
  في الخطھ الدراسیھ لشھادة االختصاص العالي
  احیاء دقیقة ومناعة / طب المختبرات السریري

                                                                                
  :أحكام وشـروط عامـھ:    أوًال

  .بتعلیمات منح شھادة االختصاص العالي في الطب وشھادة االختصاص العالي في طب االسنان تلتزم ھذه الخطھ ٠١
  .التخصص الوحید الذي یمكن قبولھ في ھذا البرنامج ھو بكالوریوس الطب والجراحھ  .٢         
  .ال یوجــد    :شـروط خاصـھ  :    ثانیًا 
  أربع سنوات   :عدد سنوات الدراسھ والتدریب :     ثالثًا
  :تتكون الخطھ الدراسیھ من   :  "رابعا

  :التدریب على النحو التالي/ التدریس   . أ
  السنھ  مجاالت التدریس والتدریب

  :))١(مقدمة في االحیاء الدقیقة والمناعة (
  .مقدمة في االحیاء الدقیقة التشخیصیة والمناعة     -١
  .المنابتجمع العینات المرضیة وزراعتھا على     -٢
  .تحضیر المنابت للزراعة وتحضیر الشرائح الملونة والرطبة     -٣
  .عزل أنواع البكتیریا والفطریات    -٤
  .التقنیات الكیمیائیة والمصلیة في تصنیف البكتیریا والفطریات الكیمیائیة    -٥
  تقنیات فحوص حساسیة البكتیریا للمضادات الحیویة    -٦
  .الفحوص المصلیة العامة تقنیات    -٧

 ) .الطفیلیات ( فحوص اإلدرار والبراز     -٨ 
  .الدم  سحب عینات الدم وتقنیات فحوص مكونات وخالیا    -٩   

  .تقنیات فحوص الكیمیاء الحیویة العامة   -١٠
  .كتابة النتائج والتعلیق علیھا    -١١
  .ندوة  -١٢

  االولى

  :))٢(احیاء دقیقة ومناعة (
  .تقنیات فحوص المناعة المتقدمة   -١
  .تقنیات فحوص الكیمیاء الحیویة   -٢
  .بنك الدم ونقل الدم   -٣
  .تقنیات فحوص تحضیر العینات المرضیة وتشخیصھا    -٤
  .مراجعة المجالت المتخصصة   -٥
  .ندوة القسم    -٦

  الثانیة

  :))٣(احیاء دقیقة ومناعة (      
  .تقنیات تشخیص األمراض الفیروسیة    -١ 
  .عزل وتشخیص الجراثیم والفطریات المرضیة  -٢ 

  .تقنیات فحوص المناعة المتقدمة  -٣
  .تقنیات فحوص الكیمیاء الحیویة المتقدمة  -٤
  .تقنیات فحوص الغدد الصماء   -٥
  .تقنیات فحوص الوراثة   -٦
  .اسالیب بحث علمي   -٧  

  .ندوة القسم  -٨

  الثالثھ

  :))٤(احیاء دقیقة ومناعة (
  .عزل وتشخیص البكتیریا والفطریات المرضیة  -١
  .تسجیل ومناقشة الحاالت المرضیة   -٢
  .إجراء الفحوص المصلیة المناعیة في تشخیص الحاالت المرضیة  -٣
  .منع العدوى   -٤
  .اسالیب بحث علمي   -٥
  .ندوة القسم   -٦

  الرابعھ

  ).الرابعة( التدریبیھ االخیرة /اجتیاز امتحان شامل في نھایة السنھ التدریسیھ  -ب
دریس  /یعتبر الوصف التدریسي_  ج دة الت نة تدریسیة       /التدریبي وم ل س ي ك دریب المحددة ف ام  / الت ة واالقس والشعب   تدریبی

 .  ال یتجزأ منھا" التدریب فیھا والمرفقة مع ھذه الخطة جزءا/ والتخصصات التي یتم التدریـس 



 


