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 (في نهاية المقرر الدراسي يجب على الطالب معرفة مايلي) أهداف المقرر .8

 .المختلفةالسموم  انواعمعرفة تمكين الطالب من  -1

 .البيئيه  السموم طرق كشفمعرفة  -2

 .المواد السامة تحديد تركيزتمكين الطالب من  -3

 .المواد السامة تاثيرمعرفة  -4

طرق الكشف عن االنواع المختلفة للسموم  حيث يتناول  السموم لعلم الجانب العملي إلى تسليط الضوء على العملي البيئية علم السموميهدف موضوع 

 .وتقدير تركيزها وتحديد مستوياتها المؤثرة وتقدير السمية الحادة والمزمنة وتاثيراتها في البيئة وعلى الكائنات الحية

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال -10

 هداف المعرفيةاأل -أ
 .لعلم السمومالتعرف على المفهوم العام -1أ

 .علم السمومبالتعرف على بعض المصطلحات الخاصة -2أ

 .ئةالمنتشرة في البي السموم انواع على التعرف -3أ
 .اليات فعل المادة السامة داخل النظام الحيالتعرف على -4أ

 .بتشخيص وتقدير ومعرفة تاثير المادة السامة المتعلقةالتعرف على اهم طرق  -5أ



 

 .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .القدرة على تحديد المواد السامة النباتية والحيوانية والمصنعة في البيئة - 1ب

 .المواد السامة مع  االمن القدرة على التعامل - 2ب

 .المواد السامة تشخيص وتقديرالقدرة على  - 3ب

 .اجراء التجارب لتحديد تاثير المواد السامةالقدرة على  -4ب

 التعليم والتعلمطرائق 
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 .التعامل مع السموم تحفيز الطلبة على االستفادة من الخبرة العلمية المكتسبة في مجاالت   -3ج

 

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

 .في مجال العمل القيام بدورهزرع ثقة الطالب بنفسه وتشجيعه على  -1د

 .تزويد الطالب بالمهارات واالليات العملية التي تمكنه من التعامل مع المواد السامة -2د 
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 البنية التحتية .11

 ـ الكتب المقررة المطلوبة1
1- Environmental Toxicology and Chemistry. 

2- Essentials of Environmental Toxicology 

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

2- Principles of Toxicology 

المجالت )  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

 بنية المقرر .10

 أو الموضوع/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات ت
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 4 
معرفة كيفية تحديد انواع وتركيز العناصر الثقيلة 

 الذائبة في الماء
Dissolved heavy metals  مختبر

 عملي
 االختبار التحريري

 والعملي

2 4 
معرفة كيفية تحديد انواع وتركيز العناصر الثقيلة 

 في الماء العالقة
Particulate heavy metals 

مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

3 4 
معرفة كيفية تحديد انواع وتركيز العناصر الثقيلة 

 المتبادلة في التربة والرواسب
Exchangeable heavy metals 

مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

4 4 
معرفة كيفية تحديد انواع وتركيز العناصر الثقيلة 

 في التربة والرواسب تبقيةمال
Residual heavy metals 

مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

 Pesticides in water في الماء المبيداتمعرفة كيفية تحديد انواع وتركيز  4 5
مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

6 4 
في التربة  المبيداتمعرفة كيفية تحديد انواع وتركيز 

 والنباتات
Pesticides in Soil and Plant 

مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

 سمية العناصر الثقيلة على الطحالب معرفة 4 7
Toxicity of Heavy Metals on 

Algae 

مختبر 

 عملي
االختبار التحريري 

 والعملي

 تاثير بعض المواد السامة على انبات البذور 4 8

Effect of some toxic 

substances on seeds 

germination 

مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

9 4 
الهيدروكربونات معرفة كيفية تحديد انواع وتركيز 

 في الماء االروماتية متعددة الحلقات
PAH in water 

مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

10 4 
معرفة كيفية تحديد انواع وتركيز الهيدروكربونات 

 تربة والرواسباالروماتية متعددة الحلقات في ال
PAHs in soils and sediments 

مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 Acute toxicity اختبار السمية الحادة 4 11
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 Chronic toxicity مزمنةاختبار السمية ال 4 12
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 Lead toxicity assessment الكشف عن التسمم بالرصاص 4 13
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

14 

4 
 

 

 Carbamate pesticides الكارباماتمبيد الكشف عن التسمم ب
مختبر 

 عملي

االختبار التحريري 

 والعملي

 Hypochlorite الهايبوكلوريتالكشف عن التسمم ب 4 15
مختبر 
 عملي

االختبار التحريري 
 والعملي

      



 ....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

 

 

 
 


