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 البنية التحتية .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
1- Environmental Toxicology and Chemistry. 

2- Essentials of Environmental Toxicology 

 بنية المقرر .10

 طريقة التقييم طريقة التعليم أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1 4 
لعلم  التعرف على المفهوم العام 

 السموم

Environmental Toxicology, 
 Poisons,  Toxicology,  

Poison, Environmental 
Chemistry 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

2 4 
امثلة لتسمم الكائنات التعرف على 

 الحية

Toxicity,  Intoxication,    
Selective toxicity,  Human 

intoxication,  Domestic 
animals, Wildlife,  Plants 

and Microorganisms, 
Ecosystems 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

3 4 
خطر المواد السامة على  التعرف

 وكيفية تقيمه ودور البيئة

Hazard ,  Risk,  
Environmental dissipation, 

Major toxic hazards 
 االختبار التحريري محاضرة نظرية

4 4 
واليات انواع السمية التعرف على 

 فعل المادة السامة

Type of Toxicity,  
Toxicokinetics ,  
Toxicodynamics 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

5 4 
تصنيف السموم ومتطلبات معرفة 

 اجراء اختبارات السمية
Classification of Toxicants, 
 Determination of Toxicity 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

6 4 
كيفية تحديد جرع التعرف على 

االختبار والعوامل المؤثرة على 
 السمية

Determining the Doses to 
Test,  Variables Affecting 

Toxicity 
 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 عالقة الجرعة باالستجابة معرفة 4 7
Dose and Response 

Relationships,  Dose-

Response Graphs 

 االختبار التحريري نظريةمحاضرة 

8 4 
كيفية تفسير بيانات عالقة الجرعة 

 باالستجابة

Interpreting Dose-Response 

Data,  effective dose (ED),  
toxic dose (TD),  lethal dose 

(LD),  Potency, Efficacy,  

reversed toxicity,  Margin of 

safety 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 معرفة كيفية االستجابة للمادة السامة 4 9
Responses to toxic 

substances,  Absorption 
 االختبار التحريري محاضرة نظرية

10 4 
توزيع وطرح المواد السامة داخل 

 الجسم
Distribution,  Excretion االختبار التحريري محاضرة نظرية 

11 4 
التعرف على عمليات االيض 

 الحيوية التي تحدث للسموالتحوالت 

Metabolism,  

Biotransformation of 

Toxicants, 

Phase I Transformations,  

Phase II Transformations 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

 المبيدات: امثلة من السموم البيئية 4 12
Insecticides,  Herbicides,  

Fungicides,  Rodenticides, 
 االختبار التحريري نظريةمحاضرة 

 عادنالم: امثلة من السموم البيئية 4 13
Arsenic,  Cadmium,  

Chromium,  Lead,  Mercury,  

Nickel 

 االختبار التحريري محاضرة نظرية

14 4 
مركبات ال: امثلة من السموم البيئية

 العضوية

Aliphatic Alcohols,  Carbon 

Disulfide,  Glycols 
 االختبار التحريري نظريةمحاضرة 

15 4 
: امثلة من السموم البيئية

 هيدروكربونات األروماتيةال
Aromatic Hydrocarbons االختبار التحريري محاضرة نظرية 



 (المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
1- Heavy Metals in the Environment 

2- Principles of Toxicology 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( .... ,التقارير , العلمية 
 السموم المجالت والدوريات العلمية التي تنشر البحوث والمقاالت الخاصة بعلم

 ....مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية
http:/ww.qu.edu.iq 

www.un.epa 
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حيوانات )مة لما لعلم السموم من اهمية وعالقة مباشرة مع حياة االنسان والكائنات الحية البد من تضمين المقرر مواضيع تتناول الكائنات الحية السا

 .والمتواجدة في بيئتنا المحلية باالضافة الى بعض الصناعات والنشاطات التجارية التي تطلق مخلفات سامة للبيئة ( ونباتات

 

 

 
 


