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 الطب البیطري \جامعة  القادسیة التعلیمیةالمؤسسة -۱
 الفسلجة واألدویة القسم العلمي / المركز -۲
 االدویة اسم / رمز المقرر -۳
 محاضرة عملیة)\(محاضرة نظریة  دوام كامل أشكال الحضور المتاحة -٤
 ۲۰۱٦-۲۰۱٥ الفصل / السنة -٥
 ساعة ۹۰ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) -٦
 ۲۰۱٦\٥\۱٤ إعداد ھذا الوصف تاریخ -۷
 :أھداف المقرر -۸
 
والتي تؤھلھم  فیما یتعلق بعلم األدویةالعمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  تخریج طلبة قادرین على -۱

 للوصول الى الكفاءة العملیة في صف الدواء المالئم لعالج االمراض التي تصیب الحیوان.

لندوات العلمیة المحلیة والدولیة إضافة الى السعي العلمیة في المجالت المحلیة والعالمیة ومن خالل المؤتمرات وانشر النتائج -۲

 في نشر الوعي الصحي الدوائي بین كافة طبقات المجتمع.

 الجانبیة.تطویر وسائل العالج الدوائي من خالل عمل األبحاث العلمیة التي تھتم بدراسة فعالیة االدویة واثارھا -۳

فھم تأثیر االدویة واستخداماتھا المتعددة وفھم طریقة عمل االدویة باختالف شعبھا وتأثیرھا على المستقبالت الخلویة وتطبیقاتھا -٤
 وتعارض االدویة وحركیة الدواء واالثار الجانبیة لكل دواء. في علم دینامیكیة عمل الدواء

 
والتعامل مع الحیوانات المختبریة من خالل توفیر البیئة المحفزة ات العلمیة والبحثیة تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبر-٥

 .والملیئة بأكفأ الخبرات لمتابعة الطالب والبحوث العلمیة وتطویر االدویة

 :وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال -۹
 

 -ھداف المعرفیة:األ -أ
 البیطریة في مجال الطب البیطري على المستوى المحلي . دویةالطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعلم األ تمكین -۱أ

 البیطریة  في مجال الطب البیطري على المستوى الدولي . دویةتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعلم األ -۲أ
 على اعتبارھا مواد كیمیائیة.للوسائل المتبعة في التعامل مع االدویة  ھمتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والف  -۳أ
 تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى الدولي . -٤أ

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف 

 البرنامج.



 
 

 .علم األدویة ألساسیاتة والفھم تمكین الطلبة من الحصول على المعرف  -٥أ

الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل المختبري وكیفیة تطبیق االختبارات  تعریف -٦أ

 الخاصة بالكشف عن التأثیرات العالجیة لألدویة المختبرة والتحري عن اثارھا الجانبیة.

 
   

  -:مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف  -ب 
الطلبة من معرفة مبادئ علم حركیة الدواء وتطبیقاتھا في حساب الجرعات الدوائیة والمراقبة الدوائیة العالجیة  تمكین -۱ب

 واالستخدام االمثل لالدویة في عالج االمراض الشائعة التي تصیب الحیوان.

 الحیوانات المختبریة. الكشف عن االضرار الجانبیة التي یمكن ان تسببھا االدویة تجریبا فيتمكین الطلبة من  -۲ب

من مھرة التحكم باألدویة ومعرفة التداخالت الدوائیة وتأثیر العمر، الجنس، األمراض على فعالیة االدویة  تمكین الطلبة -۳ب

 .وسمیتھا.
الطلبة من معرفة االثار التي یمكن ان تنجم عن ادمان بعض انواع االدویة وخصوصا المسكنات ومضادات  مكینت -٤ب

 .االكتئاب والمھدئات
 طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة . زیادة كفاءة االدویةمھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى  -٥ب

االستخدام والتطویر الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرین في سوق العمل والتقدیم للدراسات العلیا وخوض  مھارات -٦ب
 اختبارات تقوم بھا جھات محلیة ودولیة وإقلیمیة

 
 طرائق التعلیم والتعلم

 لحل  المشاكل العلمیة تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات،  -

 .على الحیوانات المختبریة المختبرات العملیة بالتوصل الى تقییم تأثیرات بعض األدویة الطلب من الطلبة خالل -

 الكادر االكادیمي. وتحت اشرافتدریب الطلبة على امكانیة المشاركة في تركیب بعض الوصفات العالجیة  -

 بارات.مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االخت -

 
 

 طرائق التقییم
 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- -

 علمیة. بأسئلةإمتحانات یومیة - -

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- -

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- -
 

  -:األھداف الوجدانیة والقیمیة -ج
 .طة باإلطار الفكري لعلم األدویةالطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المرتب تمكین -۱ج

بألیة عمل األدویة المختلفة على المستقبالت الخلویة من خالل العمل  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 علیھا او غلقھا والتأثیر الناتج عن كل منھا.



 
 

باألضرار الجانبیة الناجمة عن استخدام األدویة والتي تساعد في الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة  تمكین -۳ج
 التفكیر كاستنتاج ذھني لمحاذیر او موانع استخدام البعض منھا.

 .قنھا باالدویة المختبرةالحیوانات المختبریة وطرق حتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل لكیفیة التعامل المختبري مع   -٤ج
 .الوصف الصحیح للدواء المناسب للحالة المرضیة المشخصةتمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للتوصل الى  -٥ج
 

 طرائق التعلیم والتعلم
 تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل. -

المحاضرات النظریة والعملیة لمناقشة الموضوع المطروح والذي یتطلب التفكیر والتحلیل تكوین مجموعة نقاشیة من خالل  -

 واالستنتاج.

 الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذا، وكیف، ومتى، ولماذا ) لمواضیع محددة. -

 إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات علمیة مختلفة .-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -
 

 طرائق التقییم
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا. -

 درجات مشاركة السئلة منافسة  ونقاشیة تتعلق بالمادة الدراسیة . -

 درجات محددة للواجبات البیتیة واالمتحانات السریعة والمفاجئة . -
 

 
 -:قابلیة التوظیف والتطور الشخصي )المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بالتأھیلیة المھارات العامة و -د 
 تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال وعینات تخص المقرر . -۱د

 تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل فیما یتعلق باالختصاص . -۲د

 حلیة/إقلیمیة/ دولیة .تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات مھنیة تنظم من قبل جھات م -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د
 خطة تطویر المقرر الدراسي -۱۰

 
 

واالنواع  بعض المناھج الدراسیة تحتاج الى بعض التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي واالقلیمي
 .الحیاتیة واألدویة االخرىالمضادات المكتشفة حدیثا من 

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع والذي یتم تطویره من  وبالتالي المقرر الفرع)نجاح البرنامج ( تؤمن الكلیة  بان
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر موجودة كذلك حث التدریسیین من حملة  إلكمالخالل فسح المجال للمعیدین 

ً إیفاد التدریسیین الى شھا دة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفید ایضا
الى تزوید المختبر  ھذا باالضافة .ات الحدیثةالتدریس والتقنی بیالجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم تطورات أسال

التابع للفرع باألجھزة الحدیثة والحیوانات المختبریة بمختلف انواعھا لما لھ من فائدة في تطویر القابلیات العلمیة للطالب ومساعدتھ 
 في البحث واالكتشاف والتحري عن تأثیرات االدویة والنباتات الطبیة خدمة للصالح العام.

 
 
 



 
 

 بنیة المقرر -۱۱
مخرجات التعلم  الساعات االسبوع

 المطلوبة
 طریقة التقییم طریقة التعلیم اسم الوحدة / أو الموضوع

تعریف الطلبة بمقدمة  ۹ ۱-۳
 دویةعن علم األ

والمصطلحات 
اإلنكلیزیة إضافة الى 

التعریف بحركیة الدواء 
االمتصاص، االیض، (

   االنتشار، االخراج)

Principles of 
pharmacology 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات الموضوع

درجات مشاركة 
منافسة  ألسئلة

تتعلق  ونقاشیة
 بالمادة الدراسیة

بأصناف تعریف الطلبة  ۱۰ ٦-٤
ي وأنواع االدویة الت

تعمل على الجھاز 
العصبي المستقل 

 (الكولیني واالدرینالي) 

Drugs acting on 
autonomic  and 
somatic nervous 

system 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات النظریة 
والعملیة لمناقشة 

الموضوع المطروح 
والذي یتطلب التفكیر 
 والتحلیل واالستنتاج

امتحانات یومیة 
 حلھا ذاتیا بأسئلة

دویة تعریف الطلبة باأل ۱۰ ۷-۹
التي تعمل على الجھاز 

 العصبي المركزي
(االدویة المثبطة 
 واألدویة المحفزة)

Drugs acting on 
central nervous system 

الطلبة  تزوید
 باألساسیات

والمواضیع المتعلقة 
بمخرجات التفكیر 

 والتحلیل.
 

یومیة  امتحانات-
 علمیة بأسئلة

 تعریف  الطالب ٥ ۱۰-۱۱
باألدویة التي تؤثر على 
المعدة واألمعاء والتي 

تسھم في عالج 
 امراضھما الشائعة

Drugs affecting 
gastrointestinal 

function 

إعطاء الطلبة 
تیة تتطلب واجبات بی

تفسیرات علمیة 
مختلفة تتعلق 

بموضوع 
 المحاضرة.

درجات مشاركة 
المنافسة  ألسئلة

للمواضیع 
 الدراسیة.

باألدویة ف الطالب یتعر ۸ ۱۲-۱۳
التلقائیة التي یصنعھا 
الجسم وتعمل على 

خالیاه حسب مستقبالت 
خاصة وكذلك االدویة 
 المضادة لاللتھابات 

Autacoids and anti-
inflammatory drugs 

تكوین مجموعة 
نقاشیة من خالل 

المحاضرات النظریة 
والعملیة لمناقشة 

الموضوع المطروح 
والذي یتطلب التفكیر 

 حلیل واالستنتاجوالت

درجات مشاركة 
منافسة  ألسئلة

تتعلق  ونقاشیة
 بالمادة الدراسیة

باألدویة  تعریف الطالب ۲ ۱٤
التي تعمل على عالج 
االمراض التي تصیب 

الجلد واالغشیة 
 المخاطیة

Dermatopharmacology  تزوید الطلبة
 باألساسیات

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات الموضوع

یومیة  امتحانات

متعددة  بأسئلة

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة



 
 

بالعالج تعریف الطالب  ۱۰ ۱۷-۱٥
الكیمیائي ألھم 

االمراض البكتیریة 
والفطریة التي تصیب 

 الحیوانات

Chemotherapy of 
microbial disease 

الطلب من الطلبة 
لة من االسئ مجموعة

التفكیریة خالل 
 المحاضرات مثل
 (ماذا، وكیف،
) ومتى، ولماذا

 لمواضیع محددة.
 

درجات مشاركة 
منافسة  ألسئلة

تتعلق  ونقاشیة
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطالب بالعالج  ۸ ۱۸-۲۰
الكیمیائي لالمراض 

الطفیلیھ الداخلیة 
والخارجیة التي تصیب 

 الحیوانات

Chemotherapy of 
parasitic disease 

تزوید الطلبة 
 باألساسیات

والمواضیع المتعلقة 
 بمخرجات الموضوع

درجات مشاركة 
منافسة  ألسئلة

تتعلق  ونقاشیة
 بالمادة الدراسیة

بأھم تعریف الطالب  ۷ ۲۱-۲۲
االدویة التي تعمل على 
عالج االمراض التي 
تصیب الجھاز القلبي 
 الوعائي وامراض الدم

Drug acting on 
cardiovascular system 

and blood 

الطلبة الطلب من 
 من االسئلة مجموعة

التفكیریة خالل 
المحاضرات مثل 
(ماذا، وكیف، 

) ومتى، ولماذا
 لمواضیع محددة.

 

یومیة  امتحانات
 علمیة. بأسئلة

تعریف الطالب بانواع  ٥ ۲۳-۲٤
االدویة المدررة التي 
تعمل على الجھاز 

وتساھم في الكلوي 
عالج الكثیر من 

  امراضھ 

Drug affecting renal 
function and fluid-
electrolyte therapy 

إعطاء الطلبة 
واجبات بیتیة تتطلب 

تفسیرات علمیة 
مختلفة تتعلق 

بموضوع 
 المحاضرة.

درجات مشاركة 
المنافسة  ألسئلة

للمواضیع 
 الدراسیة

 تعریف الطالب باالدویة ٦ ۲٦-۲٥
التي تسھم في عالج 

االمراض التي تصیب 
الجھاز التنفسي ومن 

أھمھا المقشعات 
ومضادات السعال 

وموسعات القصبات 
التي تساعد في عالج 

 الربو القصبي

Drug affecting the 
respiratory system 

الطلب من الطلبة 
من االسئلة  مجموعة

التفكیریة خالل 
 المحاضرات مثل
(ماذا، وكیف، 

ماذا) ومتى، ول
 لمواضیع محددة.

 

امتحانات یومیة 
بأسئلة متعددة 
الخیارات التي 
تتطلب مھارات 

 علمیة

بدوائیة  تعریف الطالب ۱۰ ۲۷-۳۰
الغدد الصماء 
والھورمونات 

ومضاداتھا واألدویة 
المصنعة التي تماثلھا 
في التأثیر والتركیب 

 الكیمیائي

Endocrine 
pharmacology and 

hormones 

الطلبة إعطاء 
واجبات بیتیة تتطلب 

تفسیرات علمیة 
مختلفة تتعلق 

بموضوع 
 المحاضرة.

امتحانات یومیة 
 بأسئلة علمیة.

 



 
 

 

 

 

 

 

 دویةمختبراأل \البنیة التحتیة -۱۲
 علم االدویة والسموم ـ الكتب المقررة المطلوبة۱
 The Goodman & Gilman Manual of -1 ـ المراجع الرئیسیة (المصادر)  ۲

Pharmacology and Therapeutics 
(Laurence L. Brunton, Keith L. Parker) 

2- Lippincott - Modern Pharmacology With 
Clinical Applications (Charles R. Craig 
Robert E. Stitzel) 

3- Clinical pharmacology and therapeutics 
for the veterinary technician (Robert L. 
Bill) 

4- Veterinary pharmacology and toxicology 
(B.K. Roy) 

5- Clinical pharmacology (P.N. Bennett, 
M.J. Brown) 

 
 جع التي یوصى بھاـ الكتب والمراأ

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
1- Katzung's-basic and clinical 

pharmacology, 12 th edition 2012 
(Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, 
Anthony J. Trevor) 

2- Martindale: the complete drug reference, 
38 th edition 2014 (Alison Brayfield) 

یة ذات االختصاص في علم مواقع لجامعات محلیة وعالمیة ومجالت علم ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت ....
 البیطریة   األدویة

 


