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لعلم السموم البیطري وشرح اھم تعریف الطالب بالمباديء العامة 
تطرق الى مسببات حاالت التسمم بحسب المجامیع والطرق مفاھیمھ وال

العامة لعالج التسمم واھم مضادات التسمم 
  :ةاھداف الماد

  :ةالتفاصیل االساسیھ للماد

- Toxicology: The Basic Science of Poisons (2008)   :ةالكتب المنھجی

- Veterinary Toxicology (2007)
- Clinical Veterinary Toxicology (2004)   :ةالمصادر الخارجی

االمتحان النھائي المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي

60 ------- 40 --------   :تقدیرات الفصل

  :ةمعلومات اضافی
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