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       معلومات أساس�ة: -أ 
 الفرقة/ المستوي: الرمز الكودي: اسم المقرر:
 يجمالاإل 2 و / أو تمار�ن عملي - نظري  2 �ة: الدراس / الساعاتعدد الوحدات

 معلومات متخصصة: -ب
     Aimsأهداف المقرر  -1

 
 
 

0B المخرجات التعلم�ة المستهدفة من تدر�س المقرر:  -2  
1BIntended Learning Outcomes  

 المعرفة و الفهم -أ     
Knowledge and Understanding   

واهم  السميةركية والديناميكية التعرف على االساسيات الح .1أ.
 .مجال الطب البيطريتتواجد في  التي المواد السامة

 
 القدرات الذهن�ة -ب     

Intellectual skills  

تمييز وتشخيص  توظيف مخرجات المعرفة والفهم في .1ب.
 .وعالج الحاالت السمية

 
 المهارات المهن�ة  -جـ     

Professional Skills 

 عينات المواد السامة كيفية التعامل مع.تعليم الطالب  52 .1ج.
 . السامة ومعرفة تأثيراتها و

 المهارات العامة -د     
General Skills 

 
 
 
 

 العالج االولي للحالت السامةتعليم الطالب اساليب  .1د.

في للمواد المرافقة  السمية.التعرف على اهم األعراض ا2د.
 الحيوانات

   Syllabus   ر محتوي المقر -3
  



  التدريس  والتعلم أساليب -4
Teaching and learning methods 

 المحاضرات النظرية. -1
 الحلقات الدراسية والتقارير. -2

 
 

أساليب التدريس والتعلم للطالب ذوي  -5
 القدرات المحدودة

Teaching and Learning methods for 
disables  

 الحلقات الدراسية المصغرة. .أ.5

 لمية االضافيةعكتابة التقارير ال .أ.6 المتميزين أساليب التدريس والتعلم للطالب -6
 القاء السمنارات حول القضايا العلمية المستجدة. .ب.6
 
 

 Students assessment:  الطالب     تقييم -7
 

 اسم الوحدة / أو الموضوع الساعات األسبوع

1 2 Concepts and terminology 
 

2 2 Toxic kinetics 
3 2 Antidotes and General 

Treatment of Poisoning 
4 2 Diagnostic aspects of 

toxicology 
5 2 Insecticides 
6 2 Herbicides 
7 2 Metal and minerals 
8 2 Examination 
9 2 Mycotoxins 

10 2 Feed – Associated 
Toxicants 

11 2 House – Hold & Industrial 
Products 

12 2 Plants 

13 2 Bio Toxins 
14 2 Environmental Pollution 

with Toxicants 
15 2 Pharmaceuticals 



 Toolsاألسالیب المستخدمة             -أ    
 
 

االمتحانات الشهر�ة واالمتحانات الیوم�ة لق�اس مدى فهم 
 واست�عاب المقرر الدراسي

 
 السادس من الفصل الدراسي األسبوع ... Time schedule    التوقیت     -ب    

 الثاني عشر من الفصل الدراسياألسبوع ..

 االسبوع...الثالث عشر لمناقشة السمنارات.

 االسبوع ...الخامس عشر لألمتحان النهائي.
 %     60نها�ة الفصل الدراسي     توز�ع الدرجات  -ج   

 %   25 منتصف الفصل الدراسي   
 %      3االمتحان الشفوي         

 %         10االمتحان العملي      
 %          2أعمال فصل�ة         

  Grading system نظام تحديد التقديرات –د 
 100-90 امت�از 

 89-80جيد جدا  
 79-70جيد 

 69-60متوسط 
 59-50مقبول

 فأدنى. 49ضعيف 
 

 :List of references  الدراسية والمراجع قائمة الكتب -8
 

          Course notesمذ�رات  -أ       
Toxicology Lecture notes 

 

 �تب ملزمة -ب      
Clinical Veterinary Toxicology  

 Veterinary Toxicology by Gupta   �تب مقترحة  -ج      
  

 دور�ات علم�ة أو نشرات  ...الخ -د      
Periodicals, web sites.. etc. 

 Journal of Veterinary Toxicology  
 

 للتدر�س و التعلم المطلو�ةاالمكان�ات  -9
 القاعات الدراس�ة. -1

 

 

  
 منسق المقرر(أستاذ المادة):

 رئيس القسم:
 التار�خ   /    /
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