
  ةیهندسة البیئالقسم 
  المحتوى العلمي لمقررات دبلوم الدراسات العلیا في هندسة البیئة  

    تحلیل احصائي متقدم ٥٠٨هبي 
الطـــرق الغیـــر  –الطـــرق الغیـــر بارامتریـــة  –االنحـــدار المتعـــدد وتحلیـــل االرتبــاط  –تحلیــل التبـــاین 

  .مقدمة في صنع القرار  –السالسل الزمنیة والتنبؤ  –تحلیل رتب البیانات : بارامتریة 

    كیمیاء البیئة ٥٠٩هبي 
الغــالف  –تـداخالت االطـوار  –االختـزال  -االكسـدة   –أساسـیات الكیمیـاء المائیــة  –علـم البیئـة 

ملوثـات الهـواء الغازیـة والغیـر  –الجسـیمات فـي الغـالف الجـوي  –الجـوي وكیمـاء الغـالف الجـوي 
 –الطبیعــة والمصــادر وكیمیــاء البیئــة للمخلفــات الخطیــرة  –ملوثــات الهــواء العضــویة  –عضــویة 

  .أساسیات الكیمیاء 

    النمذجة ونظم المحاكاه ٥١٠هبي 
ـــل المـــدخالت  –تعریـــف النظـــام  –تخطـــیط المشـــروع  –صـــیاغة المشـــكلة  ترجمـــة  –جمـــع وتحلی

ـــــیم عملـــــي  –الصـــــالحیة  –التحقـــــق  –النمـــــوذج  ـــــاریر عـــــرض المشـــــروع ت –التحلیـــــل  –تقی  –ق
  .محاكیات تدریبیة 

    تلوث المیاه ٥١١هبي 
المحالیــل المســتقرة  –اتــزان الكتلــة  –حركیــة التفاعــل  –مؤشــرات نوعیــة المیــاه  –مصــادر التلــوث 

ــــة  – ــــر مخلوطــــة  –نظــــام المفــــاعالت االمامی ــــة (النظــــام المــــوزع  –االنتشــــار  –الــــنظم الغی الحال
االكســــجین  –الترســـیبات  –البحیـــرات  –االنهــــار  –) الـــة المتغیـــرهالح(النظـــام المــــوزع ) المســـتقرة

عالقــة  –عالقــة المصــدر محــدد نقطــة الصــرف  –انتقــال الغــازات والتهویــة  –الحیــوي المســتهلك 
  .  المصدر الموزع التصرف 

  تلوث الهواء   ٥١٢هبي 
 –العوامــل التــي تــتحكم فــي جــودة الهــواء  –تــأثیرا تلــوث الهــواء  –مقدمــة للــتحكم فــي تلــوث الهــواء 

طبیعـة ملوثــات  –الـتحكم فـي تلــوث الهـواء  –تركیـزات الهـواء الملــوث  –طـرق قیـاس تلـوث الهــواء 
  . التحكم في جزئیات تلوث الهواء  –الهواء 



  تلوث التربة  ٥١٣هبي 
 –ت فــي التربــة انتشــار الملوثــا –تفاعــل الملوثــات مــع التربــة  –مصــادر الملوثــات  –تكــوین التربــة 

 –ســریان أیونــات المحالیــل فــي التربــة  –ســریان الملوثــات فــي التربــة  –ســریان الســوائل فــي التربــة 
  .المیكروبات كمؤشر لتلوث التربة  –الدراسات المیكروبولوجیة والصحیة للتربة 

    یم البیئي للمشروعاتو التق ٥١٤هبي 
 ٤قــانون البیئــة المصــري رقــم  –یئــي للمشــروعات القــوانین والتشــریعات المتعلقــة بدراســة التقــویم الب

 –اصـدارات التقـویم البیئـي للمشـروعات  –الهدف مـن التقـویم البیئـي للمشـروعات  – ١٩٩٤لسنة 
والقائمــــة ) ب(والقائمـــة الرمادیــــة ) أ(مشـــروعات القائمــــة البیضــــاء  –تكنولوجیـــا االنتــــاج االنظــــف 

مكونـات التقـدیر الكامـل  –لبیئـي للمشـروعات المشروعات الغیر خاضعة للتقـویم ا –) ج(السوداء 
  .للتقویم البیئي للمشروعات 

  

  

  ةیهندسة البیئالقسم 
  طرق وأجهزة قیاس التلوث  ٥١٥هبي 

العالقـات  –طـرق وأجهـزة القیـاس  –طرق أخـذ العینـات  –مكونات المیاه الملوثة  –مكونات المیاه 
المكونـــات الغیــــر  –توزیـــع الحبیبـــات الصــــلبة  –الخـــواص الطبیعیــــة للمـــواد الصــــلبة  –الكیمیائیـــة 
التحالبــــــل  –اختبــــــارات الســــــموم  –الخصــــــائص البیولوجیــــــة  –المكونــــــات العضــــــویة  –عضــــــویة 

  . التحلیل العضوي  –التحلیل الكمي  –االستاتیكیة 

  الموحدة  المعالجة طرق  ٥١٦هبي 
 –طـرق الترسـیب  –خلخلـة المعلقـات  –خصـائص الترسـیب للمعلقـات  –عناصر الطرق الموحـدة 

 –الترسـیب الكیمیـائي  –االدمصـاص  –تصـنیف المـواد الذائبـة  –الترشیح  –طرق الفصل بالطفو 
  طرق الفصل البیولوجي –التبادل االیوني 

  معالجة المخلفات الصناعیة السائلة  ٥١٧هبي 
المعالجــة  –المعالجـة الطبیعیـة واالبتدائیـة  –المعالجــة االولیـة  –مصـادر میـاه الصـرف الصـناعي 

تنــاول الحمــأة والـــتخلص  –التبــادل االیـــوني  –االدمصــاص  –فصــل المــواد الصـــلبة  –الكیمیائیــة 
  .استخدام األغشیة في معالجة میاه الصرف الصناعي  –منها 



   الغازیةمعالجة المخلفات الصناعیة  ٥١٨هبي 
فصـل  –لجـة الكیمیائیـة المعا –المعالجـة االولیـة  –مصادر المخلفات الصناعیة الغازیـة وانواعهـا 

  . تطبیقات  –دراسة الطرق الحدیثة في معالجة المخلفات الصناعیة الغازیة  –المواد الصلبة 

   تحلیل المیاه المتخلفة والمخلفات الصناعیة المائیة ٥١٩هبي 
 –اللــون  –العكــارة (قیاســات ال –تحلیــل المیــاه والمخلفــات الصــناعیة المائیــة  –الطــرق القیاســیة 

الكلـــور  –الكلــور المتبقـــي  –عســـر المـــاء  –الخاصـــیة القلویــة  –االس الهیـــدروجیني  –المحالیــل 
  ) .الخ...النیتروجین  –الكلورید  –المستهلك 

  تصمیم المفاعالت  ٥٢٠هبي 
 –عملیـات الترویـق  –عملیـات التجمیـع الكیمیائیـة  –نظریات التصمیم في عملیات معالجة المیـاه 

أسـس التصــمیم وحـدات معالجــة میـاه الصــرف  –عملیـات الترشــیح  –لترســیب عملیـات المسـاعدة ا
ــــة  –الصــــحي  ــــة والملتصــــقة  –وحــــدات المعالجــــة الطبیعی ــــة المعلق  –وحــــدات المعالجــــة البیولوجی

  .عملیات معالجة الحمأة 

  طرق الفصل المتقدمة  ٥٢١هبي 
 –فصـل بـالطرق الطبیعیـة ال –الغرض من الدراسة المتخصصة في معالجـة المیـاه والمیـاه الملوثـة 

اســـــتخدام  –االدمصـــــاص واالمتصـــــاص  –الترشـــــیح  –الترســـــیب  –الفصـــــل بـــــالطرق الكیمیائیـــــة 
  . إزالة األمالح  –تداول الحمأة  –الكربون النشط في معالجة واعادة تنشیط الكربون 

   التكنولوجیا الحیویة  ٥٢٢هبي 
  .الحیویة وتطبیقاتها في الهندسة البیئیة دراسة بعض الموضوعات المتقدمة في التكنولوجیا 

  

  

  ةیهندسة البیئالقسم 
  الطرق الهندسیة لتعقیم الماء المالح وازالة الملوحة    ٥٢٣هبي 

  .دراسة الطرق المختلفة لتعقیم الماء المالح وازالة الملوحة وتطبیقاتها في الهندسة البیئیة 



  ه تكنولوجیا ادارة ومعالجة المخلفات لصلب ٥٢٤هبي 
طـرق اختیـار موقـع  –نبذة تاریخیة عن التخلص من المخلفـات الصـلبة وتجمیعهـا والـتخلص منهـا 

معالجـــة  –تصـــمیم نظـــام تجمیـــع المیـــاه الملوثـــة  –تصـــمیم غطـــاء الموقـــع  –التحلیـــل  –المعالجـــة 
  . تصمیم برنامج المتابعة العمال الموقع   –الملوثات السائلة بالموقع 

   المشروع ٥٢٥هبي 
  .یتناول المشروع دراسة تطبیقیة على احدى الموضوعات المتعلقة بالهندسة البیئیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ةیهندسة البیئالقسم 
  المحتوى العلمي لمقررات الماجستیر  

    كیمیاء البیئة ٦٠١هبي 
ــم البیئــة  الغــالف  –االطــوار          -االختــزال  -االكســدة   –أساســیات الكیمیــاء المائیــة  –عل

ملوثـات الهـواء الغازیـة والغیـر  –الجسـیمات فـي الغـالف الجـوي  –الجوي وكیمااء الغالف الجـوي 
 –الطبیعــة والمصــادر وكیمیــاء البیئــة للمخلفــات الخطیــرة  –ملوثــات الهــواء العضــویة  –عضــویة 

  .أساسیات الكیمیاء 

    تلوث المیاه ٦٠٢هبي 
المحالیــل المســتقرة  –اتــزان الكتلــة  –حركیــة التفاعــل  –مؤشــرات نوعیــة المیــاه  –مصــادر التلــوث 

ــــة  – ــــر مخلوطــــة  –نظــــام المفــــاعالت االمامی ــــة (النظــــام المــــوزع  –االنتشــــار  –الــــنظم الغی الحال
االكســــجین  –الترســـیبات  –البحیـــرات  –االنهــــار  –) الحالـــة المتغیـــره(النظـــام المــــوزع ) المســـتقرة

عالقــة  –عالقــة المصــدر محــدد نقطــة الصــرف  –انتقــال الغــازات والتهویــة  –لحیــوي المســتهلك ا
  .  المصدر الموزع التصرف 



  تلوث الهواء   ٦٠٣هبي 
 –العوامــل التــي تــتحكم فــي جــودة الهــواء  –تــأثیرا تلــوث الهــواء  –مقدمــة للــتحكم فــي تلــوث الهــواء 

طبیعـة ملوثــات  –الـتحكم فـي تلــوث الهـواء  –تركیـزات الهـواء الملــوث  –طـرق قیـاس تلـوث الهــواء 
  . التحكم في جزئیات تلوث الهواء  –الهواء 

  الموحدة  المعالجة طرق  ٦٠٤هبي 
 –طـرق الترسـیب  –خلخلـة المعلقـات  –خصـائص الترسـیب للمعلقـات  –عناصر الطرق الموحـدة 

 –الترسـیب الكیمیـائي  –االدمصـاص  –ذائبـة تصـنیف المـواد ال –الترشیح  –طرق الفصل بالطفو 
  طرق الفصل البیولوجي –التبادل االیوني 

  طرق وأجهزة قیاس التلوث  ٦٠٥هبي 
العالقـات  –طـرق وأجهـزة القیـاس  –طرق أخـذ العینـات  –مكونات المیاه الملوثة  –مكونات المیاه 

المكونـــات الغیــــر  –توزیـــع الحبیبـــات الصــــلبة  –الخـــواص الطبیعیــــة للمـــواد الصــــلبة  –الكیمیائیـــة 
التحالبــــــل  –اختبــــــارات الســــــموم  –الخصــــــائص البیولوجیــــــة  –المكونــــــات العضــــــویة  –عضــــــویة 

  . التحلیل العضوي  –التحلیل الكمي  –االستاتیكیة 

   التقییم البیئي للمشروعات ٦٠٦هبي 
 ٤قــانون البیئــة المصــري رقــم  –ت القــوانین والتشــریعات المتعلقــة بدراســة التقــویم البیئــي للمشــروعا

 –اصـدارات التقـویم البیئـي للمشـروعات  –الهدف مـن التقـویم البیئـي للمشـروعات  – ١٩٩٤لسنة 
والقائمــــة ) ب(والقائمـــة الرمادیــــة ) أ(مشـــروعات القائمــــة البیضــــاء  –تكنولوجیـــا االنتــــاج االنظــــف 

مكونـات التقـدیر الكامـل  –عات المشروعات الغیر خاضعة للتقـویم البیئـي للمشـرو  –) ج(السوداء 
  .للتقویم البیئي للمشروعات 

  معالجة المخلفات الصناعیة السائلة  ٦٠٧هبي 
المعالجــة  –المعالجـة الطبیعیـة واالبتدائیـة  –المعالجــة االولیـة  –مصـادر میـاه الصـرف الصـناعي 

تنــاول الحمــأة والـــتخلص  –التبــادل االیـــوني  –االدمصــاص  –فصــل المــواد الصـــلبة  –الكیمیائیــة 
  .استخدام األغشیة في معالجة میاه الصرف الصناعي  –منها 

  قسم الهندسة البیئیة



   الغازیةمعالجة المخلفات الصناعیة  ٦٠٨هبي 
فصـل  –المعالجـة الكیمیائیـة  –المعالجـة االولیـة  –مصادر المخلفات الصناعیة الغازیـة وانواعهـا 

  . تطبیقات  –حدیثة في معالجة المخلفات الصناعیة الغازیة دراسة الطرق ال –المواد الصلبة 

  تصمیم المفاعالت  ٦١٠هبي 
 –عملیـات الترویـق  –عملیـات التجمیـع الكیمیائیـة  –نظریات التصمیم في عملیات معالجة المیـاه 

أسـس التصــمیم وحـدات معالجــة میـاه الصــرف  –عملیـات الترشــیح  –عملیـات المسـاعدة الترســیب 
ــــة وحــــد –الصــــحي  ــــة والملتصــــقة  –ات المعالجــــة الطبیعی ــــة المعلق  –وحــــدات المعالجــــة البیولوجی

  .عملیات معالجة الحمأة 

   الهندسة الحیویة  ٦١١هبي 
  .دراسة بعض الموضوعات المتقدمة في الهندسة الحیویة وتطبیقاتها في الهندسة البیئیة 

  طرق الفصل المتقدمة  ٦١٢هبي 
 –الفصـل بـالطرق الطبیعیـة  –الغرض من الدراسة المتخصصة في معالجـة المیـاه والمیـاه الملوثـة 

اســـــتخدام  –االدمصـــــاص واالمتصـــــاص  –الترشـــــیح  –الترســـــیب  –الفصـــــل بـــــالطرق الكیمیائیـــــة 
  . إزالة األمالح  –تداول الحمأة  –الكربون النشط في معالجة واعادة تنشیط الكربون 

  لصلبه اادارة ومعالجة المخلفات  تكنولوجیا ٦١٥هبي 
طـرق اختیـار موقـع  –نبذة تاریخیة عن التخلص من المخلفـات الصـلبة وتجمیعهـا والـتخلص منهـا 

معالجـــة  –تصـــمیم نظـــام تجمیـــع المیـــاه الملوثـــة  –تصـــمیم غطـــاء الموقـــع  –التحلیـــل  –المعالجـــة 
  . تصمیم برنامج المتابعة العمال الموقع   –الملوثات السائلة بالموقع 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 


