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طفيليات

مقرر الفصل

طفيليات

اهداف المادة

تعريف الطالب انواع الطفيليات ودورة حياتها وطرق عالجها والوقاية منها

اسم المادة

م.م .بان شاكر عبد االمير

التفاصيل االساسية للمادة
(النظري)علم الطفيليات  /تأليف اسماعيل عبد الوهاب الحديثي
الكتب المنهجية

عبد الحسين حبش عواد

(العملي) اساسيات علم الطفيليات العملي  /الدكتور عبد اللطيف موالن
السيد عصام سعد هللا سعيد

المصادر الخارجية

االنترنيت

الفصل الدراسي
تقديرات الفصل
%53
معلومات اضافية

المشروع

المختبر
الشهري

اليومي

%01

%3

-

االمتحان النهائي
%31

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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مقدمة عامة  ،تأريخ علعالم الطفيليات العالقات العامة مابين
الحيوانات
مميزات التطفل أ-الفوائد التي تجنيها الطفيليات من مضائفها
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ب-األضرار التي تجنيها الطفيليات من مضائفها،أنواع
التطفل
أنواع الطفيليات والمضائف
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1
6

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياة
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :أ.د .هيثم دمحم حماي العوادي
اللقب العلمي  :أستاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
اسم المحاضر الثالثي/العملي:م.م.بان شاكر عبد االمير
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :كلية التربية للبنات

المادة العملية

العالقات بين الكائنات الحية ،دراسة انواع التطفل
والمضائف وعالقتها مع الطفيل
دراسة انواع طرق تشخيص الطفيليات المعوية
والطفيليات الدموية
تتضمن ساليدات مجهرية للطفيلي اميبا النسيج
اميبا القولون الطور المتغذي  ،المتكيس

مداخل ومخارج العدوى ،العوامل المؤثرة في انتشار وكثافة
االصابات الطفيلية مراحل التطفل

اميبا اليود  ،االميبا القزمة  ،اميبا الثنائية الهشة

شعبة األبتدائيات،مميزات ومظاهر الشعبة (مميزات شعبة
األبتدائيات  ،تركيب الجسم) مظاهر الحياة للشعبة (التغذية،
الحركة ،التنفس ،األفراز،التكاثر،األبراز،النمو،األستجابة
للمحفزات،التكيس،تصنيف األبتدائيات)
صنف اللحميات ( Class:Sarcodinaمميزات
الصنف،انواع األبتدائيات وعالقتها باالنسان) -1أميبا
الزحار ( Entameoba histolyticaالطور
الخضري،الكيس،دورة الحياة،األمراضية،
الوبائية،التشخيص،الوقاية) -2اميبا القولون E. coli
-3اميبا البزاقة الداخلية القزمة Endolimax nana
-4اميبا اليود -5 Iodomoeba butschliiاألميبا الثنائية
الهشة -6 Dientamoeba fragilisاميبا الفم
-7 Entamoeba gingivalisاالميبات المرضية الحرة
المعيشة
صنف حامالت االسواط Class: Mastigophora
(مميزات الصنف) أ-سوطيات االمعاء والردهات وتضم
-1الجيارديا المعوية Giardia intestinalis
-2شفوي السياط المسنلي Chiomastix mesnili
-3المشعرات المهبلية Ttrichomonas vaginalis
-4مشعرات اللثة -5 T. tenaxالمشعرات المعوية T.
-6 hominisمشعرات األبقار T. foetus
ب-سوطيات الدم واألنسجة ويضم جنس اللشمانيا
-1اللشمانيا المدارية -2 Leishmania tropicaاللشمانيا
األحشائية L. donovani
جنس اليباتوسوما ويضم -1المثقبيات الغامبية
-2 Trypanosoma gambianseالمثقبيات األمريكية T.
 cruziصنف البوغيات الحيوانية Class: Sporozoa
وتضم جنس ( P. ، P. ovale، Plasmodium vivax
) P. malarae، falciparum
دراسة الدورة الالجنسية (االنفالقية) في جسم االنسان
الدورة الجنسية (المشيجية او البوغية) في جسم البعوضة
المقوسات الكوندية Toxoplasma gondii
صنف حامالت األهداف ( Class: Ciliphoraمميزات
الصنف) القريبات القولونية ( Blantidium coliجميع
الطفيليات المذكورة اعاله يتم دراسة الشكل وتركيب الطفيلي

الجيارديا المعوية الطور المتغذي والمتكيس

مشعرات المهبل  ،االمعاء  ،الشفوي السياطي المسنلي

تربانوسوما كروزي في الدم وفي عضالت القلب

امتحان الشهر االول
تربانوسوما الغامبية في الدم

اللشمانيا االحشائية في الوسط الزرعي  ،في الطحال
صنف البوغيات  ،طفيلي البالزموديوم  ،التكاثر الالجنسي

التكاثر الجنسي للبالزموديوم صنف الهدبيات البالنتديوم
طفيلي المالريا  ،انواعه  ،دورة الحياة
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دورة الحياة ،األمراضية  ،الوبائية ،التشخيص ،الوقاية)
شعبة الديدان المسطحة Phylum: Platyhelminthes
شعبة الديدان المسطحة  ،تركيب جدار الجسم ،الجهاز
الهضمي  ،الجهاز البولي  ،الجهاز العصبي  ،الجهاز
التناسلي  ،دورة الحياة)
صنف المخرمات ( Class: Trematodaمميزات الصنف
 ،رتبة احادية المنشأ،رتبة ثنائية المنشأ) مخرمات الكبد
-1 Liver fluckesدوددة حلزون الكبد Fasciola
-2 hepaticaمخرم الكبد الصيني Clonorchis
 sinensisمخرمات األمعاء -1 Intestinal fluckes
المخرم المعوي -2 Fasciolopsis buski
Heterophyes heterophyes

مقوسات كوندي  ،التكاثر الجنسي والالجنسي  ،دورة
الحياة
امتحان الشهر الثاني

عطلة نصف السنة
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مخرمات الدم  Blood fluckesمميزات عائلة
-1 Schistosomatidaeبلهارزيا المجاري البولية
-2 Scistosoma haematobiumبلهارزيا األمعاء S.
-3 mansoniبلهارزيا اليابانية S. jpanicum
مخرمات الرئتين  Lung fluckesالمخرم الرئوي الشرقي
 Paragonimus westermaiصنف الديدان الشريطية
 Class: Cestodaمميزات الصنف ،تركيب جدار الجسم،
اجهزة الجسم ،دورة الحياة
رتبة -1 Pseudophylidaeالدودة الشريطية البقرية
-2 Taenia saginataالدودة الشريطية الخنزيرية T.
-3 soliumالدودة الشريطية المشوكة الحبيبية
-4 Echinocoous granulosiusالدودة الشريطية
الكلبية ذات الفتحتين ( Dipylidium caninumجميع
الطفيليات المذكورة اعاله يتم دراسة الشكل وتركيب الطفيلي
 ،دورة الحياة ،األمراضية ،الوبائية ،التشخيص ،الوقاية)
شعبة الديدان الخيطية Phyulum: Nematoda
(مميزات الشعبة،غطاء الجسم،التراكيب المتخصصة الناشئة
عن سطح الجسم،اجهزة الجسم المختلفة،تصنيف
الشعبة)-1دودة التراخينا -2 Trichinella spiralis
الدودة السوطية Trichuris trichura
-3دودة الصفر الخراطيني -4 Ascaris lumbricoides
الدودة الشصية -5 Ancylostoma duodnleالدودة
المدورة Strongyloides stercoralis

مخرمات الكبد  ،فاشيوال دورة الحياة

مخرمات االمعاء

صنف الشريطيات  ،بيضة  ،الرأس  ،القطعة الناضجة ،
الحبلى شريطية بقرية وخنزيرية

الدودة الشريطية الحبيبية  ،الشكل العام  ،مقطع عرضي
بالكيس المائي

امتحان الشهر الثالث

تطبيــــــق

-6الدودة الفاسميدية -7 Wuchereria bancroftiدودة
المدينة ( Dranculus medinesisجميع الطفيليات
المذكورة اعاله يتم دراسة الشكل وتركيب الطفيلي،دورة
الحياة،التأثيرات المرضية
واالعراض،الوبائية،التشخيص،الوقاية)
شعية المفصليات  Phylum: Arthropodaمفصليات
األرجل المؤذية ( Harmful Arthropodsالصفات
العامة،جهاز الهضم ،جهاز االبراز ،الجهاز العصبي ،الجهاز
التناسلي) أهمية المفصليات ،تصنيف مفصلية األرجل صنف
الحشرات (الصفات العامة،رتب وتحت رتب صنف
الحشرات) -1الذباب المنزلي Musca domestica
-2ذباب االسطبل -3 Stomoxys calcitansذبابة الرمل
Phlebotomus papatasi
-4ذبابة اللواسن -5 Glossinaالقوارم (اكالت اللحوم)
-6 Sarchophagideaالنغف -7 Myiasisالبعوض
Mosquites
*القمل  Liceأ-القمل الماص (القمل البشري،قمل العانة)
ب-القمل العاض -1قمل الدواجن Menopon gallinae
-2قمل الجسم Menacanthus stramineus

الدودة السوجلة البيضة  ،الذكر  ،االنثى  ،الكيس الحاوي
على اليرقة في العضالت

دودة االسكارس واالنكلستوما بيضة  ،الذكر  ،االنثى ،
مقطع عرضي بذكر وانثى االسكارس

الدودة المستديرة  ،الدودة الفاسميدية  ،الدودة الدبوسية
ذكر  ،انثى  ،بيضة بعض الحشرات الطبية  ،البعوض
القمل  ،القراد  ،الحلم  ،البراغيث
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توقيع االستاذ :

*البراغيث -1 Fleasالبرغوث المهيج (المخرش) Pulex
-2 irritanusبراغيث Ctenocephalides
صنف العنكبوتيات -1 Class: Arachnidaرتبة
القراديات  Order: Acarinaأـالقراد -1Ticksعائلة
القراد اللين -2عائلة القرراد الصلب
ب-الحلم -2 Mitesرتبة العقارب Order:
-3 Scorpionoideaرتبة العناكب Order: Arenea

امتحان الشهر الرابع

توقيع العميد :

