
 
 

      

    
   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  تقنيات المختبرات الطبية   

  اسم / رمز المقرر .3  نظري      -طفيليات طبية

  أشكال الحضور المتاحة .4  الكتروني + مدمج 

  الفصل / السنة .5  سنوي

  الكلي)عدد الساعات الدراسية (  .6  ساعة  60

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7 م.د.ثريا خالد /  1-1-2021

  أهداف المقرر .8 

  التعرف على الشكل اخلارجي للطفيلي   -1 

  التعرف على دورة حياة الطفيلي  -2 

  التعرف على القدرة االمراضية للطفيلي   -3 

  التعرف على كيفية تشخيص الطفيلي -4 

  وابئية الطفيلي التعرف على  -5 

  التعرف على طرق االنتقال الطفيلي -6 



 
 

      

    
   2 الصفحة  

 10.  مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

 

  األهداف المعرفية   -أ

 يتعرف الطالب على الطفيليات الطبية    -1أ

 يتعرف الطالب على كيفية تشخيص الطفيليات الطبية  -2أ

يتعرف الطالب على دورة حياة    -4أ يتعرف الطالب على االمراض التي تسببها الطفيليات الطبية   -3أ

يتعرف الطالب على معالجة     -6أ  يتعرف الطالب على عوائل الطفيليات الطبية   -5أ الطفيليات الطبية 

  الطفيليات الطبية 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

يكتسب الطالب مهارة على جمع   - 2يكتسب الطالب مهارة على التشخيص للطفيليات ب  - 1ب 

 يكتسب الطالب مهارة على استخدام االجهزة   - 3العينات ب 

     

  طرائق التعليم والتعلم      

  المحاضرات  -1

 DATASHOW  2- استخدام  INTERACTIVE LECTURE 

 3- المحاضرة التفاعلية 

  المناقشة بعد انتهاء المحاضرة -4

  استخدام طريقة العصف الذهني من خالل األسئلة السريعة  -5

 األسئلة المباشرة اثناء المحاضرة  -6

  

  طرائق التقييم      

  quizzesامتحانات قصيرة  -1

    امتحانات فصلية و سنوية  -2

 حلقات دراسية ( سمنارات)   -3

  الحضور  -4

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

 يستقبل ويتقبل المعرفة   -3يلتزم باخالقيات المؤسسة الجامعية  ج-2ج

  يحس الطالب بما يعانيه المريض   -4ج

  طرائق التعليم والتعلم     



 
 

      

    
   3 الصفحة  

  المحاظرات النظرية والعملية  -1

 تدريب الطلبة في المختبرات و المستشفيات   -2

  

  طرائق التقييم    

  االمتحانات الفصلية والنهائية  -1

  quizzesاالمتحانات اليومية القصيرة   -2

  

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

 ينمى عمل الطالب في المختبرات   -1د 

-3يكتسب الطالب القدرة على جمع وحفظ العينات  د -2د 
  كتسب الطالب القدرة على التشخيص   ي

  
  البنية التحتية   . 11 

 Text book of Medical Parasitology 1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2  املصادر لكل مادة مقررة

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                االختصاصاجملالت العلمية يف  

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت    االنرتنيت  

....  

    

  خطة تطوير المقرر الدراسي   . 12 

    

  زيارة المختبرات التعليمية  -1

  زيارة المختبرات التعليمية  -2

 القاء سمنرات من قبل الطلبة  -3
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  بنية المقرر  . 13 

 طريقة   طريقة التقييم

  التعليم

  األسبوع  الساعات  مخرجات التعلم المطلوبة  اسم الوحدة / أو الموضوع

Quiz+  
 حضور

 Terms and definitions in نظري  

parasitology.  
Parasite ,host, symbiosis, 

ectoparasite, endoparasite  

,accidental parasite, obligate 

parasite, facultative parasite ,host 

parasite relation ship, scientific 

nomenclature, type of life cycles, 

type of hosts , mechanism  of 

antiparasitic drugs.   

  األول نظري   2   يتعرف الطالب على

Quiz+  
   حضور

 .Introduction to protozoology  نظري

Organell of locomotion, mode of 

living, reproduction, classification 

of protozoa.  

  الثاني  نظري2   يفهم الطالب الموضوع

Quiz+  
   حضور

 .Sacodina, Entamoeba histolytica  نظري

Biology , medical importance and 

clinical feature of amoebiasis:  
1-Intestinal amoebiasis.  
2-Extra intestinal amoebiasis. 

Lab. Diagnosis: 1.Direct method 

(G.S.E.).  
                            2.Indirect method 

(Serological tests).  

  الثالث  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  Entamoeba coli  نظري
Differntiation between E.  
histolytica & E.coli E. 

gingivalis.  
Biology, medical importance, Lab. 

Diagnosis.  

  الرابع  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  :4Small amoeba  نظري
Endolimax nana  
Iodamoeba butschlii.  
Biology of the stages,Lab.  
Diagnosis.  
  

  الخامس  نظري2    يفهم الطالب املوضوع

Quiz+  
   حضور

  .Mastigophora, general characters  نظري
Intestinal flagellates.  
Giardia lamblia.  
Chilomastix mesnali, 

Dieantamoeba fragilis.  
Biology & stages.  

  السادس  نظري2    يفهم الطالب املوضوع
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Diagnostic characters of all 

stages.  

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

 & Heamo- flagellates( blood  نظري

tissue flagellates),general 

characters.  
Developmental stages in the 

vertebrate & invertebrate hosts. 

Genus leishmania ,species of  

 الثامن   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 

  leishmania, biology, vector, 

medical importance of  
eachspecies, types of leishmaiasis 

, life cycle ,Lab. Diagnosis, 

incloding immunological tests.  

   

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 

cycle of the plasmodium , species 

of plasmodium.  

 الحادي عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

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
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Quiz+  
   حضور

 General discussion on malarial  نظري

parastes ,epidemiology, methods 

of diagnosis. Time to take clinical 

samples.  
Blood films.  

 الثالث عشر    نظري2    يفهم الطالب املوضوع

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

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  
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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.  
Diagnosis.  

 الثالث   نظري2    يفهم الطالب املوضوع

 والعشرون  

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  

Quiz+  
   حضور

السادس    نظري2    يفهم الطالب املوضوع  Entomology  نظري

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 السابع   نظري2    يفهم الطالب املوضوع  Sand fly, Black fly  نظري

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 الثامن   نظري2    يفهم الطالب املوضوع  Mosqiutoes  نظري

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 التاسع   نظري2    يفهم الطالب املوضوع  Ticks & Mites  نظري

 والعشرون  

Quiz+  
   حضور

 الثالثون   نظري2    يفهم الطالب املوضوع  Fleas  نظري

  
 14.   خطة تطوير المقرر  

  الدراسي 

  البنية التحتية   . 15 

 Classification of parasitology   1 ـ الكتب المقررة المطلوبة  

List of publiacations in parasitology 

Parasitisism 

Parasitilogistis 

 ـ المراجع الرئيسية (المصادر)    2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                    

  ( المجالت العلمية , التقارير ....,  )
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  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت. ...  

 إضافة مواضيع أخرى مثل:   

    -1 

    

  


