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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 يخ انحهخ انغبيؼخ االههيخكه انًؤسسخ انزؼهيًيخ .1

 رمُيبد انًخزجشاد انطجيخ  / انًشكز ؼهًي انمسى ان .2

 انؼًهيانطفهيبد  اسى / سيز انًمشس .3

 اسجىػيب أشكبل انحضىس انًزبحخ .4

 ونًاالانفظم االول وانضبَي / انسُخ انذساسيخ  انفظم / انسُخ .5

 جىع(سبػخ ثبالس 8)ثىالغ  سبػخ  121 )انكهي(ػذد انسبػبد انذساسيخ  .6

 2020/12/12 ربسيخ إػذاد هزا انىطف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 كٌفٌة استخدام المجهرالتعرف على المجهر و .1
 انزؼشف ػهً طشق ػزل انطفهيبد وطشق رظجيغهب-2

 انزؼشف ػهً انًظطهحبد انؼبيخ انًسزخذيخ في انطفهيبد -3

 انزؼشف ػهً انطشيمخ انًُبسجخ نؼزل ورشخيض كم طفيهي -4

 شق اَزشبس واَزمبل انطفهيبدانزؼشف ػهً ط -5
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 ؛البرنامج.

 وطشائك انزؼهيى وانزؼهى وانزمييى ًمشسبد انيخشع .11
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  هذاف انًؼشفيخ األ -أ
 يزؼشف انطبنت ػهً االعهزح انطجيخ  -1أ
 يزؼشف انطبنت ػهً كيفيخ  ػًم االعهزح انطجيخ -2أ

 يزؼشف انطبنت ػهً دوسح حيبح انطفيهيبد انطجيخ  -3أ
 ائم انطفيهيبد انطجيخ يزؼشف انطبنت ػهً ػى  -4أ

 يزؼشف انطبنت ػهً يؼبنغخ انطفيهيبد انطجيخ   -5أ

 

  ًمشس.انخبطخ ثبن يخانًهبساراألهذاف   -ة 

 انًخزهفخ.االعهزح انًخزجشيخ اكزسبة انًهبسح انكبفيخ نهزؼبيم يغ  – 1ة

وانًحبفظخ  رشغيغ انطبنت في انًخزجش ػهً يؼشفخ  كيفيخ ػًم االعهزح وكيفيخ انزؼبيم يؼهب – 2ة

 ػهيهب.

 يكزست انطبنت يهبسح ػهً اسزخذاو االعهزح  - 3ة

     -4ة
 طشائك انزؼهيى وانزؼهى      

 انًحبظشاد -1

 حهمبد انًُبلشخ  -2
 وسبئم ايضبػ )ػشع االعهزح فيذيىيب ، انجشايظ االنكزشوَيخ انًخزجشيخ  -3
  Data showاسزخذاو  -4

 
 طشائك انزمييى      

 .انزحشيشيخ االخزجبساد -1

 .وانًشبسكبد داخم انًخزجش  ًهيخانزمبسيش انؼ -2

 .االسئهخ انًجبششح اصُبء انًخزجش -3

 
 األهذاف انىعذاَيخ وانميًيخ  -ط

 وانززايه ثهب.ثبنزؼهيًبد واخالليبد انًؤسسخ انزؼهيًيخ  رؼشيف انطبنت -1ط

 زجش.واهًيزهب في انًخ وانساليخ ثبأليٍثبنزؼهيًبد انًخزجشيخ انخبطخ  رؼشيف انطبنت -2ط

 .اسزمجبل انًؼهىيبد انًمذيخ في انًخزجش واالسزفبدح يُهب في حيبره انًهُيخ -3ط

  رشسيخ اسهىة انحىاس ثيٍ انطبنت واالسزبر. -4ط

 يسزمجم ويزمجم انًؼشفخ -5ط

 
 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهيخ انزىظيف وانزطىس انشخظي (.انزأهيهيخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 رهيأد انطبنت نهؼًم ضًٍ فشيك ػًم نزؼزيز انؼًم انغًبػي. -1د

 انًخزجشيخ.هؼًم ػهً انؼذيذ يٍ االعهزح رهيبد انطبنت ن -2د

 يًًُ ػًم انطبنت في انًخزجشاد   -3د
 يكزست انطبنت انمذسح ػهً عًغ وحفع انؼيُبد -2د

 يكزست انطبنت انمذسح ػهً انزشخيض-3د

    -4د
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 بنٌة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم

التعرف على  عملً 2 االول
المعلومات والقوانٌن 

الخاصة باالمن 
 والسالمة المختبرٌة
و التعرف على 

المصطلحات العامة 
 فً علم الطفلٌات

 

Strategies for 

Recent 

classification of 

parasite 

* Systematic 

grouping of 

parasites* 

General terms 

used in 

parasitology 

 

طرٌقة القاء 
 المحاضرات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

طرق التعرف على  )عملً(2 الثانً
تشخٌص  وعزل 

 الطفلٌات

diagnosis of 

parasitic 

infection 

* Collection and 

transport of 

specimens for 

enteric 

pathogens 

* Factors 

interfering for 

all types of stool 

collection 

* Precaution in 

the procedure of 

collection of 

specimens 

طرٌقة القاء 
المحاضرات 
 وتطبٌق عملً

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

فحص  التعرف على عملً 2 الثالث
الستول وطرق 

 الفحص

Examination of 

stool sample 

a) Macroscopic 

examination of 

stool 

b) Microscopic 

examination of 

wet mounts 

طرٌقة القاء 
 المحاضرات
 وتطبٌق عملً

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

 تعرٌف الطالب  عملً 2 الرابع
المحالٌل المستخدمة 
وطرق تحضٌرها 

 واستخدامها

Preparation of 

solutions for wet 

mount; the 

advantages and 

طرٌقة القاء 
 المحاضرات 
 وتطبٌق عملً

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات



  
 4الصفحة 

 
  

disadvantages 

of each solution: 

* Saline solution 

* Iodine 

solutions 

* Eosin solution 

 االيزحبٌ االول / عملً 2 االخامس
/ 

اختبار 
 تحرٌري

تحضٌر المواد  عملً 2 السادس
الحافظة والمثبتات 

 ركبةللشرائح الم
* محلول فورمالٌن 

(5-7)٪ 
 *PVA  كحول(

 بولً فٌنٌل( كمثبت
 * مثبت شودٌن

Preparation of 

preservatives 

and fixatives for 

mounted slides 

* Formalin 

solution (5-7%) 

* PVA 

(Polyvinyle 

alcohol) as 

fixative 

* Schaudinns 

fixative 

طرٌقة القاء 
المحاضرات  
 وتطبٌق عملً

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

التشخٌص المختبري  عملً 2 السابع
 للطفٌلٌات المعوٌة

* الطرق الروتٌنٌة 
المتبعة فً 

 التشخٌص المخبري
 

Laboratory 

diagnosis of 

enteric protozoa 

* The routine 

methods used in 

laboratory 

diagnosis 

 

طرٌقة القاء 
المحاضرات 
 وتطبٌق عملً

 اختبارات
شفهٌة 
 وكوزات

طرق التركٌز أنواع  عملً 2 الثامن 
الغرض منها 
استخدام طرق 

 التركٌز

Concentration 

methods; types, 

purpose to use 

concentration 

methods 

طرٌقة القاء 
 المحاضرة 

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

 االيزحبٌ انضبَي االمتحان الثانً عمل2ً التاسع
/ 

اختبار 
 تحرٌري

تطبٌق األسالٌب  عملً 2 عاشراال
المناعٌة فً 

تشخٌص الطفٌلٌات 
 فً

 جنرال لواء
* الكشف عن 

األجسام المضادة فً 
مصل المرضى 
الذٌن ٌعانون من 

Application of 

immunological 

methods in the 

diagnosis of 

parasite in 

general 

* Detection of 

antibodies in 

serum of 

طرٌقة القاء 
المحاضرة  
ومشاهدة 
 السالٌدات

ارات اختب
شفهٌة 
 وكوزات
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 البروتوزوا المعوي
 )إلٌسا(

* الكشف عن 
المستضدات فً 

عٌنة البراز 
 للمرضى المصابٌن

البروتوزوا المعوي 
 )إلٌسا(

patients with 

enteric protozoa 

(ELISA) 

* Detection of 

antigens in stool 

specimen of 

patients with 

enteric protozoa 

(ELISA) 

الحادي 
 عشر

التفرٌق بٌن مسببات  عملً 2
األمراض 

Entamoebahi
stolytica و 

Entamoebadi
spar  متطابقة

شكلٌا غٌر مسببة 
 لألمراض

باستخدام المقاٌسات 
 المناعٌة

 

Differentiation 

of pathogenic 

Entamoebahistol

ytica and the 

morphologically 

identical non 

pathogenic 

Entamoebadispa

r 

using 

immunological 

assays 

 

 
طرٌقة القاء 

المحاضرة  ورؤٌة 
 سالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

الثانً 
 عشر

تطبٌق المقاٌسات  عملً 2
الجزٌئٌة فً 

 تشخٌص الطفٌلٌات

The application 

of molecular 

assays in the 

diagnosis 

ofparasites 

طرٌقة القاء 
 ضرة المحا

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

الثالث 
 عشر

 االيزحبٌ انضبنش االمتحان الثالث عملً 2
 

اختبار 
 تحرٌري

الرابع 
 عشر

األمٌبا الحٌة المسببة  عملً 2
لألمراض على 

 سبٌل المثال
Naegleriafowl

eri  &
Acanthamoeb

a spp. 
المورفولوجٌا ، 
الموطن ، طرٌقة 
العدوى ، المرحلة 

 اةالمعدٌة ، الحٌ
دورة والتشخٌص 

 المختبري

Free living 

pathogenic 

amoeba e.g 

Naegleriafowleri

&Acanthamoeba 

spp. 

Morphology, 

habitat, mode of 

infection, 

infective stage, 

life 

cycle and 

laboratory 

diagnosis 

طرٌقة القاء 
المحاضرة  
ومشاهدة 
 السالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

اختبارات طرٌقة القاء Blastocystishomiالمتبرعمة الكٌسٌة  عملً 2 الخامس
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كعامل مسبب  عشر
لمتالزمة القولون 

 العصبً
مورفولوجٌا جمٌع 

األشكال ، والموئل ، 
 وطرٌقة العدوى ،
المرحلة المعدٌة 

والتشخٌص 
 المخبري

 

nis as the 

causative agent 

of irritable 

bowel syndrome 

Morphology of 

all forms, 

habitat, mode of 

infection, 

infective stage 

and laboratory 

diagnosis 

 

المحاضرة  
ومشاهدة 
 السالٌدات

شفهٌة 
 وكوزات

السادس 
 عشر

سوط األنسجة مثل  عمل2ً
جنس المثقبٌة 
 وجنس اللٌشمانٌا

التشخٌص 
المختبري؛ الطرق 
 الروتٌنٌة المناعٌة

المقاٌسات 
 الجزٌئٌةوالمقاٌسات 
 

Tissue 

flagellates 

e.gGenus 

Trypanosoma&

Genus 

Leishmania 

Laboratory 

diagnosis; 

routine methods, 

immunological 

Assays and 

molecular assays 

 

طرٌقة القاء 
 المحاضرة 

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

السابع 
 عشر

خصائص اللقاحات  عملً 2
المثالٌة. لقاح 

 لطرٌقاللشمانٌا فً ا
 

Properties of 

ideal 

vaccines.leishma

nia Vaccine in 

trail 

 

طرٌقة القاء 
 المحاضرة

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

شعبة  عملً 2 18
Apicomlexa 

الخصائص الرئٌسٌة 
للمجموعة ، البنٌة 

 التحتٌة
 العقدة القمٌة

 

Phylum 

Apicomlexa; 

Main properties 

of the group, 

ultrastructure of 

the apical 

comlex 

 

القاء محاضرة 
ومشاهدة 
 السالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

 االمتحان الرابع عمل2ً 19
 

 االيزحبٌ انشاثغ

 
 

اختبار 
 تحرٌري

الكوكسٌدٌا المعوٌة  عملً 2 20
مثل 

Cryptosporidi

Intestinal 

coccidian e.g 

Cryptosporidiu

حاضرة القاء م
ومشاهدة 
 السالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات
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um parvum 
علم التشكل والموئل 

وطرٌقة العدوى 
والمرحلة المعدٌة 

ودورة الحٌاة 
التشخٌص و

المخبري مع 
التركٌز بشكل 

خاص على تقنٌة 
Ziehl-Neelsen 

m parvum 

Morphology, 

habitat, mode of 

infection, 

infective stage, 

lifecycle and 

laboratory 

diagnosis with 

special emphasis 

on Ziehl-

Neelsen 

technique 

 عملً 2 21
الكوكسٌدٌا خارج 

األمعاء مثل 
التوكسوبالزما 

جوندي محاضرة 
 موجزة عن

المورفولوجٌا ، 
الموائل ، أنماط 

العدوى ، المراحل 
المعدٌة ، دورة 

 الحٌاة
 

Extra-intestinal 

coccidian 

e.g.Toxoplasma 

gondiiBrief 

lecture on 

morphology, 

habitat, modes 

of 

infection,infecti

ve stages, life 

cycle 

 

القاء محاضرة 
ومشاهدة 
 السالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

 عملً 2 22

طرق التشخٌص 
المختبري تشمل: 
 الكشف المباشر عن
طفٌلً؛ الطرق 

المصلٌة والمقاٌسات 
 الجزٌئٌة

 

Methods of 

laboratorydiagn

osis includes: 

Direct detection 

of the 

parasite; 

Serological 

methods& 

Molecular 

assays 

 

 القاء محاضرة 
اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

جنس المتصورة  عملً 2  23
والمصطلحات 
المستخدمة  فً 
المالرٌا ودورة 

 الحٌاة
 

Genus 

Plasmodium; 

Terms used in 

malaria& Life 

cycle 

 

 القاء محاضرة 
ختبارات ا

شفهٌة 
 وكوزات

تشمل طرق  عملً 2 24
التشخٌص المخبري 

 ما ٌلً:

Methods of 

laboratory 

diagnosis 

القاء محاضرة 
 وتطبٌق عملً

بارات اخت
شفهٌة 
 وكوزات
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تحضٌر واكتشاف  -
الطفٌلٌات فً 
مسحات الدم 

 السمٌكة والرقٌقة
تحضٌر بقع  -

 الجٌمسا واللٌشمان
اختبار طبقة  -

البافً الكمٌة 
(QBC) 

اختبار غٌر  -
 مجهري

اختبارات  -
التشخٌص السرٌع 

(RDTs 

include: 

- Preparation 

and detection of 

parasite in thick 

and thin blood 

Smears 

- Preparation of 

Geimsa and 

leishman stains 

- Quantitative 

Buffy Coat 

(QBC) test 

- Non 

microscopic test 

- Rapid 

Diagnostic Tests 

(RDTs 

 عملً 2 25

مقدمة فً تصنٌف 
 الدٌدان الطفٌلٌة إلى:
الدٌدان المسطحة 
التً تشمل ؛ فئة 

Cestoda  &
Class 
 ترٌماتودا

 

Introduction to 

Helminths 

Classification of 

helminthes into: 

Phylum 

Platyhelminths 

which includes; 

Class Cestoda& 

Class 

Trematoda 

 

 القاء محاضرة 
اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

الشخصٌات العامة  عملً 2 26
لـ: 

Platyhelminth
s  وClass 

Cestoda 
 

General 

characters of: 

Platyhelminths& 

Class Cestoda 

 

 القاء محاضرة 
اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

بما  Taeniaجنس  عملً 2 27
فً ذلك 

Taeniasaginat
a  &T. soluim 

ولوجٌا ، المورف
الموائل ، طرٌقة 
العدوى ، المرحلة 
المعدٌة ، دورة 

 الحٌاة و
التشخٌص المخبري 

Genus Taenia 

including 

Taeniasaginata

&T. soluim 

Morphology, 

habitat, mode of 

infection, 

infective stage, 

life cycle and 

laboratory 

القاء محاضرة 
ومشاهدة 
 السالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات
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التفرٌق بٌن النوعٌن 
 فً المختبر

diagnosis;differe

ntiate between 

both ,species in 

labrotory 

 عملً 2 28

مالحظات المشوكة
قصٌرة عن الطفٌل 

 مع
التركٌز على طرق 
التشخٌص )الكشف 

 (Agعن بعض 

Echinococcusgr

anulosusShort 

notes on the 

parasite with 

special 

emphasis on the 

methods of 

diagnosis 

(detection of 

certain Ag) 

القاء محاضرة 
 وسالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

 عملً 2 29

جنس البلهارسٌا 
بشكل عام مع 
التركٌز على 

 األنواع المتوطنة
البلهارسٌا فً 

العراق استخدام 
 تقنٌة خاصة فً

فحص عٌنة البول 
)ترشٌحها بواسطة 

Schisto-kit )
 كطرٌقة مباشرة

andimmunobl
ot  كطرٌقة غٌر

 مباشرة
 

Genus 

Schistosoma in 

general with 

emphasis on the 

species endemic 

in Iraq 

Schistosomahae

matobium the 

use of special 

technique in the 

examination of 

urine sample 

(filtration by 

Schisto-kit) as 

direct method 

andimmunoblot 

as indirect 

method 

 

القاء محاضرة 
ومشاهدة 
 السالٌدات

اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

 عملً 2 30
  االيزحبٌ انخبيس 

اختبار 
 تحرٌري

شعبة النٌماتودا  عملً 2 31
 بشكل عام

مالحظات قصٌرة 
على 

Ascarislumbri
coides  ،

Enterobiusver
micularis ، 

Ancylostomad

Phylum 

Nemathelminths 

in general 

Short notes on; 

Ascarislumbrico

ides, 

Enterobiusvermi

cularis, 

Ancylostomaduo

 القاء محاضرة 
اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات
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uodenale ،
Strongyloides

stercoralis 
 

denale, 

Strongyloidesste

rcoralis 

 

 عملً 2 32
تقنٌة كاتو كاتٌس 
المعدلة لفحص 
 اللطاخة السمٌكة ،

تطبٌق مسحة الشرج 
 لدودة الدبوس

 

Modified Kato-

Katis technique 

for examination 

of thick smear, 

application of 

anal swab for 

pin worm 

 

 القاء محاضرة 
اختبارات 
شفهٌة 
 وكوزات

-Haradiتقنٌة  عملً 2 33
Mori  لزراعة

الدٌدان الخطافٌة 
 والكشف عنها

الٌرقات 
rhabditiform و 
filariform 

Haradi-Mori 

technique for 

cultivation of 

hook worm and 

detection of 
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 عمل2ً 34
 / سادساالمتحان ال /

اختبار 
 تحرٌري
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 م ثحىس ورمبسيش يىسؼخ ػٍ اخش انًؼهىيبد انزي وطم نهب انؼهى انحذيش ػٍ انًىاضيغ انًذسسخ.ػً

 

 

 انجُيخ انزحزيخ  .13

 انًحبضشاد ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 )انًظبدس(  ـ انًشاعغ انشئيسيخ 2

 انكزت انزي رزحذس ػٍ االعهزح انًخزجشيخ 
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         اـ انكزت وانًشاعغ انزي يىطً ثهب        

 ( انًغالد انؼهًيخ ، انزمبسيش ،.... ) 
 االثحبس انؼهًيخ في االخزظبص

ة ـ انًشاعغ االنكزشوَيخ، يىالغ االَزشَيذ 

.... 
 االَزشَيذ


