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# 
 

 ضرملا مسا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 ماسقا/عاونأ ةیاقولا قرط يزیلجنالاب

 تاصوحفلا ضارعالا بابسالا ضرملا
 ةبولطملا لیلاحتلاو

 نم ةیجالع ةفصو
 ةجلاعملا بط )1

 ةیعیبطلا
 يلیمكتلا بطلا )2
 لماشلا بطلا )3

 نم ةیجالع ةفصو
 يكیسالكلا بطلا )1

 يبرغلا
 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

1 
 
 

 مدلا رقف
 يجولویزیفلا
 لافطالا دنع[
 يثیدح
   ]ةدالولا

Physiocgic	
Anemia		

  مدلا رقف جالع )1
 لماحلا مالا دنع
 دجو نا
 مألا لواتن )2
 كیلوفلا ضمح
  لمحلا ءانثا
 مألا لوانت )3
 ةیئاذغ تابجو
 ءانثا ةلماكتم
 ,  موحللا [ لمحلا
  هدبك , كامسا
 حمق , تایلوقب,
  ]لماك

 دولوملا ءدب دنع )1 
 ثدحی سفنتلا يف
 يف ئجافم فقوت
 مدلا تایرك جاتنا
   ءارمحلا
 جاتنا ناصقن)2
  نتیوبورثیرالا
 ریصقلا رمعلا )3
 ءارمحلا مدلا ایالخل
  ةنجالا ىدل
 مدلا مجح ددمت )4
 لالخ دولوملا ىدل
 ىلوالا رھشا ةثالثلا
  . ھتایح نم

 ھجو بوحش )1
  لفطلا
  ثاھللا )2
 تاضبن ةدایز )3
  بلقلا
 ةدایزً انایحا )4
 جاتنا يف
 نیبورولیب
 دلج رارفصاو
   ھینیعو دولوملا

 مدلا ةروص  )1
  CBC	 ةلماكلا
 مالا محر لخاد )2
 صیخشت نكمی
 ایالخ نم نینجلا
 تاجوملاب ریوصتلا
 ةیتوصلا قوف
 ةدالولل قباسلا

Prenatal	
Ultrasound	

  دیدحلا تالمكم )1 
 نع لئاوسلا ءاطعا )2
  دیرولا قیرط
 ىلا دولوملا جاتحی دق )3
  مدلا لقن
 دیلاوملا دنع مدلا لیدبت )4
 ناقریلا نم نوناعی نیذلا

Jaundice		

2 

 مدلا رقف
  دیدحلا صقنب

Iron	
Deficiency	
Anemia	

 ىلع ةموادملا )1
 ةینغلا ةیذغألا
  : لثم دیدحلاب
  رمحالا محللا *
 تالوكأملا *
  ةیرحبلا
 ایلوصافلا *
 ىلع ةموادملا)2
 ةینغلا ةیذغألا
 يس نیماتیفب
 ززعی يذلا
 دیدحلا صاصتما
 : لثم
 يلوكوربلا *
 لفلفلا *
  ةفاوجلا *
  لاقتربلا *
  ةلوارفلا *
  مطامطلا *

 نادقف وا فیزنلا )1 
  مدلا
 ةیذغأ لوانت مدع )2
  دیدحلا ىلع يوتحت
 صاصتما مدع )3
  دیدحلل مسجلا
  ةدالولاو لمحلا )4

  طرفملا بعتلا )1
  ماعلا فعضلا )2
  بحاشلا دلجلا )3
  ردصلا يف ملا )4
  سفنتلا قیض )5
 ةعرس )6
  بلقلا تابرض
  عادصلا )7
  راودلا )8
 ةدورب )9
  فارطالا

 حرقت )10
  ناسللا

 ةشاشھ )11
  رفاظالا

 ءاھتشا )12
 داوم لوانت
  : لثم ةبیرغ
  جلثلا *
  خاسوالا *
  أشنلا *
 مالقالا *
 صاصرلا

 نادقف)13
  ةیھشلا

 ایالخ نولو مجح )1
	 RBCءارمحلا مدلا

size/color		  
 تیركوت امیھ )2

Hematocrit  
 نیبولغومیھ )3

Hb	  
 دیدحلا ىوتسم )4

ferritin			

1)	Iron	Citrate	
OR	Picolinate		
2)	Folic	Acid		
3)	Vitamin	B12	
4)	Vitamin	C	
5)	Protein	
Food	

    	  

 دوجو مدع نم دكأتلا )1
  دیدحلا نادقف ببسی فیزن
 دوجو مدع نم دكأتلا )2
 ةیلمع يف ةلكشم
  دیدحلل مسجلا صاصتما
 دیدحلا تالمكم )3
 : ةینالدیصلا
 ةدعملا نوكت نا لضفی *
 كلذ ناك نا الا ةغراف
 لوانت متیف ةدعملا رضی
 عم دیدحلا تالمكم
 .تابجولا
 دیدحلا تالمكم ضراعتت
 الف ةضومحلا تاداضم عم
 ً اعم ذخوت
 تالمكم نوكت نا لضفی *
	عونلا نم دیدحلا
 Citrate	OR	 			

Picolinate	  
 ززعی يس نیماتیف )4
  دیدحلا صاصتما
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  مدلا رقف
  يلجنملا

Sickie	Cell	
Anemia		

 نیذلا صاخشالا -
 نیوكت ةلباق مھیدل
 ایالخلا هذھ
 مھحصنن
 ةیلاتلا تاءارجالاب
 ءاملا برش )1
  ةرثكب
 فیصلا يدافت )2
  قراحلا
 دربلا يدرافت )3
  سراقلا
 قطانملا يدافت )4
 ةضفخنم
  نیجسكالا
 يدافت )5
  ةقاشلا ةضایرلا
 ىلع صرحلا -
 لافطالا ءاطعا

 تاحاقللا عیمج
 لك يف ةددحملا
  رامعالا

 1)Hemo-
globin	SS			

 مدلا ةیلخ يوتحت
 نیتخسن ءارمحل ا
	 نیبولغومیھلا نم

S	Gene	
2)	Hemo-
globin	SC	

 مدلا ةیلخ يوتحت
  ءارمحل ا
	S  نم ھخسن
	C  نم ھخسن

3)Sickle/Beta	
Thalassemia 

 S  نم ھخسن
 A	  نم ھخسن

 نینجلا يف ةرفط
 رابخا نع لوؤسملا
 بكرملا جاتنإب مسجلا
 يذلا دیدحلاب ينغلا
 ھنول مدلا يطعی
   رمحالا

 مدلا رقف )1
  ] ایمینالا[
 نم ةلسلس )2
  ملالا
  نیدیلا خافتنا )3
 خافتنا )4
  نیمدقلا
 ىودع )5
  ةرركتم
 يف رخأت )6
  ومنلا
 يف لكاشم )7
  vision	 رظنلا

 مدلا صحف )1
 فاشكتسال
  نیبولغومیھلا
  ررضتملا

 ضارعالا فیفختل )1 
 حصنی رتوتلا عنمو
  Hydroxyurea ءاودلاب
 ضرملل يرذجلا جالعلا )2
 مظعلا عاخن ةعارزب نوكی

Bone	Marrow	
Transplant	  

 صحفلا قرطو ضارعالاو بابسالا حیضوت عم مدلا ضارمأو ماروأ رھشأب ةمئاق
	: هللا نذإـــب جالــــــعلاو ةــــیاقولا قرــــط مث 



	

3	
	 	 نابیذ دمحأ ملاس ماشھ / دادعإ                   مدلا ضارمأو ماروألا بط

   نابیذ ملاس ماشھ /  دادعإ                                                           8173  مدلا ضارمأو ماروالا بط  

		

# 
 

 ضرملا مسا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 ماسقا/عاونأ ةیاقولا قرط يزیلجنالاب

 تاصوحفلا ضارعالا بابسالا ضرملا
 ةبولطملا لیلاحتلاو

 نم ةیجالع ةفصو
 ةجلاعملا بط )1

 ةیعیبطلا
 يلیمكتلا بطلا )2
 لماشلا بطلا )3

 نم ةیجالع ةفصو
 يكیسالكلا بطلا )1

 يبرغلا
 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

 
 
 
 
 
 
4 

 مدلا رقف
 ضمح صقنب
  كیلوفلا

Folate		
Deficiency		
Anemia	

 ناسنالا لوانتی نا
 ةیئاذغً اداوم
 ھل نمضتً ایموی
 ىلع لوصحلا

 مارج وركیم 110
 ضمح نم
  كیلوفلا
  ةعاس24 لكل *
 كلذ عفتری )2
 بولطملا لدعملا

 لماحلا ةأرملا دنع
 350  غلبیل
 لكل مارجوركیم

  ةعاس24

 صاصتما ءوس )1 
 يف كیلوفلا ضمح
  مسجلا
 نم دراولا صقن )2
 ىلا كیلوفلا ضمح
  مسجلا
  لمحلا )3

 ناجیھ )1
Irritability	  

     ومنلا ءطب )2
 تالاھسا )3
  ةنمزم
 ببسی فیزن )4
 حئافصلا صقن
  ةیومدلا
 ضافخنا )5
 ضمح ىوتسم
 يف كیلوفلا
 مدلا تایرك
 نع ءارمحلا

150 
 لم/مارجونان
   دلجلا بوحش)6
 

 ىوتسم صحف
 لصم يف تالوفلا
	 مدلا

	Folate	Serum	
Testing	 

 لك ةیلضع ةنقح
 نیعوبسا/عوبسأ
 : يلاتلا نم نوكتت
 يف بكرم جیزم [
  ] ةنقحلا سفن
 

1)Folic	Acid		
0.1	CC	
2)Vitamin	B12	
0.9	CC 

 نا ىلا رمتسنو  
 ىوتسم نسحتی
 	 مدلا يف تالوفلا

 Folic	Acid	Tablet 
 3 ىلا	2	 نع لقت ال ةدمل

  روھش
 ءوس كانھ ناك اذا #
  دیسأ كیلوفلل صاصتما
 لیوحت متی مسجلا يف
 نم ءاودلا ءاطعا راسم
  ةیلضع ةنقح ىلا صارقأ

IM 

5 

 مدلا رقف
 صقنب
	 نیماتیف

	B12 

Pernicious	
Anemia	 

 ةیذغالا لوانت
 نیماتیفب ةینغلا

B12	 لثم : 
  ضیبلا )1
 بیلحلا )2
 نأضلا ةدبك )3
 موحللا )4
  اھتاقتشمو

 نم دراولا صقن )1 
B12	 مسجلا ىلا  

 لماعلا صقن )2
 ىمسملا يلخادلا

Intrinsic	factor	  
 يبابشلا مدلا رقف )3
	 ثیبخلا

Juvenile	
pernicious	

Anemia 
	
 ضارمالا ضعب )4
 : لثم ةیعانملا

Hashimoto	
Addison		

Grave	
 ةیوعم بابسا )5
 ةدغ روصق )أ
  سایركنبلا

  نادید دوجو )ب
  	CROHN ) ـج
 ءاعمالا باھتلا )د
			 يموثرجلا

 ناجیھ )1
Irritability	  

 ةیھشلا صقن)2
 لسكلا  )3
 رارمحا )4
  ناسللا
 حنرتلا )5
 لیمنتلا )6
 نافجرلا )7
 فعض )8
  تاسكعنملا
 ثدحت دق )9
  COMA ةبوبیغ
 ضارعألا )10

 : ةیربخملا
 ةریبك 	RBCs )أ 
 نوكت دقو مجحلا
    ةیواضیب

 يف صقن )ب
  حئافصلا

Platelets	 
  دوجو لامتحا )ج
 ایالخلا دادضا
 ةزرفملا  ةیوعملا
 . يلخادلا لماعلل

  1)	CBC	
2)	B12	
concentration	  

 	Vitamin	B12	
IM,	1mg		

  نیعوبسأ ةدمل ایموی
	 

6 

 اللا مدلا رقف
 عنصم
 ةداعلا يف [ 
 بیصی
 ] لافطالا
 أضیا ىمسی

 مد رقف <
  > ينوكناف

	FANCONI	
Anemia		

 ماظعلا يقن زجع )1  
 وا ضعب جاتنا نع
  مدلا رصانع لك
 ءادا يف مدلا لشف )2
  ھتفیظو
  ةیثارو بابسا )3
  ةبستكم بابسا )4

  مد رقف )1
 تاھوشت )2
  ةیدسج
 دلجلا غیصت )3
 ينبلا نوللاب
 متاقلا
 دلجلا عقبت )4
 [ ھبشی نولب
   ] بیلحلاب ةوھقلا
  قاھبلا )5
 مجح رغص )6
  مسجلا
 ةماقلا )7
  ةریصقلا
 صقن  )8
 ومنلا نومرھ
 تاھوشت )|9
 ایلعلا فارطألا

 يقن صحف )1
  ةنس لك مظعلا
2( CBC  ةثالث لك 
 روھش
 طمنلا دیدحت )3
  يجیسنلا

HLA  
 ةشاشھ رابتخا )4
 دنع تایغبصلا
  ھئاقشاو ضیرملا

  مدلا لقن )1 
	مظعلا يقن عرز )2
	 ةیثارولا ةجلاعملا	3) 
 براجتلاو تاساردلا دیق [
 , ] ثحبلاو
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 يزیلجنالاب

 قرط
 ةیاقولا

 ماسقا/ عاونأ
 لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا بابسالا ضرملا

 ةبولطملا

 ةیجالع ةفصو
 نم

 ةجلاعملا بط )1
 ةیعیبطلا
 بطلا )2
 يلیمكتلا

 لماشلا بطلا )3

 نم ةیجالع ةفصو
 يكیسالكلا بطلا )1

 يبرغلا
 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

 ةمزالتم 7
  Thalassemia ایمیسالتلا

 تاصوحف
 لبق ام
  جاوزلا

 ایمیسالث )1
 نع مجنتو افلأ
 نم يأ ةباصا
 تاثروملا
 ةطباضلا عبرالا
  افلا ةلسلسلل
) α (  
 ایمیسالت )2
 نع مجنتو اتیب
 ىدحا يف للخ
 تاثروملا
 نع ةلوؤسملا
 ةلسلس بیكرت
 ) β  (  اتیب

 يف يثارو للخ )1
  مدلا باضخ بیكرت

 ىوتسم صقن )2
 نع مدلا باضخ

 بسانملا ىوتسملا
  رمعلل

 ایالخ فلت يف ةدایز )3
  ءارمحلا مدلا

 جاتنا يف صقن  )4
  ءارمحلا مدلا ایالخ
  براقالا جاوز )5

 افلأ  ایمیسالث )أ
  باضخلا ءاد )1

hemoglobin 
H 

Disease 
  مدلا رقف )2

  دبكلا مخضت )3
 مخضت ت )4

  لاحطلا
  ناقریلا)5

Jaundice  
  ينینجلا بزخلا)6

Hydrops 
Fetalis  

 :  اتیب ایمیسالت )ب
 مدلا رقف )١

 دیدشلا بعتلا )٢
 سفنتلا قیض )٣
 دلجلا بوحش)٤
 ومنلا رخأت )٥

       ماظعلا ةشاشھ )٦

 مدلا ملیف )1
BLOOD  
Smear  

 نالحرلا )2 
 باضخل يئابرھكلا

  مدلا
 Hemoglobin 

Electro-  
Phoresis  

 

 تایركل مظتنملا لقنلا )1
  ءارمحلا مدلا

  لاحطلا لاصئتسا )2
 Splenectomy 

 ضعب يف كلذو      
  كلذ بجوتست يتلا تالاحلا

  ماظعلا يقن ةعارز )3
Bone Marrow 

transplant  

8 

 ةظاطكلا
    ةیومدلا
 رارمحا [
 وا ] مدلا
 مدلا تایرك

 ءارمحلا
  ةیقیقحلا

Polycythemia 
Vera  

 ةظاظكلا )1
 ةیومدلاا
     ةیئدبلا

 ةظاظكلا)2
 ةیومدلا
  ةیوناثلا

 ةیومدلا ةظاظكلا )أ
  ةیئدبلا

 مدلا يف ةرفط )1
 ایالخلا نم رداصلا

 ةدایز يلاتلابو ةیعذجلا
  ءارمحلا مدلا تایرك يف

 ةیومدلا ةظاظكلا )ب
  ةیوناثلا

 يف دیدشلا صقنلا )1
  مدلا يف نیجسكالا ةبسن

 ةیلئاع بابسا )2
  ةیثارو

 ضارمأ ضعب )3
  مدلا باضخ
  تانومرھلا )4

   ماروالا )5

  عادصلا (1
  نزولا نادقف )2
  ماعلا فعضلا )3
  ةیدلجلا ةكحلا )4

  ةخودلا )5
  ردخلا )6

  دلجلا رارمحا )7
  قرعتلا )8

  سفنتلا ةبوعص )9
  ةیؤرلا شوشت )10

  كاسمالا )11
  ةیدلج تامدك )12
 طغض عافترا )13

  مدلا
  دبكلا مخضت )14
  لاحطلا مخضت )15
  عباصالا مروت )16

 مجح ربك )17
    ]اردان [    بلقلا

  فیزن )18

 1) CBC 
2)Mutation 
Test: 
* JAK2 
* CALR 
* LNK 
3) Bone 
Marrow Exam 
4) RBC mass 
determination    

 

  ةیئدبلا ةیومدلا ةماظكلا )أ
 ةداصفلا )1

Phlebotomy   
 جالعلا ةقیرط )2

   نیربسالاب
Possibly Aspirin 

Therapy 
 جالعلا ةقیرط )3        

  : لثم ةجوملا
 افلا نوریفرتنا * 

Interferon alfa 
 بینیتیل وسكور وأ   *

 Ruxolitinib  
  دیسكوردیھ )4
            ایروی

Hydroxyurea 
 ً اعویش ةیودالا رثكا نم

 ىلا يدؤی دق ھنكل *
  مدلا ناطرس

  رثختلا تاداضم )5
   لونیریب ولألا )6

  دیدحلا )7
  كیلوفلا ضمح )8

  نیدتیمسلا )9
 لاحطلا  لاصئتسا )10
 ةمجح حبصی  امدنع

 ً ادج مخضتم
  ةظاظكلا )ب

 -: ةیوناثلا ةیومدلا
  ببسملا ضرملا جالع)1

 ةیومدلا ةداصفلا )2
  ةروكذملا ةیودالا )3

   ةیئدبلا ةظاظكلا يف هالعا
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 ماسقا/ عاونأ ةیاقولا قرط يزیلجنالاب

 لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا بابسالا ضرملا
 ةبولطملا

 نم ةیجالع ةفصو
 ةجلاعملا بط )1

 ةیعیبطلا
 يلیمكتلا بطلا )2
 لماشلا بطلا )3

 نم ةیجالع ةفصو
 يبرغلا يكیسالكلا بطلا )1

 ةیریرسلا  ةلدیصلا  )2

9 

 ضرم
 روكت

 مدلا تایرك
   ءارمحلا
 ] رافوش [ 

Sphero-	
Cytosis		

 رابتخا  )1
 ةایحلا كیرش
 ھنال بسانملا
  يثارو ضرم

 ءارجا )2
 ةیرود صوحف

  ةیریرس
 ةیربخمو

 ثودح بنجتل
  مدلا رقف
 جالع )3
 تاوصح

 دنع ةرارملا
  اھثودح
 ةیذغتلا )4

  ةدیجلا
 ضمح )5
  كیلوفلا
 بنجت )6
 ةضایرلا

 دق يتلا ةفینعلا
 ضوضر ببست

  نطبلا يف

 

 تانیج يف ةرفط )1
 تانیجلا كلت ةددعتم
 ءاطعأ نع ةلوئسم
 مسجلل تامیلعتلا
 تانیتورب عینصتل
 رادج ىلع ةدوجوم
  ءارمحلا مدلا ایالخ

 ءادا روصق )2
    لاحطلا

hyposplenism		  
 مدلا تایرك روكت )3
 ] يثارولا [ ءارمحلا

  ىرخا بابسا )4

	 مدلا لالحنا  )1
Hemolysis	

		Jaundice ناقریلا )2
  مدلا رقف )3

 لاحطلا مخضت  )4
				 نھوو بوحش )5

	 ةیومدلا ةخاطللا)1
Blood	film		

		 مظعلا عاخن )2 
Bane	Marrow	  

 نیبورلیب )3
Bilirubin	  

		 ةیوركلا ةشاشھلا )4
Erythrocyte	
Fragility	test	  

 

  لاحطلا لاصئتسا )1
  ] يلكلا [
 ةلاحلا تعدتسا نا [
	] كلذ نم دبالو
 
 نیلسنبلا )2

Penicillin	 
 لاصئتسا دعب[ 
 ] لاحطلا
 كیلوفلا ضمح )3

Folic	Acid 
 لاحطلا لاصئتسا )4
 )يئزجلا(
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 صقن
 تایركلا
  لماشلا

Pancyto	
-penia	  

 يدافت )1
 ضرعتلا
 تاثولملل
 :لثم ةیئیبلا
  نیزنبلا )أ

  خینرزلا )ب
 يدافت )2
 ضرعتلا
  عاعشإلل

 

 عینصت صقن )1
  مدلا ایالخ

 ةعانملا ضارما )2
  ةدئازلا
  ضارعالا ) 3
 ضعبل ةیبناجلا

  ةیودالا
  يئایمیكلا جالعلا )4
  يعاعشالا جالعلا)5
 ضعبل ضرعتلا)6
 : لثم تایمسلا

  عاعشالا )أ
  خینرزلا )ب
  نیزنبلا )ج
 عاخن ضارما )7

  مظعلا
  ناطرسلا )8

  		ANEMIA مدلا رقف )أ
  ھضارعاو
  عادص )1
  نیدیلا ةدورب )2
  بعت )3
  بحاشلا دلجلا )4
  سفنتلا قیض )5
 تاضبن ماظتنا مدع  )6
  بلقلا
  ردصلا يف ملا )7
 مدلا تایرك ضافخنا)ب
   	leukopenia ءاضیبلا
 : ھضارعأو
 ةیریتكب تاباصإ )1
 ةیسوریفو
 ةریرعشق )2
 ةعفترم ةرارح)3
  قرعت )4
 حئافصلا ةبسن ضافخنا )ج
 ةیومدلا

Thrombocytopenia 
  ةلوھسب تامدك ثودح )1
 لوطملا فزنلا )2
  لاحطلا مخضت )3
  فنالا فزن )4
  ةثللا فرن )5
 لوبلا يف مد دوجو )6
  زاربلاو
  ضیحلا مد ةفاثك )7
   

  	CBC لماكلا مدلا دع)1
  يفرطلا مدلا ملیف )2	

Peripheral	Blood	
Smear		

 عاخن نم ةعزخ )2
  مظعلا

Bone 
	Marrow	Biopsy	  

 يعطقملا ریوصتلا )4
  Scan	CT-	 بسوحملا

 دوجو مدع نم دكأتلل
  ةیناطرس ماروا

 

  مدلا لقن )1
  مظعلا عاخن ةعارز )2
  ةیویحلا تاداضملا )3

Antibiotics	  
  تدجو نا ىودعلا جالعل
 تادیئورتسلا )4
  ] تانیجوردنألا[
 ةدرفم ةیركذلا تانومرھلا
  ةكرتشم وا
 ةعانملل ةلطعملا ةیودالا )5

Immunosuppressant  
 عاخنل ةزفحملا ةیودالا )6
  مظعلا
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 يزیلجنالاب

 قرط
 ةیاقولا

 ماسقا/ عاونأ
 لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا بابسالا ضرملا

 ةبولطملا

 نم ةیجالع ةفصو
 ةجلاعملا بط )1

 ةیعیبطلا
 يلیمكتلا بطلا )2
 لماشلا بطلا )3

 نم ةیجالع ةفصو
 يكیسالكلا بطلا )1

 يبرغلا
 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

 Lymphoma  تاموفمللا 11

 ةیاقولا)1
 نم

  تاببسم
 ضرم
 زدیالا

2( 
 مك ةیاقولا

 تاببسم
 باھتلا

 دبكلا
 يئابولا
 يدافت )3
 ضرعتلا
 عاعشالل
 دنع الا
 ةجاحلا

4( 
 ةیذغتلا
 ةمیلسلا
 نزولا )5
 يحصلا

 ریغ )1
 وھو نیكجدوھ

 عئاشلا
non -

Hodgkin   
 ایالخلا

 يف ةیناطرسلا
 دنع عونلا اذھ

  صحفلا
 يبوكسوركیملا

 ال اھنأ نیبتی
 ىلع يوتحت
 نریتس ایالخ

 غریب
Sternberg 

Cells 
 نیكجدوھ  )2

Hodgkin  
 ایالخلا

 ةیناطرسلا
 ىلع يوتحت

Sternberg 
cells 

 ةعانملا ضارما )1
 ضعبب ةباصالا )2
 : لثم تاسوریفلا

 Epstein Barr )أ
 C   دبكلا باھتلا )ب
 عاعشإلل ضرعتلا )3
 ضرمب ةباصالا )4

 زدیالا
HIV 
 

 يلئاع خیرات دوجو)5
 ضرملل

 دقعلا خافتنا)1
 ةیوافمللا

 يمح )2
 يلیل قرعت )3

 بعتلاب روعشلا )4
 نزولا نادقف )5
 سفنتلا قیض )6

 
 هذھ :ھیبنت #

 رركتت ضارعالا
 ةریثك ضارما يف

 ةیناطرس ریغ
 بجی يلاتلابو
 ةقدلاو يرحتلا
 لاجعتسالا مدعو
 ىلع مكحلا يف

 ةلاحلا

 يریرسلا صحفلا )1
 ةیوافمللا دقعلا ةنیاعمل

 ةخفتنملا
 دقعلا ةعزخ )2

 ةیوافمللا
Lymph Node          

Biopsy 
 مظعلا عاخن ةعزخ )3

 ةینیسلا ةعشالا )4
 ردصلل
 نینرلا )5

 يسیطانغملا
MRI 

PET-Scan (6 
 يئیزجلا صحفلا )7

Molecular 
Test 

8( CBC 

 عونلا جالع ق رط  )أ 
 : نیكجدوھ ریغلا
 يئایمیكلا جالعلا )1

Chemotherapy 
  يعاعشالا جالعلا )2

Radiation 
therapy 

 يعانملا جالعلا )3
Immunotherap

y 
   ھجوملا جالعلا )4

Targeted   
therapy 

 
 عونلا جالع قرط )ب

 ] نیكجدوھ[
 يئایمیكلا جالعلا )1

Chemotherapy 
 يعاعشالا جالعلا )2

Radiation 
therapy 

 يعانملا جالعلا )3
Immuno     
Therapy 

 
 هذھ عفنت مل اذا ##

 ھجتن ةیجالعلا قرطلا
 ایالخلا ةعارز ىلا

 ةیعذجلا
Stem cells 
transplant 

 
 : نع القن **

Mayo Clinic 
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 طلجتلا

 مدلل طرفملا
 رثختلا [
 ] طرفملا

Excessive 
coagulation 
 or  Hyper- 
coagulation 

 بیلقت)1
  ىضرملا
  نیمزالملا

 شارفلل
 تارتفل

 ةلیوط
2( 

 ةسرامم
 ةضایرلا
 برش )3
 امب ءاملا

 لقی ال
 ةتس نع
 باوكا
ً ایموی

4( 
 ةظفاحملا

 ىلع
 نزولا
 يلاثملا
 مسجلل

 يثارو )1
Inherited 

 بستكم )2
Acquired 

 : يثارولا )أ
 نیج ةرفط)1

Prothrombin 
 

 لماعلا)2
V Leiden 

 
 نیتوربلا صقن )

 طلجتلل عناملا يعیبطلا
  عافترا )4

Homocystein 
  عافترا )5

Fibrinolytic 
System 

 يف للخ )6
Fibrinolytic 

System 
 : بستكملا عونلا )ب

 ناطرسلا )1
 ةیودا ضعب )2

 ناطرسلا
 ةیحارجلا تایلمعلا )3

 تامدصلا )4
Trauma 

 ينومرھلا جالعلا )5
 ةنادبلا    )6

 بلقلا ضارما )7
 شارفلا ةمزالم )8

 

1) Low INR 
2) Low PT 

3) Low PTT 
4) High 

Vitamin K 
5) High 
Blood 

Pressure 
[Some 
cases] 

6) 
Miscarriage 

]Some 
cases] 

7) Difficult 
breathing 
8) Pain in 
left arm 
9) Chest 

pain 

1) PT/PTT 
2) INR 
3) CBC 

4) Fibronigin 
Level 

 
 ةیلاتلا تاصوحفلا ##
 اصوصخ اھب مایقلا متی
 نم يثارولا عونلا يف

 : ضرملا
1) Anti-

thrombin 
activity 

2) Protein C 
3) Protein S 
4) Factor V 

Leiden 
5) Fasting 

Plasma 
Homocystein 

Level 
6) ACA 
7) LA 

8) Heparin 
Antibodies 

1) EFA 
Essential 
Fatty Acid 
*Fish Oil 

OR 
* Flaxseed 

Oil 
 ناتكلا روذب تیز

2)Vitamin E 
3)Capsicum 

500mg 
4 times daily 

 ]راحلا لفلفلا[
4)Garlic+ 

Onion 
 موثلاو لصبلا
 ] ةبجو لك عم[

5) Ginkgo 
Biloba 

120mg/2 
times daily 
6) No green 

leafy 
vegetables 

 تاورضخلا يدافت
 اھنأل قرولا ءارضخ

 نیماتیفب ةینغ
K 

 : نع القن**
Da Vinci 

College of 
Of Holistic 

Medicine 
 
 

1)Low 
molecule 

weight 
Heparin  
LMWH 

 دلجلا تحت ةنقح  
ً ایموی نیترم وا ةرم

2)Warfarin 
Tablet 

 LMWH   فاقیا دعب
  3)Antiplatelet 

 Agents 
 4)Aspirin 

Low  -  dose 
81-325 mg 
Every day 

 نم ةیاقولل اصوصخ
 تابونلاو ةتكسلا

 ةیبلقلا
 ءانثا ھلوانت نكمی
 عنمل ةیبلقلا ةبونلا
 قالغا نم ةطلجلا

 بلقلا ةیعوا
 
 
 

 : نع القن**
 Pharmacy 

Syllabus 
Alison.com 
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 يزیلجنالاب

 قرط
 ةیاقولا

 ماسقا/ عاونأ
 لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا بابسالا ضرملا

 ةبولطملا

 نم ةیجالع ةفصو
 ةجلاعملا بط )1

 ةیعیبطلا
 يلیمكتلا بطلا )2
 لماشلا بطلا )3

 نم ةیجالع ةفصو
 يكیسالكلا بطلا )1

 يبرغلا
 ةیریرسلا ةلدیصلا )2
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 ضاضیبا
 Leukemia  مدلا

 بنجت )1
 ضرعتلا
 داوملل
 ةیئایمیكلا
  ةیعانصلا

 بنجت )2
 ضرعتلا
 تادیبمل
 تافالا
  ةیعارزلا

 بنجت )3
 ضرعتلا
 ةدامل
  نیزنبلا

 بنجت )4
 ضرعتلا
  ةدامل
 روفلا
  دیھدلام
 بنجت )5
 ضرعتلا
 زاغل
  نودارلا

Radon   
 

 میسقت نكمی )أ
 ثیح نم ضرملا
 عونو ھمدقت ةعرس
 ىلا ةنیعملا ایالخلا

 :  يلاتلا
   داح )1

Acute  
  نمزم )2

Chronic 
 

 میسقت نكمی )ب
  ثیح نم ضرملا

 مدلا ایالخ عون
 ىلا ةباصملا ءاضیبلا

: 
 مدلا ضاضیبا )1

 يوافمللا
Lymphocytic  

Leukemia  
 مدلا ضاضیبا )2
  يوقنلا

Myelogenous 
 Leukemia  

  
  ایمیكوللا عاونا )ج
 مدلا ضاضیبا [
 : ةیسیئرلا

 مدلا  ضاضیبا )1
  داحلا يوافمللا

ALL 
 مدلا  ضاضیبا  )2
  داحلا يوقنلا

AML 
 مدلا ضاضیبا) 3
  نمزملا يوافمللا

CLL 
 مدلا ضاضیبا )4
 نمزملا يوقنلا

CML 

  ةیئیب بابسا )1
  ةیثارو بابسا )2
 يف ریغتو ةرفط )3

DNA  
 لخاد ایالخلا ضعبل
  مظعلا عاخن

 جالعلا )4
 تارتفل يعاعشالا

 ةلیوط
 ضرعتلا  )5
  بورحلا تاعاعشال
 عاونا  ضعب )6
 لثم ةیودالا
 ةماسلا ةیودالا*
  ایالخلل
 ةلكلؤملا رصانعلا*
 ریثكلل ضرعتلا *
  نیزنبلا نم
 ضعب )8
  لثم تاسوریفلا

Retro Virus   
 ةیعانم بابسا )9
   صقن لثم

Gama 
Globulin 

  

 Fever ىمح )1
  ةریرعشق )2
  رمتسم  بعت )3
  رمتسم فعض )4
  بابسا نودب نزولا نادقف )5
  ةیوافمللا دقعلا مروت )6
  دبكلا مخضت )7
  لاحطلا مخضت  )8
  ةلوھسب فزنلا )9

  دلجلا يف تامدك )10
 فنالا نم رركتم فیزن )11
 ىلع ةریغص ءارمح عقب )12

  دلجلا
ً اصوصخ طرفم فرعت )13

 ً الیل
  ماظعلا ملا )14
 دنالفیلك ىفشتسم طرتشی )15

Cleveland 
 نا مدلا ضاضیبا تالاح يف
  : يلاتلاك مدلا ایالخ نكت

* High WBC 
* Low RBC 
* Low Platelets   

 ةیسوریف ضارمأ ثودح )16
  رركتم لكشب ةیریتكب وا

  سفنتلا قیض )17
 ءالتمالاب روعش وا ملا )18

  رسیالا بناجلا يف
  عالضالا تحت نطبلا نم

 لماكلا مدلا دع )1
CBC  

 عاخن نم ةعزخ )2
  مظعلا

Bone marrow   
Biopsy   

 

  يئایمیكلا جالعلا )1
chemotherapy 

   ھجوملا جالعلا )2
Targeted     
Therapy  

 يعاعشالا جالعلا )3
Radiation 
Therapy 

  مظعلا عاخن ةعارز )4
Bone Marrow 

Transplant 
    يعانملا جالعلا )5 

Immunotherapy 
 ایالخلا ةسدنھ )6
 ةجلاعمل ةیعانملا
    مدلا ضاضیبا

Engineering     
immune  

Cells to fight 
leukemia  

 
 

  نع القن **
Mayo Clinic Hosp  
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 قرط يزیلجنالاب ضرملا مسا
 ةیاقولا

 عاونأ
 ماسقا/
 ضرملا

 ةبولطملا لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا بابسالا

 ةفصو
 نم ةیجالع

 بط )1
 ةجلاعملا
 ةیعیبطلا
 بطلا )2
 يلیمكتلا
 بطلا )3
 لماشلا

 نم ةیجالع ةفصو
 يبرغلا يكیسالكلا بطلا )1

 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

14 

 
 

  لاوفلا
 ایمینأ [
  ]لوفلا

 

GLUCOSE-6- 
PHOSPHATE 

DEHYDROGEN 
ENZYME  

DEFICIENCY   
[G6PD 

DEFICIENCY] 
  

 ةمعطأ )أ 
 بجی
 اھبنجت
  ةبسنلاب
 ضیرمل
  لاوفلا

  لوفلا )1
ً انایحأ )2
 ةفاك:
  تایلوقبلا

 تونلا )3
  يربلا

 رداصم )4
  ایوصلا

 عانعنلا )5
 تاجتنملاو
 يتلا
 يوتحت
 ىلع
  لوثنملا

ً انایحا )6
  ياشلا

 ةمعطالا )7
 يتلا
 يوتحت
 ناولا ىلع
  ةیعانص
 ةیودالا )ب
: 
 ةیودا )1
 ایرالملا

 ةیودأ )2
  افلسلا

 ةیودالا )3
 يتلا
 يوتحت
  نیربسالا

 

 لماعلا  )1
 : يثارولا

 ضرملا لقتنی  
 نیدلاولا دحأ نم

  لافطالا ىلا
 ةباصالا صرف )2
 ربكا روكذلا يف
  ریثكب ثانالا نم

 مدلا لیلحت ةیباجیإ )1
 نع فشكلاب قلعتملا

  لوفلا ایمینأ دوجو
  ھجولا بوحش )2
 فعضلاو طوبھلا )3

  داحلا
  سفنتلا يف ةبوعص )4
  بلقلا تابرض ةدایز )5

 نیعلا رارفصا )6
  دلجلاو

 رفصا لوبلا نول )7
  نكاد
  ىمح )8

  راودو ةخود )9

1( CBC  لماكلا مدلا دع  
 نیبولغومیھلا رابتخا )2

Hb 
  ةیكبشلا تایركلا ددع صحف )3
 ایمینا میزنا ةبسن سایق )4
      لوفلا

G6PD 
Enzyme 
Assay 

 

1( FOLIC  ACID  
 تازفحم جالع )2

 :ضرملا
 باھتلا زفحملا ناك اذا *

   ھجالع متی ىودع وا
 ءاود زفحملا ناك اذا *

  ھفاقیا متی
  ةلاحلا تلصو نا)3
 مدلا رقف ضرم ىلا  

  :يلالحنالا
 دنع نیجسكا تاعرج *

  ةفاحلا
  مدلا لقن *

 ىفشتسملا يف ءاقبلا *
 .  ةلاحلا ةبقارملً انایحا

 
 

  نع القن **
  = ةرسالا ةحاو ةنودم

 هاضق فسوی /د
 لافطألا بط يراشتسا

15 
 يقن فیلت

     مظعلا
 فیلتلا [
 ] يوقنلا

 Myelofibrosis 

 يدافت )1
  عاعشالا
 يدافت )2
  تایوامیكلا

 يدافت )3
  نیزنبلا

 

 يف تارفط )1
 يوونلا ضمحلا
 ةیعذجلا ایالخلل
 عاخنل ةنوكملا

  مظعلا
 يئاوشع رثاكت )2
 ایالخلا يف ذاشو

  ةدلوملا
 ةیومدلا تاحیفصلل

 مدلا تایركو
  ءاضیبلا

  ایمینالا )1
 بعتلا )2
  فعضلاو
 مخضت )3
  لاحطلا

 لفسا ملا )4
 يف عولضلا
 ىرسیلا ةھجلا
  نطبلا نم
 ةلوھس )5
 ةباصإلا
  تامدكلاب

 ةلوھس )6
  فیزنلا

 قرعتلا )7
  يلیللا

  ىمحلا )8
  ماظعلا ملا)9

 مخضت )10
 دبكلا

 بوحش )11
    نوللا
 

   RBC ءارمحلا تایركلا )1
  دیدش صقن *

  عمدلا تارطق ھبشی ریغتم لكش*
    WBC ءاضیبلا تایركلا )2
 لكل فلا١٠٠ قوفی عافترا *

  رتل وركیم
  ةیومدلا تاحیفصلا )3
  لد/فلا400 نع دیزی *
  ةیاھنلا يف صقنت مث *
  مظعلا عاخن نم ةعزخ )4

BONE MARROW     
BIOPSY   

  مدلا تایغبص ةسارد )5
 يبطلا ریوصتلاب صحفلا )6

  لثم
MRI 

X-ray 

 

 ىفشتسم حصنی )1
MAYO CLINIC  

 مدعب ریھشلا يكیرمالا
 الا ةجلاعم يأ يف ءادتبالا
  ضارعا كانھ تناك نا

 ضارعا ترھظ نا )2
  اھجالعب موقن مدلا رقف
  مدلا لقن *
 ةقیرط *

ANNDROGET 
THALIDOMIDE  

 ضارعا ترھظ نا )3
 ھجلاعن لاحطلا مخضت
  ةیلاتلا لئاسولا ىدحإب
  ھجوملا يئاودلا جالعلا *
  يئایمیكلا جالعلا *
  لاحطلا لاصئتسا *

SPLENECTOMY 
   يعاعشالا جالعلا *
  مظعلا عاخن ةعارز )4

BONE  MARROW 
TRANSPLANT 

 
  نع القن **

Mayo Clinic 
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 ةیاقولا قرط يزیلجنالاب

نأ
او
ع
/ 
قا
اس
 م
لا
م
ر

 ض

 لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا   بابسألا
 ةبولطملا

 ةیجالع ةفصو
 نم
 بط )1
 ةجلاعملا
 ةیعیبطلا
 بطلا )2
 يلیمكتلا
 بطلا )3
 لماشلا

 نم ةیجالع ةفصو
 يكیسالكلا بطلا )1

 يبرغلا
 ةیریرسلا ةلدیصلا )2
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 صقن
 تاحیفصلا

   ةیومدلا

 
Thrombocyto

penia   
  

 عاخن ةءافك يندت )1
 عینصت يف مظعلا
  تاحیفصلا

 مطحت ةدایز )2
 كالھتساو ةلازإو
  تاحیفصلا

 عاخن ضارما )3
 : لثم مظعلا
  مدلا رقف *
 مدلا ضاضیبا *
  اموفمللا *
  يئایمیكلا جالعلا)4
   يعاعشالا جالعلا )5
  لاحطلا مخضت )6
  دبكلا فیلت )7
 ضرعتلا )8
 ةماسلا تایوایمیكلل
 :  لثم
  خینرزلا*
  نیزنبلا*
  مدلا تاعیمم)9

BLOOD 
THINNERS 
[HEPARIN] 

 ضعب )10
  ةیویحلا تاداضملا

 ةیودا ضعب )11
  عرصلا

   لثم تاسوریفلا )12
  دبكلا باھتلا *
  زدیالا *

  كنضلا ىمح )13
Dengue 

 يف تاحیفصلا صقن )1
   CBC  مدلا صحف
 نم لقا ىوتسم ىلا

150000  
  ةثللا فزن )2
  زاربلا يف مد )3
  لوبلا يف مد )4
 ىدل ثمطلا ةفاثك )5
 ةرودلا ءانثا ءاسنلا
  ةیرھشلا

 عقب وا تامدك )6
 يف يجسفنب / ءارمح
  قاسلا لفسأ

  يجرش فزن )7

   CBC  لماكلا مدلا دع )1
  مدلا طلجت صحف )2

* PT 
* PTT 
* INR 

 داوملا هذھ
 عفرت ةیعیبطلا
 ىوتسم
  تاحیفصلا
  :هللا نذإب

  رمتلا ریصع )1
  يدنھلا

Tamarind  
 ةھكاف روذب )2
 ایابابلا

Papaya 
seeds 

 
 
  نع القن **

Da Vinci 
College 

Of Holistic 
Medicine  

 ببسلا ةفرعم )1
  ھتجلاعمو
   مدلا لقن )2
 ً اداح صقنلا ناك نا *
 تاحیفصلا نأبً املع  *
 مدلا يف ىقبت ةلوقنملا
  مایأ 3 ةدمل لبقتسملا

  تادیوریتسلا )3
Steroids   

  :  لثم  
*Dexamethasone  
* Prednisone 

  يعانملا نیلوبولغلا )4
Immunoglobulin   

  لاحطلا ةلازإ )5
 لاحطلا مخضت دنع *
 ادج ریبك لكشب
 جالعلا لئاسو حلفت مل نا*
  ىرخألا
 ىلا جاتحی رارقلا اذھ *
 ریكفتلا نم ریثكلا
  ثیرتلاو
 
  : نع القن **

Cleveland Clinic 
USA 
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 ةرثك

 تاحیفصلا
 ةیساسألا
 ةیومدلا

Essential 
Thrombo -
cythemia 

[ET]  

 ءاذغلا)1
  يحصلا
 ةسرامملا)2
  ةمظتنملا

 طاشنلل
 يئایزیفلا
  يضایرلاو

 
 جتنی مظعلا عاخن )1
 تاحیفصلا تایون
 طرفم لكشب ةیومدلا

 ةینیج ةرفط )2

  عادصلا )1
  راودلا )2
  ردصلا ملا )3
  ءامغالا )4
 يف ةتقؤم تاریغت )5
  راصبالا

  ردخ )6
  زخو )7
  رارمحا )8
  ناقفخ )9

 يف قراح ملا )10
 .نیمدقلا و نیدیلا
 ً اردانو ## 
 فنالا فزن *
 زاربلا يف مد *
 يومف فزن *

  ةیومدلا تاحیفصلا ددع )1
  ةیومدلا تاحفصلا مجح )2

  دیدحلا ىوتسم )3
  : ةیلاتلا تانیجلا صحف )4

* CALR 
*JAK2 
* MPL    

    تاباھتلالا تامالع )5
Inflammation 

Markers  
  مظعلا ةعزخ )6

 

1( Hydroxyurea  
 مدلا ضاضیبا ببسی دق

  ایمیكوللا
2(  Anagrelide   
 ءاودلا نم ةیلاعف لقا
 الوً اناما رثكا ھنكل لوألا

  ایمیكوللا ببسی
3(  Interferon  

alfa – 2b   
4(  Aspirin 

 [low dose ] 
  : نع القن **

Mayo Clinic 
USA 
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# 
 

 ضرملا مسا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 يزیلجنالاب

ط
ر
ق
 
ا
ل
و
ق
ا
ی
 ة

 لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا   بابسألا ضرملا ماسقا/عاونأ
 ةبولطملا

 ةفصو
 نم ةیجالع

 بط )1
 ةجلاعملا
 ةیعیبطلا
 بطلا )2
 يلیمكتلا
 بطلا )3
 لماشلا

 نم ةیجالع ةفصو
 يبرغلا يكیسالكلا بطلا )1

 ةیریرسلا ةلدیصلا )2
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 مدلا برست
  ةیعوالا نم

 ةیومدلا
 ةمزالتم [ 

 برست
 تاریعشلا
 ] ةیومدلا

Capillary 
leak 

syndrome 
Clarkson 
or [SCLS] 

  

 يتلا ةیودالا )1
   ىلع يوتحت

Interleukins 
    ILs  

 ماسجالا ضعب )2
 ةدیحو ةداضملا
  ةلیسنلا

Monoclonal 
Antibodies  

 ىلكلا ضارمأ )3
   [AKI]  ةداحلا

 مدلا نفعت )4
Sepsis   

  ةیثارو بابسأ )5
 ضارما )6
  ةیتاذلا ةعانملا

Autoimmun
e   

  جیھتلا )1
  بعتلا )2
  نطبلا يف  ملا )3
  نایثغ )4
  يلضع عجو )5
  دیدش شطع )6
 يف ةئجافم ةدایز )7
  نزولا

  تیركوتامیھلا عافترا )6
 Hematocrit 

  نیبولغومیھلا عافترا )7
Hemoglobin   

  نیموبلالا صقن )8
Albumin   

  فارطألا ةدورب )9
   Edema ءاقستسا )10
  مدلا نفعت )11
  فارطألا مروت )12
  ىمح )13

   مدلا طغض سایق )1
 ضرملا اذھ باحصأ *
  ضفخنم مد طغض مھیدل

 ىوتسم سایق )2
 اذھ باحصأ، نیموبلالا

 يف ضافخنا مھیدل ضرملا
  نیموبلالا ىوتسم

  تیركوتامیھلا صحف )3
 مھیدل ضرملا اذھ باحصا
   تیركوتامیھلا يف عافترا

 

1) Intravenous 
Immunoglobulin 
IVIG 

  رھشلا يف ةرم *
 ةلاح ثودح هللا نذإب عنمی *

  البقتسم ةدیدج برست
2) Theophylline  
Tablet  
3) Terbutaline 
Tablet 

 
  : نع القن **

Mayo Clinic 
USA 
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 فزنلا ةعزن
 يومدلا

 
   

 ] ةیروعانلا[

Hemophilia   

 أ" ایلیفومیھ )1
Hemophilia A 

  يف صقت اھببسی
   مدلا طلجت لماعم

VIII  
 ب"  ایلیفومیھ )2

Hemophilia   
B  

 يف صقن اھببسی
  مدلا طلجت لماعم

IX  
  ج"ایلیفومیھ )3

Hemophilia C 
 لماعم يف صقن
   مدلا طلجت

XI  

 ایلیفومیھلا )أ
 : ةیستكملا
 طلجتلا لماعم
 دیج لكشب لمعتال
 عنصی مسجلا نال
  ةداضم ماسجا

Antibodies  
 لماعم مجاھت
  طلجتلا

 ایلیفومیھ )ب
   A+B  عون
 يف للخ امھببسی
 تانیجلا نم ءزج
 يف للخلا اذھ رثؤی
 لماعم رادقم
 ىدل رثختلا
 ىدمو صخشلا
 يف لماعملا حاجن
  ھتفیظو ذیفنت

 ىدحا ىلا فزن )1
 لصافملا وا تالضعلا
 املأ ببسی يذلاو
  تاخافتناو
  فنالا نم رركت فزن )2
  لوبلا يف مد )3
 يف تامدك ثودح )4
  ةلوھسب مسجلا

 ةجلاعم دعب فیزن )5
  نانسالا

1) Clotting 
factors 
Levels 
2) CBC 
3) PT/PTT 
4) INR 
5) DNA test   

 

 

  تانیجلا جالع )1
Gene therapy  

 ةبرجتلا دیق *
 ثاحبألاو
  جالع لئاسو نم )2  

Hemophilia A  
Factor  VIII 

Replacement   
  جالع لئاسو نم  )3

Hemophilia B  
Factor  IX 

Replacement   
 

 صیلقت وا عنمل)4
 دنع رركتملا فزنلا
     ىضرم

Hemophilia A   
 ءاود مادختسا متی 
   ھمسا

Emicizumab 
[HEMLIBRA ]  

 ضارعا ھل ##  
  ##ةیبناج
 صیلقت وا عنمل )5
 دنع رركتملا فزنلا
  ضرملا

Hemopilia   B  
  مادختسا متی

Albumin 
Fusion Protein  

 
 : نع القن**
 ةلجم[  مدلا ضارمأ

 ]ةینقتلاو مولعلا
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# 
 

 مسا
 ضرملا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 ةیاقولا قرط يزیلجنالاب

ا/عاونأ
 ماسق
رملا

 ض

 ةبولطملا لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا   بابسألا

 ةفصو
 ةیجالع

 نم
 بط )1
 ةجلاعملا
 ةیعیبطلا
 بطلا )2
 يلیمكتلا
 بطلا )3
 لماشلا

 نم ةیجالع ةفصو
 يبرغلا يكیسالكلا بطلا )1

 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

20 
 مرولا
  يوقنلا
 دیدعلا

Multiple 
Myeloma  

 ةیعمج يصوت
  ةحفاكم
 ناطرسلا

 عابتاب ةیدنكلا
 تاءارجإلا

 : ةیلاتلا
 ىلع ظافحلا )1

 يحص نزو
  مسجلل
 يدافت )2

 داوملل ضرعتلا
 ةیعانصلا
 ةیئایمیكلاو
 ةببسملا
  ناطرسلل
 حاقللا ذخأ )3

 باھتلال داضملا
   دبكلا

Hepatitis 
B  

 ءادترا )4
 لبق تازافق
 يأ مد ةسمالم

  رخا ناسنا
 نم رذحلا )5
 تافالا تادیبم

  ةیعارزلا

 

 ةفورعم ریغ ھبابسأ
 ةمظنم بسحب , نكلو
 ناطرسلا ضارمأ
 رابتعا نكمی ةیلارتسألا
 نم ةیلاتلا لماوعلا
 بابسألا

 ضرعتلا )1
 تایوامیكلل

 لاع ىوتسم )2
 عاعشالا نم
 عاونأ ضعب )3
 لثم تاسوریفلا

HIV 

 مظعلا عاخن راشحنا )1
 ةیمزالبلا ایالخلاب
  ةضیرملا

  تانیتورب جاتنا ةدایز )2
 مدلا يف ] نیتورب اراب [
  امھیلك يف وا لوبلا وا

 ةیمزالبلا ایالخلا صقن )3
  ةیعیبطلا

 ماظع يف ةباصإ )4
  ]ً انایحا [ ةمجمجلا

 [  عارذلا ماظع ققرت )5
  ]انایحأ

  ةرركتم ىودع ثودح )6
 بعصی ىودع وا )7
  اھجالعو اھیلع ةرطیسلا

  سفنتلا يف ةبوعص )8
  بلقلا تابرض عراست )9

  فنالا نم فیزن )10

1) kidney   
function 
2) CBC  
3) Uric acid 
4) Calcium 
5) PT/PTT 
6) INR 
7)Immunoglobuli
n proteins  
8) B2                    
Macroglobulin 
9) Urine tests: 
Does the urine 
contain: 
a) M Protein 
[Bence Jones] 
b) Para-Protein 
10) Bone Marrow  
Biopsy 
11) X-ray  
12) MRI 
13) CT 
14) PET-Scan 
15) Albumin 
16) PCV/HCT 

 

 

1) Targeted Therapy 
 ةجوملا جالعلا

2) Immunotherapy 
 يعانملا جالعلا

3) Chemotherapy 
 يئایمیكلا جالعلا

4) Corticosteroids 
5) Bone Marrow 
Transplant 

  مظعلا عاخن ةعارز
6) Radiation Therapy 

 عاعشإلاب جالعلا
7) Thalidomide  
8) Bortezomib 
9) Blood Plasma 

 
 

  : نع القن **
Mayo Clinic 
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# 
 

 ضرملا مسا
 يبرعلاب

 ضرملا مسا
 ةبولطملا لیلاحتلاو تاصوحفلا ضارعالا   بابسألا ضرملا ماسقا/ عاونأ   يزیلجنالاب

 ةیجالع ةفصو
 نم
 بط )1
 ةجلاعملا
 ةیعیبطلا
 بطلا )2
 يلیمكتلا
 بطلا )3
 لماشلا

 نم ةیجالع ةفصو
 يبرغلا يكیسالكلا بطلا )1

 ةیریرسلا ةلدیصلا )2

21  
 ماروألا
 ةیئاعولا
  ةدیمحلا

Benign 
Vascular 
Tumors  

 

 ةیعوالا ماروأ )أ 
  ىلا مسقنتو ةیومدلا

 ةیحطس ماروأ )1
strawberry 

nevus  
 ةقیمع ماروا )2
 ] ةیفھكلا ماروألا[

 : لثم
 خابازاك ةمزالتم

 تیریم
 Kasabach 

merritt   
 لمشت ماروأ )3

 ةقیمع ةیحطس قطانم
  : لثم

 جریتس ةمحو  *
  ربتیو

Sturge weber  
 يومدلا مرولا *

  يغامدلا
 ةیعوالا ماروا )ب

  ةیوافمللا
Hygromas 

 ةیعوالا ماروا )ج
 ةیوافمللا ةیومدلا
 * لثم ةكرتشملا

   ضرم
 لبیلك

  ينونیرت
  ربیو

 تایمسلا )1
toxins 

 ةیئیب لماوع )2
 عاعشإلل ضرعتلا )3
 ةیثارو لماوع )4
 ةیذغتلا ةیعون )5
 رتوتلا )6
 تاباصإلا )7
 تامدصلاو
 تاباھتلالا )8
 ةیریتكب ىودع )9
 ةیسوریف وا
 
 :نع القن *

Webmd.com 
 

 نم دلجلا يف ریغت )1
 : ثیح
  نوللا *
   ةینبلا *
 ماوقلا *
 دلجلا حطس ىلع زورب )2
  زیمم لكشب

 ً اقیمع مرولا نوكی دق )3
 باصملا وضعلا رثأت )4
   ھتفیظو رثأتو
 دق ماروألا ضعب )5
  لثم ةماھ ءاضعأ بیصت
  ةیبصعلا قطانملا  *
  ةیسفنتلا قطانملا *
  ةیئاوھلا تابصقلا *
  ةئرلا *
  ةرجنحلا *
 ریبك مرولا نوكی دق )6
  مدلا رقف ببسیف
 طھو مرولا ببسی دق )7
 بلقلا

ً ارھاظ مرولا ناك اذا )1
 ھصیخشت متی نایعلل

  ةلوھسب
 رمالا يعدتسی دق )2

  يئاعولا ریوصتلا مادختسا
Vascular 

Ultrasound 
 ریوصتلل جاتحن دقوا )3

  يروحملا يقبطلا
CT-Scan  

 ذخأ ىلا جاتحی دقوا )4
 مرولا نم ةعزخ

Biopsy  
 

 

 جلاعملا بیبطلا ررقی دق )1
 جالع ىلا جاتحی ال مرولا نا

 طقف ،رشابم لخدت وا
 نا دكأتلاو ةعباتملاو ةبقارملا

  ةلكشم يأ ببسی ال مرولا
  مرولا ضارعأ تناك اذا )2
 ةلازإ ناف تالكشم ببست
 لحلا يھ ایحارج مرولا
 ررضلا قاحلا نودب لثمالا

  ةطیحملا ةجسنألاب
 يف طقف لحلا نوكی دق )3

  ةیودالا ضعب لوانت
 يف طقف لحلا نوكی دقو )4

  عاعشإلاب جالعلا
  رزیللاب جالعلا )5
  ةفطلم تاجالع )6
  ةیلیمجت تاجالع )7

 
  : نع القن **

 ةیرثاكتلا ماروألا بیتك
 . ةیوقنلا
 :  دادعا 

Leukemia & 
Lymphoma Society 
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