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نبذة عن القسم
تعد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود التي تأسست عام 1979م من أوائل الكليات في

منطقة الشرق ا�وسط التي تقدم درجة البكالوريوس في مجالها، وقد كان قسم علوم المختبرات االكلينيكية
القسم االول على مستوى المملكة ودول الخليج العربي والذى تأسس مع بداية تأسيس الكلية مع ثالثة

أقسام رئيسية ؛ علوم المختبرات السريرية ا�شعة والعالج الطبيعي. وتخرج منه اكثر من ثالثة وخمسين
دفعة يزيد عددهم عن 2027 خريج وخريجة  ويشغل خريجي القسم حاليا مناصب قيادية في كثير من

مؤسسات التعليم العالي والمنشئات الصحية والبحثية في المملكة. ومع تطور هذه التخصص واستجابة
لمتغيرات عدة كاحتياج سوق العمل والتسارع المعرفي والتقني في هذه التخصص، استحدث القسم برنامج

الماجستير في علوم المختبرات ا�كلينيكية العام الجامعي -1994م1995  حيث تخرج من البرنامج منذ
انطالقة اكثر من مئة خريجا وخريجة. وفي عام 1441 هـ وافق  مجلس الجامعة في جلستة الرابعة باستحداث

برنامج دكتوارة الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية  لمعالجة النقص في كليات العلوم الطبية
التطبيقية وتخصصاتها المختلفة با�ضافة الى الحاجة لتخريج كوادر مهنية من حملة درجة الدكتوراه للعمل

بالمستشفيات والجامعات ومراكز ا�بحاث الطبية والذي يعتبر ا�ول من نوعه على مستوى المملكة العربية
السعودية. واستمرت مسيرة القسم في النمو منذ ذلك الحين سواًء في أعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس،

وفي تطوير المعامل البحثية والخطط الدراسية ومحتويات المقررات.
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مقدمة

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 6مقدمة

تعريف بالتخصص
تعد علوم المختبرات ا�كلينيكية أحد أهم التخصصات الطبية في المنظومة الطبية حيث يقوم فريق العمل

 المسئول عن هذا التخصص بإجراء التشخيص المخبري وفق أحدث التقنيات المخبرية وهو أحد الطرق التشخيصية
المساهمة في التشخيص ا�كلينيكي.

تشمل علوم المختبرات ا�كلينيكية عدة تخصصات مختلفة حيث تنقسم إلى أربع مسارات رئيسية هي علم  
االحياء الدقيقة الطبية، علم الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية، علم أمراض الدم ونقل الدم، علم ا�نسجة والخاليا

المرضية.
علم ا�حياء الدقيقة الطبية يعنى بدراسة ا�حياء الدقيقة المسببة لÌمراض، حيث يتعرف الطالب على طرق  

العزل و التعرف على هذه الميكروبات من أجل تشخيص ا�صابة و معالجتها بشكل سليم.
أما في علم الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية فيتعرف الطالب على طرق قياس ومراقبة التغيرات التي تطرأ على   

جسم ا�نسان في حالة المرض.
أما ا�مراض التي تصيب كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية كا�نيميا واللوكيميا فهي موضوع  
الدراسة في علم أمراض الدم، كما أن علم نقل الدم معني بالطرق اÎمنة لنقل الدم ومكوناته من المتبرعين

بالدم إلى المحتاجين إليه.
أما علم ا�نسجة و الخاليا المرضية فيدرس الخاليا وا�نسجه والتغيرات التي تطرأ على هذه الخاليا وا�نسجة  

في حالة المرض.
كما تتفرع عن المسارات ا�ربع أعاله مقررات أكثر تخصصًا يدرسها الطالب أثناء تقدمهم في الخطة الدراسية،  
فعلم ا�حياء الدقيقة يتفرع بطبيعته إلى عدة تخصصات كعلم الفيروسات، علم البكتريا وعلم الفطريات هذا

با�ضافة إلى علم الطفيليات.
أما علم المناعة – والذي غدا تخصصًا منفصًال عن ا�حياء الدقيقة- فيعنى بدراسة الجهاز المناعي و مكوناته  

واستجاباته المناعية المختلفة باالضافة الى ا�مراض الناشئة عن الخلل فيه ( أمراض المناعة ) وتشخيصها.
أما التشخيص الجزيئي فيعد أحدث تقدم في مجال تشخيص ا�مراض, حيث تكشف تقنيات البيولوجيا الجزيئية عن  

الخلل في الجينات المسببة لÌمراض في أنسجة وخاليا وسوائل الجسم، كما تكشف التركيب الوراثي في
حاالت مرضية معينة.

من هنا يمكن القول إن علوم المختبرات ا�كلينيكية تهدف إلى دراسة طرق الكشف عن ا�مراض و تشخيصها  
في سبيل معالجتها و متابعتها بشكل سليم وبالتالي منع انتشارها.
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مجاالت عمل الخريجين
يحصل خريج القسم على درجة البكالوريوس في علوم المختبرات االكلينيكية، ويمنح شهادة ممارسة

المهنة بعد اجتياز االختبار المقدم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويصنف ( كأخصائي مختبر )
ويهيئ برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية طالبه علميًا وتدريبيًا للعمل في المختبرات

للكشف المخبري على سوائل وخاليا وأنسجة الجسم من اجل تشخيص العوامل المسببة للمرض وذلك وفق
أحدث التقنيات المخبرية وبإتباع طرق مراقبة الجودة الشاملة في المختبر الطبي.

معظم خريجي القسم ال يجدون صعوبة في شغل وظائف ”أخصائي مختبرات طبية“ في المستشفيات  
والمختبرات ا�كلينيكية الحكومية و الخاصة، حيث يتخصص أغلبهم في إحدى تخصصات المختبرات الطبية
وتتطلب البرامج الصحية في المملكة وجود متخصصين للقيام بالمهام المخبرية والميدانية في مجال
مكافحة ا�مراض المعدية وبرامج الوبائيات ونظرا التساع رقعة المملكة وكثرة المستشفيات ومراكز

الرعاية الصحية في المدن والقرى فإن هذه البرامج في حاجة قصوى ومستمرة إلى كوادر مؤهلة بشكل
جيد. كما يتطلع العديد من الخريجين �كمال دراساتهم العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه والذين

يمكنهم العمل في مجال ا�بحاث أو االنضمام إلى السلك ا�كاديمي في مختلف المؤسسات التعليمية.
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رؤية القسم
الريادة وا�بداع في علوم المختبرات ا�كلينيكية.

رسالة القسم
تقديم التعليم االكاديمي والتدريب ا�كلينيكي المتميز في مجال المختبرات ا�كلينيكية للطالب

وتخريجهم بأخالقيات مهنية مطابقة للمعايير العالمية ومبدعين في خدمة المجتمع والبحث العلمي.
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أهداف القسم
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تحقيق السالمة المخبرية في تخصصات علوم المختبرات ا�كلينيكية

التقييم والتطوير المستمر لخطة برنامج ا�متياز للخريجين

تدشين برامج ماجستير متنوعه في مجال المختبرات

تشجيع بيئة البحث العلمي من خالل التوسع في انشاء المجموعات البحثية وكراسي
البحث العلمي

تشجيع ودعم النشر العلمي لبحوث ما قبل التخرج للطالب

عقد دورات تدريبية متخصصة للخريجين واالخصائيين

االنفتاح على المجتمع من خالل عقد ندوات إرشادية وتوعوية

إنشاء مختبر تشخيصى لخدمة المجتمع
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معالم القسم

معامل الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية، معامل الميكروبولوجي الطبي وفروعه، معمل
المناعة والسيرولوجي, معامل أمراض الدم ونقل الدم ومعامل ا�نسجة والخاليا المرضية

النادي الطالبي والذي تم إنشاءه من قبل طالب وطالبات القسم ومساعدة منسوبي
القسم يعد من أهم معالم القسم حيث يساعد في خدمة المجتمع وتعريفهم بالتخصص

وحدة الميكرو سكوب ا�لكتروني والفحص النسيجى

 معامل الوراثة والبيولوجيه الجزيئية التابعة لكرسي ابحاث الوراثة الطبية و الجزيئية

الجمعية السعودية لعلوم المختبرات االكلينيكية هي احدى معالم قسم علوم
المختبرات
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البرامج ا�كاديمية التي يقدمها القسم
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برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية
يقدم القسم برنامج البكالوريوس فى علوم المختبرات االكلينيكية حيث ينتهي هذا البرنامج  بمنح درجة

البكالريوس في علوم المختبرات االكلينيكية من خالل دراسة الطالب لعدد ”136“ وحدة دراسية في مختلف
أقسام الطب المخبري با�ضافة إلى عام فى التدريب الميدانى ( ا�متياز ).

برنامج الماجستير في علوم المختبرات االكلينيكية

برنامج الدكتوراة في علوم المختبرات االكلينيكية

3

يمنح القسم ايضا شهادة الماجستير في علوم المختبرات االكلينيكية حيث يختار طالب الماجستير أحد
المسارات الثالثه بالقسم للدراسة كما يوجد برنامجين ا�ول بخيار المقررات والرسالة حيث يتطلب من الطالب

عمل خطة بحث للحصول على رسالة الماجستير والثاني بخيار المقررات فقط.

يمنح القسم ايضا شهادة الدكتوراة في علوم المختبرات االكلينيكية في برنامج هو ا�ول من نوعة على
مستوى المملكة حيث يختار طالب الدكتوراة أحد المسارات الخمسة بالقسم للدراسة مع ضرورة اتمام

 متطلبات الرسالة.



برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 12 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

مقدمة
يتضمن برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية دراسة عدة مقررات دراسية فى التخصصات
المختلفة لعلوم المختبرات ا�كلينيكية والتى تشمل خمسة  مسارات رئيسية هي علوم ا�حياء الدقيقة

الطبية، علم الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية، علم أمراض الدم ونقل الدم وعلم ا�نسجة والخاليا المرضية، علم
االمراض الجينية والتشخيص الجزيئي.

كما تتفرع عن المسارات الخمس أعاله مقررات أكثر تخصصًا يدرسها الطالب أثناء تقدمهم في الخطة، فعلم  
ا�حياء الدقيقة يتفرع بطبيعته إلى عدة تخصصات كعلم الفيروسات، وعلم البكتريا، وعلم الطفيليات، وعلم

الفطريات.
أما علم المناعة فيعنى بدراسة الجهاز المناعي ومكوناته واستجاباته المناعية المختلفة با�ضافة إلى أمراض  

المناعة وتشخيصها.
أما التشخيص الجزيئي فيعد أحدث تقدم في مجال تشخيص ا�مراض، حيث تكشف تقنيات البيولوجيا الجزيئية  
عن الخلل في الجينات المسببة لÌمراض في أنسجة وخاليا وسوائل الجسم، كما تكشف التركيب الوراثي في

حاالت مرضية معينة.
من هنا يمكن القول إن خريج قسم علوم المختبرات ا�كلينيكية يقوم بدراسة طرق الكشف عن ا�مراض

وتشخيصها في سبيل معالجتها ومتابعتها بشكل سليم وبالتالي منع انتشارها.
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رؤية البرنامج

رسالة البرنامج

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4

التميز في تأهيل أخصائي المختبرات.

إعداد أخصائي مختبرات على أعلى مستوى من العلم والتدريب ليكونوا متخصصين أكفاء في مجال
علوم المختبرات ا�كلينيكية والبحث العلمي والمشاركة في خدمة المجتمع.
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برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية

أهداف البرنامج

تحديث الخطط و المقررات الدراسية في تخصصات القسم المختلفة

عقد دورات تدريبية متخصصة للخريجين وا�خصائيين

تحقيق السالمة المخبرية في تخصصات علوم المختبرات ا�كلينيكية

التقييم والتطوير المستمر لخطة برنامج االمتياز للخريجين

تشجيع ودعم النشر العلمي لبحوث ما قبل التخرج للطالب

1

4

5

2

3

6االنفتاح على المجتمع من خالل عقد ندوات إرشادية وتوعويه



برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4

15 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

مخرجات البرنامج

 متطلبات القبول والتحويل للقسم

تأهيل أخصائي المختبرات على مستوى عاٍل من ا�لمام با�سس النظرية والمهارات العملية الالزمة لممارسة
المهنة سواًء في المنشآت الصحية أو مراكز البحوث أو التعليم العالي.

يستقطب القسم المتميزين من الطالب وطالبات السنة ا�ولى المشتركة متيحًا مبدأ التنافسية فيما
بينهم بناءا على نتائج التخصيص لطالب وطالبات السنة ا�ولى المشتركة المعلنة من قبل عمادة

القبول والتسجيل في نهاية كل عام دراسي ( كما هو موضح في الجدول ادناه ) والمقاعد الدراسية
الكافية، حيث يشترط القسم نفس شروط الكلية وفي حال التحويل من االقسام المختلفة بالكلية

يشترط ان يكون المعدل التراكمي ال يقل عن 3 من 5.



برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 16 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة ا�ولى المشتركة
القسم

علوم المختبرات االكلينيكية

مالحظة: معدل التخصيص يختلف من سنة الى أخرى وأحيانا شروط التخصيص كذلك

التنافس بناًء على المعيار التالي:

( معدل السنة ا�ولى المشتركة×5)

 + ( النسبة المركبة للقبول ×0.75)

النسبة المركبة للقبول =

( نسبة الثانوية × 0.3)

+ ( درجة اختبار القدرات × 0.3)

+ ( درجة االختبار التحصيلي × 0.4)

85.65 

92.40

للطالب

للطالبات

شروط التخصيصأدنى معدل للتخصيص



برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4

17 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

متطلبات التخرج
يتخرج الطلب ويحصل على شهادة التخرج ( البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية ) يجب عليه

االنتهاء من الخطة الدراسية ونجاحه في جميع مقررات البرنامج هذا با�ضافة إلى إجتياز برنامج التدريب
الميداني ( االمتياز ).

المجموع

الساعاتالمتطلبات
عدد المقررات( نظري+عملي+ممارسه إكلينيكية )

متطلبات الجامعة

متطلبات السنة ا�ولي المشتركة

متطلبات الكلية

متطلبات البرنامج

سنة االمتياز

8

32

(0+2/2+6) 7

(2/12+2/58+54) 89

00

13654

4

9

3

37

1



برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 18 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية

السنة االولى

16مجموع الساعات

رمز المقرر

لغة إنجليزية

مهارات الحاسب

اللياقة والثقافة الصحية

مهارات جامعيه

ا�حصاء الحيوي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

101

101

101

109

أنجل

تقن

فجب

نهج

إحص

مقررات5

اسم المقرر

الفصل ا�ول

السنة االولي ( المشتركة )

متطلب متزامنمتطلب سابق الساعات

6

3

1

3

3

الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس الحديثة والمتوجه بموافقة مجلس جامعة الملك سعود موزعة
على اربع سنوات  (8) فصول دراسية.



19 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

الخطة الدراسية

16مجموع الساعات

رمز المقرر

علم ا�حياء

فيزياء عامة

مقدمة في الكيمياء العضوية

لغة إنجليزية تخصصية

-

-

-

-

-

-

-

109

109

109

110

حين

فيز

كيم

إنجل100إنجل

مقررات4

اسم المقرر

الفصل الثاني

السنة االولي ( المشتركة )

متطلب متزامنمتطلب سابق الساعات

3

4

3

6

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 20 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية
السنة الثانية

16(12+8+0)مجموع الساعات

رمز المقرر

التحرير العربي

أساسيات رعاية الطوارئ

أساسيات علم التشريح و وظائف
ا�عضاء

أساسيات الكيمياء الحيوية
والجزيئيات الحيوية

علم االنسجة الوصفي

مقدمة في علوم المختبرات
ا�كلينيكية والسالمة  البيولوجية

سلم ( إختياري )

الشيء

الشيء

حين

الشيء

الشيء

الشيء

الشيء

103

243

224

281

272

251

109

عرب

صحه

كلن

كلن

كلن

كلن

سلم

مقررات7

اسم المقرر

الفصل الثالث

السنة الثانية

متطلب متزامنمتطلب سابق

الساعات
( نظري

+
عملي

+
ممارسه

إكلينيكية )

(0+0+2)2

(0+2+1)2

(0+0+3)3

(0+2+2)3

(0+2+1)2

(0+2+1)2

(0+0+2)2

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



21 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

الخطة الدراسية

16(11+10+0)مجموع الساعات

رمز المقرر

اساسيات الميكروبيولوجي

اساسيات المناعة

علم االمراض العام

ا�يض ا�كلينيكي

علم الدم ا�كلينيكي 1

الفقه الطبي

الشيء

الشيء

كلن

كلن

الشيء

الشيء

261

265

275

282

291

106

272

281

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

سلم

مقررات6

متطلب متزامنمتطلب سابقاسم المقرر

الساعات
( نظري

+
عملي

+
ممارسه

إكلينيكية )

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+2+1)2

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+0+2)2

الفصل الرابع

السنة الثانية

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 22 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية
السنة الثالثة

18(13+10+0)مجموع الساعات

رمز المقرر

علم الفطريات ا�كلينيكية

علم ا�مراض الوظيفية والجزيئية

طرق التحليل ا�كلينيكي

علم الدم ا�كلينيكي2

علم الوبائيات وا�مراض المستجدة

تقنيات ا�نسجة والميكروسكوب
ا�لكتروني

سلم ( إختياري )

كلن

الشيء

كلن

كلن

كلن

الشيء

كلن-

361

371

381

391

351

377

275كلن272

261

291

261

272

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

سلم

مقررات7

اسم المقرر

الفصل الخامس

السنة الثالثة

متطلب متزامنمتطلب سابق

الساعات
( نظري

+
عملي

+
ممارسه

إكلينيكية )

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+0+2)2

(0+2+1)2

(0+0+2)2

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



23 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

الخطة الدراسية

18(12+12+0)مجموع الساعات

رمز المقرر

علم الطفيليات ا�كلينيكية

بكتيريا إكلينيكية 1

علم الخاليا المرضية

كيمياء حيوية إكلينيكية

علم تخثر الدم والنزاف

تحليل البول وسوائل الجسم

مشروع بحث 1

سلم  ( إختياري )

كلن

كلن

كلن

الشيء

362

363

372

382

392

354

353

281

261

261 كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

مقررات8

متطلب متزامنمتطلب سابقاسم المقرر

الساعات
( نظري

+
عملي

+
ممارسه

إكلينيكية )

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+2+1)2

(0+2+2)3

(0+2+1)2

(0+2+1)2

(0+0+1)1

(0+0+2)2

الفصل السادس

السنة الثالثة

سلم

كلن- 261-272275

كلن- كلن291 391

كلن- كلن275 371

كلن- 281291
371-361

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 24 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية
السنة الرابعة

18(11+14+0)مجموع الساعات

رمز المقرر

علم الفيروسات ا�كلينيكية

بكتيريا إكلينيكية 2

علم المناعة ا�كلينيكية وا�مصال

مكافحة العدوي الوقاية منها

تقنيات التشخيص الجزيئي

علم المناعة الدموية وطب نقل
الدم

إدارة المختبرات وضبط الجودة

مشروع بحث 2

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

461

463

465

466

469

491

454

456

261

363

281

265

251

353

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

مقررات8

اسم المقرر

الفصل السابع

السنة الرابعة

متطلب متزامنمتطلب سابق

الساعات
( نظري

+
عملي

+
ممارسه

إكلينيكية )

(0+2+2)3

(0+2+2)3

(0+2+1)2

(0+0+2)2

(0+2+1)2

(0+2+2)3

(0+2+1)2

(0+2+0)1

كلن- 261كلن265

كلن- 261361
363-362

برنامج البكالوريوس في علوم
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25 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

الخطة الدراسية

18(9+6+12)مجموع الساعات

رمز المقرر

ممارسة إكلينيكية
- ميكروبيولوجي

ممارسة إكلينيكية – مناعة

ممارسة إكلينيكية – أمراض ا�نسجة
والخاليا

ممارسة إكلينيكية – كيمياء حيوية

علم الهرمونات والسموم

ممارسة إكلينيكية - أمراض الدم
والمناعة الدموية

علم الوراثة الطبية والخلوية

تقنيات مساعدة ا�نجاب وعلم
ا�جنة

467

468

478

488

489

498

457

455

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

كلن

مقررات8

اسم المقرر

الفصل الثامن

السنة الرابعة

متطلب متزامنمتطلب سابق

الساعات
( نظري

+
عملي

+
ممارسه

إكلينيكية )

(4+0+1)3

(2+0+1)2

(2+0+1)2

(2+0+1)2

(0+2+1)2

(2+0+1)2

(0+2+2)3

(0+2+1)2

281282كلن-

كلنكلن- 265465

كلن-

كلن
كلن381382كلن-

291كلن-

كلن

كلن

281

224

391
كلن392491كلن-

275371

كلن- 361362
463- 461- 363

كلن- 281382
 381

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 26 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية

الفصل التاسع

السنة الخامسة

00مجموع الساعات

رمز المقرر

سنة ا�متياز
( التدريب ا�كلينيكي )

مقررات 8 فصول
دراسية السابقة

كلن990

متطلب متزامنمتطلب سابقاسم المقرر الساعات

00

الخطة الدراسية

الفصل العاشر

السنة الخامسة

00مجموع الساعات

رمز المقرر

سنة ا�متياز
( التدريب ا�كلينيكي )

مقررات 9 فصول
دراسية السابقة

كلن990

متطلب متزامنمتطلب سابقاسم المقرر الساعات

00

السنة الخامسة

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



27 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2اساسيات الميكروبيولوجي كلن261

يقدم هذا المقرر للطالب الجوانب النظرية والعملية ا�ساسية لمجموعات مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة
لتشمل علم البكتريا، علم الفيروسات، علم الفطريات، وعلم الطفيليات با�ضافة إلى المفاهيم ا�ساسية

لعلم المناعة وعلم ا�وبئة. كما يقدم المفاهيم ا�ساسية للمطهرات والتعقيم ومكافحة العدوى العامة.
مع إتمام دراسة المقرر، يجب أن يكون الطالب قادرين على إظهار المعرفة والمهارات بما في ذلك الفحص
المجهري، والصبغات، وطرق إعداد المزارع، تقنية العقيم، وتحديد الكائنات الدقيقة واختبارات الحساسية

للميكروبات.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 28 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2اساسيات المناعة كلن265

يقدم هذا المقرر المفاهيم ا�ساسية للجوانب النظرية والعملية في علم المناعة. كما يتناول المقرر مبادئ
وظائف وتشريح ا�عضاء للجهاز المناعي. كما سيتم مناقشة أنواع المناعة وأنواع االستجابات المناعية،
وتوصيف المستضدات وا�جسام المضادة ( فئات مختلفة من ا�جسام المضادة ). كما سيتم تقديم نظام

المكمل وآليات االستجابة السائلة والخلوية ( أنواع مختلفة من الخاليا التائية ووظائفها، السيتوكينات ). عالوة
على ذلك,  كيف تعاونت المكونات المختلفة للجهاز المناعي مًعا ، في تنظيم  أداء المناعة.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



29 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)1علم االنسجة الوصفي كلن272

وصف أنواع الخاليا التي تشكل ا�نسجة البشرية المختلفة عن طريق الفحص المجهري للجهاز العصبي والجهاز
التنفسي والجهاز الهضمي والبولي والتناسلي،إلى جانب الدم والجهاز اللمفاوي.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 30 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

أساسيات علم التشريح
ووظائف ا�عضاء

303 كلن224

سيتم تقديم مراجعة شاملة لتشريح ووظائف الجسم البشري والتي تساعدالطالب على بناء معلوماتهم
ا�ساسية في العلوم ا�ساسية والتي ستمكنه من فهم االنحراف عن الطبيعي في التخصاصات المختلفة

التي قد يتم توجيها إليم الحًقا.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



31 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)1أساسيات رعاية الطوارئ كلن243

يركز هذا المقرر علي الرعاية ا�ساسية في حاالت الطوارئ على كيفية التعرف وتقديم المساعدة للمرضى أو
المصابين في حاالت قد يواجهها موظفو االستجابة للطوارئ. وبا�ضافة إلى ذلك ، فإنه يركز على ا�سعافات

ا�ولية وا�نعاش القلبي الرئوي للمرضى أو المصابين الذين يعانون من انسداد في مجرى الهواءأو توقف
التنفس أو توقف القلب أو نزيف حاد أو الصدمة أو كسور فعلية أو مشتبه بها أو إصابات في الرأس أو غير ذلك 

من الظروف البيئية التي تهدد الحياة والتي تتطلب االستجابة للطوارئ.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 32 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)2علم االمراض العام كلن275

عند االنتهاء من هذا المقرر، سيكون لدى الطالب المعرفة المناسبة حول أسباب ا�جهاد الخلوي واالستجابات
المرضية العامة لÛجهاد الخلوي، مثل اضطراب الدورة الدموية، التفاعالت المناعية ا�ساسية، وعمليات الخلل

المناعية الرئيسية، اضطرابات النمو وا�ورام.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



33 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

2(2) 13 أساسيات الكيمياء الحيويةكلن281
والجزيئيات الحيوية

يقدم المقرر وصفا مفصال للهيكل الكيميائي والوظائف البيولوجية للجزيئات الكبيرة بما في ذلك السكريات
والبروتينات والدهون وا�حماض النووية ومكوناتها ا�ساسية. كما يتناول المقرر أيًضا البنية والنشاطات

الكيميائية الحيوية للفئات الرئيسية من ا�نزيمات والهرمونات والفيتامينات ودورها في الوظيفة الخلوية. كما
يتناول الجزء العملي من المقرر التحليل النوعي والكمي للجزيئات الحيوية الرئيسية في البالزما والسوائل

البيولوجية ا�خرى.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 34 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2ا�يض ا�كلينيكي كلن282

ويتناول الجزء التمهيدي من المقرر الترتيب الخلوي للتفاعالت الكيميائية الحيوية في شكل مسارات التمثيل
الغذائي على حد سواء تقويضي واالبتنائية في الوظيفة. كما يشمل أيًضا مفهوم الطاقة الحيوية الخلوية

با�ضافة إلى بنية            ، والتخليق، والتخزين، واستخدامها �طالق الطاقة. كما ان الجزء ا�كبر من الدورة
ينطوي على دراسة مفصلة عن نشاط التمثيل الغذائي الخلوي للبشر وتنظيمها. وتغطى التفاصيل الرئيسية
المسارات التقويضية المتعلقة السكريات ا�حادية وا�حماض ا�مينية وتحلل ا�حماض الدهنية في التفاصيل.

كما يتناول المقرر أيًضا عملية البناء الخلوي من الجاليكوجين والدهون الثالثية وتخزينها. تمت دراسة بعض
االضطرابات ا�يضية الموروثة بما في ذلك الجاالكتوز في الدم، عدم تحمل الفركتوز الوراثي وأمراض تخزين

الجليكوجن.

ATP

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



35 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2علم الدم ا�كلينيكي 1 كلن291

يغطي هذا القرر نظرية فسيولوجيا الخاليا الحمراء والفسيولوجيا المرضية والتدقيق المختبري في اضطرابات
الخاليا الحمراء المكتسبة والخلقية. كما سيتم تعريف الطالب على تكوين الدم ( البالزما والعناصر الخلوية )
وعلم التشريح ووظائف ا�عضاء في النظام المكون للدم والمفاهيم الرئيسية لتكوين الدم. سيتم تغطية
التنمية، والتمثيل الغذائي، ودور، وموت الخاليا المبرمج من كرات الدم الحمراء. با�ضافة إلى ذلك، سيتم

مناقشة تخليق الهيموجلوبين، ومكوناته، المتغيرات الطبيعية، و دوره، والتمثيل الغذائي. سيكون التركيز
على علم أمراض الكريات الحمراء والتشخيص المخبري �نواع مختلفة من فقر الدم االنحاللي وغير االنحاللي،

كثرة كرة الدم الحمراء، والبورفيريا، وكذلك اضطرابات الهيموجلوبين الخلقية والمكتسبة مثل فقر الدم
المنجلي والثالسيوم ونتائجها المختبرية.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 36 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

مقدمة في علوم المختبرات
 ا�كلينيكية والسالمة

البيولوجية

1(2) 12 كلن251

هذا المقرر سوف تكون بمثابة مقدمة لمبادئ االنضباط في تخصص علوم المخترات ا�كلينيكية. وتشمل
الموضوعات نظرة عامة على التخصصات ا�كاديمية المختلفة داخل علوم المختبرات ا�كلينيكية، والدور الذي
يؤديه التقني الطبي في الرعاية الصحية، والسلوك ا�خالقي، والمنظمات المهنية والترخيص، وفرص العمل.

التعامل مع أنواع العينات المقدمة إلى المختبر وجمعها وتخزينها بشكل صحيح (مع التركيز على سحب
العينات)، إلى جانب أنابيب سحب الدم، ومبدأها ، واالستخدام السليم لها. وخصائص االختبار، وإنشاء نطاقات

مرجعية، وا�دوات المختبرية ا�ساسية ( أنواع من المجهر، وأجهزة الطرد المركزي ، الخالطات، الدوارات ... )
وا�دوات، والحسابات المختبرية. كماسيتم التأكيد على تدابير السالمة المتخذة في المختبر.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



37 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2علم الفطريات ا�كلينيكية كلن361

في هذا المقرر سيتعلم الطالب عن الفطريات ( الخيطيات والخمائر ) ذات ا�همية الطبية وا�مراض التي تسببها.
سيتم مناقشة تصنيف وفسيولوجيا البناء والصفات المزرعية للفطريات. كما سيتم التركيز في هذا المقرر

على ا�مراض الفطرية وأعراضها السريرية، المرضية، طرق انتقالها، وتشخيصها المختبري، والوقاية والسيطرة
عليها.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 38 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

علم ا�مراض الوظيفية
والجزيئية

22 (1)3 كلن371

في هذه المقرر يتم تدريس جزء الفيسيولوجيا المرضية للطالب والمهارات المعرفية الالزمة لتقييم تاريخ
المرض ونتائج االختبارات المعملية باستخدام دراسات الحالة،وأنماط التعرف واالرتباط لنتائج االختبارات مع

عمليات محددة للمرض، وكيفية ترتيب أولويات إجراءات االختبارات المؤكدة والنتائج المقابلة. كما سيقدم الجزء
الخاص بعلم ا�مراض الجزيئي للطالب التغيرات المرضية على المستوى الجزيئي المتعلقة بتقدم المرض

وتطوره خاصًة السرطان، وفي تقييم كيفية استخدام هذه التغييرات كمؤشرات حيوية محتملة أو عقار
مستهدف.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



39 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2طرق التحليل ا�كلينيكي كلن381

يتناول المقرر المفاهيم ا�ساسية للتحليل الكيميائي الكمي وكذلك المبادئ النظرية والبروتوكوالت
التشغيلية للتقنيات اÎلية المستخدمة في مختبر الكيمياء السريرية. يشتمل الجزء التمهيدي من المقرر على

حسابات الميل والرقم الهيدروجيني، ودراسة آلية العمل وإعداد المخازن المؤقتة وتحليل نوع المعايرة. يتم
تغطية تقنيات ومكونات التحاليل التحليلية بالتفصيل وتشمل القياس الطيفي المرئي وا�شعة فوق

البنفسجية، االمتصاص الذري، التألق، قياس اللهب الضوئي ، قياس الطيف الكتلي ، ا�شعاع الكيميائي، قياس
التوزع، وا�نظمة التحليلية اÎلية. كما تغطى أيضا منهجيات الفصل بما في ذلك الرحالن الكهربائي، وأنواع

مختلفة من اللوني، وا�قطاب الكهربائية االنتقائية ا�يونية، وأجهزة تحليل غازات الدم.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 40 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2علم الدم ا�كلينيكي2 كلن391

يهدف هذا المقرر إلى تغطية فسيولوجيا خاليا الدم البيضاء والفسيولوجيا المرضية. كما سيتم تعريف الطالب
على التطور الطبيعي، والتشكلي، ووظائف خاليا الدم البيضاء                       . وسيتبع ذلك مناقشة متعمقة

للطبيعة وا�سباب والتشخيص المختبري لحاالت اضطراب كرات الدم البيضاء الحميدة والخبيثة. وسيتم تغطية
أمراض كرات الدم البيضاء وتشخيص أنواع مختلفة من اضطرابات كرات الدم البيضاءالحميدة مثل تفاعل

اللوكيميا، نقص الكريات البيضاء، وا�مراض الحبيبية المزمنة. وسيتم مناقشة المفاهيم الرئيسية لÌورام
الخبيثة في الدم مثل اللوكيميا والليمفوما وكذلك تقنيات التقييم المعملية الحديثة في علم ا�ورام

التشخيصي بالتفصيل.

( WBCs )

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



41 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

202 علم الوبائيات وا�مراضكلن351
المستجدة

يقدم هذا المقرر المبادئ وا�ساليب في دراسة ا�مراض المعدية وغيرها من ا�مراض والعوامل المتعلقة
بحدوثها، و سوف يتعرض الطالب للمفاهيم ا�ساسية لعلم ا�وبئة المطبقة في المملكة العربية السعودية،

ونهج التدخل في دورات المرض (العائل، الميكروب والبيئة). و في النهاية يقدم المقرر لمحة عامة عن برامج
الحكومة في مكافحة ا�مراض وخاصة ا�مراض المعدية وا�مراض المزمنة وغيرها من ا�مراض ، فضًال عن

التخطيط السكاني، ومنع الحوادث، وبرامج إعادة التأهيل.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 42 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2علم الطفيليات ا�كلينيكية كلن362

يقدم هذا المقرر وصفا لدورات حياة البروتوزوا والديدان ذات الصلة ا�كلينيكية، والقدرة على اختيار وتنفيذ
التقنيات المناسبة للكائنات الحية ذات الخلية الواحدة والبيض وا�جسام الناضجة. بالنسبة لكل كائن حي، كما
تشمل مواضيع المقرر التصنيف والتوزيع الجغرافي ودورة الحياة وا�نتقال والتشخيص المختبري التفصيلي

والعالج ومكافحة العدوى.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



43 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2بكتيريا إكلينيكية 1 كلن363

يقدم هذا المقرر الجوانب النظرية والعملية لعوامل العالج الدوائي الكيميائي، وطرق عملهم، وأساليب
التقييم، واختبار الحساسية، وآليات المقاومة الميكروبية. آليات العالقات الطفيلية المضيفة، تليها دراسة

مفصلة للهيكل وعلم وظائف ا�عضاء لكرويات إيجابية الجرام، الحويصالت الهوائية والبكتيريا الغير الهوائية،
والمتفطرات. وا�مراض التي تسببها هذه الكائنات، االعراض السريرية، وأسباب المرض ، طرق االنتقال، التشخيص

المختبري، اختبار الحساسية للمضادات الحيوية، كما سيتم الوقاية والسيطرة علي ا�مراض و مناقشتها
بشكل كامل.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 44 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)2علم الخاليا المرضية كلن372

الجانب النظري والعملي في تشخيص الخاليا السرطانية والظروف غير الخبيثة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق
الفحص المجهري للعينات المحضرة من خاليا مقشرة أو مسحوبة بإستخدام إبرة دقيقة. سوف يمكن المقرر
الطالب من خالل أستخدام المجهر، التعرف علي الخاليا الطبيعية والخبيثة كما يمكن تشخيص ا�ورام الخبيثة

من خاللها. كما سيتم تدريب الطالب على طرق التقنية المختلفة المطبقة في إعداد المسحة والوقوف الذاتي
من االتصال با�مراض المعدية.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



45 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

1(2) 12 تقنيات ا�نسجةكلن377
والميكروسكوب ا�لكتروني

ستناقش المبادئ ا�ساسية لتقنيات تحضير وصباغة ا�نسجة وفحصها تحت المجهر الضوئي. سوف تركز
المعرفة بشكل أساسي على تقنية البارافين. ومع ذلك، سيتم تغطية طرق فحص االنسجة ا�خرى. أيضا،

سيتم تعليم الطالب  كيفية استخدام المجهر الضوئي بشكل صحيح.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 46 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2كيمياء حيوية إكلينيكية كلن382

ستناقش االختبارات المخبرية السريرية الحيوية الروتينية بالتفصيل بما في ذلك اختبارات وظائف الكبد،اختبارات
وظائف الكلى، اختبار السكري، عالمات القلب، أمراض للعظام، الدهون و دالالت االنيميا، غازات الدم ا، تحليل

حصوات الكلى، اختبارات         ، وعالمات ا�ورام (الثدي، الرئة، المريء، المعدة و الصفراء، الكبد، الكلى، القولون،
المثانة، المبيض، و الرحم). أساسيات الفسيولوجيا ومتطلبات العينة وستناقش أهمية االختبارات وارتباطها مع
النتائج ا�خرى في المجاالت الرئيسية. في المختبر، سيتم توجيه الطالب �جراء اختبارات مختلفة، وتجنب مصادر

الخطأ، والوصول بشكل صحيح إلى التشخيص السريري النهائي في ضوء النتائج المخبرية التي تم الحصول
عليها. كما سيتم التأكيد على المبادئ وا�ساليب الخاصة بالقياسات وممارستها في المختبر.

GIT

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



47 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)1علم تخثر الدم والنزاف كلن392

يغطي هذا المقرر الجوانب النظرية لتخثر الدم وتجلط الدم في الحاالت الطبيعية وفي ا�مراض. سوف يشارك
الطالب في مناقشات شاملة تتعلق بعملية تخثر الدم مع التركيز على دور نظام ا�وعية الدموية والصفائح

الدموية والتخثر البالزمي وكذلك عملية انحالل الفيبرين. كما سيغطي المقرر التقييم النظري والمخبري
�ورام. كما سيتم مناقشة االختبارات التشخيصية لالضطرابات التنكسية ، تجلط الدم ، واالضطرابات الخثارية

مثل الهيموفيليا ، ونقص العامل ، وفرط التجلط، وأساسيات القياس ، وتقييم النتائج.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 48 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

101مشروع بحث 1 كلن353

الهدف من هذا المقرر هو تعريف الطالب على مجال البحث من حيث تصميم الدراسة ومهارات العرض. سيعطي
هذا المقررالطالب فكرة جيدة عن مستوى الدراسات العليا وكذلك حول قدرته على إلقاء المحاضرات بطريقة

مبهرة وتقييم مستوى فهم الموضوع المطروح وعرضه. كما سيتم تقييم القدرة على الرد على ا�سئلة من
المدربين والطالب. عالوة على ذلك، سيكتسب الطالب المعرفة حول اختيار المقترح والكتابة والعرض  والتقديم.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



49 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

3

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2تحليل البول وسوائل الجسم كلن354

هذا المقرر متعددالتخصصات يتضمن التكوين،وا�همية الفسيولوجيةوجمع، ونقل،وتحليل،وتفسيرالنتائج التي
تم الحصول عليها من سوائل الجسم غيرالدم. وتشمل هذه السوائل، البول، السائل النخاعي، السائل المري

                                                                     السائل الزليلي، السائل المنوي، السائل ا�ميني ، وسوائل المعدة، البلغم،
العرق، والبراز. كما تغطي مجاالت المناقشة الخصائص الفيزيائية (الماكروسكوبية) في الصحة وفي المرض
والتحليل الكيميائي والمجهر. خالل الدروس العملية، سيكتسب الطالب خبرة في مجال تحليل سوائل الجسم

من خالل استراتيجيات التعلم العملية.

،( transudates و exudates )

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2علم الفيروسات ا�كلينيكية كلن461

يقدم هذا المقرر لمحة عامة عن المكونات، والتصنيف، والتكاثر، وآليات حدوث المرض لفيروسات ا�نسان.
با�ضافة إلى ذلك، يركز هذا المقرر على علم ا�حياء وعلم ا�وبئة وا�مراض والتشخيص المختبري والوقاية
والعالج من الفيروسات المهمة سريريا بما في ذلك فيروسات التهاب الكبد الوبائي، الفيروسات القهقرية

وا�يدز، فيروسات الهربس  الحصبة ،النكاف, الحصبة ا�لماني، الفيروسات التنفسية، فيروسات ا�سهال وبعض
الفيروسات الحيوانية المنتقاة.

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 50 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



51 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2بكتيريا إكلينيكية 2 كلن463

يقدم هذا المقرر معلومات أساسية عن ا�نواع مختلفة من البكتيريا سالبة الجرام، بما في ذلك عوائل ا�معاء
المعوية، وأنواع ا�جناس أو المجموعات التالية: الزائفة، الفبريات، كامبيلوباكتر، بورديتيال، البروسيال،

المستدمية، اللولبية، والبكتيرياالالهوائية. كماسيتم دراسة ا�مراض التي تسببها هذه الكائنات، واالعراض
السريرية، ومراحل تطور المرض، وطرق النتقال، والتشخيص المخبري، واختبارالحساسية للمضادات الحيوية،

والوقاية والسيطرةالعدوي.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 52 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

علم المناعة ا�كلينيكية
وا�مصال

2(2) 12 كلن465

تم تصميم هذا المقرر لفهم كيفية زيادة اضطرابات نظام المناعة، والتحقيقات السريرية �مراض المناعة والتي
تشمل تفاعالت فرط المناعة ونقص المناعة وردود الفعل غير الصحيحة. با�ضافة إلى الحصانة والمناعة ضد

لعدوى الميكروبية وا�ورام. وسيكون التركيز على االختبارات المعملية المستخدمة للكشف عن فرط
الحساسية، المناعة الذاتية وأمراض المناعة الذاتية با�ضافة إلى نقص المناعة، تصنيف ا�نسجة ورفضها. كما

سيتم تغطية الجوانب العملية لÛختارات المناعية والمصلية في المختبر.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



53 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)2تقنيات التشخيص الجزيئي كلن469

يقدم هذا المقرر تعريفات أساسية والتنظيم خلوي، ومكونات ا�حماض النووية وآلية التعبير الجيني. تقنيات
البيولوجيا الجزيئية مثل استخراج الحمض النووي الريوزي / الحمض النووي الدؤكسي ريبوزي، والتنقية،

والتحديد الكمي ، واستنساخ الجينات سيستخدم كأساس لÌسلوب المتقدم في المختبر السريري. وتشمل
هذه التهجين ، تحقيقات الحمض النووي، وطرق النشاف،              وتقنيات التضخيم ا�خرى. كما سيتم عرض

ومناقشة لÌمراض المعدية من حيث علم ا�وبئة الجزيئية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتنميط الجيني
والكشف عن الحمل الفيروسي. كما سوف يغطي علم الوراثة الشرعي واختبارات ا�بوة والتكرار المترادف

القصير. كما ستشمل موضوعات االختبار الجزيئي لتصنيف �نسجة              في زراعة ا�عضاء ونخاع العظام،
با�ضافة إلى تطبيقات الطرق الجزيئية في مختلف ا�مراض الوراثية وفي ا�ورام.

PCR

HLA

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 54 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

علم المناعة الدموية وطب
نقل الدم

2(2) 13 كلن491

يشمل هذا المقرر إدخال النظرية والتطبيق العملي وا�داء الفني والتقييم �جراءات بنك الدم المطلوبة لنقل
الدم والمكونات بشكل آمن. سيتم تدريب الطالب على إجراء فحص عينات المرضى واختبار ما قبل النقل بما في

ذلك الدم             ،         ، فحص وتحديد ا�جسام المضادة. كما سيتعلم الطالب اختيار أنواع دم متوافقة لكل
مكون من مكونات الدم وإجراء اختبارات التوافق قبل نقل الدم الالزمة لنقل خاليا الدم الحمراء. وسيشمل المقرر
التدريبات المناسبة لمعالجة مكونات الدم ، وتخزينها، وتعديل مكوناتها مثل إذابة البالزما أو غسيل وحدات خاليا
الدم الحمراء. كما سيتم التشديد على ممارسات العالج بنقل الدم، والكيمياء الحيوية لنظام الدم في الدم،

وعلم الوراثة ، وا�مصال. كما سيتم التأكيد على العديد من عمليات ضمان الجودة بما في ذلك مراقبة الجودة
اليومية ، بما في ذلك مراقبة جودة الكواشف وا�بالغ عن ا�خطاء با�ضافة إلى التحقيق في تفاعالت نقل الدم

المشتبه بها. سيقود عرض دراسة الحالة علي الطالب من خالل حل المشكالت وردود الفعل غير المتوافقة
والمواقف التي من المحتمل أن يواجهها في بنك الدم. كما ستتم مناقشة التقنيات المتقدمة والتطورات

الحالية في زراعة الخاليا الجذعية وعالجات دم الحبل السري.

ABORh

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



55 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

202 مكافحة العدوي الوقايةكلن466
منها

يقدم هذا المقرر للطالب نظرة شاملة حول العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية محلًيا وعالمًيا. وتشمل
المواضيع التعريفات والعبء العالمي �صابات المستشفيات ، من حيث التكاليف وا�صابات والوفيات. كما

ستشمل مناقشة تصنيف مسببات ا�مراض في المستشفيات، وااللتهابات التي سيتم ا�صابة بها من
ا�جهزة وا�دوات الطبية، وأنواع موادالمستشفيات لتشمل الحاالت الحرجة وشبه الحرجة وغير الحرجة بالنسبة

لتصنيف المطهرات ( منخفضة ومتوسطة وعالية ) مع أمثلة لكل حالة منها. كما ستتم مناقشة ا�نواع
والكشف عن مقاومة مضادات الميكروبات على حد سواء                                        وعلى المستوى الجزيئي. كما
سيصف المقرر العوامل المسببة لÌمراض والتي تنتقل عن طريق الهواء والمياه وطرق البحث عنها. يختتم هذا

المقرر باستعراضات الوقاية والسيطرة على ا�مراض المعدية المختلفة.

phenotypically

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 56 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

ممارسة إكلينيكية
- ميكروبيولوجي

1(4) 23 كلن467

يتضمن هذه المقرر محاضرات وجلسات عملية في مختبر ا�حياء الدقيقة بالمستشفى. حيث ستتناول
المحاضرات بشكل رئيسي العينات التي تم تلقيها في مختبر علم الجراثيم، وجمعها، ومالءمتها، ومعالجتها.
كما  سيتم تعريف الطالب على إجراءات السالمة المطبقة في المختبرات. وسوف يتعلمون عن إعداد الوسط

الغذائي (المزرعة) والتعقيم ، وتجهيز العينات، وعزل/ تحديد الكائنات الحيةالدقيقة، واختبار الحساسية
للمضادات الحيوية. وسيغطي المقرر الجوانب العملية وا�كلينيكية للتخصصات الميكروبية السريرية

ا�خرى بما في ذلك علم الفطريات والفيرولوجيا والطفيليات.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



57 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)1ممارسة إكلينيكية – مناعة كلن468

يتضمن هذا المقرر محاضرات وجلسات عملية في المستشفى عن التقنيات التشخيصية في المناعة السريرية
الروتينية لالضطرابات المناعية المختلفة مثل التقنيات المطبقة للكشف عن المناعة ضد العدوى الميكروبية،

فرط الحساسية، أمراض المناعة الذاتية، نقص المناعة با�ضافة إلى تفاعالت رفض ا�نسجة. والكشف عن
عالمات االورام باستخدام تقنيات مناعية مختلفة مثل تقنيات التدفق الخلوي، وفلورسنت الفصل الخلوي

HLA( FACS )النشط                     ، والتصنيف الخلوي             واالختبارات المختلف لحساسية الجلد.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 58 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

ممارسة إكلينيكية
- أمراض ا�نسجة والخاليا

1(2) 12 كلن478

سيتم مراجعة شاملة للمبادئ ا�ساسية التي تحكم تدفق العمل في مختبرات علم ا�مراض التشريحية من
حيث التنظيم الهرمي وأدوار الموظفين وإدارة المختبرات. كما سوف يغطي متطلبات المختبرات التشريحية

وعلم ا�مراض الخلوية الوظيفية بالكامل, الكواشف والصبغات وا�دوات. كما يتضمن المقرر أيًضا زيارات
للمستشفى لكل من أخصائيي أمراض ا�نسجة وعلم ا�مراض الخلوي.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



59 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

1(2) 12 ممارسة إكلينيكيةكلن488
- كيمياء حيوية

يقدم هذا المقرر مناقشة شاملة للمبادئ ا�ساسية المطبقة في الكيمياء السريرية، بما في ذلك اعتبارات
العينة، وبرامج مراقبة جودة المختبرات والسالمة، والتقنيات التحليلية وا�ليات الرئيسية. سوف يتعرف الطالب
على اختبارات الكيمياء السريرية المستخدمة للتعرف علي اضطرابات الكربوهيدرات والدهون، وتقييم مخاطر
ا�صابة بأمراض ا�وعية الدموية، وتقييم وظائف الكبد والكلي، والكشف عن االضطرابات ا�يضية والحمضية

القاعدية. كما سيتضمن تخصص الغدد الصماء اختبارات وظائف الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدد
التناسلية. وسيغطي مواضيع أخرى للمراقبة العالجية لÌدوية الشائعة، والسموم ا�كلينيكية وسوء
إستخدام العقاقير وعالمات ا�ورم. وسيتضمن المقرر أيًضا زيارات عرضية لمختبر الكيمياء السريرية في

مستشفي الملك خالد الجامعي.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 60 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)1علم الهرمونات والسموم كلن489

ينقسم هذا المقرر إلى 3 أقسام: ا�ول هو علم الغدد الصماء، وسوف يسلط الضوء على فسيولوجيا نظام
الغدد الصماء، والتنوع الكيميائي للهرمونات، وطرق عملها، وتأثيراتها، وتنظيم عملها. سيشمل علم ا�مراض

في نظام الغدد الصماء والتشخيص المختبري �ضطرابات الغدد الصماء واختبارات وظائف الغدة الدرقية
وعالمات ورم الغدة الدرقية والغدة الكظرية واختبارات الخصوبة، وعدم كفاءة الغدة النخامية، متالزمة التناسل

الكظري، وارتفاع ضغط الدم، وتوازن الماء والمعادن. الموضوعات سوف تغطي العينة، المبادئ والتقنيات
المستخدمة في المقايسات الهرمونية، وتقييم اختبارات الغدد الصماء في البيئات السريرية. القسم الثاني

هو علم السموم، والذي سيغطي اÎثار السامة والعالمات وا�عراض، والتمثيل الغذائي وإفراز الكحوالت
والمعادن الثقيلة والمسكنات والمخدرات من تعاطي ( الكوكايين، ا�فيونيات، ا�مفيتامين، القنب الهندي

( الحشيش )، الباربيتورات، البنزوديازيبين، الكحول، مضادات االكتئاب يتناول القسم ا�خير الحرائك الدوائية ، الحاالت
العالجية والسامة، التمثيل الغذائي، وإفراز ا�دوية الموصوفة عادة، وهي أمينوغليكوزيد، منشط القلب،

مضادات التشنجات، مضادات االكتئاب ومثبطات المناعة وغيرها، ويتم توجيه التركيز نحو مراقبة مستوى الدم
وتحسين الجرعة.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



61 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

1(2) 12 ممارسة إكلينيكية - أمراضكلن498
الدم والمناعة الدموية

يهدف هذا النموذج السماح للطالب �كتساب الممارسة السريرية والخبرات التطبيقية والكفاءات التقنية في
مجاالت أمراض الدم وبنك الدم. كما تهدف الممارسة السريرية في مختبرات المستشفيات إلى تطوير

الكفاءات على مستوى الدخول ولمساعدة الطالب في جعل االنتقال إلى مهنة المختبرات السريرية تحت
إشراف خبراء تكنولوجيا طبية معتمدين ، سيتم تدريب الطالب على تطبيق عمل المختبر التشخيصي الروتيني
في مختبر أمراض الدم بدءا من جمع العينات مباشرة وفحصها من خالل إرسال النتائج إلى ا�طباء. في بنك
الدم، سيكون التركيز في التطبيق العملي، وا�داء الفني والتقييم �ختبارات المناعة الدموية الالزمة لتوفير

مكونات الدم المتوافقة لنقل الدم. با�ضافة إلى ذلك، سيتم تشجيع الطالب على المشاركة في تجهيز
وإنتاج منتجات الدم.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 62 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

12 (2)2إدارة المختبرات وضبط الجودة كلن454

سيتم تغطية ا�نواع المختلفة من المختبرات الطبية ووظائف ا�دارة والتنظيم وا�شراف بما في ذلك تصميم
المختبر واستخدام المساحات في سير العمل السريري للمختبر وجدول العمل وقياسات حمل العمل

وا�نتاجية. وسيكون التركيز على مراقبة الجودة في المختبرات السريرية (اختيار مواد ضبط الجودة)، والصيانة
الوقائية، وا�حصاءات، وتدابير السالمة في مراقبة مراقبة الجودة، وتثقيف العاملين في المختبرات، واعتبارات

الميزنة. با�ضافة إلى استخدام برمجة الكمبيوتر في التحليل المعلوماتي وتحليل االختبارات المعملية
التشخيصية.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



63 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

13 (2)2علم الوراثة الطبية والخلوية كلن457

تم تصميم هذا القرر �عطاء فهم أساسي للجوانب النظرية والعملية للوراثة الطبية واالضطرابات الوراثية.
با�ضافة إلى علم الوراثة الطبي الجزيئي، كما سيتم تدريس موضوعات مثل علم الوراثة الخلوية، الحمض

النووي الريبوزي، الحمض النووي الديؤكسي ريبوزي، الطفرة، تقنية اكتشاف الطفرات،            ، االستنساخ، علم
الوراثة العام. وسيتم أيضا تناول مقدمة لمعلومات المعلوماتية الحيوية.
PCR

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 64 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

11 (2)0مشروع بحث 2 كلن456

استمرارا للمقرر النظري(            353 )، ومن خالل هذا المقرر، سيختار الطالب مشروع بحث صغير �داء ذلك عمليا.
كما سيمنحهم القدرة على تقديم هذا االقتراح بطريقة ماهرة وتقييم مستوى فهم الموضوع المطروح.

با�ضافة إلى تحليل النتائج والعرض والكتابة لمشروع البحث المختار.

CLS

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



65 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

1(2) 12 تقنيات مساعدة ا�نجابكلن455
وعلم ا�جنة

علم ا�حياء ا�نجابي هو دراسة عملية رائعة يتم فيها إخصاب البويضة المفردة وتطويرها إلى جنين كامل من
الخاليا المتعددة من مختلف ا�نواع والوظائف. يهدف المقرر المطروح إلى توفير المعرفة حول المبادئ
العلمية للتكاثر في البشر وبعض الثدييات ا�خرى. وسيتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة واسعة من

الموضوعات التقليدية والحديثة في هذا المجال بما في ذلك التشريح التناسلي وعلم وظائف ا�عضاء
التناسلية والغدد الصماء والعقم والتقنيات المساعدة على ا�نجاب. النهج السريري والتطورات ا�خيرة،

والفحص الجيني قبل الزرع، والحفاظ على الخصوبة با�ضافة إلى لمحة موجزة عن بيولوجيا الخاليا الجذعية
الجنينية والتكنولوجيا الحيوية. وقد سمح التقدم في المجال بالمزيد من المعرفة من أجل المساعدة في
الحمل وتطورالممارسات ا�نجابية.إن مجال البيولوجيا ا�نجابية متعدد التخصصات حيث أنه يدمج البيولوجيا
الجزيئية، وعلم الوراثة، والكيمياء الحيوية، وبيولوجيا الخلية، وإشارات الخاليا، وعلم التشريح، وعلم وظائف

ا�عضاء، مما يسمح للطالب بالربط بين مجموعة هذه التخصصات. عند االنتهاء من هذا المقرر، يجب أن يتعلم
الطالب التأثير الكبير للبيولوجيا التناسلية على فهم الطب التناسلي الحديث، العقم البشري، والعالج من خالل

استخدام تقنيات ا�نجاب المساعدة الحديثة.

برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 4



جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 66 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية

وصف  للمقررات الدراسية

اسم المقرررقم المقرر ورمزه
عدد الوحدات

المجموععملي نظري

سنة ا�متياز
( التدريب ا�كلينيكي )

000 كلن990

مرفق مع ملف مواصفات الخبرة الميدانية.

برنامج البكالوريوس في علوم
4المختبرات ا�كلينيكية



برنامج البكالوريوس في علوم
المختبرات ا�كلينيكية

67 برنامج البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية

4

نبذه عن برنامج التدريب الميداني ( االمتياز )

1

تعنى لجنة ا�متياز بالقسم بعمل محاضرات إرشادية لتعريف طلبة االمتياز بالمرحلة
الجديدة في حياتهم العلمية ورفع الوعي واالدراك بأهمية هذه الفترة في حياتهم
 العملية والتطبيقية والوظيفة المستقبلية

3

متابعه فترة التدريب عن طريق التواصل لدى المسئولين عن تدريبهم ومعرفة احوالهم
ومشاكلهم ومحاوله حلها بالتنسيق مع مسئولي التدريب بالمستشفيات وكذالك
  مسئولي التدريب في اقسام المعامل المختلفة

4

محاوله توزيع فترة التدريب على االقسام المختلفة مع مراعاة زيادة مدة التدريب في
االقسام الدقيقة في قسم المختبرات حتى يجد الطالب الفرصة والخبرة العملية في
هذه المجاالت النادرة مما يفيد العملية التدريبية والتعليمية للطالب تماشيا مع حاجات
سوق العمل في المستقبل

2

 يتم التقديم بشكل إلكتروني من قبل الطالب من أجل االلتحاق بالمستشفيات المختلفة
 لقضاء فترة تدريب االمتياز مع تعريف طلبه االمتياز بواجباتهم وحقوقهم ومعرفة
االنظمة والقوانين الخاصة بهم مع التنوية بضرورة االلتزام والتقيد بانظمة وقوانين
المستشفيات التى يتم تدريبهم فيها.
رابط الخدمة
( https://www.interncams-es.com/ISSWebSite/LoginEN.aspx )



برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 68برنامج الماجستير في علوم المختبرات ا�كلينيكية

5

يعتبر قسم علوم المختبرات ا�كلينيكية أحد أهم ا�قسام بكلية العلوم الطبية التطبيقية بتخصصاته الطبية
المختلفة والتي تشمل علم ا�حياء الدقيقة الطبية والمناعة, علم الكيمياء الحيوية الطبية وعلم أمراض الدم

والمصل. ويؤدي القسم رسالته ا�ساسية في تخريج طالب متخصصين ومتدربين في علوم المختبرات
ا�كلينيكية للعمل بالمجاالت الصحية المختلفة وكذلك لخدمة المجتمع والبحث العلمي. كما تعتبر علوم

المختبرات ا�كلينيكية أحد اهم أدوات التشخيص الطبي، حيث يعتمد ا�طباء بشكل كبير علي نتائج الفحوصات
المخبرية للتشخيص والمتابعة. ونتيجة للتطور الهائل الذي حدث في التقنيات الطبية الحديثة وزيادة دقتها

وتغطيتها �كبر عدد من المؤشرات الحيوية فقد أصبحت علوم المختبرات ا�كلينيكية ركنا أساسيا من العمل
الطبي ومكمال للخدمات الطبية المساعدة ا�خرى كا�شعة.

وقد تم انشاء برنامج ماجستير في علوم المختبرات ا�كلينيكية ( خيار الرسالة ) منذ 22 عاما ( 1415/1416هـ )
وهو تاريخ بداية البرنامج, حيث تخرج أكثر من 100 طالب وطالبة من خالل ا�لتحاق بهذا البرنامج ومازال أكثر
من 70 طالب وطالبة مسجلين ويدرسون بالبرنامج للعام الجامعي 1441/1442هـ . وفي بداية العام

الدراسي 1440ه تم استحداث برنامج ماجستير في علوم المختبرات ا�كلينيكية ( خيار المقررات الدراسية) 
�تاحة فرصة الدراسة واالختيار لشريحة أكبر من الطالب  لاللتحاق بالبرنامج لزيادة المعرفة العلمية والتطبيقية.

وذلك لتخريج  كوادر علمية متقدمة علي مستوي عال �حداث قفزة علمية وتطبيقية في مجال الخدما
الصحية لخدمة  المجتمع والبحث العلمي. وتكون مدة الدراسة بهذا البرنامج  للحصول على درجة الماجستير 

هي عامان دراسيان ( 4 فصول دراسية ). 

مقدمة
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5

رؤية البرنامج
الريادة والتميز في برامج الدراسات العليا لتماثل نظيراتها في الجامعات العالمية؛ بما يتفق مع رؤية

المملكة 2030م.

رسالة البرنامج
توفير بيئة تعليمية وعلمية وبحثية متميزة لطالب الدراسات العليا لتخريج كوادر مؤهلة تأهيال عاليا
في مجاالت علوم المختبرات ا�كلينيكية وتخريج متخصصين بأخالقيات مهنية عالية وفقا للمعايير

الدولية وذلك لخدمة المجتمع والبحث العلمي.
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5

أهداف البرنامج

منح الطالب حرية االختيار والفرصة  لمتابعة المستجدات في التخصصات المختلفة والقيام
بعمل البحث المعملي الستيفاء الغرض من طلبة الدراسات العليا كأحد الروافد المهمة

�1ثراء البحث العلمي بالمملكة

2

توفير كوادر علمية متقدمة ومتخصصة على مستوى عاٍل في مجال الخدمات الصحية
للعمل في المستشفيات الحكومية التابعة لقطاعات الدولة المدنية أو العسكرية

والقطاعات الخاصة وكذلك لخدمة المجتمع
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شروط القبول
إضافة إلي شروط القبول الواردة  في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية

والقواعد وا�جراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا في جامعة الملك سعود فإن قسم علوم
المختبرات ا�كلينيكية يشترط التالي:

4

1

2

3

5

أن يكون المتقدم حاصًال علي البكالوريوس في علوم المختبرات ا�كلينيكية من جامعة
الملك سعود أو ما يعادلها بشرط أال يقل المعدل التراكمي للمتقدمين عن ( 3.25 من 5 )
أو ما يعادله

إكمال فترة االمتياز في مجال المختبرات ا�كلينيكية

الحصول علي درجة ال تقل عن ( 53 ) في اختبار التوفل علي ا�نترنت                                     أو
 مايعادله

اجتياز االختبار التحريري الذي يعقده القسم

اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها  القسم

( TOFEL-IBT )
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مسارات البرنامج

ا�حياء الدقيقة الطبية

أمراض الدم والمصل

1

2

3الكيمياء الحيوية الطبية
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الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ( خيار الرساله )

10المجموع

رقم المقرر ورمزه

 ميكربيولوجي تشخيصي ( 1 ) ( بكتريا وفيروسات )

طرق متطورة في التحليل الكيموحيوي

علم الدم الطبي المتقدم

علم ا�مراض العام

511

531

541

522

كلن

كلن

كلن

كلن

المقرر

الفصل االول

تدرس ( 25 ) ساعة مقررة في قسم المختبرات تعادل (%68) من المجموع.

الوحدات

3

3

2

2

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5
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الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ( خيار الرساله )

9

رقم المقرر ورمزه

 ميكربيولوجي تشخيصي ( 2 ) ( مناعة ، فطريات ، طفيليات )

الكيمياء الحيوية الطبية التشخيصية المتقدمة

علم مناعة الدم المتقدم

منهج الكتابة العلمية

512

532

542

595

كلن

كلن

كلن

كلن

المقرر

الفصل الثاني

الوحدات

4

2

2

4

الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ( خيار الرساله )

5

رقم المقرر ورمزه

احياء دقيقة وتشخيص متقدم

مضادات الميكروبات

513

514

كلن

كلن

المقرر

مسار ( أ ) ميكروبيولوجيا إكلينيكية

الوحدات

3

2

المجموع

المجموع

برنامج الماجستير في علوم
5المختبرات ا�كلينيكية
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الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ( خيار الرساله )

2+5
( مقرر اختياري )

رقم المقرر ورمزه

ا�خطاء الخلقية الوظيفية

الكيمياء الحيوية للغدد الصماء

أيض المعادن ( مقرر أختياري )

533

534

535

كلن

كلن

كلن

المقرر

مسار ( ب ) كيمياء سريرية

الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ( خيار الرساله )

الوحدات

3

2

2

5

رقم المقرر ورمزه

علم أمراض الدم التخصصي 1

علم أمراض الدم التخصصي 2

543

544

كلن

كلن

المقرر

مسار ( ج ) علم الدم ونقل الدم

الوحدات

3

2

المجموع

المجموع

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5
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الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير ( خيار الرساله )

7

رقم المقرر ورمزه

ندوة

إحصاء حيوي

مبادئ الحاسب االلي

إعداد خطة بحث

رسالة

591

575

227

596

600

كلن

إحص

تيك

كلن

كلن

المقرر

مقررات أخرى

الوحدات

1

2

2

1

1

المجموع

برنامج الماجستير في علوم
5المختبرات ا�كلينيكية
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

ميكربيولوجي تشخيصي ( 1 ) ( بكتريا وفيروسات ) كلن511

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )

عدد الوحدات

( 1 + 2 )

في هذا المقرر تهتم المحاضرات العملية والنظرية بفسيولوجيا الميكروبات وتركيبها وقدرتها على إحداث
ا�مراض ( عوامل الضراوة )، وصف إكلينيكي مختصر لÌمراض الميكروبية ، شرح تفصيلي عن طرق التشخيص

المعملي ( الفحوص الميكروسكوبية ) الزرع الميكروبي، االختبارات المصلية وسبل التعرف على الميكروبات،
كذلك طرق العالج الكيميائي وطرق منع ومقاومة ا�مراض الميكروبية.

رقم المقرر ورمزه

ميكربيولوجي تشخيصي ( 2 ) ( مناعة, فطريات . طفيليات ) كلن512

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 3 )

الجزء ا�ول من هذا المقرر يختص بالجوانب النظرية والعملية �ساسيات علم المناعة ، وكذلك الوظائف
المناعية المختلفة واستخداماتها في تشخيص ا�مراض الميكروبية ، ويختص الجزء الثاني من هذا المقرر

بالجوانب النظرية والعلمية للفطريات مشتمًال على الخمائر ومسببات ا�مراض الفطرية السطحية والجلدية
وتحت الجلدية والشاملة ، وكذلك الفطريات االنتهازية وكذلك الطفيليات التي تصيب ا�نسان بأنواعها

المختلفة والديدان الشريطية وا�سطوانية في العينات ا�كلينيكية المختلفة.

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

احياء دقيقة وتشخيص متقدم كلن513

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 2 )

يختص هذا المقرر بوصف أحدث طرق التشخيص المعقدة والمنشورة حديثًا والتي تساعد على إجراء تشخيص
سريع ودقيق لÌمراض الميكروبية الخطيرة ، وسوف يشتمل المقرر أيضًا على طرق ا�مان المختلفة في معمل

التشخيص الميكروبيولوجي ، وكذلك إجراء اختبارات النوعية.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

مضادات الميكروبات كلن514

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

يختص هذا المقرر بالجوانب النظرية والعملية الخاصة بعمل اختبارات حساسية الميكروبات للمضادات الحيوية،
هذا بالنسبة للبكتيريا المختلفة والفطريات والفيروسات وكذلك المقاومة الميكروبية للعقاقير ، وقياسات

المضادات الحيوية في المصل وبقية سوائل الجسم ونسبة المضادات الحيوية . دراسة طرق مقاومة
الميكروبات في معمل الميكروبيولوجيا لمضادات الميكروبات عمومًا با�ضافة إلى المطهرات المختلفة

والمعقمات وطرق التعقيم.

برنامج الماجستير في علوم
5المختبرات ا�كلينيكية
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

علم االمراض العام كلن522

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )

عدد الوحدات

( 1 + 1 )

سوف تهدف الدراسة النظرية والعملية إلى تمكين الطالب من الفحص المجهري والمرئي لكافة العينات
الباثولوجية وتعلم الطرق المختلفة لتحضير القطاعات في العينات المجمدة بالبالفين.

رقم المقرر ورمزه

طرق متطورة في التحليل الكيموحيوي كلن531

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 2 )

يشمل المقرر طرقًا معملية خاصة لتقدير فاعلية ا�نزيمات ( الخمائر ) ، القياس الطيفي ، الفلوري، االمتصاص
الذري، التقدير المناعي المشع ومقدمة المزارع النسيجية ، وسوف تطبق هذه الطرق لتقدير المقاييس

الكيميائية ” المتطابقة “ أو ” المتماثلة “ ا�نزيمات ( الخمائر ) ، الخمائر المتشابهة في السوائل البيولوجية،
ا�نسجة المتجانسة التي لها أهمية خاصة في التحاليل للتعرف على ا�مراض المختلفة.

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

الكيمياء الحيوية الطبية التشخيصية المتقدمة كلن532

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

يشمل المقرر مناقشة المفاهيم المتقدمة في الكيمياء الحيوية الطبية لتغطية الطرق التحليلية المختلفة
والفسيولوجية والعالقات ا�كلينيكية �عضاء وأنسجة الجسم المختلفة، كما يتضمن المقرر دوراً ملموسًا

في تغطية مجاالت التعرف على عالمات السرطان ، التقدير الكيميائي للتجليط ، التقدير الكمي لÌدوية،
ومستقبل االتجاهات العملية للكيمياء الطبية التشخيصية.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

ا�خطاء الخلقية الوظيفية كلن533

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 3 )

يهدف المقرر لجعل الطالب على دراية بمفاهيم العيوب الخلقية المعوقة للتمثيل الغذائي ، ويشمل المقرر
أيضًا تغطية الخلل في التمثيل الغذائي لكاربوهيدرات ا�حماض ا�مينية وتطبيقاتها في التشخيص الكيميائي

الحيوي ا�كلينيكي مثل مرض السكري البولي ، السكريات الخماسية في البول ، سكر العنب في البول،
أمراض تخزين النشا الحيواني ، الخلل في تمثيل الجاالكتوز ، وزيادة الحمض ا�ميني تيروزين في الدم، الفنيل
كيتون في البول ، خلل دائرة البولينا والتفاعالت غير العادية لÌحماض ا�مينية المتشعبة وخلل البروبيونات،

المثيل مالونيت وفيتامين ( ب 12 ).

برنامج الماجستير في علوم
5المختبرات ا�كلينيكية
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

الكيمياء الحيوية للغدد الصماء كلن534

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )

عدد الوحدات

( 0 + 2 )

هذا المقرر سوف يعرض كمقرر متميز في الكيمياء الحيوية ، ليعطي للطالب المقدرة على التعرف وتقدير
التفاعالت ( ا�حداث ) الخلوية الخاصة بالتحكم الهرموني ومدى تأثير ذلك في الصحة والمرض لÛنسان.

رقم المقرر ورمزه

أيض المعادن كلن535

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

يختص هذا المقرر بشرح التمثيل الغذائي للمعادن ، وتأثيره على العمليات الخلوية مع التركيز على الكالسيوم
والفوسفات غير العضوي ، والعوامل التنظيمية والعمليات المنظمة للتجلط وا�مراض المشتملة عليها

والطرق التحليلية.



برنامج الماجستير في علوم
5المختبرات ا�كلينيكية
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

علم الدم الطبي المتقدم كلن541

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

في هذا المقرر يتعلم الطالب المنشأ الخلوي ، ومكان المراحل التطورية لعمليات تخليق الدم، وكذلك يتعلم
الطالب االحتياجات الالزمة للعمليات الطبيعية الخاصة بتخليق الدم ، وكذلك النتائج المرضية التي يسببها النقص
في هذه االحتياجات . في هذا المقرر يصبح الطالب على علم بالحاالت غير الطبيعية في الدم ، وكذلك الفحوص
المعملية الخاصة بفحص الدم مشتملة على التغيرات الشكلية والكيميائية في خاليا الدم وبالتالي إمكانية

التقييم السليم لنتائج هذه الفحوص المختلفة للدم.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

علم مناعة الدم المتقدم كلن542

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

سوف يتعلم الطالب في هذا المقرر الطرق ا�ساسية والمتخصصة في عمليات نقل الدم والتجلط والتحلل
الفهريني، وسوف يتعلم الطالب من خالل الفحوص الخاصة بنقل الدم غير المتجانس ونقل المنتجات الدموية،

با�ضافة إلى الفحوص المعملية الخاصة بأمراض التجلط وتحلل الفيرين المرضى . سوف يتم تعليم الطالب
الطرق اÎمنة في التعامل مع الدم ومنتجات الدم با�ضافة إلى معرفة طرق التعامل مع أمراض الدم الوراثية

المكتسبة.
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

علم أمراض الدم التخصصي ( 1 ) كلن543

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )

عدد الوحدات

( 1 + 2 )

يغطي هذا المقرر الطرق المعملية الخاصة بالدم في أمراض الدم الخبيثة والتي تشتمل على أمراض
اللوكيميا الحاد والمزمن وا�مراض الليمفية الخبيثة ، وا�مراض الخبيثة المتعددة في الخاليا المنتجة لÌجسام

المضادة ( ميلوما ) . سوف يتم التركيز في هذا المقرر على الطرق الصبغية الكيماوية للخاليا ونظم
المستقبالت الخلوية وطرق اكتشاف ا�نتيجيات الخلوية الخاصة بمرض الكوكيميا والطرق الوراثية الخلوية

با�ضافة إلى طرق التصنيف المناعي الوراثي.

رقم المقرر ورمزه

علم أمراض الدم التخصصي ( 2 ) كلن544

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

يختص هذا المقرر بدراسة التغيرات الجزئية ا�ساسية غير الطبيعية الخاصة بالوراثة ، ووظائف الهيموجلينات
المستخلفة وبالذات أمراض فقر الدم وأمراض الهيموجلوبين ا�خرى ، والتغيرات غير الطبيعية في أنزيمات خاليا
الدم الحمراء . وسوف يتم التركيز على إيضاح الصفات التشخيصية ، والطرق المتخصصة والمتقدمة أو الحديثة

لتشخيص أمراض الدم ، وتشمل طرق الفصل الكهربائي للهيموجلوبين وطرق هضم بيتيرات الهيموجلوبين
والتحليل المتسلسل وطرق الفصل الكهربائي لÌنزيمات وتقويمها.
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

ندوة كلن591

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 1 )

هذه المقررات سوف تمد طالب الدراسات العليا بمعرفة استخدام المكتبة والوسائل التعليمية ا�خرى للحصول
على المعلومات التي لها صلة وثيقة ببحثه ، وتنظيم وعرض البحث قبل المناقشة العلمية ، وذلك ضمن

ا�عداد للدفاع عن أطروحته.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

منهج الكتابة العلمية كلن595

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 1 )

مقرر عن الكتابة العلمية سوف يقدم للطالب لتوضيح المفاهيم الخاصة بالكتابة العلمية لعرض المواد
بالمستوى المقبول في شكل أطروحة مخطوطة أو مقترحات البحث.
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )
رقم المقرر ورمزه

إحصاء حيوي كلن575

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار الرساله )

عدد الوحدات

( 0 + 2 )

هذا المقرر سوف يغطي الوصف ا�حصائي ( ا�حصاء الوظيفي ) وتقدير، اختبار ( ت ) واالختبارات ا�خرى والتحليل
ا�حصائي بوجه عام.

رقم المقرر ورمزه

مبادئ الحاسب االلي تيك227

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

هذا المقرر يحتوي على مقدمة عامة عن ا�سباب اÎلية والبرامج المتكاملة ونظم تشغيل الحاسبات اÎلية
الصغيرة ، وطرق إدخال البيانات ، والطرق ا�ساسية لمعالجة البيانات ، واستخدام البرامج الجاهزة لمعالجة

النصوص والتحليل ا�حصائي.
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )

أوًال : مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

أن يجتاز الطالب (39) وحدة دراسية من مقررات الماجستير متضمنة مشروع البحث.

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ميكربيولوجي تشخيصي ( 1 )
 ( بكتريا وفيروسات )

علم ا�مراض العام

طرق متطورة في التحليل الكيموحيوي

علم الدم الطبي المتقدم

511

522

531

541

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+2) 3

(2+1) 2

(2+2) 3

(2+1) 2

1

2

3

4

 المستوى ا�ول

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
أوًال : مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

(11)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ميكربيولوجي تشخيصي ( 2 )
 ( مناعة ، فطريات، طفيليات )

الكيمياء الحيوية الطبية التشخيصية
المتقدمة

علم مناعة الدم المتقدم

التشخيص الجزيئي

512

532

542

519

كلن

كلن

كلن

كلن

511

531

541

511

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+3) 4

(0+2) 2

(2+1) 2

(2+2) 3

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
أوًال : مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

احياء دقيقة وتشخيص متقدم

مضادات الميكروبات

إحصاء حيوي

إدارة المختبرات ا�كلينيكية

513

514

575

520

كلن

كلن

إحص

كلن

512

512

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+2) 3

(2+1) 2

(2+2) 3

(0+2) 2

1

2

3

4

المستوى الثالث

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
أوًال : مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

(8)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

مكافحة العدوي والسالمة البيولوجية

منهج الكتابة العلمية

ندوة

مشروع البحث

521

595

591

599

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+1) 1

(0+1) 1

(0+4) 4

1

2

3

4

المستوى الرابع

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثانيًا : مسار أمراض الدم والمصل

المستوى ا�ول

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ميكربيولوجي تشخيصي ( 1 )
 ( بكتريا وفيروسات )

علم ا�مراض العام

طرق متطورة في التحليل الكيموحيوي

علم الدم الطبي المتقدم

511

522

531

541

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+2) 3

(2+1) 2

(2+2) 3

(2+1) 2

1

2

3

4

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثانيًا : مسار أمراض الدم والمصل

(11)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ميكربيولوجي تشخيصي ( 2 )
 ( مناعة ، فطريات، طفيليات )

الكيمياء الحيوية الطبية التشخيصية
المتقدمة

علم مناعة الدم المتقدم

التشخيص الجزيئي

512

532

542

519

كلن

كلن

كلن

كلن

511

531

541

511

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+3) 4

(0+2) 2

(2+1) 2

(2+2) 3

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثانيًا : مسار أمراض الدم والمصل

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

علم أمراض الدم التخصصي ( 1 )

علم أمراض الدم التخصصي ( 2 )

إحصاء حيوي

إدارة المختبرات ا�كلينيكية

543

544

575

520

كلن

كلن

إحص

كلن

542

542

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+2) 3

(2+1) 2

(2+2) 3

(0+2) 2

1

2

3

4

المستوى الثالث

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثانيًا : مسار أمراض الدم والمصل

(8)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

مكافحة العدوي والسالمة البيولوجية

منهج الكتابة العلمية

ندوة

مشروع البحث

521

595

591

599

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+1) 1

(0+1) 1

(0+4) 4

1

2

3

4

المستوى الرابع

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثالثًا : مسار الكيمياء الحيوية الطبية

المستوى ا�ول

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ميكربيولوجي تشخيصي ( 1 )
 ( بكتريا وفيروسات )

علم ا�مراض العام

طرق متطورة في التحليل الكيموحيوي

علم الدم الطبي المتقدم

511

522

531

541

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+2) 3

(2+1) 2

(2+2) 3

(2+1) 2

1

2

3

4

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثالثًا : مسار الكيمياء الحيوية الطبية

(11)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ميكربيولوجي تشخيصي ( 2 )
 ( مناعة ، فطريات، طفيليات )

الكيمياء الحيوية الطبية التشخيصية
المتقدمة

علم مناعة الدم المتقدم

التشخيص الجزيئي

512

532

542

519

كلن

كلن

كلن

كلن

511

531

541

511

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(2+3) 4

(0+2) 2

(2+1) 2

(2+2) 3

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثالثًا : مسار الكيمياء الحيوية الطبية

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

ا�خطاء الخلقية الوظيفية

مقرر اختياري ( 1 )

إحصاء حيوي

إدارة المختبرات ا�كلينيكية

533

 . . .

575

520

كلن

كلن

إحص

كلن

كلن532

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+3) 3

(0+2) 2

(2+2) 3

(0+2) 2

1

2

3

4

المستوى الثالث

المجموع
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثالثًا : مسار الكيمياء الحيوية الطبية

رقم المقرر
ورمزه

م

الكيمياء الحيوية للغدد الصماء

أيض المعادن

534

535

كلن

كلن

532

532

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+2) 2

1

2

 مقررات اختيارية : سيختار الطالب مقرر واحد بواقع وحدتين دراسيتين مما يلي :

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5
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الخطة الدراسية  لبرنامج الماجستير ( خيار المقررات )
ثالثًا : مسار الكيمياء الحيوية الطبية

(8)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

مكافحة العدوي والسÛمة البيولوجية

منهج الكتابة العلمية

ندوة

مشروع البحث

521

595

591

599

كلن

كلن

كلن

كلن

المجموع

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+1) 1

(0+1) 1

(0+4) 4

1

2

3

4

المستوى الرابع
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

ميكربيولوجي تشخيصي ( 1 ) ( بكتريا وفيروسات ) كلن511

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )

عدد الوحدات

( 1 + 2 )

في هذا المقرر تهتم المحاضرات العملية والنظرية بفسيولوجيا الميكروبات وتركيبها وقدرتها على إحداث
ا�مراض ( عوامل الضراوة )، وصف إكلينيكي مختصر لÌمراض الميكروبية ، شرح تفصيلي عن طرق التشخيص

المعملي ( الفحوص الميكروسكوبية ) الزرع الميكروبي، االختبارات المصلية وسبل التعرف على الميكروبات،
كذلك طرق العالج الكيميائي وطرق منع ومقاومة ا�مراض الميكروبية.

رقم المقرر ورمزه

ميكربيولوجي تشخيصي ( 2 ) ( مناعة, فطريات . طفيليات ) كلن512

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 3 )

الجزء ا�ول من هذا المقرر يختص بالجوانب النظرية والعملية �ساسيات علم المناعة ، وكذلك الوظائف
المناعية المختلفة واستخداماتها في تشخيص ا�مراض الميكروبية ، ويختص الجزء الثاني من هذا المقرر

بالجوانب النظرية والعلمية للفطريات مشتمًال على الخمائر ومسببات ا�مراض الفطرية السطحية والجلدية
وتحت الجلدية والشاملة ، وكذلك الفطريات االنتهازية وكذلك الطفيليات التي تصيب ا�نسان بأنواعها

المختلفة والديدان الشريطية وا�سطوانية في العينات ا�كلينيكية المختلفة.

برنامج الماجستير في علوم
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

احياء دقيقة وتشخيص متقدم كلن513

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 2 )

يختص هذا المقرر بوصف أحدث طرق التشخيص المعقدة والمنشورة حديثًا والتي تساعد على إجراء تشخيص
سريع ودقيق لÌمراض الميكروبية الخطيرة ، وسوف يشتمل المقرر أيضًا على طرق ا�مان المختلفة في معمل

التشخيص الميكروبيولوجي ، وكذلك إجراء اختبارات النوعية.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

مضادات الميكروبات كلن514

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

يختص هذا المقرر بالجوانب النظرية والعملية الخاصة بعمل اختبارات حساسية الميكروبات للمضادات الحيوية،
هذا بالنسبة للبكتيريا المختلفة والفطريات والفيروسات وكذلك المقاومة الميكروبية للعقاقير، وقياسات

المضادات الحيوية في المصل وبقية سوائل الجسم ونسبة المضادات الحيوية . دراسة طرق مقاومة
الميكروبات في معمل الميكروبيولوجيا لمضادات الميكروبات عمومًا با�ضافة إلى المطهرات المختلفة

والمعقمات وطرق التعقيم.

برنامج الماجستير في علوم
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

التشخيص الجزئيي كلن519

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 2 )

يقدم هذا المقرر تقنيات البيولوجيا الجزيئية ا�ساسية التي يشيع استخدامها في التشخيص الجزيئي. وتشمل
هذه التقنيات ا�ساسية مثل استخراج الحمض النووي والبروتين والتي تمثل ا�ساس للطرق المتقدمة

المستخدمة في المختبر السريري. يغطي المقرر أيًضا الطرق الجوهرية في التشخيص الجزيئي والتي تشمل
تفاعل البوليميريز المتسلسل  والتقنية المستندة إلى الصفيف ومناهج الوراثة الخلوية مثل فحص النمط

النووي. سوف تغطي الموضوعات أيًضا التقنيات الجزيئية التي تم تطويرها حديًثا مثل تسلسل الجيل القادم
والمعلوماتية الحيوية، وتطبيقاتها في مجاالت المختبرات السريرية بما في ذلك علم الوراثة، علم ا�ورام،

أمراض الدم،  والتخصصات الفرعية المختلفة لعلم ا�حياء المجهرية.

برنامج الماجستير في علوم
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

إدراة المختبرات ا�كلينكية كلن520

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

يركز هذا المقرر على المبادئ واالساسيات المتعلقة بتنظيم وإدارة المختبرات االكلينيكية مع ا�شارة بشكل
متعمق إلى أخصائيي المختبر، طبيعة الجرد والشراء، ومعالجة البيانات ونظام ا�بالغ والسياسة ا�دارية.

يغطي المقرر أيضا الموضوعات المتعلقة بتحسين الميزانية ومراقبة الجودة وضمانها والجوانب القانونية
في هذا المجال.

برنامج الماجستير في علوم
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

مكافحة العدوى والسالمة البيولوجية كلن521

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

يقدم المقرر مناقشة مستفيضة لمصادر الخطر وطرق انتقال العدوى وسبل الوقاية والعالج من ا�ضرار
وا�صابات في المختبر ا�كلينيكي، حيث تشتمل المواضيع على أنواع العينات ا�كلينيكية المختلفة ومصادر

العدوى في كل منها والسبل الوقائية المتبعة للحد من انتشار الميكروبات كالتعقيم، هذا با�ضافة إلى
أنواع المواد الكيميائية شائعة االستخدام في المختبر وتصنيفها وطرق حفظها وا�ضرار الناجمة عن

استخدامها مع التركيز على أساليب الحماية من تلك ا�ضرار. كما يتعرض المقرر لÌخطار الناجمة عن المواد
المشعة وا�جهزة الكهربائية والحرائق وغيرها في المختبر وطرق الحماية المتبعة.

برنامج الماجستير في علوم
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رقم المقرر ورمزه

علم االمراض العام كلن522

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

سوف تهدف الدراسة النظرية والعملية إلى تمكين الطالب من الفحص المجهري والمرئي لكافة العينات
الباثولوجية وتعلم الطرق المختلفة لتحضير القطاعات في العينات المجمدة بالبالفين.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

طرق متطورة في التحليل الكيموحيوي كلن531

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 2 )

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 106برنامج الماجستير في علوم المختبرات ا�كلينيكية

يشمل المقرر طرقًا معملية خاصة لتقدير فاعلية ا�نزيمات ( الخمائر ) ، القياس الطيفي ، الفلوري، االمتصاص
الذري، التقدير المناعي المشع ومقدمة المزارع النسيجية ، وسوف تطبق هذه الطرق لتقدير المقاييس

الكيميائية ” المتطابقة “ أو ” المتماثلة “ ا�نزيمات ( الخمائر ) ، الخمائر المتشابهة في السوائل البيولوجية،
ا�نسجة المتجانسة التي لها أهمية خاصة في التحاليل للتعرف على ا�مراض المختلفة.

برنامج الماجستير في علوم
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

الكيمياء الحيوية الطبية التشخيصية المتقدمة كلن532

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

يشمل المقرر مناقشة المفاهيم المتقدمة في الكيمياء الحيوية الطبية لتغطية الطرق التحليلية المختلفة
والفسيولوجية والعالقات ا�كلينيكية �عضاء وأنسجة الجسم المختلفة، كما يتضمن المقرر دوراً ملموسًا

في تغطية مجاالت التعرف على عالمات السرطان ، التقدير الكيميائي للتجليط ، التقدير الكمي لÌدوية،
ومستقبل االتجاهات العملية للكيمياء الطبية التشخيصية.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

ا�خطاء الخلقية الوظيفية كلن533

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 3 )

يهدف المقرر لجعل الطالب على دراية بمفاهيم العيوب الخلقية المعوقة للتمثيل الغذائي ، ويشمل المقرر
أيضًا تغطية الخلل في التمثيل الغذائي لكاربوهيدرات ا�حماض ا�مينية وتطبيقاتها في التشخيص الكيميائي

الحيوي ا�كلينيكي مثل مرض السكري البولي ، السكريات الخماسية في البول ، سكر العنب في البول،
أمراض تخزين النشا الحيواني ، الخلل في تمثيل الجاالكتوز ، وزيادة الحمض ا�ميني تيروزين في الدم، الفنيل
كيتون في البول ، خلل دائرة البولينا والتفاعالت غير العادية لÌحماض ا�مينية المتشعبة وخلل البروبيونات،

المثيل مالونيت وفيتامين ( ب 12 ).

برنامج الماجستير في علوم
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )

هذا المقرر سوف يعرض كمقرر متميز في الكيمياء الحيوية ، ليعطي للطالب المقدرة على التعرف وتقدير
التفاعالت ( ا�حداث ) الخلوية الخاصة بالتحكم الهرموني ومدى تأثير ذلك في الصحة والمرض لÛنسان.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )

رقم المقرر ورمزه

الكيمياء الحيوية للغدد الصماء كلن534

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

رقم المقرر ورمزه

أيض المعادن كلن535

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 2 )

يختص هذا المقرر بشرح التمثيل الغذائي للمعادن ، وتأثيره على العمليات الخلوية مع التركيز على الكالسيوم
والفوسفات غير العضوي ، والعوامل التنظيمية والعمليات المنظمة للتجلط وا�مراض المشتملة عليها

والطرق التحليلية.
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

علم الدم الطبي المتقدم كلن541

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

في هذا المقرر يتعلم الطالب المنشأ الخلوي ، ومكان المراحل التطورية لعمليات تخليق الدم، وكذلك يتعلم
الطالب االحتياجات الالزمة للعمليات الطبيعية الخاصة بتخليق الدم ، وكذلك النتائج المرضية التي يسببها النقص
في هذه االحتياجات . في هذا المقرر يصبح الطالب على علم بالحاالت غير الطبيعية في الدم ، وكذلك الفحوص
المعملية الخاصة بفحص الدم مشتملة على التغيرات الشكلية والكيميائية في خاليا الدم وبالتالي إمكانية

التقييم السليم لنتائج هذه الفحوص المختلفة للدم.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

علم مناعة الدم المتقدم كلن542

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

سوف يتعلم الطالب في هذا المقرر الطرق ا�ساسية والمتخصصة في عمليات نقل الدم والتجلط والتحلل
الفهريني، وسوف يتعلم الطالب من خالل الفحوص الخاصة بنقل الدم غير المتجانس ونقل المنتجات الدموية،

با�ضافة إلى الفحوص المعملية الخاصة بأمراض التجلط وتحلل الفيرين المرضى . سوف يتم تعليم الطالب
الطرق اÎمنة في التعامل مع الدم ومنتجات الدم با�ضافة إلى معرفة طرق التعامل مع أمراض الدم الوراثية

المكتسبة.

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5



وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

علم أمراض الدم التخصصي ( 1 ) كلن543

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )

عدد الوحدات

( 1 + 2 )

يغطي هذا المقرر الطرق المعملية الخاصة بالدم في أمراض الدم الخبيثة والتي تشتمل على أمراض
اللوكيميا الحاد والمزمن وا�مراض الليمفية الخبيثة ، وا�مراض الخبيثة المتعددة في الخاليا المنتجة لÌجسام

المضادة ( ميلوما ) . سوف يتم التركيز في هذا المقرر على الطرق الصبغية الكيماوية للخاليا ونظم
المستقبالت الخلوية وطرق اكتشاف ا�نتيجيات الخلوية الخاصة بمرض الكوكيميا والطرق الوراثية الخلوية

با�ضافة إلى طرق التصنيف المناعي الوراثي.

رقم المقرر ورمزه

علم أمراض الدم التخصصي ( 2 ) كلن544

عدد الوحداتاسم المقرر

( 1 + 1 )

يختص هذا المقرر بدراسة التغيرات الجزئية ا�ساسية غير الطبيعية الخاصة بالوراثة ، ووظائف الهيموجلينات
المستخلفة وبالذات أمراض فقر الدم وأمراض الهيموجلوبين ا�خرى ، والتغيرات غير الطبيعية في أنزيمات خاليا
الدم الحمراء . وسوف يتم التركيز على إيضاح الصفات التشخيصية ، والطرق المتخصصة والمتقدمة أو الحديثة

لتشخيص أمراض الدم ، وتشمل طرق الفصل الكهربائي للهيموجلوبين وطرق هضم بيتيرات الهيموجلوبين
والتحليل المتسلسل وطرق الفصل الكهربائي لÌنزيمات وتقويمها.
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

ندوة كلن591

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 1 )

هذه المقررات سوف تمد طالب الدراسات العليا بمعرفة استخدام المكتبة والوسائل التعليمية ا�خرى للحصول
على المعلومات التي لها صلة وثيقة ببحثه ، وتنظيم وعرض البحث قبل المناقشة العلمية ، وذلك ضمن

ا�عداد للدفاع عن أطروحته.

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

منهج الكتابة العلمية كلن595

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 1 )

مقرر عن الكتابة العلمية سوف يقدم للطالب لتوضيح المفاهيم الخاصة بالكتابة العلمية لعرض المواد
بالمستوى المقبول في شكل أطروحة مخطوطة أو مقترحات البحث.

برنامج الماجستير في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 5
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وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )
رقم المقرر ورمزه

إحصاء حيوي كلن575

اسم المقرر

وصف مقررات برنامج الماجستير ( خيار المقررات )

عدد الوحدات

( 0 + 2 )

هذا المقرر سوف يغطي الوصف ا�حصائي ( ا�حصاء الوظيفي ) وتقدير، اختبار ( ت ) واالختبارات ا�خرى والتحليل
ا�حصائي بوجه عام.

رقم المقرر ورمزه

مشروع البحث كلن599

عدد الوحداتاسم المقرر

( 0 + 4 )

يقوم الدارسون في هذا المقرر باستكمال متطلبات مشروع البحث واعتماده من قبل اللجان المختصة
ومناقشتها أمام لجان االختبار وعرض نتائجهم أمام الجمهور. يراعى في البحث االستخدام الفعال لقواعد

البيانات العلمية والطبية ، والكتابة العلمية ، ومهارات التفكير النقدي.

برنامج الماجستير في علوم
5المختبرات ا�كلينيكية
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6

مقدمة
في عام 2012م عقد مؤتمر كليات العلوم الطبية التطبيقية والتي كان من اهم توصياتة استحداث
برامج دكتوراه تعالج النقص في كليات العلوم الطبية التطبيقية وتخصصاتها المختلفة با�ضافة الى

الحاجة لتخريج كوادر مهنية من حملة درجة الدكتوراه للعمل بالمستشفيات والجامعات ومراكز ا�بحاث
الطبية. واتساقا مع خطة الجامعة االستراتيجية ورؤية المملكة 2030، والتي من اهم عناصر القوة

فيها االستثمار في العنصر البشري، ونظرا لعدم وجود برنامج دكتوراه في علوم المختبرات
االكلينيكية حاليا في المملكة ولحاجة المجتمع الماسة لمثل هذا البرنامج، فإن قسم المختبرات

االكلينيكية بادر  بتقديم برنامج للدكتوراه في علوم المختبرات االكلينيكية يندرج تحته عدد من
المسارات (التخصصات الدقيقة). وفي تاريخ 1441-06-22 هـ  أقر مجلس الجامعة في جلستة الرابعة

باستحداث برنامج دكتوارة الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية.



مسمى الدرجة العلمية

دكتوراه الفلسفة في علوم
المختبرات ا�كلينيكية
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6

دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية ( الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية )

دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية ( ا�حياء الدقيقة الطبية )

1

2

3دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية ( علم أمراض ونقل الدم )

4دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية ( الوراثة الطبية )

5دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات االكلينيكية ( علم المناعة ا�كلينيكي )
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رؤية البرنامج
نحو ريادة إقليمية وسمعة عالمية في علوم المختبرات االكلينيكية.

رسالة البرنامج
إعداد كوادر صحية وأكاديمية وقيادات ذوي درجة عالية من الكفاءة في مجال علوم المختبرات

االكلينيكية، واالرتقاء بالبحوث العلمية في مجال علوم المختبرات االكلينيكية والمساهمة في
االقتصاد القائم على المعرفة بهدف خدمة المجتمع السعودي تحقيقا لرؤية المملكة 2030م.
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أهداف البرنامج

إعداد كوادر مميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لدعم اقسام علوم
1المختبرات االكلينيكية في كليات العلوم الطبية التطبيقية بالمملكة العربية السعودية

2
رفع مستوى البحث العلمي والدراسات ا�كاديمية في مجاالت التخصص في المملكة

العربية السعودية

4
إثراء حقل العلوم الحيوية الطبية في المملكة عبر تأهيل وتدريب باحثين متخصصين في

مجال العلوم الحيوية الطبية

خدمة المجتمع من خالل تخريج كفاءات عالية التأهيل في تخصصات علوم المختبرات
ا�كلينيكية المختلفة، مما ينعكس على جودة الخدمات الطبية والبحثية في القطاعات

3الحكومية والقطاع الخاص

5
تمكين الطالب المميزين من حملة الشهادات الجامعية في التخصص من مواصلة

دراساتهم العليا وتنمية مهاراتهم وقدراتهم البحثية محليًا

6
تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس في مجال إجراء ونشر البحوث الحيوية الطبية من خالل

تدريس وتدريب طلبة الدراسات العليا



دكتوراه الفلسفة في علوم
المختبرات ا�كلينيكية 6

دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات ا�كلينيكيةجامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 117

مخرجات البرنامج
في نهاية البرنامج ينبغي أن يكون الخريج قادراً على :

المعرفة والفهم 1

اكتساب معرفة متعمقة بعلوم المختبرات االكلينيكية من حيث صلتها بالتخصصات الصحية المختلفة
الدقيقة
التعمق المعرفي بعلوم المختبرات وتطبيقاتها العلمية وا�كلينيكية
فهم أخالقيات البحث العلمي وكيفية تطبيقها با�دلة العلمية المبنية على البراهين

المهارات الذهنية  2

تعزيز المهارات الالزمة للقدرة على استخدام ونقد المصادر العلمية المتخصصة في علوم المختبرات
ا�كلينيكية التطبيقية
تحليل المعلومات السريرية وربطها بنتائج فحوص المختبر لفهم تشخيص الحالة المرضية بحسب
التخصص
فهم وتقييم أدوات التحليل ا�حصائي الحيوي الالزمة �جراء ا�بحاث ا�صيلة المتميزة
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مخرجات البرنامج

3المهارات المهنية والعملية

إجراء بحوث أصيلة متميزة في تخصصات علوم المختبرات االكلينيكية لÛسهام في تحسين وتوجه
السياسات الصحية بالمملكة العربية السعودية

القدرة على االشراف على االعمال المخبرية االكلينيكية
العمل ضمن َفرق بحثية ذات تخصصات متنوعة في المجال الطبي

استخدام أفضل التقنيات والتجارب المتقدمة في التخصصات الدقيقة ذات العالقة
التواصل الفعال مع الطواقم الطبية المختلفة ذات العالقة والتفاعل معهم بالطرق المالئمة حسب

ا�خالقيات المهنية
تطبيق أخالقيات البحث العلمي في مشروع بحثي يعتمد على معرفة متعمقة بمنهجية البحث

وا�دوات ا�حصائية الحيوية
تدريس وتدريب طالب المرحلة الجامعية في تخصصات علوم المختبرات االكلينيكية باستخدام أفضل

ا�ساليب التعليمية الحديثة

4المهارات العامة 

التميز في التعليم والقيادة في تخصصات علوم المختبرات االكلينيكية
اكتشاف ونشر المعرفة الجديدة في تخصصات علوم المختبرات االكلينيكية للمساهمة في تقديم

رعاية صحية متميزة
االستخدام الفعال للتقنيات الحديثة في تخصصات علوم المختبرات االكلينيكية فيما يتعلق بالتعليم

والتعلم والبحث العلمي والممارسة السريرية
القدرة على التواصل والعمل ضمن فريق طبي متكامل بكفاءة عالية
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المستفيدون من البرنامج

حاملو درجة الماجستير في تخصص علوم المختبرات االكلينيكية او أحد التخصصات ذات
العالقة مثل ( علم الكيمياء الحيوية السريرية، علم االحياء الدقيقة الطبية، علم أمراض
ونقل الدم، علم الوراثة الطبية، علم المناعة ا�كلينيكية، علم ا�مراض السريري ) 1

العاملون في المجال الطبي 2

العاملون في المجال ا�كاديمي في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة 3

العاملون في مراكز ا�بحاث 4

العاملون في مجال الصناعات الصيدالنية والحيوية 5

العاملون في مجال صناعة ا�غذية 6

العاملون في مجال إدارة الجودة 7
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فرص التوظيف المتاحة

أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وا�هلية

أخصائي اول (مؤهل لمرتبة استشاري) في المختبرات ا�كلينيكية في القطاعات
الحكومية والخاصة المختلفة

1

2

3مراكز االبحاث المتخصصة

4هيئة الغذاء والدواء

5هيئة المواصفات والمقاييس

6شركات االدوية والمنتجات الطبية

7مصانع ا�غذية
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شروط القبول
إضافة إلي شروط القبول الواردة  في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية

والقواعد وا�جراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا في جامعة الملك سعود فإن قسم علوم
المختبرات ا�كلينيكية يشترط التالي:

4

1

2

3

5

أن يكون المتقدم حاصًال على درجة الماجستير في تخصص علوم المختبرات ا�كلينيكية
أو أحد التخصصات الطبية ذات العالقة مثل (علم الكيمياء الحيوية السريرية، علم
االحياء الدقيقة الطبية، علم امراض ونقل الدم، علم الوراثة الطبية، علم المناعة
ا�كلينيكية، علم ا�مراض السريري) من جامعة الملك سعود أو أي جامعة أخرى موصى
بها من وزارة التعليم بتقدير ال يقل عن (جيد جداً) إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير

الحصول على درجة ال تقل عن (61) درجة في اختبار التوفل على ا�نترنت أو ما يعادلها

الحصول على التصنيف المهني كأخصائي (على ا�قل) في إحدى تخصصات المختبرات
( للعاملين في المجال الصحي فقط )

معادلة الشهادة الصادرة من الجامعات غير السعودية

اجتياز امتحانات القبول التحريري

اجتياز اختبار المهارات ا�كلينيكية6
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متطلبات الحصول على الدرجة

أن يجتاز الطالب (19) وحدة دراسية من مقررات البرنامج

اجتياز االختبار الشامل

1

2

3إتمام رسالة الدكتوراه ومناقشتها بنجاح

خيار الرسالة وبعض المقررات

مسارات البرنامج

الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية

ا�حياء الدقيقة الطبية

1

2

3علم أمراض ونقل الدم

4الوراثة الطبية

5علم المناعة ا�كلينيكي

يشتمل البرنامج على المسارات التالية :
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الهيكل العام للبرنامج

المجموع

عدد المقررات

  مقررات رئيسية

االختبار الشامل

الرسالة

وحدة دراسية

 

وحدة دراسية

نوع المقررات

عدد الوحدات المطلوبة ( 19 ) وحدة دراسية إضافة إلى ( 24 ) وحدة دراسية للرسالة على النحو
التالي :

عدد الوحدات المطلوبة

(19)

0

(24)

وحدة دراسية
+ 

وحدة دراسية

(19)

(24)

10

8

1

1

خيار الرسالة وبعض المقررات
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الكيمياء الحيوية االكلينيكية

(9)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

منهجية البحث وا�حصاء الحيوي

الفسيولوجيا المرضية

الرعاية الصحية القائمة على ا�دلة

ندوات في أبحاث علوم المختبرات ا�كلينيكية

601

602

603

604

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+3) 3

1

2

3

4

المستوى ا�ول

المجموع
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الكيمياء الحيوية االكلينيكية

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

طرق التحليل الطبية الحيوية الحديثة

حلقات دراسية في علوم المختبرات ا�كلينيكية

موضوعات متقدمة في الكيمياء الحيوية
ا�كلينيكية

إعداد خطة بحث

605

606

611

699

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+3) 3

(0+3) 3

(0+3) 3

وحدة دراسية

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع

(9) وحدات دراسية
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الكيمياء الحيوية االكلينيكية

رقم المقرر
ورمزه

االختبار الشامل شامل700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

0

0

المستوى الثالث

المجموع

م

وحدات دراسية \ معدل 3.75 1 (9)

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الكيمياء الحيوية االكلينيكية

رقم المقرر
ورمزه

رسالة كلن700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات الدراسية

المستوى الرابع

المجموع

كلن، شامل699 700 وحدات دراسية  (24)

وحدات دراسية 
 +      

وحدات دراسية
للرسالة

(19)

(24)

م

1
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

(9)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

منهجية البحث وا�حصاء الحيوي

الفسيولوجيا المرضية

الرعاية الصحية القائمة على ا�دلة

ندوات في أبحاث علوم المختبرات ا�كلينيكية

601

602

603

604

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+3) 3

1

2

3

4

المستوى ا�ول

المجموع
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

طرق التحليل الطبية الحيوية الحديثة

حلقات دراسية في علوم المختبرات ا�كلينيكية

موضوعات متقدمة في االحياء الدقيقة
الطبية

إعداد خطة بحث

605

606

612

699

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+3) 3

(0+3) 3

(0+3) 3

وحدة دراسية

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع

(9) وحدات دراسية
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

رقم المقرر
ورمزه

االختبار الشامل شامل700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

0

0

المستوى الثالث

المجموع

وحدات دراسية \ معدل 3.75  (9)

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار ا�حياء الدقيقة الطبية

رقم المقرر
ورمزه

رسالة كلن700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات الدراسية

المستوى الرابع

المجموع

كلن، شامل699 700 وحدات دراسية  (24)

وحدات دراسية 
 +      

وحدات دراسية
للرسالة

(19)

(24)

م

1

م

1
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار امراض ونقل الدم

(9)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

منهجية البحث وا�حصاء الحيوي

الفسيولوجيا المرضية

الرعاية الصحية القائمة على ا�دلة

ندوات في أبحاث علوم المختبرات ا�كلينيكية

601

602

603

604

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+3) 3

1

2

3

4

المستوى ا�ول

المجموع
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار امراض ونقل الدم

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

طرق التحليل الطبية الحيوية الحديثة

حلقات دراسية في علوم المختبرات ا�كلينيكية

موضوعات متقدمة في في امراض ونقل
الدم

إعداد خطة بحث

605

606

613

699

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+3) 3

(0+3) 3

(0+3) 3

وحدة دراسية

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع

(9) وحدات دراسية
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار امراض ونقل الدم

رقم المقرر
ورمزه

االختبار الشامل شامل700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

0

0

المستوى الثالث

المجموع

م

وحدات دراسية \ معدل 3.75 1 (9)

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار امراض ونقل الدم

رقم المقرر
ورمزه

رسالة كلن700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات الدراسية

المستوى الرابع

المجموع

كلن، شامل699 700 وحدات دراسية  (24)

وحدات دراسية 
 +      

وحدات دراسية
للرسالة

(19)

(24)

م

1
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار المناعة االكلينيكية

(9)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

منهجية البحث وا�حصاء الحيوي

الفسيولوجيا المرضية

الرعاية الصحية القائمة على ا�دلة

ندوات في أبحاث علوم المختبرات ا�كلينيكية

601

602

603

604

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+3) 3

1

2

3

4

المستوى ا�ول

المجموع



دكتوراه الفلسفة في علوم
6المختبرات ا�كلينيكية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 134دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار المناعة االكلينيكية

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

طرق التحليل الطبية الحيوية الحديثة

حلقات دراسية في علوم المختبرات ا�كلينيكية

موضوعات متقدمة في المناعة االكلينيكية

إعداد خطة بحث

605

606

614

699

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+3) 3

(0+3) 3

(0+3) 3

وحدة دراسية

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع

(9) وحدات دراسية
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار المناعة االكلينيكية

رقم المقرر
ورمزه

االختبار الشامل شامل700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

0

0

المستوى الثالث

المجموع

وحدات دراسية \ معدل 3.75  (9)

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار المناعة االكلينيكية

رقم المقرر
ورمزه

رسالة كلن700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات الدراسية

المستوى الرابع

المجموع

كلن، شامل699 700 وحدات دراسية  (24)

وحدات دراسية 
 +      

وحدات دراسية
للرسالة

(19)

(24)

م

1

م

1
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الوراثة الطبية

(9)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

منهجية البحث وا�حصاء الحيوي

الفسيولوجيا المرضية

الرعاية الصحية القائمة على ا�دلة

ندوات في أبحاث علوم المختبرات ا�كلينيكية

601

602

603

604

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+2) 2

(0+3) 3

1

2

3

4

المستوى ا�ول

المجموع
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الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الوراثة الطبية

(10)
وحدات دراسية

رقم المقرر
ورمزه

م

طرق التحليل الطبية الحيوية الحديثة

حلقات دراسية في علوم المختبرات ا�كلينيكية

موضوعات متقدمة في في الوراثة الطبية

إعداد خطة بحث

605

606

615

699

كلن

كلن

كلن

كلن

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

(0+3) 3

(0+3) 3

(0+3) 3

وحدة دراسية

1

2

3

4

المستوى الثاني

المجموع

(9) وحدات دراسية
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6المختبرات ا�كلينيكية

جامعة الملك سعود      كلية العلوم الطبية التطبيقية     قسم علوم المختبرات االكلينيكية 138دكتوراه الفلسفة في علوم المختبرات ا�كلينيكية

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الوراثة الطبية

رقم المقرر
ورمزه

االختبار الشامل شامل700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات
الدراسية

0

0

المستوى الثالث

المجموع

م

وحدات دراسية \ معدل 3.75 1 (9)

الخطة الدراسية للبرنامج
مسار الوراثة الطبية

رقم المقرر
ورمزه

رسالة كلن700

متطلب سابقمسمى المقرر عدد الوحدات الدراسية

المستوى الرابع

المجموع

كلن، شامل699 700 وحدات دراسية  (24)

وحدات دراسية 
 +      

وحدات دراسية
للرسالة

(19)

(24)

م

1
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وصف المقررات

منهجية البحث وا�حصاء الحيوي 2(2+0)كلن601

مقدمة لتصميم التجارب، تشكيل الفرضية، منهجية البحث، أخذ العينات، التجارب السريرية، تحليل البيانات
ا�ساسية. مراجعة ا�حصاءات الوصفية، االرتباط، التنبؤ، قياسات االحتمالية، كشف الفرق بين المتغيرات
المعملية وغير المعملية، تحليل تصاميم القياسات المتكررة، وإعادة ا�ساليب ا�حصائية. أيضا، تحليل

الصور السريرية، الدقة والتكرار للتقنيات السريرية والتجريبية الجديدة.

وصف المقررات

الفسيولوجيا المرضية 2(2+0)كلن602

شرح عميق للمفهوم العام والشامل للفسيولوجيا المرضية لمختلف أنظمة جسم ا�نسان وعالقة ذلك
بالتغيرات الكيميائية والمناعية وأيضا تأثير العدوى عليها. تشخيص وإدارة العمليات المرضية المرتبطة

بالخلل الفسيولوجي المرضي وتغيراته.
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وصف المقررات

الرعاية الصحية القائمة على ا�دلة 2(2+0)كلن603

شرح كامل للمبادئ ا�ساسية والتطبيقات الخاصة بالرعاية الصحية المبنية على ا�دلة ونقل المعلومات.
االستفادة من نتائج البحوث من التجارب السريرية، تقييم رغبات المرضى ووجهات النظر المهنية والموارد

ا�خرى للتأثير على صنع القرار لتحسين جودة الخدمات الصحية وانعكاس ذلك على حالة المرضي والسكان
والمؤسسات.

وصف المقررات

ندوات في أبحاث علوم المختبرات ا�كلينيكية 3(3+0)كلن604

مناقشة الموضوعات العلمية المختلفة �قرانهم في تصميمات البحوث ونقد ا�بحاث المنشورة لآلخرين في
مجال علوم المختبرات ا�كلينيكية. أيضا، استعراض المهارات البحثية الالزمة في مجال ا�بحاث المختلفة

والمتنوعة التي من شأنها مساعدته في حياته المهنية.
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وصف المقررات

طرق التحليل الطبية الحيوية الحديثة 3(3+0)كلن605

عرض مجموعة متنوعة من التقنيات المعملية المتقدمة في مجال بحوث المختبرات ا�كلينيكية. الموضوعات
المختارة تشمل تقنيات الفصل مثل الفصل الكروماتوغرافي والطيفي، الفحص المجهري باستخدام المجهر

ا�لكتروني والمجهر متحد البؤر، زراعة الخاليا، التدفق الخلوي، الفرز الخلوي، الوراثة الجزيئية، علم ا�حياء الجزيئية
وعلم المناعة.

وصف المقررات

حلقات دراسية في علوم المختبرات ا�كلينيكية 3(3+0)كلن606

عرض ومناقشة الموضوعات البحثية المرجعية الحديثة في علوم المختبرات ا�كلينيكية واستخدم النقد ومن
ثم عقد حلقات النقاش مع الزمالء واالقران. الموضوعات البحثية المختارة تشمل الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية،

أمراض الدم، نقل الدم، علم ا�مراض الخلوي، علم ا�ورام، ا�مراض المعدية، المناعة، وعلم الوراثة الطبية.
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وصف المقررات

موضوعات متقدمة في الكيمياء الحيوية ا�كلينيكية 3(3+0)كلن611

تقديم معرفة شاملة ومحدثة �سس الكيمياء الحيوية للبروتينات، الكربوهيدرات، الدهون وا�حماض النووية
من ناحية التركيب الكيميائي، الوظيفة والتمثيل الغذائي التي تتعلق بالصحة وا�مراض. استعراض الموضوعات

المرتبطة بالتحقيق والتشخيص ورصد المشاكل الصحية المختلفة مع التركيز بشكل خاص على الفحوصات
المختبرية لÌيض.

وصف المقررات

موضوعات متقدمة في ا�حياء الدقيقة الطبية 3(3+0)كلن612

مناقشة الموضوعات المتقدمة الخاصة با�مراض المعدية ومسبباتها، اÎليات الجزيئية االمراضية وعالقتها
بالمناعة والتفاعالت بين أجهزة الجسم والميكروبات الممرضة. دراسة طرق العدوى الرئيسية في المرافق

الصحية ومقاومة المضادات الحيوية، الطرق الحديثة لتطوير اللقاحات، طرق التشخيص الجزيئية وا�دوات البحثية
الحديثة. مراجعة الفيروسات و البكتيريا و والفطريات والطفيليات الممرضة المستجدة.
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المختبرات ا�كلينيكية 6
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وصف المقررات

موضوعات متقدمة في المناعة ا�كلينيكية 3(3+0)كلن614

مراجعة شاملة ومحدثة لعلم المناعة ا�كلينيكية من المستويات الجزيئية البسيطة إلى المستويات ا�كثر
تعقيدا. الموضوعات المختارة تشمل وصفا مفصال Îليات المناعة الطبيعية والمكتسبة لتحييد أو التخلص من

التحديات الجرثومية وتكون ا�ورام. تعريف الطالب بعلم الوراثة المناعية لبعض ا�مراض، ومناقشة أسس تنمية
المناعة الذاتية ودورها في علم وظائف ا�عضاء.

وصف المقررات

موضوعات متقدمة في أمراض الدم و نقل الدم 3(3+0)كلن613

تقديم معرفة شاملة ومحدثة لالضطرابات المرضية لخاليا الدم الحمراء والبيضاء. يشمل المقرر موضوعات
متنوعة مثل تشكيل خاليا الدم، ا�ورام الخبيثة للدم، اعتالالت الهيموغلوبين، اضطرابات ا�نزيمات واضطرابات
التخثر. كما يقدم المقرر معرفة شاملة ومحدثة لعلم طب نقل الدم مع التركيز على منتجات الدم وكيفية

 تحضيرها والمؤشرات السريرية الستخدامها.
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6المختبرات ا�كلينيكية
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وصف المقررات

موضوعات متقدمة في الوراثة الطبية 3(3+0)كلن615

تقديم معرفة شاملة ومحدثة لعلم الوراثة الجزيئية الحديث. الموضوعات المختارة تغطي مجموعة متنوعة
من الحاالت الوراثية بعمق كبير بما في ذلك ا�خطاء الوراثية في التمثيل الغذائي كأمثلة على اضطرابات الجين
الواحد الواسعة االنتشار. مناقشة القابلية الوراثية لÌمراض المعدية والسرطان باعتبارها أمثلة على تفاعل علم

الوراثة مع البيئة.

وصف المقررات

اعداد خطة البحث وحدة دراسيةكلن699
واحدة

تعريف الطالب بمفهوم هيكل الرسالة، التجميع العلمي، تصميم الدراسة، جمع وتحليل البيانات وكتابة الرسالة..
يقوم الطالب بكتابة المقترح البحثي كامال اعتمادا على المقترح المبدئي المشترط للقبول وذلك بمساعدة

أعضاء هيئة التدريس المشرفين عليهم.
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6

وصف المقررات

رسالة وحدة دراسيةكلن700 24

يبحث الطالب في الموضوع الذي حدد باالتفاق مع المشرف على الرسالة حيث يقوم بأداء التجارب المعملية
وتحلليها واستخالص النتائج وتقييمها ومقارنتها بغيرها من النتائج، ثم يقوم الطالب بكتابة الرسالة بطريقة
علمية منهجية مشتملة على كل العناصر الرئيسية في مثيالتها. وعند االنتهاء يقوم الطالب بالدفاع عن

أطروحة امام الممتحنين الداخليين والخارجيين.
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7

معامل الميكروبيولوجي الطبية وفروعه

معامل االنسجة والخاليا المرضية

معامل المناعة والسيرولوجي

معامل الكيمياء الحيوية االكلينيكية

معامل أمراض الدم ونقل الدم

1

4

5

2

3

6معامل الورثة والبيولوجيا الجزيئية

7وحدة المجهر االلكتروني

8المعامل البحثية

معامل القسم

يحتوي قسم علوم المختبرات االكلينيكية على عدة معامل متخصصة و مجهزة بأحدث االجهزة
الطبية التى تستخدم في انجاز التشخيص المخبري حيث تشمل :
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الكراسي البحثية8

كرسي ابحاث الوراثة الطبية و الجزيئية

يهتم الكرسي بالقيام با�بحاث ذات الصلة با�مراض الوراثية الطبية ا�كثر شيوعا بالمملكة ودراستها من
الناحية الجزيئية والتشخيصية، حيث تجرى هذه ا�بحاث بمعامل الكرسي المتخصصة والمزودة بأحدث ا�جهزة

البحثية والتشخيصية، مرتكزا في ذلك على الكوادر الوطنية ذات الكفاءة العالية والباحثين المتميزين في
مختلف مجاالت الوراثة الطبية والجزيئية. إضافة إلى تحقيق شراكة علمية وبحثية فعالة مع المراكز المحلية
والعالمية بهدف وضع دراسة تفصيلية، لوضع هذه ا�مراض بالمجتمع السعودي، وحصر ا�سباب المؤدية

النتشارها، والحد من ذلك من خالل نشر الوعي بين أفراد المجتمع وإجراء الدراسات الخاصة بتحسين الفحوصات
التشخيصية لها.

نبذة مختصرة عن كرسي الوراثة الطبية والجزيئية
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8 الكراسي البحثية

أهداف الكرسي

إنشاء معامل متخصصة ومجهزة بأحدث ا�جهزة كبيئة مناسبة للبحث العلمي

تدريب الكوادر الوطنية في مجال أبحاث الوراثة الطبية والجزئية من باحثين

1

2

3تحقيق شراكة علمية وبحثية مع المراكز المحلية والعالمية

4دراسة تفصيلية لوضع ا�مراض السرطانية وأمراض ا�يض الوراثية

5نشر الوعي بين أفراد المجتمع للحد من إنتشار هذه ا�مراض
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الجمعيات العلمية9

الجمعية السعودية لعلوم المختبرات االكلينيكية

انطالقًا من ا�همية البالغة لتخصص المختبرات االكلينيكية ، تقرر إنشاء الجمعية السعودية لعلوم المختبرات
ا�كلينيكية تحت مظلة قسم علوم المختبرات ا�كلينيكية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك

سعود ( مذكرة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم 2816025747 بتاريخ 311429هـ ) حيث
تم انتخاب تسعة أعضاء لمجلس ا�دارة في دورته ا�ولى خالل االجتماع ا�ول للجمعية العمومية ا�ولى

والذي عقد في مستشفى الملك خالد الجامعي بتاريخ  27 /11/ 1429 هـ ، وقد تحدد موقع الجمعية في
كلية العلوم التطبيقية، جامعة الملك سعود.

نبذة عن الجمعية
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9 الجمعيات العلمية

أهداف الجمعية

االرتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بالتخصص

وضع المعايير واللوائح السليمة لممارسة المهنة وتقديم المشورة العلمية في مجال
التخصص

1

2

تحسين الجودة النوعية ورفع مستوى ا�داء الوظيفي �عضاء الجمعية والتعريف
3بمهام أخصائي المختبر وواجباته في المجال الصحي

إيجاد حلقة وصل �خصائي المختبر على المستوى المحلي وإبراز دور أخصائي المختبر
4في المجتمع الصحي وتعريف أخصائي المختبر بمجاالت العمل والبحث العلمي

5المساهمة في حل العقبات الوظيفية التي تواجه أخصائي المختبر

تيسير تبادل ا�نتاج العلمي وا�فكار العلمية في مجال المختبرات بين الهيئات
6والجامعات داخل المملكة وخارجها

7المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور

تهدف الجمعية السعودية للمختبرات ا�كلينيكية لتحقيق ما يلي :



رؤية الجمعية
تطمح الجمعية السعودية لعلوم المختبرات االكلينيكية أن تكون مرجعا رائدا و مبدعا علميا و عمليا

وبحثيا واكاديميا في مضمارها على المستوى الوطني، وشريكا في الرسم  الخالق لمستقبل
الرعاية الصحية بايجاد قيمة مضافة للممارس و المستفيد.

رسالة الجمعية
تعمل الجمعية السعودية لعلوم المختبرات االكلينيكية كحلقة وصل بين الممارسين االكلينيكيين

والباحثين و القياديين من جهة و أفراد المجتمع و المؤسسات المعنية وطنيا و عالميا من جهه أخرى
في هذا المجال على شتى فروعه مستجيبه الحتياجاتهم و خصوصيتها , مواكبة لتحديات مضمارها
ومبادرة بالريادة و االبداع العلمي و العملي لتحقيق التطوير المستمر في القطاع الصحي من خالل

التدريب و التثقيف و التعليم و البحث العلمي
ولمزيد من المعلومات عن الجمعية باالمكان االطالع على الرابط                                                             
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الجمعيات العلمية9

http://www.sscls.org.sa/

@SSCLS
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10 منسوبو القسم

االسم

أستاذ

أستاذ

أستاذ

 أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أ.د.محمد علي مرعي

أ.د.خالد خلف الحربي

أ.د.عبدالرحمن صالح العجالن

أ.د.يزيد عبدالملك ال الشيخ

أ.د.رائد عبدالرحمن العقيل

أ.د.حازم خضر غنيم

د.عبداä عبدالرحمن اليوسف

د.عبداä ابراهيم فراج

د.مراد علي مباركي

د.مراد عبدالمجيد أبو السعود

د.عبدالعزيز حسن الحميدي

د.عبداä حمدان الجديع

د.نامي مفرج الجهني

د.فهد محمد الدخيل

د.أسامه أحمد الغامدي

د.عبدالعزيز سعد القاسم

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

4696025

4693732

4696242

4693711

4693760

4693707

4693734

4693709

4693730

4698617

4696225

4693802

4693706

4693722

4693720

4693710

شطر الطالب

mmarie@ksu.edu.sa

kharbi@ksu.edu.sa

aalajl@hotmail.com

yalsheikh@ksu.edu.sa

raalakeel@ksu.edu.sa

hghneim@hotmail.com

abalyousef@ksu.edu.sa

afarraj@ksu.edu.sa

mmubaraki@ksu.edu.sa

maboulsoud@ksu.edu.sa

aalhamidi@ksu.edu.sa

aaljedai@ksu.edu.sa

naljehani@ksu.edu.sa

faldakheel@ksu.edu.sa

osalghamdi@ksu.edu.sa

aalqasim@ksu.edu.sa



االسم

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

د.أحمد محمد باسودان

د.محمد عبدالمحسن الفحيلي

 د. رائد أحمد فرزان

د.عصام الشيخ الطاهر

أ.تركي فارس السلمي

أ.سعيد محمد الدوسري

أ.إبراهيم صالح الشنيبر

أ.سالم داحش العمري

أ.فؤاد فهد العنزي

أ.يزيد عبداä الشويشي

أ.عبدالرحمن جاسر الشعالني

أ.عبدالعزيز محمد المقرن

أ.حمود إبراهيم السديس

أ.علي عبداä الجاسر

أ.عبدالهادي محمد عبدالواحد

أ.عبدالكريم محمد الفايز

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

4693727

4693708

4693723

------

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

شطر الطالب

ahmbasudan@ksu.edu.sa 

malfeehily@ksu.edu.sa

rfarzan@ksu.edu.sa

ialtahir@ksu.edu.sa

talselmi@ksu.edu.sa

saaldossari@ksu.edu.sa

ialshunaibir@ksu.edu.sa

salamri1@ksu.edu.sa

foalanazi@ksu.edu.sa

yalshuweishi@ksu.edu.sa

aalshalani@ksu.edu.sa

aalmuqrin@ksu.edu.sa

halsudais@ksu.edu.sa

alialjasser@ksu.edu.sa

aalabdulwahed@ksu.edu.sa

amalfaiz@ksu.edu.sa
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10 منسوبو القسم

االسم

معيد

معيد

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

أخصائي

فني

فني

فني

سكرتير

سكرتير

أ.عمر محمد الشهري

أ.عبدالرحمن فهد الرزيحي

أ.خالد حمود دبوان

أ.خالد عبداä العمير

أ.حمد المطيري

أ.عادل عباس البغلي

أ.نبيل عبدالعزيز الشايع

أ.عبداä ابراهيم الهزاع

أ.عبداä علي حكمي

أ.عبدالعزيز سعود السهلي

أ.عبداä إبراهيم المشوح

أ.سالم سطام الشمري

أ.عبدالحفيظ حسن الرفاعي

أ.رامي صالح العامر

أ.زيد الفي العطوي

أ.عبداä عبدالرحمن اليحياء

أ.فيصل حمود الحربي

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

-----

-----

4693729

4693860

4693848

4693724

4693853

------

4693853

4693853

------

------

4693854

4693853

4693853

4693736

4693736

شطر الطالب

oalshehri2@ksu.edu.sa

aalrezaihi@ksu.edu.sa 

kdabwan@ksu.edu.sa

Kalomair@ksu.edu.sa

halmutairi@ksu.edu.sa

aalbaglif@yahoo.com

nalshaya@ksu.edu.sa

aalhazza@ksu.edu.sa

ahakami2@ksu.edu.sa 

aallsahli@ksu.edu.sa

aalmushawwah@ksu.edu.sa

salshammari1@ksu.edu.sa

hafieass@hotmail.com

ralamer@ksu.edu.sa

zaalatwi@ksu.edu.sa

abdalyahya@ksu.edu.sa

fhalharbi@ksu.edu.sa
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االسم

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

د.نورة محمد الجميل

د.فاتن عبداä الزامل

د. تغريد عبدالعزيز حافظ

د.صباح انصار

د.منال محمد أبو دواود

د.صبيحه فاطمة جعفري

د.أحالم مبارك البحيران

د.سعديه سيد ارجومان

د.هديل عبداä الرواف

د.فدوى عبيد الشريف

د. مي محمد الراشد

د.مها عبداä الراكان

د.فداء سعد الجاسر

د.هيفاء محمد النافع

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

8051601

-----

8052575

8052970

8051601

8052621

8051395

8052927

8052924

8051374

8051444

8056785

8050660

8058045

شطر الطالبات

naljameil@ksu.edu.sa

falzamel@ksu.edu.sa

thafiz@ksu.edu.sa

sansar@ksu.edu.sa

mabudawood@ksu.edu.sa

sabmehdi@ksu.edu.sa

aalbuhairan@ksu.edu.sa

sarjo@ksu.edu.sa

hadalrawaf@ksu.edu.sa

fadoalshareef@ksu.edu.sa

malrashed@ksu.edu.sa

malrakan@ksu.edu.sa 

faljaser@ksu.edu.sa

halnafea@ksu.edu.sa
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االسم

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

أستاذ مساعد

محاضر

د.أمل فهد الشمري

د.سارة فهد السبيعي

د.رؤى عبداä السبكي

د.ريم حمود الرشودي

د.نجالء عبدالعزيز السويل

د.مشاعل صالح الطوب

د.ليلى أحمد فقيه

د.سناء سعيد القرني

د.سامية طراد العنزي

د.جواهر محمد الصغير

د.أروى عبدالعزيز العقيل

د.زينه صبحي القضماني

د.نورة عبداä التركي

أ.سحر أحمد الحقيل

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

8050096

-----

8058496

8059139

-----

8058045

-----

-----

8052601

8052436

8055471

8052469

-----

-----

شطر الطالبات

aalshammary@ksu.edu.sa

salsobaie@ksu.edu.sa

ralsubki@ksu.edu.sa

ralrashoudi@ksu.edu.sa

nalsweel@ksu.edu.sa

altoub@ksu.edu.sa

lfaqih@ksu.edu.sa

saalqarni@ksu.edu.sa

saalanazi@ksu.edu.sa

jalsughayyir@ksu.edu.sa

aaalageel@ksu.edu.sa

zalkudmani@ksu.edu.sa

ntruki@hotmail.com

salhogail@ksu.edu.sa
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االسم

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

محاضر

معيد

أ.إيمان عجيان العجيان

أ.بسمه محمد المعارك

أ.ريم محمد بن خميس

أ.أماني أحمد نيازي

أ.عهود سعود الحميدان

أ.سارة ركيان الحربي

أ.سارة سعيد حسن

أ.إسراء جابر الدؤود

أ.لما عبداä الزامل

أ.أريج إبراهيم الشايع

أ.نهله على باخميس

أ.شذا علي العمر

أ.سارة خالد العودة

أ.دانه عبدالعزيز الطرباق

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

8052755

8052755

8052469

8052469

8052489

8052436

8052826

8052436

8052836

8050317

8052436

-----

8055629

8056866

شطر الطالبات

ialajeyan@ksu.edu.sa

balmaarik@ksu.edu.sa

ralkhamis@ksu.edu.sa

aniazy@ksu.edu.sa

oalhumaidan@ksu.edu.sa

sarralharbi@ksu.edu.sa

sbinhassan@ksu.edu.sa

ealdawood@ksu.edu.sa

lalzamil@ksu.edu.sa

areeg@ksu.edu.sa

nbakamis@ksu.edu.sa

Salomar1@ksu.edu.sa

salouda@ksu.edu.sa

dalturbak@ksu.edu.sa
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االسم

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

أ.أمنه أحمد الزيلعي

أ.عهود محمد أل ادريس

أ.مهره عبدالعزيز ال شيخ

أ.سارة يزيد الدغيثر

أ.روان عبدالرحمن الفريح

أ.أمينه أحمد الغامدي

أ.هيفاء دهش التويجري

أ.ضحية سعيد العنزي

أ.سحر فايز السبيعي

أ.وجدان ناصر جوهر

أ.ريم عبدالرحمن السعيدان

أ.هديل عبدالرحممن النجران

أ.سارة محمد الصايغ

أ.هال عبدالرؤوف الدهشان

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

8052836

8052946

8058293

8052797

8050317

8052939

8051064

8051064

8052939

8050437

8052645

8052436

8051937

8051579

شطر الطالبات

amalzailai@ksu.edu.sa

oalidrees@ksu.edu.sa

malalshaikh@ksu.edu.sa

saldeghaither@ksu.edu.sa

ralfrayh@ksu.edu.sa

amalghamdi@ksu.edu.sa

haaltwaijry@ksu.edu.sa

daalenazi@ksu.edu.sa

alsahar@ksu.edu.sa

wbinjohar@ksu.edu.sa

ralsaedan@ksu.edu.sa

halnajran@ksu.edu.sa

salsaigh@ksu.edu.sa

haldahshan@ksu.edu.sa

10 منسوبو القسم
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االسم

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

معيد

أ.ندى فهد المبيريك

أ.دالل صالح السويداء

أ.أروى إبراهيم المطلق

أ.فاديه فهد الرصيص

أ.أفنان بني بخش

أ.ديمة محمد الدباغ

أ.لمى شبيب الدوسري

أ.سارة مساعد المحياء

أ.اروى عبدالحميد باقاسي

أ.ريهام علي الجمعه

أ.ميعاد علي القرني

أ.نوف  عبدالرحمن مطرب

أ.أسماء عبدالعزيز الصبيحي

 أ.غادة العتيبي

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

8052860

8052645

8056866

8052469

8051064

8052645

8052836

-----

-----

-----

8050869

-----

-----

------

شطر الطالبات

nalmebairik@ksu.edu.sa

dalsowaida@ksu.edu.sa

aralmutlaq@ksu.edu.sa

falrossais@ksu.edu.sa

afbakhsh@ksu.edu.sa

daldabbagh@ksu.edu.sa

laaldossary@ksu.edu.sa

saroona-1989@hotmail.com

dully607@windows.live.com

raljumaah@ksu.edu.sa

malkarni@ksu.edu.sa

nmutrib@ksu.edu.sa

aalsubaihi@ksu.edu.sa

------------------
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االسم

أخصائي

أخصائي

فني

فني

فني

فني

فني

باحثة

باحثة

سكرتيرة

سكرتيرة

سكرتيرة

سكرتيرة

سكرتيرة

سماح العمري

مريم الشهري

شيخة السبيعي

رجاء الغامدي

ايمان الحيدري

هاجر الشهراني

نجالء الخويتم

هجيرة شريف

عائشة متين

مشاعل العتيبي

ابتسام العدواني

ثريا الشهري

 تهاني الحمدان

ماجده العقاد

البريد االلكترونيالرتبة رقم الهاتف

8058589

-----

8051439

8051439

8055341

------

8052755

8051937

----

8051468

8056623

8054382

8050629

8055610

شطر الطالبات

asamah@ksu.edu.sa

Malshehri7@ksu.edu.sa

salsubie@ksu.edu.sa

Rajalghamdi@ksu.edu.sa

Ealhaidry@ksu.edu.sa

Halshahrani1@ksu.edu.sa

nalkhwaitim@ksu.edu.sa

hshareef@ksu.edu.sa

Amateen.c@ksu.edu.sa

maalotebi@ksu.edu.sa

ealadwani@ksu.edu.sa

talshahrani1@ksu.edu.sa

alhtahani@ksu.edu.sa

majdah@ksu.edu.sa

10 منسوبو القسم



Cls@ksu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية
قسم علوم المختبرات ا�كلينيكية

الكلية

4693737 - 4693735
4693736

رقم الفاكس: 4693738

شطر الطالب
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وسائل التواصل11

لجميع االستفسارات أو االقتراحات يرجى
التواصل على

جامعة الملك سعود
ص ب 10219

1143 الرياض 3
المملكة العربية السعودية



Cls.cams@ksu.edu.sa

كلية العلوم الطبية التطبيقية
قسم علوم المختبرات ا�كلينيكية

الكلية

8051601

شطر الطالبات
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11 وسائل التواصل

قسم علوم المختبرات ا�كلينيكية

نادي علوم المختبرات ا�كلينيكية

ولمزيد من المعلومات عن القسم يمكن الرجوع إلى موقع القسم على البوابة ا�لكترونية
لجامعة الملك سعود

@CLSDEPT

@CLS_Club

http://cams.ksu.edu.sa/ar/ClinicalLabsSciences



كل�ة العلوم الطب�ة التطب���ة
قسم علوم المختبرات االكلين���ة

إعداد

د. عبد اä اليوسف
أ. خالد دبوان

أ. عبد اä اليحي

مراجعة

د. منال أبو داوود
د. رؤى السبكي


