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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  414 :كلن

إسم المقرر :علم المناعة

الوحدات الدراسية (نظري ،عملي ،تمارين))0+2+3(4 :

المستوى:الخامس

متطلب سابق 311 :كلن

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر وصفا تفصيليا لجهاز المناعة وخالياه وعناصره كذلك انواع المناعة سواء الفطرية او المكتسبة مع توضيي

الميكانيكي ييات المختلف يية لالس ييتجحابات المناعي يية وكيفي يية تنظيمه ييا با ض ييا ة ي ط ييي ه ييذا المق ييرر ي ييرحا تفص يييليا للمناع يية ض ييد

ا صابات الميكروبية كل على حيده وطيرا الوقايية مين ب ضيها عين طرييق اللقاحيات وا مصيا بجانيب مكانيكييات المناعية ضيد
السييرطان وكيفي يية العيييع عيين ب ييع انواعييك م مليييا كييذلك يقييدم هييذا المقييرر يييرحا لام يراع المناعييية كفيير الحساسييية وانواعييك

وطرا تيخيصك وطرا عالجها مناعياً با ضا ة لامراع المناعة الذاتية وقصور المناعة ومكانيكاتهما وطرا تيخيصهما .
الكتب المقررة والمراجع:

- Essential Immunology, Roitt, Blackell , London, UK.
موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/

/

14هـ

...................................

...................................

توقيع رئيس القسم

توقيع عميد الكلية
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  221 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+3( 4 :

إسم المقرر :أساسيات علم التيري ووظائع األعضاء
المستوى:الثالث

متطلب سابق:

101كيم و 101كيم و  101حين

وصف محتويات المقرر:
يتناو المقرر بالتحليل يرح واست راع ألجهزة الجسم المختلفة من حيث النواحي التيريحية ووظائع أعضاء الجسم

البيري المختلفة وقد صمم المقرر ي يكل وحدات متتالية تتضمن الجهاز ال ضلي  -الجهاز الدوري القلبي  -الجهاز
التنفسي  -الجهاز البولي التناسلي -الجهاز الهضمي  -الجهاز ال صبي  -جهاز الغدد الصماء  -الجلد والحواس الخاصة
والدم والخلية.

الكتب المقررة والمراجع:

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/

/
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  222 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2( 3 :

اسم المقرر :علم األنسجة الوصفي
متطلب سابق 221 :كلن

المستوى :الرابع

وصف محتويات المقرر:
يييدرس ييي هييذا المقييرر األسييس النظرييية وال ملييية ييي الت يرف علييى الخاليييا واألنسييجة المكونيية لمختلييع أجه يزة الجسييم والتييي

تيييمل د ارسيية األنسييجة األساسييية األرب يية ووظائفهييا وميين ثييم الت ييرف علييى التركيييب المجهييري لاعضيياء المكونيية لمختلييع أجه يزة

جسم اإلنسان مثل الجهاز الدموي  ،الجهياز الليمفياوي  ،الجهياز ال صيبي  ،الجهياز التنفسيي  ،الجهياز الهضيمي والجهياز البيولي

والجهاز التناسلي الذكري واألنثوي .
الكتب المقررة والمراجع:

Histology, I, II, Zakaria abd-el-hamid . Al-Shaab Printing Press, Cairo House

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/

/
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
إسم المقرر :كيمياء تحليلية اعلينيكية

رقم المقرر ورمزه  231 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2( 3 :

متطلب سابق:

المستوى:الثالث

101كيم101,كيم101,حين

وصف محتويات المقرر:
ي ني هذا المقرر بدراسة أسس وقوانين العيمياء التحليليية وطيرا تطبيقاتهيا عليى ال ينيات الحيويية السيائلة ويييمل د ارسية تفصييلية

ألن يواع مختلفيية ميين أسيياليب الم ييايرة التحليلييية ومنهييا م ييايرة األحميياع والقواعييد وم ييايرة الترسيييب وطييرا تطبيقاتهييا ال ملييية علييى

المحاليل وال ينات البيولوجية .

الكتب المقررة والمراجع:
Analytical Chemistry, Gary Christian, Jhon Wiley & Sons, USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
إسم المقرر :كيمياء حيوية اعلينيكية ()1

رقم المقرر ورمزه  232 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري ،عملي ،تمارين) )0+2+2(3 :

متطلب سابق:

المستوى:الثالث

 101كيم 101+كيم101+حين

وصف محتويات المقرر:
يقييدم هييذا المقييرر د ارسيية تفصيييلية للتراعيييب العيميائييية والوظييائع الحيوييية لجزئيييات العيمييياء الحيوييية الرئيسييية بمييا يهييا السييكاعر

والبروتينييات والييدهنيات ومكوناتهييا وا نزيمييات والهرمونييات بمختلييع انيواع وييييمل عمييل المختبيير علييى طييرا العيييع العيفييية عيين
مختلع هذه الجزئيات .

الكتب المقررة والمراجع:
1- Fundamentals of Biochemistry, Lehninger, L.B.C. N.D.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  241:كلن

إسم المقرر :علم الدم

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+3(4 :

المستوى :الرابع

متطلب سابق221 :كلن

وصف محتويات المقرر:
ييمل هذا المقرر وظيائع خالييا اليدم  ،الييكل الظياهري  ،التركييب  ،مبيادر اختبيارات اليدم الروتينيية  ،مقدمية لفقير اليدم ،

أنيميييا نقييح الحديييد الميقاوبالسييتيك انيميييا  ،قيير الييدم ا نحاللييي  ،أم يراع الهيموقلييوبين  ،األنيميييا الو ارثييية  ،أنيميييا نقييح أن يزيم
الجلعيوز المهيدر ، ،غيياء الخالييا الحميراء والتمثييل الغيذائي ،تركييب وهيدم الهيموقليوبين ,أميراع الهيموقليوبين المكتسيبة ،أنيمييا

األميراع المزمنيية ،أنيميييا زيييادة الحديييد وأصييباض الييدم ،أميراع خاليييا الييدم البيضيياء  ،مقدميية لسييرطان الييدم وسييرطان الييدم الحيياد ،

سرطان الدم المزمن  ،اضيطرابات إنتيا ،الخالييا البيضياء  ،تنوي يات مختلفية للوكيمييا الخالييا الليمفاويية الميزمن  ،ونخياع ال ظيام

وضمور العيمياء الخلوية ي تيخيح سرطان الدم  ،اللمفومات  ،المايلوما المت ددة.

الكتب المقررة والمراجع:
Essential Haematology , Hoffbrand an Pettit, Blackwell, London.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
إسم المقرر :أساسيات الميكروبيولوجيا

رقم المقرر ورمزه  311 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+3(4 :

متطلب سابق 221 :كلن

المستوى:الرابع

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر اساسيات علم الميكروبيولوجيا وذليك مين حييث تصينيع مجموعيات الميكروبيات المختلفية ميع اعطياء وصيفا لعيل

مجموعة من حيث اليكل والوظيفية كما تيمل الد ارسية الطيرا المختلفية لز ارعية الميكروبيات يي المختبير وال واميل المختلفية التيي

تؤثر على النمو با ضا ة الى الطرا المختلفة للت قيم والتطهير واساسيات كل منها .
الكتب المقررة والمراجع:

Microbiology, Cano & Colone, West Publishing .USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
إسم المقرر :طريات إعلينيكية

رقم المقرر ورمزه  312 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2(3 :

متطلب سابق 311:كلن

المستوى:السابع

وصف محتويات المقرر:
يقييدم هييذا المقييرر د ارسيية مجموعييات الفطريييات والخمييائر المختلفيية ميين حيييث التصيينيع واليييكل و سيييولوجيا التركيييب والوظييائع

الحيوية وطرا احداث المرع مع وصع اعلينيكي مختصر لتحديد انسب ال ينات ا علينيكية ل ز الميكيروب وتحدييد متطلبيات

النم ييو  ،الفح ييح المجه ييري  ،ا ختب ييارات المص ييلية للفح ييح الم مل ييي متض ييمنا ط ييرا الت ام ييل م ييع ال ين ييات المرض ييية المختلف يية

والخطوات المتب ة للت رف على الميكروب الى جانب طرا ال دوى والتحكم والوقاية من المرع .
الكتب المقررة والمراجع:

Microbiology, Cano & Colone, West Publishing .USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :

/
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  411 :كلن

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+1( 2 :

إسم المقرر :الميكروبيولوجيا البيئية

متطلب سابق 411 :كلن و 413
كلن (مرافق)

المستوى:السابع

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر دراسة نظرية وم ملية من حيث نيا المجموعات الميكروبية المختلفة وتأثيرهيا عليى البيئية ضيمن ا طيار ال يام

لتحديييد أوجييك ا سييتفادة ميين هييذه الميكروبييات ومنتجاتهييا الحيوييية  .كمييا تتضييمن الد ارسيية طييرا حييح الوبائيييات المختلفيية وعييدوى

المستيفيات وانتيار ا مراع عن طريق الماء والهواء والغذاء وطرا تحليلها وطرا الوقاية الميكروبيولوجية
الكتب المقررة والمراجع:

- Medical Microbiology, Murray etal, Mosby, London. UK.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  324 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين)) 0+2+1(2 :

اسم المقرر :المجهر اإللعتروني
المستوى:السادس

متطلب سابق321:كلن

وصف محتويات المقرر:
يوض المقرر تركيب وحدة المجهر ا لعتروني من اساسيات واجهزة م ملية ثم يتطرا لوصع المجهر ا لعتروني نفسيك بنوعييك

(النا ييذ والماس ي ) ونظرييية عملييك والفييرا بينييك وبييين المجهيير الضييوئي  -ثييم تييتم عملييية تمرييير ال ينييات ومراحلهييا المختلفيية حتييى
الحصو على الصور الفوتوغ ار ية كما تتم دراسة ال يوب التي قد تحدث اثنا ال مل وكيفية تال يها كيذلك وسيائل ا مين والسيالمة

داخل الوحدة .
الكتب المقررة والمراجع:
M. A. Hayat (1991) Principles and Techniques of Electron Microscopy. Van
Nastrand Lenhold Co.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  321 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2(3 :

اسم المقرر :علم األمراع ال ام
متطلب سابق 222:كلن

المستوى:السادس

وصف محتويات المقرر:
يوض ي هييذا المقييرر كا يية المسييميات الم رو يية ييي علييم ا م يراع ميين أن يواع المسييببات واألغ يراع وال المييات المرضييية وكيفييية

حدوث ا مراع ثم يتطيرا لد ارسية هيذا عليى مسيتوى الخليية وميدى تفاعلهيا نتيجية الميؤثرات المختلفية وبالتيالي حيدوث ا لتهابيات
وا ورام وكا ة النتائج المرضية ثم ا ثار الناجمة عن هذا من التئام او موت الخلية .

كذلك يضاحب المقرر دراسة م ملية لتوضي ا يكا المرضية عمليا حتى يلم الطالب ي النهاية بالجانب التطبيقي .
الكتب المقررة والمراجع:

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  321 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+4+1(3 :

اسم المقرر :تقنية علم األنسجة
متطلب سابق 222:كلن

المستوى:الخامس

وصف محتويات المقرر:
يدرس ي هذا المقرر المواضيع التي تزود الطالب الم ر ة ي اتقان الخطوات ا ساسية ال لمية وال ملية ي طرا استالم وحفي
وتحضير ال ينات الجراحية وخال ها من مختلع اجزاء الجسم وبالتالي تحضير اليرائ وصيبغها بالصيبغات المناسيبة ميع تيدريب

الطالب استخدام مع المحا ظة على األجهزة المت ددة المستخدمة ي تحضير مثل تلك ال ينات .
الكتب المقررة والمراجع:

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  331 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+3(4 :

اسم المقرر :كيمياء حيوية إعلينيكية ()2
متطلب سابق 232:كلن

المستوى:الرابع

وصف محتويات المقرر:
يهييتم هييذا المقييرر بوصييع ل مليييات ا يييع الخلوييية الخاصيية باعسييدة كييل ميين السييكاعر وا حميياع ا مينييية وا حميياع الدهنييية

وطرا استخرا ،الطاقة العيميائية منها وتخزينها كما ييمل دراسة عين دور الهرمونيات المنظمية ل ملييات ا ييع وكيذلك ال ييوب
الخلقية المتسببة عن نقح انزيمات ا يع وييمل المقرر ايضا على وصع ل ملية الهضم وامتصاح المواد الغذائية .
الكتب المقررة والمراجع:
Medical Biochemistry-Biochemistry, Bhagayan Lastryer, Jones & Bartlett UK.
W.H. Freeman & Company, NY. USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
اسم المقرر :طرا التحليل اآللي

رقم المقرر ورمزه  332 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+3(4 :

متطلب سابق:

المستوى:الخامس

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر وصع ألساسيات التحليل اآللي الخاح بمختبيرات العيميياء التحليليية السيريرية ويييمل عليى د ارسية تقنيية ألنيواع
الجهزة المختلفة واست ما تها بما ي ذلك دراسة للمباديء ا لعترونية ل مل هذه األجهزة.
الكتب المقررة والمراجع:
1- Fundamentals of Clinical Chemistry, Norbert, Saudners, USA.
2- Fundamentals of Biochemistry, Lehninger, L.B.C. N.D.
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
اسم المقرر :كيمياء حيوية إعلينيكية ()3

رقم المقرر ورمزه  333 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+4+3(1 :

المستوى:الخامس

متطلب سابق331:كلن

وصف محتويات المقرر:
ي نييى هييذا المقييرر بد ارسيية تفصيييلية عيين طييرا القييياس ا ساسييية المسييتخدمة ييي المختب يرات والخاصيية بكييل ميين الم يواد السييكرية

وا حماع ا مينية والبروتينات والمواد الدهنية وطرا ت يينها ي الدم و ي ا مراع المصاحبة كذلك ييمل المقرر عليى د ارسية

لوظائع العبد والعلى والطرا المخبرية لتقييم كفاءة كل منها با ضا ة الى دراسة لغيازات اليدم والجهياز الهضيمي والغيدد الصيماء

وا مراع المصاحبة .

الكتب المقررة والمراجع:
1- Fundamentals of Clinical Chemistry , Norbert, Saudners, USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
إسم المقرر :بكتيريا إعلينيكية ()1

رقم المقرر ورمزه  411 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2( 3 :

متطلب سابق 311 :كلن

المستوى:السادس

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر اساسيات وطرا تقييم الفاعلية لمضادات البكتريا با ضا ة الى دراسة اليات التأثير وطرا مقاومة البكتريا لها ،
ثييم يقييدم المقييرر نبييذة عيين ال القيية بييين الم ائييل والميكييروب  ،يلييي ذلييك د ارسيية تفصيييلية لمجموعييات بكتريييا المكييورات ال نقودييية

والسبحية  ،بكتريا اليدرن والجيزام  ،البكترييا المكتسيبة والغيير مكتسيبة مين حييث الييكل لعيل منهيا  ،سييولوجيا التركييب والوظيائع
الحيوييية  ،طييرا أحييداث المييرع مييع وصييع اعلينيكييي مختصيير لتحديييد انسييب ال ينييات اإلعلينيكييية للتيييخيح الم ملييي ب ييز

الميكييروب  ،الفحييح المجهييري  ،متطلبييات النمييو والتفيياعالت البيوكيميائييية وا ختبييارات المصييلية باإلضييا ة إلييى طييرا ال ييدوى

وطرا التحكم والوقاية من المرع .
الكتب المقررة والمراجع:

Medical Microbiology, Murray etal, Mosby, London. UK.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  412 :كلن

اسم المقرر :علم الطفيليات

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+3( 4 :

المستوى:السابع

متطلب سابق 414:كلن

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر اساسيات علم الطفيليات حيث تييمل الد ارسية طيرا تصينيع ا ولييات ي الدييدان الييريطية والحلزونيية مين حييث

اليييكل لعييل منهييا و سيييولوجيا التركيييب والوظييائع الحيوييية  ،دورات الحييياة وطييرا احييداث المييرع مييع وصييع اعلينيكييي مختصيير
لتحديد انسب ال ينات ا علينيكية للتيخيح الم ملي  ،الفحح المجهري  ،ا ختبارات الم ملية والخطوات المتب ة للت يرف عليى

الطفيل با ضا ة لطرا ال دوى وطرا التحكم والوقاية من المرع .
الكتب المقررة والمراجع:

& Basic Clinical Parasitology, Harold W. Brown Pranklin. A. Nevs. Appleton.
Lange 251 Vanezant. St. Conneticut. USA.
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
اسم المقرر :بكتيريا إعلينيكية ()2

رقم المقرر ورمزه  413 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2( 3 :

متطلب سابق 411:كلن

المستوى:السابع

وصف محتويات المقرر:
هذا المقيرر يتبيع مقيرر  144كلين مين حييث تعملية الد ارسية التفصييلية لمجموعيات بكترييا ا م ياء والمزيفيات وال صيويات المحبية

للدم  ،بكتريا الس ا الديكي والحمى المتقط ة  ،ال صوبات الواوية والحلزونيية  ،الميكوبالزميا  ،اعالمييديا  ،والركيتسييا  ،البكترييا
الالهوائييية ميين مكييورات وعصييويات متعيسيية وغييير متعيسيية ميين حيييث اليييكل لعييل منهييا سيييولوجيا التركيييب والوظييائع الحيوييية ،
طييرا احييداث المييرع مييع وصييع اعلينيكييي مختصيير لتحديييد انسييب ال ينييات ا علينيكييية للتيييخيح الم ملييي ب ييز الميكييروب ،
الفحوصات المجهريية متطلبيات النميو  ،التفياعالت اليوكيميائيية  ،ا ختبيارات الم مليية  ،اختبيارات الحساسيية للمضيادات الحيويية

وطرا التحكم والوقاية من ال دوى .
الكتب المقررة والمراجع:

Medical Microbiology, Murray etal, Mosby, London. UK.
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  411 :كلن

اسم المقرر :علم الفيروسات

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+0+2( 2 :

المستوى:السادس

متطلب سابق311 :كلن

وصف محتويات المقرر:
يقوم هذا المقيرر بد ارسية مجموعيات الفيروسيات المختلفية مين حييث الييكل لعيل منهيا والتركييب والوظيائع الحيويية وطيرا احيداث
المرع مع وصع اعلينيكي مختصر لتحديد انسب ال ينات ا علينيكية للتيخيح الم ملي ب ز الميكروب ي المنابيت الخلويية

وا ث ييار المرض ييية للخالي ييا  ،و ح ييح المجه يير ا لعترون ييي وا ختب ييارات المص ييلية والخطي يوات المتب يية للت ييرف عل ييى الميك ييروب
باإلضا ة الى طرا ال دوى وطرا التحكم والوقاية من المرع.

الكتب المقررة والمراجع:
- Medical Microbiology, Murray etal, Mosby, London. UK.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  412 :كلن

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+4+1( 3 :

اسم المقرر :ميكروبيولوجيا ممارسة إكلينيكية

متطلب سابق 311 :كلن و 312

المستوى:الثامن

كلن و 411كلن و  412كلن و411
كلن و 411كلن

وصف محتويات المقرر:
يقييدم هييذا المقييرر د ارسية عملييية عيين كيفييية تنظيييم ال مييل بمختبيير الميكروبيولوجيييا بالمستيييفيات للت ييرف علييى ال ينييات ا علينيكييية

بمختليع أنواعهييا ميين حيييث طييرا الجمييع والنقييل والتسييجيل والتوزييع والحفي واختبييارات الجييودة للفحييح الميكروبييي وكيفييية م الجيية

كيل منهييا  ،ممييا يتييي للطالييب المسيياهمة الف لييية تحييت ا ييراف المباييير للت ييرف علييى الطييرا المختليية للتيييخيح الميكروبييي ييي
ال ينييات المرضييية المختلفيية  ،رصييد النتييائج وتفسيييرها ييي ضييوء اختبييارات الجييودة والتيييخيح ا علينيكييي المبييدئي با ضييا ة الييى

الت رف على ا جهزة المختلفة والطرا اآللية الحديثة للتيخيح الميكروبي.
الكتب المقررة والمراجع:

Medical Microbiology Illustrated, Stephen Gillespe, Butter Worth Heinemann Oxford, UK.
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

نموذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  421 :كلن

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2( 3 :

اسم المقرر :علم األمراع ووظائع ا عضاء
متطلب سابق321 :كلن

المستوى:السابع

وصف محتويات المقرر:
يوض ي هييذا المقييرر اليييكل التركيبييي (تي يريحي وهسييتولوجي) ألجه يزة الجسييم المختلفيية وكيفييية عملهييا سيييولوجيا وميين هنييا يبييدأ

التصييور لعيفييية حييدوث المييرع علييى مسييتوى ا عضيياء المكونيية لاجه يزة ويييتم الت ييرف علييى الخصييائح المرضييية ميين أسييباب
ويكل المرع وطيرا تيخيصيها ونبيذة مختصيرة عين طيرا ال يال ،الم رو ية -كيذلك يصياحب هيذا المقيرر د ارسية م مليية لييكل
ا عضاء المرضيي (تيريحيا وهستولوجيا) ومن ثم يدرك الطالب ي النهاية طبي ة امراع الجسم المختلفة

الكتب المقررة والمراجع:
Pathophysiology, Clinical Concepts of Processess by Sylivia A. Price, Larraine M. Wilson.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

رقم المقرر ورمزه  144 :كلن

منوذج وصف مقرر دراسي

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+1(2 :

اسم المقرر :علم الخاليا المرضية

المستوى  :الثامن

متطلب سابق 421 :كلن

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر األسس ال لمية وال ملية المت لقة ي تيخيح ا ورام السرطانية وغيرها من األميراع مين خيال

المتساقطة او الخاليا التي جم ت بواسطة طرا اليفط با بر من اماعن مت ددة من الجسم .

حيح الخالييا

وي نييي ييي ت ريييع الطالييب جميييع انيواع الخاليييا السييليمة منهييا والمريضيية والتييي يييتم حصييها مجهريييا للتوصييل الييى تيييخيح نييوع

المرع او الورم السرطاني كميا يتلقيى الطاليب التيدريب عليى الطيرا المت يددة المتب ية يي تحضيير المسيحات مين ا نيواع ال دييدة

لل ينات كما يتم ت ريع الطالب طرا الوقاية من ا مراع وانتقا ال دوى لك من خال الت امل مع مثل تلك ال ينات
الكتب المقررة والمراجع :

- Diagnostic Cytopathology, Chandra Grubb, Churchill-Living stone. USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

رقم المقرر ورمزه 154 :كلن

منوذج وصف مقرر دراسي

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+0+2(2 :

اسم المقرر :إدارة المختبرات والسالمة

المستوى :الثامن

متطلب سابق :

وصف محتويات المقرر:
يقوم الطالب ي هذا المقرر بدراسة:

أو  :إدارة المختبرات :يقدم المقرر وصع تفصيلي إلدارة وتخطيط عميل المختبيرات اإلعلينيكيية بميا يهيا تطبييق م يايير الجيودة
وا عتماد األعاديمي.
ثانيا :أخالقيات المهن الطبية :يقدم المقرر ت ريع بالمبادر األساسيية واألخالقييات التيي تقيوم عليهيا القيوانين واألعيراف والقواعيد
الت ييي تلت ييزم به ييا الفئ ييات المهني يية المتخصص يية بوص ييفها قواع ييد بن يياءة لضي يبط الس ييلوك تس ييتهدف تحدي ييد األ ييا وال الق ييات
والسياسات التي ينبغي اعتبارها صحيحة أو خاطئة .مناقية القضايا الرئيسية ي أخالقيات مهنة الطب و تيمل  :ي
.1
.2

الممارسة الطبية األخالقية والسلوك المهني السليم .

البحوث خاصة التي تجرى على اإلنسان والحيوان والصحة اإلنجابية .

.3

الدراسات الوراثية والتعاثر البيري .

.4

زراعة ونقل األعضاء من األحياء ومن األموات .

.1

الترويج المتحيز غير ال اد لادوية .

.1

الطب اليرعي .

.2

ال القات بين األطباء وباقي األسرة الطبية وب ضهم الب ع .

الكتب المقررة والمراجع
1) Kathleen Mcbride . Textbook of Chemical laboratory Supervision. Prince Hill inc. New York.
2) Wutchison Doug . Total Quality Management in the Clinical laboratory ASQC Quality

Press, Milwaukee. Wisconsin.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
توقيع رئيس القسم
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

منوذج وصف مقرر دراسي

رقم المقرر ورمزه  134 :كلن

اسم المقرر :علم ا نزيمات ا علينيكية

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+1(2 :

المستوى :السادس

متطلب سابق 333 : :كلن

وصف محتويات المقرر:
ي نييى هييذا المقييرر بوصييع تفصيييلي آللييية عمييل ا نزيمييات المختلفيية وطييرا تحليلهييا ييي المختبيير كمييا يتضييمن د ارسيية تحليلييية
لمستويات هذه ا نزيمات ي الدم من اجل الت رف على ا مراع ذات ال القة ب ميل كيل مين العبيد والعليى وا م ياء والبنكريياس

وال ظام وال ضالت بما يها عضلة القلب
الكتب المقررة والمراجع :

- Diagnostic Clinical Biochemistry, Chandra Grubb, Churchill-Living stone. USA

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

رقم المقرر ورمزه  134 :كلن

منوذج وصف مقرر دراسي

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+1(2 :

اسم المقرر :كيمياء حيوية وممارسة

المستوى  :الثامن

متطلب سابق  431 :كلن

وصف محتويات المقرر:
يق ييدم ه ييذا المق ييرر ت ييدريبا للط ييالب عل ييي الخطي يوات الخاص يية لالختب ييارات البيوكيميائي يية الت ييى تج ييري ييي م مي يل العيمي يياء الحيوي يية

ا علينكية- .كما يصقل هذا المقرر الطالب بالمهارات التي تج لهم علي عليم بتنظيميات واحتياطيات ا ميان الخاصية بالم ميل و
خطوات التحكم بالجودة-.كما يج ل هذا المقرر الطالب علي دراية باخذ ال ينات و كيفية الت امل م ها قبل واثناء وب د التحليل
الكتب المقررة والمراجع :
- Diagnostic Clinical Biochemistry, Chandra Grubb, Churchill-Living stone. USA.

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

منوذج وصف مقرر دراسي

رقم المقرر ورمزه  113 :كلن

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2(3 :

اسم المقرر :علم المناعة الدموية

المستوى :السادس

متطلب سابق 241 :كلن و  414كلن

وصف محتويات المقرر:

يشممهذ ممرر رقدممرر مد مممة الممة رقنااممة ورقنااممة رل مويممة ل ة ،هممة تهوامما رل م مل رق ،ل ممة ل مماا ر  ،م ور ممة رق مما ل
ر خ،بممارر رصا ممة الكشممع اممج رمج ممامل رق مما ل رل ،االيممة وبامما ر خ،بممارر رصا ممة ة رل ،مماا رلناضممة اممج دممذ رلم مل ومممر
رحنم ا ر نم ل ة ،هممة وممبيف ر ممو ل بنممو رلم ملل مد مممة لقرءمماد رلم موف ورلام اية رل مويممة لرمممرر رلكهيممة ورلنوايممة وممبررا
رلا اية رل موية ل روبررا رل ،ثر  :رلوررثية ل ورقك ،بة ل ةمرر ر لبا وا ج لل ،ثرة
الكتب المقررة والمراجع :
- Postgraduate Haematology, Hoffbrand, Saunders, London. UK

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم :علوم المختبرات الطبية

رقم المقرر ورمزه  114 :كلن

منوذج وصف مقرر دراسي

اسم المقرر :علم الدم  -ممارسة اعلينيكية

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+1(2 :

المستوى :الثامن

متطلب سابق 241 :كلن و  443كلن

وصف محتويات المقرر:
يقييدم هييذا المقييرر د ارسيية عملييية عيين كيفييية تنظيييم ال مييل الخيياح لمختبيرات علييم الييدم وبنييك الييدم بالمستيييفيات وييييمل ذلييك طييرا

الت رف على جمع ونقل وتسجيل عينات الدم المختلفة ورصد النتيائج وتفسييرها وتأعييد اختبيارات الجيودة كميا يحتيوي المقيرر عليى
مساهمة الطالب ي الت رف على الطيرا المختلفية لتحضيير مييتقات اليدم وا طيالع عليى المضياعقات التيي قيد تبحيث عين نقيل

الدم

الكتب املقررة واملراجع :
- Postgraduate Haematology, Hoffbrand, Saunders, London. UK

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

رقم المقرر ورمزه  154 :كلن

منوذج وصف مقرر دراسي

الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+0+2(2 :

اسم المقرر :دراسة مستقلة

المستوى :السابع

متطلب سابق  :كل المستوى السادس

وصف محتويات المقرر:
يقوم الطالب يي هيذا المقيرر باسيتخدام المكتبية لجميع الميادة ال مليية يي أحيد المواضييع المختيارة مين قبيل القسيم حييث يقيوم بد ارسيتك وتقديميك

علييى يييكل تقرييير عليييم مفصييل الييى مقدميية عيين الموضييوع والهييدف ميين اجيراء الد ارسيية والنتييائج وطييرا عرضييها ومناقيييتها والخالصيية ال لمييية
للنتائج وتبويب المراجع ثم يقوم الطالب ب رع الميروع يفهيا ويتم تقييم ال مل من قبل الميرف على المقرر .

الكتب المقررة والمراجع

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم :علوم المختبرات الطبية

منوذج وصف مقرر دراسي
رقم المقرر ورمزه  153 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين))0+2+2(3 :

اسم المقرر :وراثة طبية

المستوى :الثامن

متطلب سابق 332 :كلن 414+كلن

وصف محتويات المقرر:
يقدم هذا المقرر دراسة مركزة عن التركيب والوظائع البيولوجية للخاليا وا حماع النووية وعملية تخليق البروتينات وطرا اليتحكم يهيا يي
الخلية ا ولية والمتقدمة با ضا ة الى نبذة عن الطفرة الجينية والهندسة الوراثية والتطبيقات ال ملية ي التحالييل المخبريية وا ميراع الوراثيية
.

الكتب المقررة والمراجع

موافقة مجلس الكلية بجلسته  ..........................بتاريخ :
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جامعة الجوف
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات
قسم  :علوم المختبرات الطبية

رقم المقرر ورمزه  151 :كلن
الوحدات الدراسية (نظري,عملي ,تمارين):

منوذج وصف مقرر دراسي
اسم المقرر :تحليل سوائل الجسم

المستوى :الثامن

)0+2+1( 2

متطلب سابق :
311كلن312+كلن411+كلن412+كلن411+كلن411+كلن231+كلن232+كلن
331+كلن333+كلن431+كلن412+كلن

وصف محتويات المقرر:
يقييدم ه ييذا المقييرر د ارسيية مرك يزة عيين أن يواع و تقنيييات التحاليييل الخاصيية بالسييائل المنييوي ,النخيياع اليييوكي ,البييو  ،السييائل الصييفراوي ،السييائل
البريتونى ،ال را ،الل اب ،البقع الدموية و المنوية ي المختبرات.

الكتب المقررة والمراجع
)- Clinical Interpretation of Laboratory tests .(Frances K. Widmann
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