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 1الظفحح 

 
  

 األكادَوٍ الثشًاهحًوىرج وطف 

 (األكادَوٍ()هشاخعح الثشًاهح العالٍ )هشاخعح أداء هؤسساخ التعلُن 

 وطف الثشًاهح األكادَوٍ 

 خبيؼخ ركزَذ / كهُخ انطت انجُطزٌ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 فزع االحُبء انًدهزَخ  / انًزكز انمسى اندبيؼٍ  .2

 ثكبنىرَىس اسى انجزَبيح األكبدًٍَ  .3

 ثكبنىرَىس طت وخزاحخ ثُطزَخ  اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 كىرس انُظبو انذراسٍ   .5

 ارحبد اندبيؼبد انؼزالُخ  انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

 اندبيؼبد انؼزالُخ , انًدالد وانجحىس  انًؤثزاد انخبرخُخ األخزي  .7

 1/1/2016 ربرَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انجزَبيح األكبدًٍَ .9

1-  ً أكفبء لبدرٍَ ػهً رشخُض  ثُطزٍَُ سبهًخ فٍ أػذاد أطجبءنهًتأهُل الطالة تأهُالً أكادَوُا وعلوُا

 والطفُلُح  و ثبحثٍُ يزخظظٍُ فٍ ػهى األحُبء انًدهزَخ ًزضُخًسججبد انان

ضًٍ انخطظ وانزىخُهبد انزٍ رزسى حبخبد انًدزًغ انًخزهفخ انًسُزح انؼهًُخ فٍ انفزع ويىاطهخ  -2

 ويىاكجخ انزطىراد انؼهًُخ وانؼًهُخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 2الظفحح 

 
  

 يخزخبد انزؼهى انًطهىثخ وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .10

 وانفهى  انًؼزفخ-أ

     فهى اَىاع انطفُهُبد ورظُُفهب   -1أ

 وطزق رشخُظهب يؼزفخ االيزاع انزٍ رسججهب انطفُهُبد  -2أ

 يؼزفخ طزق انًؼبندخ وانسُطزح  -3أ

  

 انخبطخ ثبنًىضىع  انًهبراد-ة 

 يهبراد رخطُطُخ  – 1ة 

 يهبراد رُفُذَخ  – 2ة 

 يهبراد رمىًَُخ – 3ة 

 

 طزائك انزمُُى      

  اخزجبراد رحزَزَخ -1

 

 انزفكُز يهبراد-ج

 

 اٌ َكىٌ لبدرا ػهً رشخُض االيزاع انطفُهُخ  -1ج

 اٌ َكىٌ لبدرا ػهً اسزخذاو طزق انؼالج االيثم  -2ج

 اٌ َكىٌ لبدرا ػهً يكبفحخ انطفُهُبد وانسُطزح ػهُهب  -3ج

     

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     

دورات تدريبية في مجال االختصاص  قدع   نقاشية حلقات عقد    المناقشة       محاضرةال  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 3الظفحح 

 
  

 ثُُخ انجزَبيح  .11

 انسبػبد انًؼزًذحانشهبداد و .12
 انًسزىي / انسُخ

ريز انًمزر أو 

 انًسبق
 انسبػبد انًؼزًذح اسى انًمزر أو انًسبق

انًزحهخ 

 انثبنثخ

Par133/

par233 
 ػهى انطفُهُبد

3+2 

3+2 

 

    

     

     

    

    
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخظٍ .13

  ادارة الوقت وحتديد االولوايت - أ

 عياملثابرة والعمل اجلما  - ب

  حرية اختيار الطالب القدوة او ممثل املرحلة - ت

   - ث

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبر انمجىل  .14

 نظام القبول املركزي وحسب اختيار الطالب املتقدم
 

 أهى يظبدر انًؼهىيبد ػٍ انجزَبيح .15

 الكتب املنهجية املقررة
 الكتب املصدرية اخلارجية

 رتونيةاملواقع االلك

 



 

  
 4الظفحح 

 
  

 

 

 هخطط ههاساخ الوٌهح

 َشخً وضع اشاسج فٍ الوشتعاخ الوقاتلح لوخشخاخ التعلن الفشدَح هي الثشًاهح الخاضعح للتقُُن

 هخشخاخ التعلن الوطلىتح هي الثشًاهح 

 اسن الوقشس سهض الوقشس السٌح / الوستىي
 أساسٍ

 أم اختُاسٌ

 الوعشفح والفهن
الوهاساخ الخاطح 

 تالوىضىع
 التفكُش ههاساخ

 الوهاساخ العاهح والوٌقىلح

) أو( الوهاساخ األخشي الوتعلقح 

تقاتلُح التىظُف والتطىس 

 الشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

/Par133 الوشحلح الثالثح 

par233 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ساسٍا علن الطفُلُاخ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

  
 5الظفحح 

 
  

 وىرج وطف الوقشسً

 وطف الوقشس

 

 خبيؼخ ركزَذ / كهُخ انطت انجُطزٌ انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

 انًدهزَخ فزع االحُبء انمسى اندبيؼٍ / انًزكز .2

 par133 /par233ػهى انطفُهُبد/  اسى / ريز انًمزر .3

 ثكبنىرَىس انجزايح انزٍ َذخم فُهب .4

 حضىر انطبنت أشكبل انحضىر انًزبحخ .5

 انًزحهخ انثبنثخ انفظم / انسُخ .6

 ػًهٍ / نكم كىرس 33َظزٌ + 45 )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .7

 1/11/2316 ربرَخ إػذاد هذا انىطف  .8

 أهذاف انًمزر .9

1-  ً أكفبء لبدرٍَ ػهً رشخُض  ثُطزٍَُ سبهًخ فٍ أػذاد أطجبءنهًتأهُل الطالة تأهُالً أكادَوُا وعلوُا

 والطفُلُح  و ثبحثٍُ يزخظظٍُ فٍ ػهى األحُبء انًدهزَخ ًزضُخًسججبد انان

غ انًخزهفخ انًسُزح انؼهًُخ فٍ انفزع ضًٍ انخطظ وانزىخُهبد انزٍ رزسى حبخبد انًدزًويىاطهخ  -2

 ويىاكجخ انزطىراد انؼهًُخ وانؼًهُخ 

 
 

 هشاخعح أداء هؤسساخ التعلُن العالٍ ))هشاخعح الثشًاهح األكادَوٍ((

 ً ألهن خظائض الوقشس وهخشخاخ التعلن الوتىقعح هي  َىفش وطف الوقشس هزا إَداصاً هقتضُا

الوتاحح. والتذ التعلن الطالة تحقُقها هثشهٌاً عوا إرا كاى قذ حقق االستفادج القظىي هي فشص 

 هي الشتط تٌُها وتُي وطف الثشًاهح.



 

  
 6الظفحح 

 
  

 يخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .13

 انًؼزفخ وانفهى  -أ
   
     فهى اَىاع انطفُهُبد ورظُُفهب -1أ 

 يؼزفخ االيزاع انزٍ رسججهب انطفُهُبد وطزق رشخُظهب  -2أ

 يؼزفخ طزق انًؼبندخ وانسُطزح  -3أ

  

 هبراد انخبطخ ثبنًىضىع انً  -ة 

 يهبراد رخطُطُخ – 1ة 

 يهبراد رُفُذَخ – 2ة 

 يهبراد رمىًَُخ – 3ة 

 

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 اػطبء انًحبضزاد   -1
 اسزخذاو انًخزجزاد فٍ اندبَت انؼًهٍ  -2
3-   
4-  

 طزائك انزمُُى      

 االيزحبَبد انُىيُخ   -1
 االيزحبَبد انشهزَخ  -2
3-   
4-  

 نؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخظٍ (.انًهبراد  ا -د 

 

  -1د      

  -2د      

  -3د      

  -4د      

  



 

  
 7الظفحح 

 
  

 ثُُخ انًمزر .11

األس

 ثىع
 يخزخبد انزؼهى انًطهىثخ انسبػبد

اسى انىحذح / انًسبق أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

1 3 
انطفُهُخ وايزاضُزهب يؼزفخ االَىاع 

ودورح حُبرهب وطزق انزشخُض 

 وانؼالج

Introduction and 

definitions of terms 

Effects of parasites 

on their hosts 

Transmission of 

parasite infestation 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ

االسئهخ 

 وانًُبلشخ

2 3  
Phylum: Trematode. 

Class:digena 

 

بضزاد انًح

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

3 3  
Families : 

Dicrocoelidae, 
schistosomatidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

4 3  paramphistomatidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

5 3  
Phylum : Cestoda 

Families: 

Anoplocephaliadae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

6 3  
Families: Dipyllidae, 

Thysanonidae 

mesocystoidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

7 3  
Taeniidae 

Diphyllobothriidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

8 3  
Phylum :Nematoda 

Families: 

Rhabditidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

9 3  
Families:Oxyuridae 

Hetrakidae 

حبضزاد انً

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

13 3  
Families:Triconemat

idae , Subuluridae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

11 3  
Strongyloides, 

Ancylostomatidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

12 3  
Scarodidae, 

Trichostrongylidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

13 3  
Metastrongyloidae , 

fillariidae 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

11 3  

Dictyocaulidae, 

Families:  

spiruroidae, 

 

انًحبضزاد 

واسزخذاو 

 انجىرثىَُذ
 

15 3  Triccinellidae  انًحبضزاد

واسزخذاو 
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 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ :

  انُظىص األسبسُخ 
 كزت انًمزر 
      أخزي 

Veterinary parasitology  

 

  يزطهجبد خبطخ 

 انجىرثىَُذ

 انكىرس انثبٍَ

1 3 
يؼزفخ االَىاع انطفُهُخ 

وايزاضُزهب ودورح حُبرهب 

 وطزق انزشخُض وانؼالج

Phylum protozoa 

Families: 

Trypanosomatidae,  

 

انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

2 3  
Families 

:Trichonomatidae, 

Monocercomonadidae 

انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

3 3  Families: Emeriidae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

4 3  
Families: 

Sarcocystidae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

5 3  
Families: 

Cryptoseoridae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

6 3  
Families: 

Plasmodiidae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

7 3  
Families: Babesiidae, 

Theleriidae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

8 3  
Phylum :Arthropoda  

 

انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

9 3  
Families:Ixodidae , 

Argasidae 

انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

13 3  
Families:Sarcoptidae , 

Psoroptidae 

انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

11 3  
Families:Tabanidae ,   انًحبضزاد

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

12 3  
Families:Cucilidae  انًحبضزاد

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

13 3  
Families: psychodidae 

, simuliidae 

انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

14 3  
Families:oestridae , 

calliphoridae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ

15 3  
Families:anthomyidae 

, cimicidae 
انًحبضزاد 

  واسزخذاو انجىرثىَُذ
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  نخذيبد االخزًبػُخ 1ا

 

 انمجىل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

  


