
  ۱الصفحة   
  

 Toxicologyمادة السموم /  موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 لطب البیطري كلیة ا المؤسسة التعلیمیة .۱

 فرع الفسلجة واالدو�ة البیطر�ة  القسم الجامعي / المر�ز .۲

  /  السموم اسم / رمز المقرر .۳

 الطب البیطري علوم  البرامج التي یدخل فیها .٤

 ) ( نظري فقط یومي �امل / دوام أشكال الحضور المتاحة .٥

 الفصل الدراسي االول الفصل / السنة .٦

 ساعة دراسیة  ٢٨ عدد الساعات الدراسیة (الكلي) .۷

 ٢٥/٥/٢٠١٦ تار�خ إعداد هذا الوصف  .۸

 أهداف المقرر .۹

 �السموم وانواعها المختلفة و�ذلك طر�قة تشخیصها وعالجها لمقرر الى تعر�ف الطالب یهدف ا
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكاد�مي))

یوفر وصف المقرر هذا إ�جازًا مقتضیًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقها 

المتاحة. والبد من الر�ط بینها و�ین وصف التعلم ى من فرص مبرهنًا عما إذا �ان قد حقق االستفادة القصو 

 البرنامج.

 م وطرائق التعلیم والتعلم والتقییممخرجات التعل .۱۰
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 :المعرفة والفهم  -أ
   سموم واهمیتهالمفصلة حول علم ال المعرفة -١أ 
  النوع السموم الموجودة على النطاق المحليمفصلة المعرفة ال -٢أ
 االسس العامة لتشخیص السموم �صورة عامةمعرفة  -٣أ
 التسمم وعالجها  معرفة المبادئ العامة لطرق التعامل مع حاالت -٤أ
 : المهارات الخاصة �الموضوع  -ب 

 تعر�ف الطالب �أهم انواع السموم ومصادرها – ١ب
 تعر�ف الطالب �الطرق المختلفة التي �مكن اتباعها لغرض التشخیص  – ٢ب
 تعر�ف الطالب في �یفیة عالج اي حالة تسمم تحدث في الحقل   – ٣ب
 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 حاضرة النظر�ة الم

  حاالت مختلفة من التسمم وحسب نوع السم استخدام الحاسوب وعرض
 
 طرائق التقییم      

  الكوزات�ة و االختبارات النظر  -
  الحوار والنقاش -

 
 مهارات التفكیر -ج

 تحفیز التفكیر والمشار�ة للطلبة داخل القاعة الدراسیة  -١ج
 تعلم مهارات جمع العینات وتنظیمها  -٢ج
 طرائق التعلیم والتعلم     

 المحاضرات التفاعلیة 
 كتا�ة البحوث والتقار�ر والمناقشة 

 لبقدرة التدر�سي على تحفیز التفكیر اال�جابي للطا
 طرائق التقییم    

  كوزاتاالختبارات النظر�ة وال
 ر�ط الموضوع �االمثلة العملیة لتقر�ب الفهم 
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 (المهارات األخرى المتعلقة �قابلیة التوظیف والتطور الشخصي). المهارات العامة والمنقولة-د  
 قابلیة التدر�سي على القاء المحاضرة  -١د
 القدرة على اداء الدرس وتفاعل الطلبة  -٢د
 القدرة على االستفادة من وقت المحاضرة  -٣د
 القدرة على استخدام الحاسوب واالنترنیت   -٤د

 بنیة المقرر .۱۱

 مخرجات التعلم المطلو�ة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طر�قة التعلیم

طر�قة 
 التقییم

 االول
٢ 

Concepts and 

terminology 

About toxicological 
terms 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Toxicokinetics About kinetic of ٢ الثاني
poisons 

محاضرة 
 نظر�ة 

ات االختبار 
 النظر�ة 

 Antidotes and general ٢ الثالث

treatment of poisoning 

About treatment of 
poisoning 

 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Diagnostic aspects of ٢ الرا�ع

toxicology 

About 
Diagnosis of 
poisoning 

 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Insecticides About  insecticide ٢ الخامس
poisoning 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Herbicides About  herbicides ٢ السادس
poisonings  

 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Metals and minerals About  metals ٢ السا�ع
poisoning  

 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 
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 Mycotoxins About fungal ٢ الثامن
toxins poisoning 

 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Feed_associated ٢ التاسع

toxicants 

About 
Feed associated  

 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 House-hold and ٢ العاشر

industrial products 

About  house hold 
poisons  

 

محاضرة 
 نظر�ة 

الختبارات ا
 النظر�ة 

   Plants About toxic plants ٢ االحد عشر
 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Biotoxins About  poisons ٢ الثاني عشر
produced by 

biological process 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Environmental pollution ٢ الثالث عشر

with toxicants 

About  
environmental 

toxicants  
 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 Pharmaceuticals About  drugs ٢ الرا�ع عشر
toxicity 

محاضرة 
 نظر�ة 

االختبارات 
 النظر�ة 

 البنیة التحتیة  .۱۲
 القراءات المطلو�ة :

  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 
 veterinary toxicology:  -الكتب

Essentials of veterinary toxicology 
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 القبول  .۱۳
  المتطلبات السا�قة

 ٥٠ أقل عدد من الطلبة 

 ٦٠ أكبر عدد من الطلبة 

 

 

 

 

 

 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدور�ات والبرمجیات والمواقع 

 االلكترونیة )
 خاصة �المادة  power pointعرض مخططات 

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدر�ب المهني 

 المیدانیة ) والدراسات 
 حلقات دراسیة وندوات تثقیفیة علمیة


