
 

 

 

  

 توصيف مقرر درا  

 كلية الصيدلة 
CPPH208   :ات واملناعيات   رمز املقرر  :اسم املقرر   الدمو

:  السابق: املتطلب  بيولوجيا    4 :ساعات املعتمدةال  2 نظري: 2 عم
ح   الثامن  صول ع   إجازة  الصيدلة  املستوى املق   املقرر جزء من برنامج درا ل

  

 التوصيف
  ات: قسم   الدمو

إلى علم أمراض الدم، حيث يدرس أساسيات فيزيولوجية أمراض الدم، متضمناً المختلفة و مكونات الدم  الجزء النظري    في  يقدم مدخالً 
أشيع األمراض المتعلقة بالكريات الحمراء والبيضاء، وكما يدرس أساسيات اإلرقاء األولي والثانوي وأشيع اضطرابات اإلرقاء األولي  

  ي.  والثانو
أهم األدوات وال العملي يدرس  الجزء  الدمويةأما  الدمويات ودورها في تشخيص أشيع األمراض  المعتمدة في مخبر  .  طرائق والتقنيات 

ة  باإلضافة إلى تدريب الطالب على الطرق اليدوية المتبعة في تعداد مكونات الدم وبالتالي يكتسب الطالب خبرة عملية في التعامل مع العين
  الدموية تخدمه الحقاً في حال أراد التخصص في مجال التشخيص المخبري بعد التخرج.

حيث   من  شيوعاً  الدموية  األمراض  أكثر  لمقاربة  األولية  المهارات  اكتساب  إلى  والنظري  العملي  الجزأين  ربط  عند  الطالب  يتوصل 
  .التشخيص السريري والمخبري والتدابير العالجية األساسية

 ياتقسم املناع : 
(الفطريـة و ليـات االسـتجابة المناعيـة المختلفـة  آلمـع شـرح مفصـل    المعلومات األساسية المتعلقة ببنية و عناصـر الجهـاز المنـاعييقدم  

(ومـن ضـمنها   فـي اآلليـة االمراضـية لألمـراض المناعيـة بشـكل عـاماالستجابات المناعيـة    دورو  المسؤولة عن حماية الجسمالمكتسبة)  
  التحسس و العوز المناعي)فرط أمراض المناعة الذاتية و 

المبـادئ األساسـية  لطـرق   باإلضـافة الـى  والعالجات المناعية الحديثة المستخدمة و آلياتها و أنواعهـا  (التمنيع)  طرق الوقايةكما يعرض  
  . التشخيص المناعي المختلفة المستخدمة للوصول للتشخيص

اآللية االمراضية المناعية  لفهم في الجسم و تمييز أنواعها المناعيةالمعرفة األساسية بآليات االستجابة من دراسة المقرر الطالب يكتسب
يكون و المقاربة التشخيصية لمختلف األمراض المناعيةالجراء يكتسب الطالب المهارة الضرورية , كماسريري المناعي ال مرض الخلف 

  التشخيصالمطلوبة للوصولالمختلفةالمناعيةاالختبارات التشخيصية اختيارقادرا على
 

 محتوى املقرر 
  :الدمويات 

 تكون الدم واالستقصاءات الدموية .1
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 التآق وفرط الحساسية وطرق التشخيص  .5
 التحمل والمناعة الذاتية وطرق التشخيص  .6
 المناعة ضد االنتانات  .7
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 املراجع 
 دمويات

 Dacie and Lewis Practical Haematology, 12th edition 
 Color Atlas of Hematology : Practical Microscopic and Clinical Diagnosis, 2nd revised edition 
 Postgraduate Haematology, 7th edition 

 مناعة
 Janeway´s Immunobiology (Kenneth Murphy) ®  9th edition 2017 
 Kuby Immunology (Punt, Stanford, Owen)  ® 8th edition 2019  
 Roitt's Essential Immunology,( Delves,  Martin,  Burton, Ivan M. Roitt) 13th Edition 2017 
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