف األمراض  –ق

وجى  –مؤشرات التلوث وجودة المياه  –المستوطنة فى المياه  وث البكترولي ة  –المياه كمصدر للتل ة والكيميائي الطرق الطبيعي
تحكم  ى ال تحكم ف تحكم  –لل اديات ال ة  –اقتص ارات الميكروبيولوجي اه  –االختب وث المي ارات وتل جين –اختب وى  األكس الحي

ق تهلك ب ناعى 54المس رف الص ى والص رف المنزل م  –للص ى نظ ة ف ة الدقيق ات الحي ـمو الكائن ى ن ؤثر عل ى ت ل الت العوام
  التطهير  . –ازالة الفيروسات من المخلفات السائلة  –الفيروسات الممرضة فى الصرف الصحى  –المعالجة البيولوجية 

  
  ةفى الهندسة الصحيمشروع دبلوم  601  07 07 

  التصميم والرسم التفصيلى الحدى المواضيع اآلتية : –التخطيط الهندسى 
ات الصلبة  –بحيرات األكسدة  –قنـوات األكسدة  –الحمأة المنشطـة  –المرشحات البيولوجية  –نظم الصرف   –ادارة المخلف

  اعادة استخدام مياه الصرف .
 

  الصحية تقرير علمى ماجستير الهندسة فى الهندسة 701  07 07  
  رسالة ماجستيرالعلوم فى الهندسة الصحية 705  07 07 
  رسالة الدكتوراه فى الهندسة الصحية 801  07 07 


