
 
 

 الخطة الدراسية

 ( 2021-2020) العام الدراسي

  القسم  التحليالت المرضيه      الكلية التقنيات الصحيه والتحليالت المرضيه

 

 المرحلة الدراسية الرابعه

 اسم المادة الدراسية باللغة العربية نقل الدم 

Blood transfusion      االنكليزيةاسم المادة الدراسية باللغة 

تعليم اساسيات مصرف الدم واسس العمل المختبري فيه 

زمر الدم والتطابق : والطرق االساسيه لفحوصات الشامله

والمناعيه وكيفيه اختيار المتبرع وما هي الفحوصات التي 

يقوم باجراءهامصرف الدم للدم المتبرع به وطرق فصل 

انواع مكونات الدم المختلفه وكيفيه حفظها والتعريف ب 

االجهزه المختبريه وطريقه عمل كل منها ومباديء العمل 

للفحوصات التي تجري في المصرف والمواد المستخدمة 

 فيها

 اهداف المادة 

تعريف المتلقي انواع الزمر الدمويه وطرق تحضير دم 

المتبرع به واجراء الفحوصات الخاصه بالتطابق 

دم امن  والفحوصات المناعيه الخاصه بالدم لضمان وصول

للمريض واالطالع على المباديء األساسية لهذه الفحوصات 

والعوامل المؤثره عليها وانواع التبرع وطرق فصل الدم 

واإلجراءات المتخذة عند حصول أي مضاعفات نتيجه نقل 

 الدم  

 وصف المادة

 عدد الساعات النظرية 2

 عدد الساعات العملية 2

 عدد الوحدات 8
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الجزء النظري/ المنهج المقرر  

week Syllabus 

1 Introduction of blood bank 

2 Blood banking(blood donation and tests done on donated 
blood( 

3 Blood banking(blood components_ 

4 Anticoagulants and storage of blood 

5 ABO blood groups system  
6 ABO blood groups system  

7 Rh blood groups system  

8 Rh blood groups system  

9 other blood groups system  

10 Antihuman globulin reagents 

11 Antihuman globulin tests 

12 Direct and indirect Coombs test 

13 Compatibility tests 

14 Compatibility tests 

15 Cross match  

16 Adverse transfusion reactions 

17 Haemolytic transfusion reactions 

18 Haemolytic transfusion reactions 

19 Infectious disease transmitted by blood  
20 Apheresis  

21 Plasma apheresis  

22 Autologous blood transfusion 

23 Hemolytic disease of newborn   



24 Hemolytic disease of newborn   

25 Haemostasis  

26 Platelet function 

27 Inherited and acquired platelet disorders 

28 Tests of Haemostasis 

29 Inherited bleeding disorders  

30 acquired bleeding disorders  

 

 

 

العملي / المنهج المقرر   

week Syllabus 

1 Storage of blood 
2 ABO blood groups system 
3 Rh blood groups system 
4 Preparation of blood components 
5 Anti human globulin test (Coomb test) 
6 Nomenclature of the Rh system 
7 Other blood groups system 
8 Cold agglutinin test 
9 Hemolytic transfusion reaction  

10 Microbiology donor laboratory tests 
11 Aphersis 
12 Cross matching 
13 Compatibility testing  
14 Factors affect the antigen antibody reaction 
15  Bleeding time 
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