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 علم الطفيلياتمواصفات مقرر: 

 

i.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course  : 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 

 علم  الطفيليات

2.  

 ورقمه رمز المقرر

Course Code and 

Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
ثانيالفصل الدراسي ال – الثاني المستوى  

5.  

المتطلبات السابقة المقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites (if any) 

 

 أحياء دقيقة عام 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co-requisites (if any) 

 

- 

7.  

 درس له المقرريالبرنامج الذي 

Program (s) in which the 

course is offered 

 

 الوريوس لعلم األحياء الدقيقةبرنامج البك            

8.  

 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 نظام الدراسة

Study System 

 نظام ساعات معتمدة, فصلي

10.  
 معد مواصفات المقرر

Prepared By 

  د/ ابتسام الحمزي

11.  
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

Date of Approval 

 

 

 عة المعتمدة للعملي والتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس.السا :مالحظة

ii. وصف المقرر Course Description: 

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بالخصاااااائا العامة  لتوليات والديدان الطبية التي تصااااايب اإلنساااااان 

ئل والو بائياات ورر  انتقاال الطفيال واألمراض التي تسااااااببهاا ودورة حيااتهاا و العالقة بين الطفيال والعاا

 وتشخيا  اإلصابة والتحكم والسيطرة على االمراض والعالج

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

a1 -  التي تصيب اإلنسان يصف الشكل الظاهري ودورة الحياة للطفيليات الطبية 

a2 -  يصف اإلمراضية والعالمات السريرية واالعراض ومضاعفات اإلصابة بالطفيل 
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 a3 -  ة يشااارش تشاااخيا وعالج اإلصاااابات الطفيلية المختلفة ورر  الوقاية والتحكم في اصاااابات الطفيلي

 لتفراد والمجتمعات

b1-   يب األنسانالتي تصيستدل من األعراض على بعض األمراض الطفيلية 

 b2 - يستنتج تأثير الطفيليات على البيئة والمجتمع والعالقة بينها ويجد الحلول لها 

c1 - يفحا الطفيليات ومراحلها في اعضاء مختلفة 

c2 -   يفحا مجهريا الشكل الظاهري للطفيليات ومراحل يرقاتها في شرائح مصبوغة 

d1 -  روض مختصااارة حول علم الطفيليات وحلول مشااااكل يعمل ضااامن فريي ويتعاون مع زمالئه لتقديم ع

 البيئة

 

 

iv. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program 

Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(Course Intended Learning Outcomes) 
مخرجات التعلم المقصودة من 

 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  

a1 -  يصااااف الشااااكل الظاهري ودورة الحياة للطفيليات الطبية

 التي تصيب اإلنسان

 

  A1. التركيبية الخصائا يصف 

 والبيئية والفسيولوجية

 .الدقيقة للكائنات والجزيئية

a2 – مراضااااااية والعالمات السااااااريرية واالعراض يصااااااف اإل

 ومضاعفات اإلصابة بالطفيل

-  

a3–  يشرش تشخيا وعالج اإلصابات الطفيلية المختلفة

ورر  الوقاية والتحكم في اصابات الطفيلية 

 لتفراد والمجتمعات

-  

b1 -  التي يساااتدل من األعراض على بعض األمراض الطفيلية

 تصيب األنسان.

B2ختلفة لعلم . يوضح الطر  الم

التصنيف والتشخيا والعالج 

والتحكم في األمراض الميكروبية 

 المختلفة. 

b2-  يستنتج تأثير الطفيليات على البيئة والمجتمع والعالقة

 بينها ويجد الحلول لها

   

B4. يصف المشكالت ويقترش حلها 

c1- يفحا الطفيليات ومراحلها في اعضاء مختلفة 

 

C1ختلفة من . يعزل ويعرف أنواع م

الكائنات الحية الدقيقة 

-الفطريات-البكتريا-)الفيروسات

 الطحالب والطفيليات( 

C2 . يشخا الميكروبات المسببة

 لتمراض الميكروبية المختلفة

C4.  يطبي إجراءات السالمة المناسبة

المصاحبة للتقنيات الميكروبية 

 والمنهجية المختلفة.
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 مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم

Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف 

First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم

Knowledge and Understanding 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching 

Strategies 

 التقويم استراتيجية

Assessment 

Strategies 

a1-  لشااااااكاال الظاااهري ودورة الحياااة يصااااااف ا

 للطفيليات الطبية التي تصيب اإلنسان

 –المحاضاااااارة التفاعلية 

 المناقشة والحوار

تحريري أو  ل االمتحاااان ا

 الشفوي أو كوز

a2-  

 

يصاااااف اإلمراضاااااية والعالمات الساااااريرية 

 واالعراض ومضاعفات اإلصابة بالطفيل

 –المحاضرة التفاعلية 

 المناقشة والحوار

لتحريري أو االمتحان ا

 الشفوي أو كوز

a3-  يشاارش تشااخيا وعالج اإلصااابات الطفيلية

المختلفة ورر  الوقاية والتحكم في اصابات 

 الطفيلية لتفراد والمجتمعات

 –المحاضرة التفاعلية 

 المناقشة والحوار

االمتحان التحريري أو 

 الشفوي أو كوز

 

 نية( باستراتيجية التدريس والتقويم:    ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذه

Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

Intellectual Skills CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

C5.  يختار التقنيات المناسبة لتنظيم

وتحليل النتائج المعملية إلعداد 

 وتقديم التقارير واالورا  العلمي

c2-  يفحا مجهريااا الشااااااكاال الظاااهري للطفيليااات ومراحاال

 يرقاتها في شرائح مصبوغة

C1 يعزل ويعرف أنواع مختلفة من .

الكائنات الحية الدقيقة 

-الفطريات-البكتريا-)الفيروسات

 الطحالب والطفيليات( 

C2 .ات المسببة يشخا الميكروب

 لتمراض الميكروبية المختلفة

C4.  يطبي إجراءات السالمة المناسبة

المصاحبة للتقنيات الميكروبية 

 والمنهجية المختلفة.

d1-  يعمل ضاااااامن فريي ويتعاون مع زمالئه لتقديم

عروض مختصاااارة حول علم الطفيليات وحلول 

 مشاكل البيئة

D2 يستخدم مهارات التفاوض .

باإلضافة الى  والتواصل الفعال

 التكنولوجيا.

D5 يوظف المعارف في علم االحياء .

 الدقيقة لحل المشاكل ذات العالقة
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b1-   يسااتدل من األعراض على بعض األمراض

 التي تصيب األنسان.الطفيلية 

 –المحااااضاااااارة التفااااعلياااة 

رض ع -المناقشاااااااة والحوار 

 تقديمي

كتابة تقرير         

b2-  يستنتج تأثير الطفيليات على البيئة

 والمجتمع والعالقة بينها ويجد الحلول لها

 –المحااااضاااااارة التفااااعلياااة 

 عرض -المناااقشاااااااة والحوار

 تقديمي

 كتابة تقارير

 

 ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

Professional and Practical Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

c1-  يفحا ويعرف الطفيليااات ومراحلهااا في

 اعضاء مختلفة

الفحا –التطبيي العملي   كتابة التقارير 

c2-   يفحا مجهرياااا الشاااااااكااال الظااااهري

للطفيليات ومراحل يرقاتها في شاااااارائح 

 مصبوغة

 كتابة التقارير الفحا -التطبيي عملي

 

     رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم:

 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 

Transferable (General) Skills 

CILOs 

 استراتيجية التدريس

Teaching Strategies 

 استراتيجية التقويم

Assessment 

Strategies 

d1 -   يعمل ضاااااامن فريي ويتعاون مع زمالئه

لتقاااديم عروض مختصاااااارة حول علم 

 الطفيليات وحلول مشاكل البيئة

التعلم  –التطبيي العملي 

 الذاتي

 كتابة التقارير

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 

 

                                                       Theoretical Aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

Order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

التعلم 

 للمقرر

(CILOs) 

 الطفيليات 1

An introduction to 

Parasitology, biological 

relationship, types of 

parasitism. General 

1 2 

a1, 

a2,a3, 

b1, b2, 

d1 
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knowledge of parasites 

from the different phyla 

2 
 وليات اللحميةاأل

Sarcodina  

Subkingdom 

Protozoa 

(uniceluular) 

 An Introduction 

to Protozoa and 

their characters 

  Phylum 

Sarcomastigophora 

  Sub phylum 

Sarcodina  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

          1-Entamoeba 

histolytica 

 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

3 

 

 وليات السوطيةاأل

mastigophora 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2,b3, 

d1 
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diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

 Giardia-2              

lamblia 

               3-

Trichomonas 

vaginalis,   

4 
 وليات السوطيةاأل

mastigophora 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

              4-

Toxoplasam gondii 

             5-

Trypanosoma cruzi 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

5 
 وليات السوطيةاأل

mastigophora 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 
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treatment and 

protection or 

control  for:-  

                    6-

Leishmania. 

6 
 الهدبية األوليات

Ciliophora 

 Phylum: 

Ciliophora  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

             6-

Balantidium coli 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

7 
 ات معقدات القمةاألولي

Apicomplexa 

 Phylum : 

Apicomplexa  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

                   7-

Plasmodium 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 
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9 
 المسطحة الديدان

Platyhelminthes 

Subkingdom Metazoa  

(multicellular) 

 An Introduction to 

Helminths and their 

characters 
 

 Phylum Platyhelminthes 

 An Introduction to 

Platyhelminthes and their 

characters  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

               1- Schistosoma 

mansoni, Schistosoma 

haematobium 

 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

10 
 المسطحة الديدان

Platyhelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle,clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 
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              2- Fasciola 

          3-Echinococcus 

granulosus 

11 
 المسطحة الديدان

Platyhelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

               4-Taenia 

saginata 

              5- Taenia 

solium 

              6-H. nana 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

12 
 الخيطية الديدان

Nemathelminthes 

 Phylum 

Nemathelminthes  

 An Introduction to 

Nemathelminthes and 

their characters 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

protection or 

control  for:-  

              1-Ascaris 

lumbricoides, 

             

13 
 الخيطية الديدان

Nemathelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

             2-Ancylostoma 

duodenale 

             3- Enterobius 

vermicularis 

 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 

14 
 الخيطية الديدان

Nemathelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle, clinical 

significant, 

pathogenicity, 

diagnosis, 

treatment and 

protection or 

control  for:-  

            4-Trichinella 

spiralis 

1 2 

a1,a2, 

a3, b1, 

b2, d1 
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             5- Trichuris 

trichiura       

 

 2 1 مراجعة عامة  15

a1,a2, 

a3, b1, 

b2,c1, 

c2, d1 

عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي   

 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 === 

 

                                                  Practical Aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

Order 

 التجارب العملية/  تدريبات

Practical / Tutorials topics 

عدد 

 األسابيع

Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية

Contact 

Hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم

Course 

ILOs 

 2 1 مقدمة عن الطفيليات  1

a1, a2, 

a3, c1, 

c2, d1 

2-4 

 للشرر ا الهايئو والويوأ  و ايايا  شررئا م هريئية -

 السوطية اللحمية ولألوليات 

 بعض الحاالت المرضية عيناتتشخيا  -

 تحضير شرائح ألوليات لحمية وسورية -

3 6 

a2, a3, 

b1, b2, 

c1, c2, 

d1  

5 

 اليدبية ألولياتشئا م هريئية ل

 بعض الحاالت المرضيةعينات تشخيا  -

 هدبية تحضير شرائح ألوليات -

1 2 

a2, a3, 

c1, c2, 

d1 

6 

 هعقدات القمة ألولياتشئا م هريئية ل

1 2 

a2, a3, 

c1, c2, 

d1 

7 

 اهتحان نصفي

  

a1, a2, 

a3, c1, 

c2, d1 

8-10 

 الديدان المسطحةلويوأ شئا م هريئية 

 بعض الحاالت المرضيةعينات تشخيا  -
 وبيوضياللديدان المسطحة   تحضير شرائح -

3 6 

a2, a3, 

c1, c2, 

d1 

11-13 

 الديدان الخيطيةلويوأ شئا م هريئية 

  المرضيةبعض الحاالت عينات تشخيا  -
 وبيوضياللديدان الخيطية   تحضير شرائح -

3 6 

a2, a3, 

c1, c2, 

d1 

  1 اهتحان نيا ي 14

a1, a2, 

a3, c1, 

c2, d1 

 === 24 12 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية
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Number of Weeks /and Contact Hours Per 

Semester 

 

 :Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس 

 رة التفاعلية المحاضLectures 

  الحوار والمناقشةdiscussion 

  العصف الذهنيBrainstorming 

 حل المشكالت Problem solving 

  العروض العملية والمحاكاةSimulation Method Practical presentations&                 

  التطبيي العمليPractical in computer Lab (Lab works) 

 هام والتكاليف والم المشروعاتprojects 

  التعلم الذاتيSelf-learning 

  التعلم التعاونيCooperative Learning  

 تبادل الخبرات بين الزمالء 

 

 

vi.  االنشطة والتكليفاتTasks and Assignments: 

 م

N

o 

 االنشطة / التكليف

Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرج

ة 

المس

 تحقة

Mar

k 

ع أسبو

 التنفيذ

Week 

Due 

مخرجات 

 التعلم

CILOs 

(symbol

s) 

عمل تقارير قصايرة اسابوعية حول موضاوع المحاضارة  1

 6 فردي القادمة ومناقشة الطالب في بداية كل محاضرة
اسبوع

 d1 يا

2      

جمع عينات من المساااتشااافيات من مناري  -نزول ميداني 3

 محلية مختلفة وفحصها ودراستها معمليا
 3,4 4 جماعي

a1, a2, 

a3,b1, 

b2, c1, 

c2, d1 

4      

 === == Total Score  10إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 

 أنشطة التقييم 

Assessment Tasks 

أسوع 

 التقييم

Week 

due 

 الدرجة

Mark 

نسبة الدرجة 

إلى الدرجة 

النهائية 

Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم

CILOs 

(symbols) 

1 
 التكليفات والواجبات

 Tasks and Assignments 

النزول 

الميداني 

ايسووع 

3,4 

10 6.7% 
a1, a2, a3, b1, 

b2,c1,c2,d1,d2 
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 Quiz( 1كوز) 2
كل 

 اسبوع
5 3.3% 

a1, a2, a3,b1,  

3 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 

 الثاهن)ن(

السابع 

 )ع(

 

 

20+ 

20 
26.7% 

a1, a2, a3, b1, 

b2,c1,c2,d1, 

 Quiz( 2كوز) 4
كل 

 اسبوع
5 3.3% 

a1, a2, a3, b1, 

b2,c1,c2,d1, 

5 
 اختبار نهاية الفصل )عملي(

Final Exam (practical) 
14 30 20% 

a1, a2, a3, b1, 

b2,c1,c2. 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 60 40% 

a1, a2, a3, b1, 

b2. 

 Total  100 150 اإلجمالي%  

 

اتابة المئاجع للمقئر )اسم المؤلف، سنة النشئ، اسم ال تاب، :  Learning Resourcesمصادر التعلم 

 دار النشئ، بلد النشئ(.

 

 : ) ال تزيد عن مرجعين(Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1

Satoskar, A. R.; Simon,  G. L.; Hotez, P. J. and Tsuji,  M. ( 2009 ): Medical 

Parasitology. Landes Bioscience, 1002 West Avenue, Austin, Texas 78701, USA 

Phone: 512/ 637 6050; FAX: 512/ 637 6079 

Chiodini, P. L.; Moody, A. H. and Manser, D. W. (2001): Atlas of Medical 

Helminthology and Protozoology. Churchill Livingstone,  London.    

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .2

https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitology 

https://www.sciencedirect.com/topics/parasitology 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلي باآلتي:

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أسااااتاذ المقرر تقريرا بحضااااور وغياب الطالب للقساااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي، وإذا للطالب حضور المحا يسمح - ساعة لثالث مرات في الفصل الدرا ضرة إذا تأخر لمدة ربع 

تأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شاااااافويا من أسااااااتاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبي اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitology
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/parasitology
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التكليفات  يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ -

 ا.وتسليمه

خر في إذا تأخر الطالب في تسااااااليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأ -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصاااااافي أو النهائي تطبي عليه الئحة شاااااا ون  -

 الطالب.

ت والمشاااريع يحرم من الدرجة المخصااصااة في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفا -

 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخا ينتحل شخصية رالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبي الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 لخأي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... ا -

 

(1مقرر: اللغة اإلنجليزية ).2021\2020العام الجامعي:   

 

 علم الطفيليات :خطة مقرر

 

i.  معلومات عن أستاذ المقررInformation about Faculty Member Responsible for the 

Course 

 االسم

Name ابتسام الحمزي /د 

الساعات المكتبية 

 )أسبوعيا(

Office Hours 

6 

 فالمكان ورقم الهات

Location 

&Telephone 

No.  

قسم -كلية العلوم-جامعة صنعاء

شعبة األحياء -العلوم الحياتية

 الدقيقة 

الس

 بت

SA

T 

األش

 د

SU

N 

االثن

 ين

MO

N 

الثال

 ثاء

TU

E 

األربع

 اء

WE

D 

الخمي

 س

TH

U 

 البريد اإللكتروني

E-mail 

Drebtesam.hasan@ya

hoo.com 
      

  

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

1.  
 اسم المقرر

Course Title 

 علم الطفيليات

2.  
 رمز المقرر ورقمه

Course Code and Number 

 

3.  
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total 
 محاضرات

Lecture 

 عملي

Practical 

 تمارين/سمنار

Seminar/Tutorial 

2 1  3 

4.  
 المستوى والفصل الدراسي

Study Level and Semester 
لثانيالفصل الدراسي ا – ثانيالمستوى ال  
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5.  
المتطلبات السابقة للمقرر )إن 

 وجدت(

Pre-requisites  

 أحياء دقيقة 

6.  
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

Co –requisite 

 Noneال توجد 

7.  

ها البرنامج/ البرامج التي يتم في

 Program (s) inتدريس المقرر 

which the course is 

offered 

 برنامج البكالوريوس لعلم األحياء الدقيقة

8.  
 لغة تدريس المقرر

Language of teaching the 

course 

 االنجليزية

9.  
 مكان تدريس المقرر

Location of teaching the 

course 

 يةقسم العلوم الحيات–كلية العلوم  -جامعة صنعاء

 

 الساعة المعتمدة للعملي وللتمارين تساوى ساعتين فعليتين خالل التدريس. :مالحظة

iii.  وصف المقررCourse Description: علم الطفيليات 

يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب بالخصائا العامة  لتوليات والديدان الطبية التي تصيب اإلنسان 

بائياات ورر  انتقاال الطفيال واألمراض التي تسااااااببهاا ودورة حيااتهاا و  ئل والو العالقة بين الطفيال والعاا

 وتشخيا  اإلصابة والتحكم والسيطرة على االمراض والعالج

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 

a1 -  يصف الشكل الظاهري ودورة الحياة للطفيليات الطبية التي تصيب اإلنسان 

a2 -  اإلمراضية والعالمات السريرية واالعراض ومضاعفات اإلصابة بالطفيل يصف 

 a3 -   يشااارش تشاااخيا وعالج اإلصاااابات الطفيلية المختلفة ورر  الوقاية والتحكم في اصاااابات الطفيلية

 لتفراد والمجتمعات

b1-   التي تصيب األنسانيستدل من األعراض على بعض األمراض الطفيلية 

 b2 - ر الطفيليات على البيئة والمجتمع والعالقة بينها ويجد الحلول لهايستنتج تأثي 

c1 - يفحا الطفيليات ومراحلها في اعضاء مختلفة 

c2 -   يفحا مجهريا الشكل الظاهري للطفيليات ومراحل يرقاتها في شرائح مصبوغة 

d1 -  وحلول مشاااكل  يعمل ضاامن فريي ويتعاون مع زمالئه لتقديم عروض مختصاارة حول علم الطفيليات

 البيئة

 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم

Order 

 الوحدات

 ()الموضوعات الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

 األسبوع

Week 

Due 

الساعات 

 الفعلية
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Con. 

H 

 الطفيليات 1

An introduction to Parasitology, 

biological relationship, types of 

parasitism. General knowledge of 

parasites from the different phyla 

and Classification of parasites 

1 2 

2 
 اللحمية ايوليات

Sarcodina 

Subkingdom Protozoa 

(uniceluular) 

 An Introduction to 

Protozoa and their 

characters 

  Phylum 

Sarcomastigophora 

  Sub phylum Sarcodina  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

                    1-Entamoeba 

histolytica 

 

2 2 
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3 

 

 وليات السوطيةاأل

mastigophora 

Sub phylum mastigophora 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

lamblia Giardia-2                     

               3-Trichomonas 

vaginalis,              

3 2 

4 
 وليات السوطيةاأل

mastigophora 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

                    4-Toxoplasam 

gondii 

                    5-Trypanosoma 

cruzi 

 

4 2 

5 
 وليات السوطيةاأل

mastigophora 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

5 2 
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                    6-Leishmania. 

6 
 اليدبيةوليات األ

 

 Phylum: Ciliophora  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

                   6-Balantidium 

coli      

6 2 

7 
 ت هعقدات القمةايوليا

Apicomplexa 

 Phylum : Apicomplexa  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

                   7-Plasmodium      

7 2 

  8 امتحان نصفي  8

9 
 الديدان المسطحة

Platyhelminthes 

Subkingdom Metazoa  

(multicellular) 

 An Introduction to Helminths 

and their characters 
 

 Phylum Platyhelminthes 

 

9 
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 An Introduction to 

Platyhelminthes and their 

characters  

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

               1- Schistosoma mansoni, 

Schistosoma haematobium 

   

10 
 الديدان المسطحة

Platyhelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life 

cycle,clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

              2- Fasciola 

               3-Echinococcus 

granulosus 

10 2 

11 
 الديدان المسطحة

Platyhelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

               4-Taenia saginata 

              5- Taenia solium 

11 2 
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              6-H. nana 

12 

 
 الديدان الخيطية

Nemathelminthes 

 Phylum Nemathelminthes  

 An Introduction to 

Nemathelminthes and their 

characters 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

              1-Ascaris lumbricoides, 

              

12 2 

13 
 الديدان الخيطية

Nemathelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

             2-Ancylostoma duodenale 

             3- Enterobius vermicularis 

 

13 2 

14 
 الديدان الخيطية

Nemathelminthes 

The character, 

epidemiology, 

transmission, life cycle, 

clinical significant, 

pathogenicity, diagnosis, 

treatment and protection 

or control  for:-  

            4-Trichinella spiralis 

14 2 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

             5- Trichuris trichiura       

 

 2 15 مراجعة •  15

  16 اختبار نهاية الفصل )نظري( 16

    

 
 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
14 28 

 

                         :               Training/ Tutorials/ Exercises Aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

Orde

r 

 المهام / التمارين

Tutorials/ Exercises   

 األسبوع

Week 

Due 

الساعا

ت 

 الفعلية

Cont. 

H 

 2 1 مقدمة عن الطفيليات 1

2-4 

لألوليات  للشرررررر ا الهايئو والويوأ  و ايايا  شررررررئا م هريئية -

 السوطية اللحمية و

 رضيةبعض الحاالت المعينات تشخيا  -

 تحضير شرائح ألوليات لحمية وسورية -

2,3,4 6 

5 

 اليدبية ألولياتشئا م هريئية ل-

 بعض الحاالت المرضيةعينات تشخيا  -

 ألوليات هدبيةتحضير شرائح  -

5 2 

 2 6 هعقدات القمة ألولياتشئا م هريئو ل 6

 7 7 اهتحان نصفي 7

8-10 

 الديدان المسطحةلويوأ شئا م هريئية -

 بعض الحاالت المرضيةعينات ا تشخي -
 وبيوضياللديدان المسطحة   تحضير شرائح -

8,9, 10 4 

11-13 

 الديدان الخيطيةلويوأ شئا م هريئية 

  بعض الحاالت المرضيةعينات تشخيا  -
 وبيوضياللديدان الخيطية   تحضير شرائح -

11, 12, 13 

4 

  Final Exam 14  اختوار نياية الفصا )عملي( 14

الي األسابيع والساعات الفعليةاجم  

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
12 24 

 

vi.  استراتيجيات التدريسTeaching Strategies: 

 Lecturesالمحاضرة التفاعلية  -

 discussionالحوار والمناقشة  -

 Brainstormingالعصف الذهني  -

 Problem solving حل المشكالت -

                 &Simulation Method Practical presentationsالعملية العروض والمحاكاة  -

 Practical in computer Lab (Lab works)التطبيي العملي  -

 projectsوالمهام والتكاليف  المشروعات -
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 Self-learningالتعلم الذاتي  -

  Cooperative Learningالتعلم التعاوني  -

 تبادل الخبرات بين الزمالء -

 

  VII األنشطة والتكليفات  .Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشار/ التكليف

Assignments 

نوع 

التكليف 

)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

المستح

 قة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

1  

عمل تقارير قصااايرة اسااابوعية حول موضاااوع المحاضااارة القادمة 

 ومناقشة الطالب في بداية كل محاضرة

 اسبوعيا   6 فردي

2  

 
   

جمع عينااات من الترب من مناااري محليااة مختلفااة  -نزول ميااداني 3

 وفحصها ودراستها معمليا

 
 4 ,3 4 جماعي

4  

 
   

 Total Score 10  إجمالي الدرجة  

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م

No 

 أساليب التقويم

Assessment Method 

موعد)أسبوع( 

 التقويم

Week Due 

 الدرجة

Mark 

الوزن 

 النسبي%

Proportion 

of Final 

Assessment 

1 
 Tasks andالتكليفات والواجبات 

Assignments 

  نزول ميداني

4و3االسبوع   
10 

6.7% 

 %3.3 5 كل اسبوع Quiz( 1اختبار قصير ) 2

3 
)نظري  Midterm Exam اختبار نصفي

 وعملي( 

 الثامن )ن(

 السابع )ع(

20 

20 

26.7% 

 Quiz  5 3.3%( 2ر )اختبار قصي 4

 %20 30 13 اختبار عملي نهائي 5

 %40 60 16 اختبار نظري نهائي 6

 % Total  150 100المجموع  

 

viii.  مصادر التعلمLearning Resources  : اسم الم لف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد(

 النشر(.

 

 مرجعين(: )ال تزيد عن Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .3

 



 

 

 

 

 

 

 ئيس الجامعةر     نائب العميد لشئون الجودة         عميد الكلية               عميدة مركز التطوير وضمان الجودة          

 . د. القاسم محمد عباسأ               أ.م. د. هدي على العماد                          أ. د. عبده الكلي              د. إبراهيم لقمان      
 

Republic of Yemen 
Ministry of Higher Education & Scientific Research  

Council for Accreditation & Quality Assurance 

Sana’a University 

Faculty of Science 

 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجودة مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 

 جامعة صنعاء

 كلية العلوم

 

 

 

Satoskar, A. R.; Simon,  G. L.; Hotez, P. J. and Tsuji,  M. ( 2009 ): Medical 

Parasitology. Landes Bioscience, 1002 West Avenue, Austin, Texas 78701, USA 

Phone: 512/ 637 6050; FAX: 512/ 637 6079 

Chiodini, P. L.; Moody, A. H. and Manser, D. W. (2001): Atlas of Medical 

Helminthology and Protozoology. Churchill Livingstone,  London.    

 :Essential Referencesالمراجع المساندة  .4

Gosling,  P. J. (2005): Dictionary of parasitology . Taylor & Francis Group, 

LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group  

 .Electronic Materials and Web Sites etcالمصادر اإللكترونية ومواقع اإلنترنت...  .5

https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitology 

https://www.sciencedirect.com/topics/parasitology 

 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلي باآلتي:

 : danceClass Attenسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.75يلتزم الطالب بحضور  -

يقدم أسااااتاذ المقرر تقريرا بحضااااور وغياب الطالب للقساااام ويحرم الطالب من دخول االمتحان في  -

 % ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم.25حال تجاوز الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

سي، وإذا للطالب حضو يسمح - ساعة لثالث مرات في الفصل الدرا ر المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع 

تأخر زيادة عن ثالث مرات يحذر شاااااافويا من أسااااااتاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول 

 المحاضرة.

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20مقدار )ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر  -

 إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبي اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية. -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات  -

 وتسليمها.

إذا تأخر الطالب في تسااااااليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في  -

 تسليمه.

 :Cheatingالغش  5

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصاااااافي أو النهائي تطبي عليه الئحة شاااااا ون  -

 الطالب.

في حال ثبوت قيام الطالب بالغش او النقل في التكليفات والمشاااريع يحرم من الدرجة المخصااصااة  -

 للتكليف.

 :Plagiarismاالنتحال  6

 في حالة وجود شخا ينتحل شخصية رالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبي الالئحة الخاصة بذلك -

 :Other policiesسياسات أخرى  7

 استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأي سياسات أخرى مثل  -

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitology
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/parasitology
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