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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي(رنامج )مراجعة البالعالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج االكاديمي هذا ايجازاً مقتضباً الهم خصائص البرنامج ومخرجات العلم المتوقعة من  

الطالب تحقيقها مبرهناً عما اذا كان قد حقق  االستفادة القصوى من الفرص المتاحة .ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن البرنامج

 جامعة تكريت / كلية الطب البيطري سة التعليميةالمؤس .1

 الفسلجة واالدوية والكيمياء الحياتيةفرع  القسم الجامعي / المركز  .2

 بكالوريوس اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية  اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 عتماد المؤسسي الوطنية لمؤسسات التعليم العالي في العراقمعايير اال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 والمستشفى والمجزرة واالنترنيت والمكتبة الحيواني والحقل المختبرات

 , المجالت و البحوث البيطرية والمشاريع البيطري

         2021/   8 /   25 تاريخ إعداد الوصف  .8

 كاديميأهداف البرنامج األ .9

لجسم  بوظائف االعضاءاعداده اعدادًا علميًا  كي يكون ملمًا الطب البيطري و  لدى الطالب في مجال فهمالمعرفة و زيادة ال -1
الحيوان كي يكون قادرًا على معرفة التغيرات التي تطرا على اعضاء وانسجة الجسم المختلفة عند حدوث االصابة بالمسببات 

 اسة تأثير االدوية والتفاعالت الكيميائية التي تحدث داخل وخارج الجسم., ودر المرضية المختلفة 

 امتصاص وطرق الفسلجية التجارب تطبيق طرق يخص ما في الطالب لدى المعرفي االدراك زيادة  -2 

 المختبر. في الكيموحيوية والقياسات الدواء
خطط مختلفة تكون مواكبة للتطورات العلمية والعملية في العمل على تلبية حاجة المجتمع في هذا المجال من خالل وضع  -3

 مجال الطب البيطري

 االستخدام والتطوير الذاتي تمكن من المنافسة مع اآلخرين في سوق العملالطالب في مجال مهارات زيادة  -4
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 والفهم  المعرفة-أ

   الفكري والمهاري لعلوم الطب البيطري في الجانبالطلبة على المعرفة والفهم  حصول  -1أ

 مهنة الطب البيطري بأخالقياتالطلبة  المام -2أ/  

 لعلم الفسلجة والكيمياء واالدوية والسمومتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -3أ/ 

 لتطبيقات المختبرية لهذه العلوم وعالقتها بالعلوم االخرىا في ما يخص  المعرفة والفهم حصول على: 4أ/

 االدوية والتفاعالت الكيميائيةاالمور االساسية في مجال  معرفة وفهم  من الطلبة  تمكين:  5أ/

 البيطرية االساسيةلعلوم ا: تمكين الطلبة من معرفة وفهم  6أ/

واالدوية ومعرفة التأثيرات الجانبية لالدوية وتأثير السموم على  الفسلجة في مجالالطلبة  نمية القدرات العلمية لدى: ت 7أ/
 جسم الحيوان.

 الحياء المجهريةا معرفة االمور االساسية التي تخص:  8أ/

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 مهارات تخطيطية  – 1ب 

 مهارات تنفيذية  – 2ب 

 مهارات تقويمية – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات النظريةال -1

  المحاضرات العلمية -2

 .العمل في المختبرات -3

 وسائل ايضاحية وتقنيات العرض الحديث. -4

  صور وبوسترات تعليمية. -5

 

 طرائق التقييم      

 الفصلية والنهائيةالتحريرية االمتحانات النظرية  -1

 الفصلية والنهائيةالتحريرية   االمتحانات العملية -2

 يرية والشفويةالتحراالمتحانات اليومية  -3

 

 التفكير مهارات-ج

 

 تركيب ووظائف جسم الكائن الحيمعرفة  -1ج

 تأثير االدوية على اجهزة الجسم والية عملها.معرفة  -2ج

 اهم التفاعالت الكيميائية.معرفة  -3ج

 تأثير السموم وكيفية التخلص منها في الجسم.معرفة  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     
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  المحاضرات -1

  لمناقشة ا -2

 عقد الحلقات والندوات النقاشية في الكلية  -3

 عقد الدورات التدريبية في مجال التخصص البيطري -4
 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

 المعتمدة

 الكيمياء العامة VEP1104 االولى
 2+ نظري  2

 عملي
 ساعة )نظري + عملي( 75

 

 2نظري +  4 الفسلجة VEP2103 الثانية ساعة ) نظري + عملي( 90

 عملي
 2نظري +  2 كيمياء حياتية VEP2104 الثانية

 عملي
 نظري + عملي() 75

 

نظري 2 االدوية VEP3121 الثةالث نظري + عملي(ساعة)  75

 عملي 2+

 ساعة نظري فقط 31 نظري 2 السموم  VEP3116 الثالثة

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

  المنهج العلمي صادارة الوقت وتحديد االولويات في ما يخ - أ

  على روح التعاون الجماعي والتأكيدجانب العلمي العلى  المثابر - ب

   تشجيع الطالب ودعمه في مجال زيادة االدراك المعرفي في المجالين العلمي االكاديمي والتطبيقي - ت

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضبول معيار الق .14

 القبول المركزي وحسب االستمارة االلكترونية التي اعدت لهذا الغرض  

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الكتب المنهجية المقررة 
 الكتب المصدرية الخارجية

 المواقع العلمية االلكترونية ذات العالقة
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 ت المنهجمخطط مهارا

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 عامة والمنقولةالمهارات ال

) أو( المهارات األخرى المتعلقة 

بقابلية التوظيف والتطور 

 الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

    √   √     √   √  اساسي الكيمياء العامة VEP1104 االولى

    √   √     √   √  اساسي  
    √   √     √   √  اساسي الفسلجة VEP2103 الثانية

VEP2104 اساسي الكيمياء الحياتية  √   √     √   √    

    √   √     √   √  اساسي االدوية VEP3121 الثالثة

VEP3116             اساسي السموم  √   √     √   √    
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  وصف المقرر

 جامعة تكريت / كلية الطب البيطري المؤسسة التعليمية .1

 الفسلجة واالدوية والكيمياء الحياتيةفرع  معي / المركزالقسم الجا .2

 اسم / رمز المقرر .3

 VEP2103                     الفسلجة  -
 

 VEP2103              الكيمياء الحياتية -
               

                         VEP3121    االدويةعلم -
             VEP3116                   السموم  علم  - -

  VEP1104الكيمياء العامة          -

 البرامج التي يدخل فيها .4
االدوية , لفسلجةالمقررات الدراسية النظري والعملي للمواد ا

 الحياتية والكيمياء العامة والسموم الكيمياءو

 نظري , عملي أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي  الفصل / السنة .6

 75, 31, 75, 75, 91 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

         2021/   8 /   25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 هذه في تدخل التي والعناصر والمواد اجرائها وطرق الكيميائية التفاعالت  معرفة على الطالب تعليم -1

 .التفاعالت
 وكيفية الدم سحب قوطرائ الكيميائية المواد مع التعامل كيفية في المختبرية المهارات الطالب تعلم -2

 .الكيميائية والتجارب اكيمياوية االختبارات اجراء

 والكيمياء. تجارب في المستخدمة المختبرية االجهزة استخدام كيفية على الطالب تعليم -3

ان متوقع تي من الألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم ال تاماً ازاً ر وصف المقرر هذا إيجيوف

 وألجلالمتاحة. التعلم االستفادة القصوى من فرص من  هحققيقد  من خالل ما الطالب يحققها

 البد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.ذلك كان 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11
 

 

 

 فسلجةاالكاديمي الخاص بفرع ال وصف المقرر
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 المعرفة والفهم  -أ
   
 ةيالمعرف االهداف -أ  

 االخرى بالعلوم عالقته الكيميائية التفاعالت واهمية الكيمياء علم معرفة من ةبالطل تمكين -1

 الطبيعة في وتوزيعها الكيميائية بالعناصر الخاصة العملية التجارب وفهم معرفة من الطلبة تمكين -2

 االخرى العلوم على وتأثيرها
 الحي. الكائن لجسم واهميتها هاتفاعل وكيفية الكيميائية المركبات اهم معرفة من الطلبة تمكين  -3

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  الدم. سحب وطرق الحيوانات مع التعامل كيفية في مهارات الطالب اكساب– 1
 المختبرية. االجهزة مع العامل كيفية في مهارات الطالب اكساب -2
 تأثيرها. ومالحظة الكيميائية التجارب اجراء مهارة الطالب اكساب .3

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات النظرية -1
 المحاضرات العملية في المختبر -2

 طرائق التقييم      

   االمتحانات النظرية والعملية )اليومية والشهرية والسنوية(

 مهارات التفكير -ج

  

استعمال التقنيات  العملي من خالل معرفة  الخاصة بالجانب مهاراتمن اجراء ال الطالب تمكين -1ج      

  بعض القيم للمواد الفعالة في الجسممن معرفة  ه تمكن  والتي المختبرية

  القيم الطبيعية والغيرطبيعية.التمييز بين اجل  الطالب من  لدىبداعية االمهارات تنمية ال -2ج     

 تمكين الطالب من تطبيق المعلومات النظرية بشكل عملي بالمختبرات -3ج     

 البيطري في مجال التخصصمهارات التخطيط والبحث تعلم  -4ج     

 طرائق التعليم والتعلم     

من خالل استخدام وسائل  واهمية المواد الكيميائيةعمل االجهزة تنمية القدرة لدى الطلبة حول كيفية 

 مة للتعلم.زتوضيحية ومجسمات وعرض تقديمي يحتوي على اهم النقاط الال

 يم طرائق التقي   

 االمتحانات اليومية والشهرية والنهائية والفصلية -1
 االختبارات العلمية -2
 التقارير العلمية -3
 النشاطات الطالبية من خالل جلب الحيوانات المختبرية ومشاركتهم في اجراء التجارب. -4

 
 (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 

التركيب المختلفة من ناحية  المركبات الكيميائيةتنمية قدرة الطالب لمعرفة االختالفات  -1د      

 والخصائص ا

وكذلك عالقتها  والكيمياء وعالقتها بالعلوم االخرىالعلمية همية االتمكين الطالب من معرفة  -2د      

 بالجانب التطبيقي.
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 البنية التحتية  .11

الكتب المقررة المطلوبة   -

 النظري  

Gyuton and Hill , medical physiology, 2008, Ramesh C. Gupta, 

Veterinary Toxicology Basic and Clinical Principles. First edition 

16  - Course  level :first year  

Course Name :Theoretical  chemistry  / 2  hours 

Semester: first and Second 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 شرح  محاضرة و General Instructions مقدمة نظري 2  1
اسئلة ومناقشة 

 ن يوميوامتحا

 شرح  محاضرة و Qualitative Analysis طرق القياس الكمية    نظري 4 2
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 شرح  محاضرة و .Preparation of Solutions تحضير المحاليل نظري 4 3
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

4 
 نظري 4

 Titrimetric Analysis شرح  محاضرة و 
اسئلة ومناقشة 

 حان يوميوامت

5 
 نظري 2

 قياس الدالة الحامضية 
Measurement of pH 

Value. 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

6 
 نظري 2

 تحضير المحاليل المنظمة
Preparation of Buffer 

Solution 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 شرح  محاضرة و Crystallization  نظري 2 7
لة ومناقشة اسئ

 وامتحان يومي

 شرح  محاضرة و Acetylene Preparation  نظري 2 8
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 المجاميع الفعالة في المركبات الكيميائية نظري 4 9

Qualitative 

Characterization of 

Functional Groups 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 شرح  محاضرة و Saponification ةالصوبن نظري 2 10
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 اختبارات الكربوهيدرات العامة نظري 8 12 &11
General Tests of 

Carbohydrates 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 اختبارات الكاربوهيدرات والبروتينات نظري 8  14 &13
General Tests of Amino 

Acids and Proteins 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 شرح  محاضرة و Tests for Lipids اختبارات الدهون وتفاعالتها نظري 4 15
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي
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2008, 
Jim E. Riviere , Mark G. Papich . Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 9th 

Edition 

الكتب (المراجع الرئيسية -

المعتمدة واالطالس 

العلمية الخاصة 

 بالمقررات الدراسية (

-Veterinary  physiology 2006 

 

المراجع االلكترونية ,  -

 مواقع االنترنت 
   بالفسلجة واالدوية والكيمياء والسموم مواقع علمية متخصصة 

 المجالت االلكترونية -
-Journal  of   physiology   

-Amer. J. of  pharmacology 

خطة تطوير المقرر 

 الدراسي

 مقرر  الفسلجةمفردات جديدة تضاف ل استحداث  -

-   

 
 

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

باإلضافة الى البحوث  المحاضرات , الكتب العلمية المعتمدة
 المأخوذة من مواقع علمية رصينة على شبكة االنترنت

 متطلبات خاصة 

 المطلوبةتوفير اجهزة وامكانيات مادية لتسهيل وصول الطالب الى المعرفة  -
 توفير الكتب العلمية المعتمدة الحديثة -
 توفير مكتبة علمية فيها كل االمكانيات المعرفية في مجال التخصص -

 الخدمات االجتماعية 

توفير كافتيريا للطلبة , حديقة واسعة , ملعب ترفيهي , سيارات نقل جماعي لسكن -
 الطلبة 

 رفع معدالت القبول المركزي -
 مراكز العالج البيطرية زيادة اعداد -
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15  - Course  level :Second  year  

Course Name :Theoretical physiology 

 

Semester: First & second. 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 نظري 4  -1

 علم الفسلجةالطالب على تعريف 

مقدمة وعالقته بالعلوم األخرى, 

تعريفية, تركيب الغشاء البالزمي 

 ووظائف العضيات.

Introduction :Definition of physiology 

and its relation to other sciences, the 

structure of cell membrane and cell 

organelles functions.  

 شرح  محاضرة و
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

5 

 نظري6  

 التركيب الخلويالتعرف على 

Cellular Basis of Animal Physiology, 

Animal cell ultra-structure, composition 

and functions Body fluid and its  

Dynamics. . Physio-chemical laws and  

membranes’ phenomena. Transport of 

through biological membrane. 

(Review exam). 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

6 

 نظري 11

الجهاز العصبي  التعرف على

 يبهوترك

Excitable cells, Neurophysiology: 

structure and functions, Excitability and 

transmission of impulse in neuron and 

muscle. Junctional transmission. Neuro-

transmitters and action potential. 

Synapse, (Review exam.) 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

7 

 نظري10  

وظيفة واهمية  التعرف على 

الجهاز العضلي وعالقته بالجهاز 

 العصبي

Muscle Physiology Muscle types and 

their intra-cellular contractile 

mechanisms. Electrophysiology of 

muscles. Neuromuscular junction. 

Excitation contraction coupling, its 

biochemical and ionic mechanisms. 

Molecular basis of muscle contraction 

(Review exam.) 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

8 & 9 

 نظري6  

وظيفة الجهاز العصبي 

 التخصصي

Nervous system: organization of the 

nervous system, CNS, PNS, Spinal cord, 

Reflex arch, Autonomic nervous system, 

(sympathetic, and 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

10 & 11 
  

 نظري11

جهاز الدوران التعرف على 

  ومكوناته واهمية كل مركب

Cardiovascular physiology: Cellular 

component of blood, Types and 

Functions, Hemoglobin Structure and 

Function, Electrical activity of the heart, 

(ECG…EKG), Capillaries and fluid 

exchange. Neural and Hormonal Control 

of Blood pressure, Blood Volume. and 

Hemostasis. 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

10 

 نظري11
جهاز الغدد الصم التعرف على 

 اواهميت الهرمونات وعمله

Endocrinology: Endocrine system 

(Glands and their Functions) (Review 

exam 

  محاضرة وشرح

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

11 

 نظري12

على وظيفة الجهاز التعرف 

 الهضمي 

Gastrointestinal Physiology and 

Metabolism: Organization of the 

Digestive System, Saliva and Salivary 

Glands, Liver and Pancreas, Digestive 

Enzymes, Ruminant physiology and 

fermentation 

  محاضرة وشرح

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 الجهاز البوليالتعرف على  نظري8   13 & 12

Renal Physiology: Nephron structure and 

Function, Glomerular Filtration, Solute 

reabsorption, Water Balance, and Acid 

Base Balance. 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

12 

 نظري 8
الجهاز التنفسي   التعرف على

  وظيفته

Respiratory System Physiology, 

Respiratory Volumes, Gas Exchange, 

Gas transport in the Blood, and Control 

of ventilation 

 حاضرة وشرحم

  معاينة العينات مع 

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي
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 البنية التحتية  .12

الكتب المقررة المطلوبة   -

 النظري  

Gyuton and Hill , medical physiology, 2008, Ramesh C. Gupta, 

Veterinary Toxicology Basic and Clinical Principles. First edition 

2008, 
Jim E. Riviere , Mark G. Papich . Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 9th 

Edition 

الكتب (المراجع الرئيسية -

المعتمدة واالطالس 

لخاصة العلمية ا

 بالمقررات الدراسية (

-Veterinary  physiology 2006 

 

13 

 نظري 11

الجهاز التكاثري  التعرف على 

 ووظيفته

Reproductive Physiology: Gamete 

development, Ovulation, Reproductive 

cycle, Pregnancy, Mammary gland and 

Lactation, Reproductive physiology of 

the male. (Review exam.) 

 محاضرة وشرح

  معاينة العينات مع 

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 شرح  محاضرة و Homeostasis  نظري2   15 & 14
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

16  - Course  level :Second  year  

Course Name :Theoretical  Biochemistry  / 2  hours 

Semester: first and Second 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 شرح  محاضرة و .Cell biochemistry تركيب الكيميائي للخلية نظري 2  1
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 تركيب االنزيمات   نظري 6 4 & 3

Enzymes: Mechanism of 

action, kinetics, 

Regulation. 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 تركيب الهرمونات نظري 8 5

Hormones: hormone 

action, Signal 

transduction. 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

6 &7 

 نظري 8

 تركيب السكريات

Carbohydrate: 

Bioenergetics & 

Metabolism, 

Biosignaling, 8 Biological 

oxidation. 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

8,9  

 نظري 8

 تفاعالت االكسدة التنفسية

Respiratory chain, 

Oxidative 

phosphorylation, Citric 

acid 6 cycle, The 

catabolism of acetyl CoA. 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

10, 11 

 نظري 6

 التحلل السكري

Gluconeogenesis & 

Glycolysis,  Pentose 

phosphate 5 pathway 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 الدهون وتفاعالتها واهميتها في الجسم نظري 15 12,13

Lipids: Oxidation of fatty 

acid, ketogenesis, 

Biosynthesis of 5 fatty 

acid 

 

 

 االحماض النووية وتركيبها ووظيفتها  16 14,15

Nucleotides & Nucleic 

acid: Structure & 

function 

 

 

 تركيب البروتينات والشفرة الوراثية 6 
Protein synthesis & the 

genetic code. 
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المراجع االلكترونية ,  -

 مواقع االنترنت 
   بالفسلجة واالدوية والكيمياء والسموم مواقع علمية متخصصة 

 المجالت االلكترونية -
-Journal  of   physiology   

-Amer. J. of  pharmacology 

خطة تطوير المقرر 

 الدراسي

 مفردات جديدة تضاف لمقرر  الفسلجة استحداث  -

-   

 

 

 
 
 

16  - Course  level :third year  

Course Name :Theoretical  pharmacology  / 2  hours 

Semester: first and Second 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 نظري8 3, 1
تعلم تأثر االدوية على الجهاز العصبي 

 من ناحية التنشيط والتثبيط

Drugs acting on central 

nervous system 
 شرح  ضرة ومحا

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 نظري 8 4,5
تأثير العالج على امتصاصية الجهاز  

 الهضمي  

Drugs affecting 

gastrointestinal function 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 الية عمل االدوية المضادة لاللتهاب نظري 6 6,7
Autacoids and anti-

inflammatory drugs . 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

8 
الية عمل االدوية الجلدية وعالقتها  نظري 2

 باالجهزة االخرى
Dermatopharmacology شرح  محاضرة و 

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

9,10 
االمراض البكتيرية وكيفية عمل االدوية  نظري 8

 عليها

Chemotherapy of microbial 

diseases 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

11 
 نظري 4

 تأثير االدوية على االصابات الطفيلية
Chemotherapy of parastic 

diseases 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 نظري 8 12,13

تأثير االدوية على عمل الجهاز القلبي 

واالضطرابات الدورانية وعالقتها 

 بضغط الدم

Drugs acting on 

cardiovascular system and 

blood 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 نظري 8 14,15

تأثير االددوية والية عملها على 

االيونات والمحاليل الجسمية والدالة 

 الحامضية.

Drugs affecting renal 

function and fluid-

electrolyte therapy 

 شرح  محاضرة و

سئلة ومناقشة ا

 وامتحان يومي
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 البنية التحتية  .13

الكتب المقررة المطلوبة   -

 النظري  

Gyuton and Hill , medical physiology, 2008, Ramesh C. Gupta, 

Veterinary Toxicology Basic and Clinical Principles. First edition 

2008, 
Jim E. Riviere , Mark G. Papich . Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 9th 

Edition 

الكتب (المراجع الرئيسية -

المعتمدة واالطالس 

العلمية الخاصة 

 بالمقررات الدراسية (

-Veterinary  pharmacology 2006 

 

المراجع االلكترونية ,  -

 واقع االنترنت م
   بالفسلجة واالدوية والكيمياء والسموم مواقع علمية متخصصة 

 المجالت االلكترونية -
-Journal  of   physiology   

-Amer. J. of  pharmacology 

16  - Course  level :third year  

Course Name :Theoretical  toxicology  / 2  hours 

Semester: first and Second 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / المساق أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 نظري8 2,-1

ن علم السموم وتعريف مقدمة ع

بالمصطلحات  وتصنيف السموم 

 وخصائصها

Definitions, factors 

affecting the activity of 

poisons, Diagnosis , 

Principle of treatment of 

poisoning, Classification of 

toxic agents, (types or 

degrees ) of toxicity, 

Toxicokinetics:, -

Absorption of toxicants, 

distribution:, metabolism, 

 شرح  محاضرة و
اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 نظري 6 3-5
دراسة اهم مصادر السموم والمواد  

 السامة  

Sources of poisoning : 

Clinical signs, Treatment, 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

 نظري 6 6-8

ية ودورها مركبات الفسفور العضو

السام والية التخلص من التأثير السام 

 لهذه المواد

-Organophosphorus 

compound poisoning : 
 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي

9-11 

 نظري 6

 االعراض والعالمات المصاحبة للتسمم

Toxicity, Clinical signs, 

Treatment, Gossypol 

poisoning 

 شرح  محاضرة و

سئلة ومناقشة ا

 وامتحان يومي

12-14 

 نظري 6

السموم البيئية وتأثيرها على الكائنات 

الحية وتأثير تسمم الماء على كفاءة 

 الكائن الحي

Environmental toxicology 

:Air pollution : carbon 

monoxide , Sulphur 

dioxide, nitrogen oxides. 

water pollutants 

 شرح  محاضرة و

ناقشة اسئلة وم

 وامتحان يومي

15 

 نظري 2

دراسة بعض االنواع السامة من 

الحيوانات والحشرات والنباتات 

 وخطورتها على الكائن الحي.

Scorpion venom : Clinical 

signs, Treatment, Spider 

venom: Clinical signs, 

Treatment, Black widow 

spider: Clinical signs, 

Treatment, Fish toxins : 

Clinical signs, Treatment. 

Some poisonous plants in 

Iraq 

 شرح  محاضرة و

اسئلة ومناقشة 

 وامتحان يومي
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خطة تطوير المقرر 

 الدراسي

 مفردات جديدة تضاف لمقرر  الفسلجة استحداث  -

-   

 

 
 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

باإلضافة الى البحوث  المحاضرات , الكتب العلمية المعتمدة
 المأخوذة من مواقع علمية رصينة على شبكة االنترنت

 متطلبات خاصة 

 هيل وصول الطالب الى المعرفة المطلوبةتوفير اجهزة وامكانيات مادية لتس -
 توفير الكتب العلمية المعتمدة الحديثة -
 توفير مكتبة علمية فيها كل االمكانيات المعرفية في مجال التخصص -

 الخدمات االجتماعية 

توفير كافتيريا للطلبة , حديقة واسعة , ملعب ترفيهي , سيارات نقل جماعي لسكن -
 الطلبة 

 القبول المركزيرفع معدالت  -
 زيادة اعداد مراكز العالج البيطرية -

 
 القبول  .1

 طالب 51 المتطلبات السابقة

 طالب  31 أقل عدد من الطلبة 

 طالب  61 أكبر عدد من الطلبة 

 
 

الفسلجة واالدوية والكيمياء الحياتية رئيس فرع    
  وسن سرحان عبيد الشمريم.د.ا.

2   / 10   /2022    


