
  

   الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمان الجودة
 

 (21نموذج رقم )
  المنوفيه جامعة / 

 االقتصاد المنزلي كمية / 
 التغذية وعموم األطعمة   قسم : 

 توصيف مقرر دراسي
1212-1229 

 
 بيانات المقرر -2

طفيميات    اسم المقرر : N312 الرمز الكودى :  الثالثة الفرقة / المستوى : 
التغذية وعموم  التخصص :

 األطعمة
 عممى                         دراسية :  نظرى عدد الوحدات ال

 
 
 هدف المقرر : -1
 
 
 
 

: ان  بنهاية المقرر يكون الطالب قادرا عمى  
يستخدم التفكير العممى المتطور لمواجهة مشكالت  1-2 (2

المرتبطة بالفرد واالسرة  المتعمقة بالطفيميات التخصص 
 والمجتمع عمى المستوى المحمي واالقميمى

 
المرتبطة بالطفيميات  طبق مبادىء العموم االساسيةي 1-13 (1

فى  من حشرات وحيوانات طفيمية وديدان طفيمية وغيرها 
 ممارسة االغذية

2 2 
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 المستهدف من تدريس المقرر -3
 
 المعمومات والمفاهيم: - أ
 
 

من     وانواع الطفيميات الطفيميات الحيوانية عمم  اقسام يذكر2-2
 لوحيدة وعديدة الخاليا حيث التعريف والتصنيف والصفات العامة

 . وفوائدها
المختمفه الناجمه عن االصابه   والمشاكل مراضااليشرح  -1

وطرق  االصابة بها  والتغيرات التى تحدث عند بالطفيميات
 . والوقاية منها العالج 

 بالطفيميات لمصطمحات العممية المرتبطة يذكر  ا  -3
وعالقتها لطفيمية كالجشرات والحيوانات الطفيمية والديدان ا

 االطعمة التغذية وعموم بتخصص 
المرتبطة  . يتفهم تاثير العوامل المختمفة1-21-2 -4

كالجشرات والحيوانات الطفيمية والديدان  بالطفيميات 
 عمى اختيار الغذاء الطفيمية

 
 
 : المهارات الذهنية -5
 
 
 

. 
 .وانواعها الصفات العامة لمطفيميات / يقارن بين4ب. .2

 
 .يمياتالتي تسببها الطفاالمراض  يصنف .1
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 بين التغذيه واالصابه باأمراض الطفيميه. القةالع يحمل/ .3
التننننننني تسنننننننببها  الحمنننننننول المثمنننننننى لممشننننننناكل يصننننننننف1-1-7-2 .4

رات والديننننننننننننندان الطفيمينننننننننننننة  والحيواننننننننننننننات كالحشنننننننننننننالطفيمينننننننننننننات 
المرتبطننننننننة بالتغذيننننننننة وعمننننننننوم االطعمننننننننة باسننننننننتخدام و  والطفيميننننننننة 

 التفكير التحميمي المبنى عمى التطبيق واالقتصاد
المتعمقننننننننننننة يسننننننننننننتنتا تنننننننننننناثير العوامننننننننننننل المختمفننننننننننننة  1-1-9-2 .5

كالحشننننننننننننرات والدينننننننننننندان الطفيميننننننننننننة  والحيوانننننننننننننات بالطفيميننننننننننننات 
 الطعام عمى اختيار وتناولالطفيمية 

 بالطفيمينننننننننات  يسننننننننتنتا تنننننننناثير العوامننننننننل المختمفننننننننة  1-1-9-1 .6
 عمى الحالة الغذائية لالفراد والمجموعاتكالديدان الطفيمية

  
المهارات المهنية  -جن

 : الخاصة بالمقرر
 

هننننننم العقنننننناقير المسننننننتخدمة فنننننني القضنننننناء عمنننننننى ا يسننننننتخدم / 2. .2
 الطفيميات.

 
 بعض فوائد الطفيميات. ينظم / 1ج. .1

 
ه ه لموقاينينروف االلزمه والظنينبين الكائنات الطفيم العالقة يضبط  .3

  التغذيه. قن طريها عمن
 

اض مننر لالالمسننببه  الكائنننات الدقيقننه والطفيميننه ينننظم العالقننة بننين .4
ايننه منهننا لمحفنناظ لتثبيطهننا والقضنناء عميننه والوق الالزمننةوالظننروف 
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 .النسانة الغذاء واالموس عمى صحة
 

من خالل يطبق المعارف االالزمة  المن وسالمة البيئة 1-3-6-2( 5
 تطبيقات االرتباطات البيولوجية

 يطبق المهارات والممارسات الالزمة المن وسالمة البيئة 1-3-6-1(6
 من خالل تطبيق االرتباطات البيولوجية

 المهارات العامة : - د
 
 
 

 
المرتبط  يساهم فى  فى رفع الوعى الغذائى لالفراد 1-4-5 (2

 المحيطين عمى مستوى االسرة  بالطفيميات 
المرتبط يشارك فى رفع يالوعى الغذائى  6 -1-4  (1
 المحيطين عمى مستوى المجتمع لالفراد الطفيميات ب

 محتوى المقرر: -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوع األسبوع

 األول
نشأة التطفل -دراسة عمم الطفيميات من حيث التعريف

الصفات العامة-التصنيف–  
 الحشرات ودورها كطفيميات حيوانية خارجية الثاني

الرتب الحشرية والحشرات الهامة من حيث الناحية  الثالث
 ة الطبية والبيطر

 الحيوانات الطفيمية الداخمية)تحت شعبة السوطيات( الرابع

 الخامس
تابع الحيوانات الطفيمية الداخمية)تحت شعبة 

 الجرثوميات(



  

   الهيئة القىمية لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 
 وحدة ضمان الجودة

 تمت المراجعة والتصحيح بمعرفة مدير وحدة ضمان الجودة
 

 
 

 

 تابع الحيوانات الطفيمية الداخمية)تحت شعبة الهدبيات( السادس

وانات الطفيمية الداخمية)تحت شعبة تابع الحي السابع
 المحميات(

 الديدان الطفيمية)الدودة الكبدية( الثامن
 الديدان الطفيمية)دودة البمهارسيا( التاسع
 الديدان الطفيمية)الدودة الهتروفيس( العاشر

الحادي 
 عشر

 الديدان الطفيمية)الدودة الشريطية(

رس االنكمستوما(الديدان الطفيمية)الدودةاالسكا الثاني عشر  
 الديدان الطفيمية)الدودة الفيالريا( الثالث عشر
 االرتباطات البيولوجية الرابع عشر

 
 أساليب التعميم والتعمم -5
 

 التعمم عن بعد -التعمم التعاونى—التعمم الذاتى – المحاضرات النظرية
 المناقشه الجماعيه

 رات التطبيقيةضالمحا
 وطرح األسئمة
 سب األلى استخدام الحا

 العصف الذهنى
أساليب التعميم والتعمم  -6

لمطالب ذوى القدرات 
 المحدودة

 استراتيجيات التدريس االيجابى الفعال -الحقائب التعميمية 
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 تقويم الطنننالب :   -7
 األساليب المستخدمة - أ
 
 

.أعمال السنة ا -2    
.التطبيقيةاالختبارات  -1  
االختبارات التحريرية  -3  

 قيتالتو  .2
 
 

الرابعاألسبوع      
 األسبوع    الثامن

 األسبوع   الرابع عشر
 توزيع الدرجات -جن
 
 
 
 
 
 
 

62نهاية الفصل الدراسي  درجة   
12 اعمال   سنة              درجة   
12ي التطبيق االمتحان  درجة   
222االجمالى         درجة   

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع : -8
 
ل عبد المعطى أحمد )الحيوانات الطفيمية( دار الحسين لمطباعة عادأ.د/  ت مذكرا - أ

 1226 والشر 
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 ------------------------------------ كتب ممزمة - ب
 --------------------------------- كتب مقترحة -جن

دوريات عممية أو  -د
 نشرات ... ال

----------مجمة كمية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية------
---------------------- 

 رئيس مجمس القسم العممى                       منسق المادة:                     
 أ.د/ يوسف عبد العزيز الحسانين                                    امل ناصفد/  
 
 
 
 


