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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة الصحة

يةالهيئة السورية لالختصاصات الطب                                 
 الرقم.......................

 التاريخ.....................
 الختصاص التشخيص المخبريالبرنامج التدريبي 

لموقف يتمكن من اتخاذ ا االختصاص حتى: هو تمكين الخريج من اكتساب المعلومات الكافية والمهارات األساسية المتعلقة بهذا الهدف -

، وأن يكون قادراً على المتابعة الذاتية للتعلم بالتشخيص المخبريالصائب أثناء ممارسته كاختصاصي و والتشخيص الصحيحالسليم 

عند تعامله مع المرضى ومن يعمل معهم من األطر الطبية  المهني كالمهنة والسلو أخالقياتواكتساب  في اختصاصهومواكبة الجديد 

 والصحية.

لتدريب بقصد : يتم قبول خريجي الكليات الطبية السورية )وغير السورية بعد تعديل وضعهم في وزارة التعليم العالي( ل التدريب -

شهراً  84بري التشخيص المخاالختصاص في الهيئة السورية لالختصاصات الطبية وفق أسس تفاضلية، مدة التدريب في اختصاص   

في أقسام ملياً ( وبرنامجاً عاً تتضمن فترة اإلقامة  برنامجاً تعليمياً )نظري , أو الطب العام الصيدلة  سنوات ميالدية ( لحملة اإلجازة في 8  )

اصات الطبية وذلك الهيئة السورية لالختصفي مراكز تدريبية معتمدة من قبل  التشخيص المخبريفي المخبر المختلفة واألجهزة المختلفة 

 84لمتدرب ويكون عدد الساعات األسبوعية المطلوبة من ا، شخيص المخبري في الهيئةحسب تصنيف المجلس العلمي الختصاص الت

لتدريب كز ااساعة موزعة بين ساعات التعليم النظري والتدريب العملي ويضاف إليها مناوبات أسبوعية في مخبر اإلسعاف في مر

 المعتمدة.

العلمي الختصاص التشخيص المخبري في الهيئة  سوالسريري( المجل: يشرف على البرنامج التدريبي )النظري اإلشراف العلمي -

في االختصاص ممن لديهم خبرة في  وأساتذة الجامعات ةوزارة الصح استشاريي   عضواً من 18ويضم السورية لالختصاصات الطبية، 

 . تعشر سنواتقل عن  هذا االختصاص ال

الترشيح  الطبية يتم السورية لالختصاصاتالختبارين أساسيين يجريان في مقر الهيئة  يخضع المتدربون خالل فترة التدريب االختبارات: -

 لالختبارات وفق الشروط العامة الواردة في النظام الداخلي للهيئة:

 التشخيص المخبريللجزء األول من  راج المقركتابي في نهاية السنة األولى للتدريب يتضمن المنه اختبار  :(step1)الختبار األولي ا -

 . في العام ويُجرى مرتين واختبار عملي ومقابلة

: يتضمن اختباراً كتابياً واختباراً عملياً و مقابلة، يُجرى في نهاية فترة التدريب ،ويُجرى مرتين في العام خالل  (step2)النهائياالختبار  -

التي يخضع لها المتدربون في االختبارات الفرعية واختبارات المهارات السريرية  منشهري )نيسان وتشرين األول ( ، باإلضافة للعديد 

 التدريب.خالل فترة مراكز التدريب 

 المنهاج النظري

المشرفون يقدمها المدربون  العلمي والمحاضرات التي قبل المجلسمن  العلمية المقررةمن خالل المراجع  يدرس- أوال:
  تشمل: المقررة واألبحاث

: والكيمياء الحيوية العامة الكيمياء-1  
عامة في الكيمياء العامة  معلومات -أ   

الحيوية:الكيمياء  -ب   
وتركيب ووظيفة كل من الكاربوهيدرات والبروتينات والشحميات  بنية- 1                         
  بها.الكاربوهيدرات والبروتينات والشحميات واألمراض المرتبطة  استقالب -2

 الوراثية.وطرق تشخيص األمراض RNA))و(DNA)كيمياء  -3

 والمرض الخمائر : تركيبها ووظائفها وتبدالتها بين الصحة -4

والمرض.بين الصحة  والمعادن وتبدالتهاالهرمونات والفيتامينات  -  5 
الكيمياء الحيويةختبارات الدموية والبولية  المرتبطة باإل - 6 
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:الدموالمناعيات وطب نقل  : الدمويات-2  
 

: الدمويات -  

بنية ووظيفة األعضاء المكونة للدم   1-  

لها.المرضية  ووظائفها والتبدالت بالتفصيل: أقسامهادراسة كريات الدم البيض والحمر والصفيحات  -2   

ية , أشكال االستجابة  المناعالمناعي ,أنواع الخاليا المتورطة في الرد  ،أقسامه ووظائفه المناعي: الجهاز المناعة:علم  -
 التفاعالت المناعية .

 والفرعية، لزمر الدموية الرئيسيةت الحمر وارياالشاملة لتطور المستضدات على سطح الك الدراسة النظرية :الدمنقل  طب -
باتها.الدم وحفظها واستطبا حفظه، مشتقات مكوناته وطرقالى  الدم وفصلهطرق قطف   

:الدقيقةعلم األحياء -3  

ة واستنباتها واألوساط الطبيالخلية الجرثومية بالتفصيل وتصنيف الجراثيم  بنية الطبية:علم الجراثيم  ةالجراثيم: دراس -أ
لبية العصيات س بها،المرتبطة  غرام واألمراضسلبية  غرام والمكورات وتنميطها، المكورات إيجابيةلعزلها  ةعيالزر

التشخيص. بها وطرقالغرام والعصيات إيجابية غرام واألمراض المرتبطة   
 .وطرق التشخيص نواعها وتصنيفها وتسميتها واألمراض المرتبطة بهاالشاملة أل : الدراسةالطبيةلطفيليات ا -ب   

مرتبطة بها : بنية وتركيب الفيروسات وتصنيفها واألمراض الالعام والخاصعلم الفيروسات  الفيروسات الطبية: -ج
.لحيوية الحديثةاوطرق التشخيص بالتقانة  والحية،ات على النسج االصطناعية وطرق االستنب  

التشخيص.المرتبطة بها وطرق  وخواصها واألمراضأنواعها وتصنيفها  الطبية: الفطريات-د  
 يرية يقدمهاالمخبرية والمظاهر السربين الموجودات  حالة ملتبسةفيها دراسة  أسبوعية يتم : جلسةالعلميةالجلسات  ثانيا:

المباشر.المدرب المختص  بأشراف المتدرب  
المتدربين.عدد من  مترجما  وبحضور حديثا   ا  حيث يقدم أحد المدربين موضوع :المجالتنادي  ثالثا:  

 
 

 المنهاج العملي

 
( في أقسام المخبر المختلفة )ستاجاتيخضع المتدرب في السنة األولى لنظام الجوالة  :األولىالسنة   

التدريب باألشهرفترة   الـــقســــــم 
الحيويةالكيمياء  كيمياء الدم 3  

 كيمياء البول 1 

 دمويات 2
وبنك الدم  المناعيات الدمويات و  

 
 مناعيات 1

 بنك دم 1

 األحياء الدقيقة جراثيم 2
 
 

 طفيليات 1

 فطور 1
 

 :األعلى منهشراف المدرب والمتدرب إلية بجراء مختلف التحاليل المخبرية الروتينية اليدوية واآلإيقوم المتدرب خاللها بالتدرب على 

 
الشحوم  – ولالكوليستر -البولحمض  –الكرياتينين -الدمويةولة الب–جراء سكر الدم إ :الحيوية السريريةفي الكيمياء  -أ

ختبارات.االاختبارات وظائف الكبد والكلية والقلب بالتفصيل وغيرها من  –بروتينات الدم  –الثالثية   
ة وقراءة البيانية التحليلي والصفيحات والمخططاتجراء تعداد كريات الدم البيض والحمر إ الدم:في الدمويات وبنك  -ب

ختلفة والبحث جراء الزمر الدموية المإجراء سرعة تثفل الدم, وزمن النزف والتخثر وزمن البروثرومبين وإوتفسير النتائج ,و
ها  .الدم , وكيفية فصل الدم الى مشتقاته وحفظ جراء اختبار التالؤم لنقلإعن األضداد الشاذة والطبيعية وعيارها و  

 ية، واستنباتالزرعوتحديد األوساط  المختلفة،وفي المزارع  المجهر،على مختلف الجراثيم تحت  : التعرفالدقيقةاألحياء  -ج
وكذلك  ،فلورةوال ،وتحت المجهر العادي ،ياوطرق الوقاية من اإلصابة , ودراسة مختلف الطفيليات الطبية عيان ،الجراثيم فيها
وساطها الزرعية .أالفطريات و  

:السنة الثانية والثالثة  
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لية األجهزة اآل على العمل على الخبرة والمهاراتالتدريب في نظام الستاجات كما في السنة األولى مع اكتساب ب رالمتديتابع 
اء الزمر جرإ البروتينات،رحالن الخضاب ورحالن  األولى مثليجريها في السنة  نوعية لماختبارات أكثر  الحديثة وإجراء

اء التنميط المصلي جرإ, والصفيحات والكريات البيض والحمر ختبارت النوعية لوظيفةإلاختبار التوافق النسيجي , االفرعية ,
مصلية النوعية .الجراء االختبارات المناعية  إو لي الجرثومي  والفيروسي ,للجراثيم  والفيروسات  وتعلم مبادئ التحليل اآل  

:الرابعةالسنة   

 (FISHالموضعة ) الفلورة  نوعية مثل اختبارجراء اختبارات أكثر إفي اكتساب الخبرات في  يستمر المتدرب

انات وغيرها من تق ،PCR الخلوي، واختبارلكريات الدم في مقياس التدفق  CDتحديد  الذاتية واختبارواختبارات المناعة 

 .حديثةحيوية 
 
 

 المراجع األساسية  في اختصاص التشخيص المخبري

 أوال : الكيمياء الحيوية السريرية :

1-Basic Medical Biochemistry (Lippincot) 

2-Clinical Chemistry (Lippincot)  

3- Clinical Diagnostic  Management ( Henry) 

 ثانيا : الدمويات والمناعيات ومصرف الدم :

1-Clinical Laboratory Hematology (Mckenzie,Williams) 

2-Immunology (Mosby,Lectures) ,Microbiology&Immunology (Lange),lectures 

Edition) PARTIII(Transfusion Medicine) thWintrobes (Clinical Hematology 13-3 

4- Blood  Bank ( Lectures ) and hand book of  lab directorate in health ministry  

 ثالثا :األحياء الدقيقة :

1-Mechanism of Microbial Disease(Lippincot) 

2- Microbiological Methods(Ch.Collins) 

3-Microbiology & Immunology (Lange) 
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