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 وصف المقرر

 

 

  الطب البیطري \جامعة  القادسیة المؤسسة التعلیمیة .۱

 االحیاء المجھریة والطفیلیات  / المركز علمي القسم ال .۲
  

   الطفیلیات اسم / رمز المقرر .۳

 محاضرة عملیة) \(محاضرة نظریة اسبوعيدوام  أشكال الحضور المتاحة .٤

 فصلي /فصالن في السنة الدراسیة  الفصل / السنة .٥

 ساعة۹۰ (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .٦

 ۲۰۱٦\٤\۲۸ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .۷

 أھداف المقرر .۸
 تخریج طلبة قادرین على : -۱

  لیات.فیما یتعلق بعلم الطفیالعمل في مجال الطب البیطري لدیھم معرفة نظریة وتطبیقیة  - 
 
 الحصول على المھارات المطلوبة لخطة ما بعد التخرج ( الدراسات العلیا) . -

 خارجیة من قبل ھیئات محلیة/إقلیمیة /دولیة. التقدیم الختبارات -

 الطفیلیة مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض -
 وعالجھا طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیةا

 الطفیلیات االنواع المختلفة من  زوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیةت- 

 .واحتمالیة انتقالھا الى االنسان لتي تصیب الحیوانات واھمیتھا وخطورتھاا

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



تزوید الطلبة بمھارات العمل في المختبرات العلمیة والبحثیة ودراسة اھمیة االنواع المختلفة من  -

 الطفیلیات التي تصیب الحیوانات واھمیتھا وخطورتھا.

  

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررمخرجات ال .۱۰

 -: ھداف المعرفیة األ -أ
في مجال الطب البیطري على البیطریة م الطفیلیات تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم لعل -۱أ

 المستوى المحلي .
في مجال الطب البیطري على  البیطریة م الطفیلیات لعلتمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  -۲أ

 المستوى الدولي .
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم للوسائل المتبعة في التعامل مع  المسببات المرضیة   -۳أ

 و طرق التشخیص المختبري في الواقع المحلي.ودورات حیاتھا  الطفیلیة بمختلف اصنافھا وانواعھاالمجھریة 
تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم  للوسائل المتبعة في  التشخیص المختبري على المستوى  -٤أ

 الدولي .
 .  الطفیلیات تمكین الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم الساسیات علم   -٥أ

المختبري وكیفیة تعریف الطالب بالعمل المختبري وتطبیق المعلومات النظریة وربطھا بواقع العمل  -٦أ

 .تطبیق االختبارات التشخیصیة وطرق الفحص المختبري باختالفھا

 
   

  .مقررالخاصة بال یةالمھاراتاألھداف   -ب 
في مجال الطب  الطفیلیةتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالمراض الناتجة عن المسببات  .- ۱ب

 البیطري وطرق تشخیصھا مختبریا
 تحت المجھر .  الطفیلیاتتمكین الطلبة من فحص وتشخیص انواع   - ۲ب

 باللغة االنكلیزیة .  الطفیلیة واسمائھاتمكین الطلبة من تطویر معرفة اسماء المسببات المرضیة   - ۳ب

 .المرتبطة بالثروة الحیوانیة الطفیلیة تمكین من التشخیص المختبري لالمراض   -٤ب
مھارات تفكیر وتحلیل تمكن من التوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض   -٥ب 

 الطفیلیةوعالجھا طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة .

مھارات االستخدام والتطویر الذاتي تمكن من المنافسة مع االخرین في سوق العمل والتقدیم للدراسات -٦ب 
 ات تقوم بھا جھات محلیة ودولیة وإقلیمیةالعلیا وخوض اختبار

 طرائق التعلیم والتعلم      
المشاكل   تزوید الطلبة باالساسیات والمواضیع اإلضافیة المتعلقة بمخرجات التعلیم السابقة للمھارات، لحل  

 .العلمیة 



 الطفیلیة .المسببات بعض  شخیصت فحص و الطلب من الطلبة خالل المختبرات العملیة بالتوصل الى-- 

 .من قبل الكادر االكادیمي الطفیلیة  المسببات المرضیةتشخیص مجموعة من - 

 .مساھمة الطلبة باالشتراك الفعلي في االختبارات- 

 
 
 
 
 طرائق التقییم      

 أمتحانات یومیة باسئلة متعددة الخیارات التي تتطلب مھارات علمیة.- 

 إمتحانات یومیة باسئلة علمیة.- 

 درجات مشاركة السئلة المنافسة للمواضیع الدراسیة.- 

 وضع درجات للواجبات البیتیة.- 

 
 
 
 
 

 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج
 الطفیلیات.التحلیل للمواضیع المرتبطة باإلطار الفكري لعلم وتمكین الطلبة من التفكیر  -۱ج

واختالف  للطفیلیاتالشكلیة والزرعیة بالصفات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة -۲ج

 .طرق المعیشة والتغذیة 
والمناعة  الطفیلیة الناتجة عن المسببات  تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للمواضیع المتعلقة باالمراض -۳ج

 .ضد ھذه االمراض
وطرق  الطفیلیة لكیفیة التعامل المختبري مع العینات والمسببات تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل   -٤ج

 تشخیصھا.
تمكین الطلبة من التفكیر والتحلیل للتوصل الى التشخیص المختبري للعوامل المسببة لالمراض الطفیلیة -٥ج 

 وعالجھا طبقا للمعاییر المحلیة واالقلیمیة والدولیة .
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 الساسیات والمواضیع المتعلقة بمخرجات التفكیر والتحلیل.االطلبة ب تزوید-

تطلب ضوع المطروح والذي یمواللمناقشة النظریة والعملیة  خالل المحاضرات من تكوین مجموعة نقاشیة -

 .واالستنتاجالتفكیر والتحلیل 

ا، وكیف، ومتى، ولماذا ) الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ( ماذ -

 لمواضیع محددة.



 

 .مختلفة علمیة  إعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات-

 تدریس الطلبة كیفیة بناء طرق التفكیر والتحلیل. -
 
 
 

 طرائق التقییم    
 امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا.- 

 الدراسیة .تتعلق بالمادة ونقاشیة  درجات مشاركة السئلة منافسة - 

 . واالمتحانات السریعة والمفاجئة درجات محددة للواجبات البیتیة- 

 
 
 
 

 المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).التأھیلیة المھارات العامة و -د 
 .وعینات تخص المقرر  تمكین الطلبة من إستخدام نماذج واشكال -۱د

 . فیما یتعلق باالختصاص تمكین الطلبة من إجتیاز مقابالت العمل -۲د

 تمكین الطلبة من إجتیاز أختبارات مھنیة تنظم من قبل جھات محلیة/إقلیمیة/ دولیة . -۳د

 تمكین الطلبة من تطویر ذاتي مستمر لما بعد التخرج.  -٤د



 بنیة المقرر .۱۱

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

الوحدة / أو اسم 
 الموضوع

طریقة 
 التعلیم

طریقة 
 التقییم

تعریف الطلبة بمقدمة عن  1 1
 علم الطفیلیات والمصطلحات

   االنكلیزیة

Introduction and 
definitions of terms 

تزوید الطلبة 
باالساسیات 
والمواضیع 

المتعلقة 
 بمخرجات
 الموضوع 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

تعریف الطلبة بتأثیر  1 2
 الطفیلیات على المضائف 

Effects of parasites on 
their hosts 

تمكین الطلبة   -
من تطویر معرفة 
تاثیرات الطفیلیات 

 على مضائفھا

امتحانات یومیة 
 باسئلة حلھا ذاتیا

بطرق انتقال تعريف الطالب  1 3
 الطفیلیات 

Transmission of 
parasite infestation 

تمكین الطلبة من 
تطویر معرفة 

الطرق المختلفة 
النتشار الطفیلیات 

 باختالف انواعھا

إمتحانات یومیة -
 باسئلة علمیة

تمكین الطلبة من الحصول  1 4
على المعرفة والفھم  

تتبع  للوسائل المتبعة في
 حیاة الطفیلیاتدورات 

Life cycles  تكوین مجموعة
خالل نقاشیة من 

المحاضرات 
النظریة والعملیة 

لمناقشة 
الموضوع 

المطروح والذي 
یتطلب التفكیر 

والتحلیل 
 واالستنتاج

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 .الدراسیة

تمكین الطلبة من التفكیر  1 5
والتحلیل للمواضیع المتعلقة 

باالمراض الناتجة عن 
والمناعة المسببات  الطفیلیة 

 االمراض.ضد ھذه 
 

Immunology  الطلب من الطلبة

مجموعةمن 

االسئلة التفكیریة 

خالل 

المحاضرات مثل 

( ماذا، وكیف، 

ومتى، ولماذا ) 

 لمواضیع محددة.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

بالعوائل تعریف الطالب  20 6

 Nematoda الطفیلیة

واجناسھا واالنواع التابعة 

لھا واالمراض المسببة لھا 

وطرق الكشف والتشخیص 

وتطبیق المعلومات النظریة 

وربطھا بواقع العمل 

المختبري وكیفیة تطبیق 

Phylum: Nematoda 
Families: Scarodidae, 
Hetrakidae, 
Subuluridae,  
Oxyuridae, 
Rhabditidae, 
Strongyloides, 
Trichonematidae, 
Ancylostomatidae, 
Trichostrongylidae, 
Dictyocaulidae, 
Metastrongyloidae, 
Trichuridae, 

تشخیص 

مجموعة من 

المسببات 

المرضیة الطفیلیة  

من قبل الكادر 

 االكادیمي

أمتحانات یومیة 

باسئلة متعددة 

الخیارات التي 

تتطلب مھارات 

 علمیة



االختبارات التشخیصیة 

وطرق الفحص المختبري 

 .باختالفھا

 

Trichinellidae, 
Spriuroidae, 
Fillariidae 

بالعوائل تعریف الطالب  12 7

الطفیلیة 

Platyhelminthes 

واجناسھا واالنواع التابعة 

لھا واالمراض المسببة لھا 

وطرق الكشف والتشخیص 

وتطبیق المعلومات النظریة 

وربطھا بواقع العمل 

المختبري وكیفیة تطبیق 

االختبارات التشخیصیة 

وطرق الفحص المختبري 

 .باختالفھا

 

Phylum: 
Platyhelminthes 
Families: Taeniidae, 
Anoplocephaliadae, 
Thysanosonidae, 
Davaineidae, 
Dipylidiidae, 
Hymenolepididae, 
Mesocestoidae, 
Diphllobothriidae 

تزویدالطلبة 

باالساسیات 

والمواضیع 

المتعلقة 

جات التفكیر بمخر

 .والتحلیل

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة
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 Trematodaالطفیلیة

واجناسھا واالنواع التابعة 

لھا واالمراض المسببة لھا 

وطرق الكشف والتشخیص 

وتطبیق المعلومات النظریة 

وربطھا بواقع العمل 

وكیفیة تطبیق المختبري 

االختبارات التشخیصیة 

وطرق الفحص المختبري 

 .باختالفھا

 

Phylum: Trematoda 
Families: Fasciolidae, 
Dicrocoelidae, 
Parmaphistomatidae, 
Schistosomatidae 

تكوین مجموعة  -

نقاشیة من خالل 

المحاضرات 

النظریة والعملیة 

لمناقشة 

الموضوع 

المطروح والذي 

التفكیر یتطلب 

والتحلیل 

 واالستنتاج.

 

درجات مشاركة 
السئلة منافسة  
ونقاشیة تتعلق 
 بالمادة الدراسیة

بالعوائل تعریف الطالب  30 9

 Protozoaالطفیلیة

واجناسھا واالنواع التابعة 

لھا واالمراض المسببة لھا 

وطرق الكشف والتشخیص 

وتطبیق المعلومات النظریة 

وربطھا بواقع العمل 

المختبري وكیفیة تطبیق 

Pylum: Protozoa 
Families: 
Trypanosomatidae, 
Trichomonadae, 
Monocercomonadidae
, Eimeriidae, 
Sarcocystidae, 
Cryptoseoridiidae, 
Plasmodiidae, 
Babesiidae, 
Theileriidae 

تشخیص 
مجموعة من 

المسببات 
المرضیة الطفیلیة  

من قبل الكادر 
 االكادیمي

إمتحانات یومیة 
 .باسئلة علمیة



 قاعة دراسیة\الطفیلیات مختبر \"البنیة التحتیة  .۱۲

 البيطرية الطفيليات علم  ـ الكتب المقررة المطلوبة ۱

 -Veterinary Protozology (المصادر)  ـ المراجع الرئیسیة ۲
veterinary Parasitology \William J Foreyt - 

   -Atlas of medical 
Helminthology and protozoology\ P.L,Chiqini\ 

A.H.Moody 
D.W.Manser 

  
 اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا                

 ) المجالت العلمیة ، التقاریر ،.... ( 
Essentials of veterinary parasitology\ Hany M. 
Elshelkha 2011 

Vetrinary parasitology\Lora Rickard Ballwebae - 

االنترنیت ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع 
.... 

يف علم  مواقع جلامعات حملية وعاملية وجمالت علمية ذات االختصاص
 الطفيليات البيطرية  

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .۱۳
   

التغییرات التي تتناسب و التطورات الحاصلة على المستوى المحلي  تحتاج الى بعض المناھج الدراسیةبعض 
 ببات االخرىطفیلیات والمسمن ال واالنواع المكتشفة حدیثاواالقلیمي

یعتمد بشكل اساس على الموارد البشریة بالفرع  وبالتالي المقرر بان نجاح البرنامج ( الفرع) الكلیة تؤمن 
دراسة الماجستیر لرفد الفرع بالتخصصات الغیر  والذي یتم تطویره من خالل فسح المجال للمعیدین الكمال

لة شھادة الماجستیر على إكمال دراسة الدكتوراه في نفس التخصص كذلك حث التدریسیین من حمة موجود

االختبارات التشخیصیة 

وطرق الفحص المختبري 

 .باختالفھا
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 Arthropoda الطفیلیة

واجناسھا واالنواع التابعة 

لھا واالمراض المسببة لھا 

وطرق الكشف والتشخیص 

المعلومات النظریة وتطبیق 

وربطھا بواقع العمل 

المختبري وكیفیة تطبیق 

االختبارات التشخیصیة 

وطرق الفحص المختبري 

 .باختالفھا

 

Phylum: Arthropoda 
Families: Ioxdidae, 
Argasidae, 
Sarcoptidae, 
Psoroptidae, 
Tabanidae, Culicidae, 
Psychodidae, 
Simuliidae, Oestridae, 
Calliphoridae, 
Anthomyidae, 
Cimicidae, 
Haematopinidae, 
Linognathidae, 
Superfamilies, 
Ischnocera, 
Amblycera 

الطلب من الطلبة 
خالل المختبرات 
العملیة بالتوصل 

الى فحص و 
تشخیص بعض 

 المسببات الطفیلیة

درجات مشاركة 
السئلة المنافسة 

للمواضیع 
 الدراسیة



ً  ضمن حاجة الفرع ومن المفید إیفاد التدریسیین الى الجامعات العالمیة واالقلیمیة لالطالع على اھم  ایضا
 تطورات إسالب التدریس والتقتنات الحدیثة

 
 
 

 

 


