
 

 

 توصيف مقرر دراس ي

 الصيدلة الكلية

 CPPH204 رمز املقرر  الطفيليات والفطريات  اسم املقرر 

 بيولوجيا املتطلب السابق: 2عملي  3نظري  4الساعات املعتمدة : 

املقرر جزء من برنامج 

 دراس ي للحصول على 

  املستوى املقترح للمقرر  اجازة في الصيدلة

 وصف املقرر: 

يهدف املقرر لتزويد الطالب باملعرفة األساسية فيما يخص بيولوجيا   عارف األساسية في علوم الطفيليات االنسانية.يقدم املقرر امل

الطفيلي ومضيفه واألمراض السريرية الناجمة عن هذه    الطفيليات ذات األهمية الطبية ودورة حياتها وأنواع املضيف والعالقة بين 

يف الطالب بطرق انتقال األمراض الطفيلية وبالتالي تحديد سبل الوقاية منها ويكتسب الطالب  العالقة. يهدف املقرر كذلك إلى تعر 

بعد دراسة هذا املقرر املهارات املطلوبة لتشخيص األمراض الطفيلية وتفسير نتائج الفحوصات املخبرية والنسيجية والطرق املتبعة  

لم الطفيليات الطبية من أساسيات تخصص املختبرات الطبية والتي قد  يعتبر عفي عالج األمراض الناجمة عن مختلف الطفيليات . 

 . يمارسها الطالب في حياته العملية بعد التخرج, أو يحتاج إلى استخدام اختباراتها وتحليل معطياتها كطبيب سريري ممارس

 محتوى املقرر 

 القسم النظري 

أفعال الطفيلي على – الطفيلية لي باملضيف وأنواع العالقةفيلطالقسم األول: مقدمة عن علم الطفيليات الطبية وعالقة ا

 املضيف . 

   األمبيات الحرة  األميبات, الجواذر : 

 الجيارديا, املشعرة املهبلية,   -اللشمانيا  –السوائط : املثقبيات 

 داء األكريات البشرية  - املقوسات الغوندية –: املتصورات الدموية  البوائغ 

 قربية الكولونيةالالهدبيات : 

 (األقصورة –امللقوات –الصفر  –الشعرينات  -املسلكات  –الديدان الطبية:  الحبليات )االسطوانيات 

 (  التنينية املدينية -كالبة الذنب -اللوا لوا -الديدان الطبية:  الخيطيات ) الفخرية البنكروفتية

 العوساء –ثنائية الفوهات  -املحرشفات –شوكات  امل –لوحيدة الشريطيات االقليديات : الديدان الطبية: 

 املثقوبات الدموية (  –املثقوبات الرئوية  –املثقوبات املعوية  –املثقوبات الكبدية الديدان الطبية:  املثقوبات ) 



 

 النخالية املبرقشة  –املستخفيات  –املبيضات البيض خميرية الشكل :  الفطور الطبية:  الفطور 

 الرشاشيات -الفطور الجلدية الشكل : أدواء خيطية  فطور ال

األورام الفطرية  – املتكيس الكاريني  –داء الشعريات املبوغة  -الفطار الكرواني -داء النوسجاتثنائية الشكل :   الفطور 

 "الفطرومات"

 البق  -البرغوث -الفسافس -القمل  -القوارم  -القراديات الحشرات الطبية: 

 البعوضانيات –الذلفاء  –النعريات الفواصد  –داء النغف  –لواسن الطبية : الالحشرات 

 املراجع 

Medical Parasitology, Springer 2017. R. Mahmud , Y. Ai Lian Lim, A. Amir.  

Essentials of MEDICAL PARASITOLOGY. JAYPEE BROTHERS MEDICAL PUBLISHERS (P) LTD 2014. Apurba Sankar 

Sastry, Sandhya Bhat K. 

Paniker's Textbook of MEDICAL PARASITOLOGY, 8th edition, 2018, CK Jayaram Paniker, Sougata Ghosh 

 الكلية   عميد

 هارون أ.د. محمد

 


