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 ............الطب البيطريكمية ................. ديالىجامعة 

 
   

 توصيف مقرر دراسينموذج 
 

 .............................المغة االنكميزية.. يتبعه المقرر: الذيالبرنامج 
    ...........................المغة االنكميزية....  يتبعه البرنامج الذيلقسـم ا

 ....................................1027/1028 الدراسيالعام     

 ...............      .....................الفسمجة والكيمياء الحياتية واألدوية   يتبعه المقرر الذيالقسم 

 ..........................1027/1/29 التوصيف: رارإقتاريخ   
 
       معمومات أساسية: -أ 

 الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: سمومال اسم المقرر:
 يجمالاإل 2 و / أو تمارين عممي 0 نظري 2 الدراسية:  / الساعاتعدد الوحدات

 معمومات متخصصة: -ب
     Aimsأهداف المقرر  -1

  . بأساسٍاث عهى انسًووب يعشفت انطان-2

 Knowledge and Understanding المعرفة و الفهم -أ   
 . مى التاثيرات الضارة لممواد الكيميائيةعمى االنسان والحيوان والبيئةأن يتعّرف الطالب ع -2
  . كيفية الوقاية والعالج لحاالت التسمم بالمواد الكيميائيةان يتعرف الطالب عمى -1
 . عمل المواد السامة داخل الجسم  الية يتعرف الطالب عمى ان -3
 

 Intellectual skills  القدرات الذهنية -ب     

 كيفية عمل المواد السامة داخل الجسم لغرض اختيار العالج المناسب.ان يستطيع الطالب -2 
 .في عالج حاالت التسمم ان يستطيع الطالب معرفة -1      

      
 Professional Skillsالمهارات المهنية  -جـ     
 .نواع المواد السامة وتصنيفاتهاا ان يتعرف الطالب عمى –1 



 تعمم الطالب كيفية التعامل مع الحيوانات المختبرية واجراء بعض التجارب لممواد السامة عميها.  -1     

 

 General Skills  المهارات العامة -د     
 .العمل الجماعي والتعاون في انجاز المهام تعمم -2 

 يستخدم مفردات التكنولوجيا الحديثة في التعميم.-1

     Syllabus   هحتوي الوقرر  -3
 

 ( 2)   سووم -

 Teaching and learning methods  التدريس  والتعلن أسالية -4

 

 االنقاء وانًحاظشة-2

 انعصف انزهنً-1

 انًحاكاة-3

 

 

 أسالية التدريس والتعلن للطالب ذوي القدرات الوحدودة -5

Teaching and Learning methods for disables 

 تفعٍم نظاو االسشاد االكادًًٌ.-2

 استخذاو اسانٍب جذٌذة نهتواصم-1

  صٌادة عذد انساعاث انًكتبٍت-3

 

 

 

 

 الوتويزين أسالية التدريس والتعلن للطالب -6
 

 انتعهى انزاتً-2

 حم انًشكالث-1

 

 

 

 

 Students assessment:  الطالب     تقيين -7
 

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير الصحي . Toolsاألساليب المستخدمة             -أ    
 عن التعبير

 . الكوزات االسبوعية
 . التقارير

 . النشاطات

     
 
    

 .........الرابع امتحان شهر االول األسبوع  Time scheduleالتوقيت         -ب    
 ..........الثامن امتحان شهر ثاني األسبوع 

 ..............العاشر مناقشة تقاريراألسبوع 

 األسبوع .............................



 ظري(ن% 60%)  60 نهاية الفصل الدراسي  توزيع الدرجات  -ج   

      %نظري(00% ) 00منتصف الفصل الدراسي 

 ) ال يوجد (االمتحان الشفوي              % 

 ) ال يوجد (% االمتحان العممي           
 ) ال يوجد (% أعمال فصمية                  

 Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 90-200ممتاز

 80-89جيد جدا
 70-79جيد

 
 
 
 

  50-59يقبول 

 

 :List of references  قائوة الكتة الدراسية والوراجع -8

 

مذكرات  -أ        Course notes          

CORE TEXTS 

·  COURSE MATERIALS 

·  OTHER 

 

 Required books (Text books)  كتب ممزمة -ب
1) Clin Vet Toxicol-Plumbe 

 

 

كتب مقترحة  -ج       Recommended books 
 

 

 . Periodicals, web sites.. etc دوريات عممية أو نشرات  ...الخ -د      

 المجالت الطبية البيطرية الصادرة من الكميات الطبية البيطرية العراقية . -
 .المجالت الطبية العربية والعالمية -

 

 

 لمتدريس و التعمم المطموبةاالمكانيات  -9
 لمالية لالنفاق عمى كل ما يخص العممية التعميمية.زيادة المخصصات ا-2
 تطوير الوسائل المساعدة.-1
 تطوير المناهج الدراسية انطالقا من تكنولوجيا العمم الحديث.-3

 

               

 

 و. خضٍش عبذ انشحًن يحًود ) اننظشي ( ينسق انًقشس)أستار انًادة(:

 (اننظشيو. يصطفى احًذ جاسى )

 سئٍس انقسى:

 

 منى محمد اسماعيلا.م د  
   201    /  /    التاريخ   


