
 
 

      

    
   1 الصفحة  

   نموذج وصف المقرر 

  

  وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف  

  البرنامج.

  

  

  المؤسسة التعليمية .1  الجامعة الكوت كلية 

  القسم العلمي  / المركز .2 قسم تقنيات المختبرات الطبية 

  اسم / رمز المقرر .3  زيد محسن عطاهللم.د.   /  نظري -طفيليات طبية    

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج

  الفصل / السنة .5 2021-2020         

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 2021-1-1  

  أهداف المقرر .8

  تعريف ومقدمة عن اهم  الطفيليات الطبيه   -1

  التعرف على اهم االمراض واكثر االمراض تداواًل يف املختربات   -2

  فهم الية  تطور الطفيليات  .    -3

  فهم العوامل اليت تؤدي اىل اإلصابة أبمراض الطفيلية.   -4

  تصنيف الطفيليات      -5



 
 

      

    
   2 الصفحة  

  حتليل النتائج اليت يتوصل اليها الطلبة ومقارنتها مع العينات القياسية -6

  
  

 

  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  . 10 

  األهداف المعرفية   -أ

 التعرف على مادة  الطفيليات    -1أ

 التعرف على اهم  اإلصابات  واالمراض التي تسببها الطفيليات    .  -2أ

  فهم  اهم االمراض الطفيليه وانواعها واعراضها ودوره حياتها   -3أ

 -5أ تطبيق معايير التشخيص ومقارنة أنواعها والتعلم على أحدث أجهزة التشخيص  -4أ
  النتائج من خالل مقارنة نتيجة الشخص السليم مع المريض تحليل 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 2يتعلم الطالب  تصنيف كل طفيلي واطوارها التي تسبب االصابه   ب  – 1ب 
 يتعلم الطالب  طرق انتشار الطفيلي واالصابات المزمنه    –

 يكتسب الطالب  مهاره محتويات الطفيليات وكيفيه دخولها الى جسم االنسان واعراض االصابه   – 3ب 

 . 

  طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات  -1

 DATASHOW  2- استخدام 

  القاعةاستخدام وسائل االيضاح داخل  -3

 INTERACTIVE LECTURE  4- المحاضرة التفاعلية 

  

  طرائق التقييم      

 QUIZ -1 

  االمتحانات الفصلية والسنوية -2

  السمنارات  -3

  التقارير األسبوعية -4

  الحضور -5

  النشاط الصفي -6



 
 

      

    
   3 الصفحة  

  -1األهداف الوجدانية والقيمية  ج -ج
 العمل بروح الفريق الواحد 

 االلتزام بأخالقيات المؤسسة التعليمية      -2ج

  -4االلتزام بأخالقيات المهن الطبية والصحية واحترام معاناة المريض ج  -3ج

 تعزيز الروح المعرفية   

   

  طرائق التعليم والتعلم     

  المحاضرات النظرية والعملية -1

  تدريب الطلبة في المستشفيات والمختبرات التعليمية -2

 اعتماد المحاضرات الفيديوية  لزيادة المعرفة  -3

   

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

  -2يكون الطالب قادرا على فهم  الطفيليات   واالمراض الممكن حصولها عند االصابه  د   -1د 

توظيف المكنة  -3وأسرعها في تشخيص االمراض التي تسببها الطفيليات  د استخدام أسهل الطرق 

التنسيق مع  الطبيب المعالج    -4المعرفية لتخمين المرض ومكان اجراء الفحص او اخذ العينة د 

  لمتابعة المريض 

   



 
 

      

    
   4 الصفحة  

 

  بنية المقرر .11

 طريقة   طريقة التقييم

  التعليم

  األسبوع  الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة  اسم الوحدة / أو الموضوع

Quiz+  
 حضور

 Introduction and definition of نظري  

parasitology , classification , type 

of parasite , type of host ..  

  األول نظري   2   يتعرف الطالب على

Quiz+  
   حضور

 Introduction and classification of  نظري

protozoa , class rhizopoda   
  الثاني  نظري2   يفهم الطالب الموضوع

Quiz+  
   حضور

 astigophora – generalنظري Class  نظري

classification intestinal – flagella 

species  . giardia , lamblia  

  الثالث  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  Tissue flagella , genus  نظري
Leishmania  general characteristic   

  الرابع  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  Class sporozoa . general  نظري
characteristic , intestinal coccidia  
  

  الخامس  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  السادس  نظري2    يفهم الطالب املوضوع   Isospora balli sarcocytosis bovis  نظري

Quiz+  
   حضور

  .Genus Trichomonas  نظري
T. vaginalis/ urogenital flagellate.  
T. hominis  
T. tenax  
Biology , medical importance and 

Lab. Diagnosis of each species.  

  السابع  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 genus plasmodium , spesies  نظري

,vector , clinical sign   
 الثامن   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Genus Trypanosoma, species of  نظري

trypanosome, biology , vector, 

medical importance of each 

species, forms of parasite, life 

cycle,Lab. Diagnosis.   

 التاسع   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Ciliophora: Blantidium coli  نظري

,Biology , medical importance, 

Lab. Diagnosis.  
Apicomplex: General charcter.  
Genus Toxoplasma.,T.gondii  
,Biology, medical 

lmportance,acquired and 

congenital toxoplasosis. Life 

cycle, role of domesticate animals 

in the transmission of the disease.  
Lab. Diagnosis.  

 العاشر   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  .Genus plasmodium  نظري
Introduction to malarial parasites, 

malarial paroxysm, general life 

 الحادي عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع



 
 

      

    
   5 الصفحة  

cycle of the plasmodium , species 

of plasmodium.  

Quiz+  
   حضور

  .P.falciparum, P. vivax, P ovale, P  نظري
malarae  
Disease, pathology, medical 

importance, distribution, main 

differences during life cycle.  

 الثاني عشر   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 General discussion on malarial  نظري

parastes ,epidemiology, methods 

of diagnosis. Time to take clinical  

 الثالث عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 

  samples. Blood 

films.  
   

Quiz+  
   حضور

 Isopora, pathology, medical  نظري

importance,Lab. Dianosis. 

Sarcocystis species: pathology , 

medical importance,Lab 

diagnosis.   

 الرابع عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  Cryptosporidiadse  نظري
Genus cryptosporidium, species 

belong the genus, biology, 

pathology, 

epidemiology,Lab.diagnosis.  

 الخامس عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Platyhelminth: General  نظري

characters.  
Class cestoda: General characters. 

Teania  saginata:   
Teania solium: Morphology & the 

adult warm and the larval stages 

of each species, biology, life cycle 

of each species, pathologinicity of 

each species, Lab. Diagnosis  

 السادس عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Hymenolepis nana, Hymenolepis  نظري

diminuta.  
Diplidium caninum,  
Diphyllobathrium latum, Biology, 

morphology, pathoginicity of 

eachspecies,Lab. Diagnosis.  

 السابع عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  .Echinococcus granulosus  نظري
Echinocuccus multilocularis. 

Biology,life cycle, pathoginicity, 

medical importance of hydatid 

cyst disease ,Lab. Diagnosis.  

 الثامن عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع



 
 

      

    
   6 الصفحة  

Quiz+  
   حضور

 Class Trematoda: General  نظري

characters.  
Genus Schistosoma.  
Specis of human schistosoma, life 

cycle.  
Schistosoma hematobium.  
Schistosoma mansoni.  
Biology of adult worm, habitat, 

pathgenicity,Lab.diagnosis  

 التاسع عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 , Fasciula hepatica Biology  نظري

life cycle, pathogenicity, Lab 

diagnosis.  
Nemathelminthis.  
Clss Nemtoda, general characters.  

 العشرون    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

 Ascaris lambricoides Enterobius  نظري

vermicularis.  
Biology of adult worm,lifecycle, 

pathgenicity and medical 

importanceof each species, Lab.  
Diagnosis of each species.  

الحادي    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  .Trichuris trichura  نظري
Trichenala spiralis.  
Biology , life cycle , 

pathogenicity, medical 

importanceof each species, Lab.  
Diagnosis of each species.  

 الثاني   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

  .Strogyloides stercoralis  نظري
Biology, life cycle, pathgenicity, 

medical importance, Lab.  

 الثالث   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

  Diagnosis.     

Quiz+  
   حضور

  Ancylostoma duadenale ,Necator  نظري
Americans ( Hooks worm)  
Biology, life cycle, pathogenicity, 

medical importance of each 

species, Lab. Diagnosis.  

 الرابع    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 ,The filariae: Biology  نظري

pathgenicity and medical 

importance of each species, Lab.  
Diagnosis of each species.       

Visceral larvae migrance,  
Cutaneaus larvae migrance.  

الخامس   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

  
 12.  خطة تطوير المقرر الدراسي  

  البنية التحتية   . 13  

 Classification of parasitology   1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  

List of publiacations in parasitology 

Parasitisism 

Parasitilogistis 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2



 
 

      

    
   7 الصفحة  

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                    

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت. ...  

 إضافة مواضيع أخرى مثل:    

  -1 

     

 


