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عند الحصول على هذه الدرجة 
العلمية تصبح خبيًرا لديك تدريب 

شامل وجاهزية للعمل بما تكتسبه من 
معرفة ومهارات للمساعدة في إحداث 

ثورة في مستقبل الرعاية الصحية.

كن محلًل خبيًرا وساعد في قيادة التغيير بالحصول على 
ماجستير في تحليلت الجينوم من جامعة موناش.

يوفر برنامج الماجستير الجديد في تحليلت الجينوم - 
وهو البرنامج الوحيد من نوعه في أستراليا - تدريبًا 

متخصًصا في المعلوماتية الحيوية وعلم الوراثة وعلم 
الجينوم لمساعدتك في توطيد حياتك المهنية في المستقبل 
في تحليل كل شيء بما في ذلك الميكروبات والسرطان 

واألمراض المعدية وغيرها من األمراض.

ويركز الهيكل المتعدد التخصصات للبرنامج على 
الصناعة والتطبيق السريري، األمر الذي يؤدي خبرة 

عملية للدارسين لبناء مسيرتهم المهنية. وبالتحاقك 
بهذا البرنامج تكون جزًءا من مجموعة من الخريجين 

المتميزين ممن يتمتعون بالقدرة على تلبية الطلب المتزايد 
على أصحاب الخبرات في تحليل بيانات تسلسل الجينوم.

يُحدث تسلسل الجينوم 
ثورة في مستقبل 
الرعاية الصحية.



مقدمة عن البرنامج

ينقذ تحليل الجينوم األرواح كما يمكنه إنقاذ المزيد من خلل التعريف بالدالالت األولية على األمراض وأصل العقم 
والعيوب الخلقية واالضطرابات الوراثية األخرى.

وبفضل التحسينات المستمرة في تقنية تسلسل الحمض النووي 
والتشخيص القائم على الجينوم واإلدارة الصحية يقف نظام 
الرعاية الصحية على أعتاب المستقبل، حيث يتم تشخيص 
األمراض مبكًرا، وتوفير العلجات الدقيقة. ومع ذلك وفي 
ظل عدم وجود عدد كاٍف من محللي الجينوم المتخصصين 

يتعذر تحويل وتوسيع االكتشافات من تسلسل الجينوم إلى نظام 
الرعاية الصحية، وبالتالي تحسين الصحة.

يحتاج العالم إلى خريجي صحة وعلوم يتمتعون بالدقة 
واالجتهاد ولديهم فرصة فهم المساهمات الجينية للمرض بشكل 

أفضل، والنظر في محور اهتمام جديد في حياتهم المهنية 
ودراسة ماجستير متخصص للغاية في تحليلت الجينوم.

تخضع معنا على كم هائل من التدريب على مهارات تقنية 
ومهنية محددة حتى تكون مستعًدا لمساعدة العالم على اتخاذ 

الخطوات الحاسمة التالية في التشخيص والطب الجيني. 
وسيعدك الهيكل متعدد التخصصات لبرنامجنا والتركيز على 
التطبيقات في مختلف الصناعات والبيئات السريرية لتحويل 

النظرية إلى نتائج فعلية في العالم الواقعي وإعدادك لحياة 
مهنية متميزة.
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الحرم الجامعي  
حرم كليتون الجامعي

البرامج التمهيدية
 يوليو

فبراير )للطلب الحاصلين على درجة جامعية ذات صلة(

 سنتان بدوام كامل
4 سنوات بدوام جزئي

مدة البرنامج  

الهيكل التنظيمي للبرنامجلمحة سريعة:
يتكون البرنامج من أربعة أجزاء.

  الجزء )أ(: الدراسات التمهيدية لعلم الجينوم	 
  الجزء )ب(: الدراسات األساسية في علم الجينوم	 
  الجزء )ج(: الدراسات المتخصصة	 
  الجزء )د(: الممارسة المتقدمة	 

ويتكون كل جزء من 24 نقطة.

 الجزء )أ( الدراسات التمهيدية لعلم الجينوم
في هذه الدراسات تكتسب فهًما لبيولوجيا الخليا وبنية الجينوم ووظيفته واألساس 

الجيني للمرض واستخدام علم الوراثة في الطب استعداًدا للجزء )ب(.

 الجزء )ب( الدراسات األساسية في علم الجينوم
تعمل هذه الدراسات على تطوير فهمك لوظيفة التسلسل داخل الجينوم، وتقنية 
تسلسل الجينوم وتقييم جودة التسلسل، وتحليل البيانات الجينية، وتقديم وتطوير 

الخبرات في مناهج المعلوماتية الحيوية المستخدمة في تحليل الجينوم.

 الجزء )ج( الدراسات المتخصصة
في هذا التخصص تزداد كفاءة في استخدام برامج المعلوماتية الحيوية المستخدمة 
للتفسير المتنوع في علم الجينوم التشخيصي. وتحصل على تدريب في التصنيف 

المتغير، وتدرس المسائل األخلقية ذات الصلة بالمعلومات الجينية، وتعي 
متطلبات االعتماد لمزاولة مهنة في هذا المجال. وتدرس مجموعات البيانات 

التشخيصية، وتطوير الخبرة اللزمة للعمل في مجال معالجة الجينوم.

 الجزء )د( الممارسة المتقدمة
في هذا الجزء عليك تقديم أطروحة بحثية أو إجراء تطوير مهني يسمح بتطبيق 
ما تم الحصول عليه في الممارسات المتقدمة. الخيار األول هو أطروحة بحثية 

في مجال علم الجينوم. يجب على الطلب الراغبين في الحصول على الماجستير 
كمسار للحصول على درجة أعلى من خلل البحث تبني هذا الخيار. يتكون الخيار 

الثاني من الدورات الدراسية التي تركز على تطبيق األساليب الجينية لدراسة 
السرطان ومراقبة األمراض والميكروبيوم وكذلك دراسات الحالة المتقدمة أو 

التدريب الداخلي في مختبر تجاري أو في مستشفى مع تطبيق مبادئ علم الجينوم.

هناك العديد من الخيارات المهنية الممكنة في مجال 
تحليلت الجينوم سريع التغير.

من هذه الخيارات المجاالت التالية:

  المعامل التشخيصية	 

  البحوث الطبية والصيدالنية	 

  شركات التكنولوجيا الحيوية الخاصة والعامة	 

  المستشفيات	 

  الجامعات	 

  منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية 	 

)CSIRO(

النتائج المهنية

يكمل جميع الطلب الجزأين )ب( و)ج( حسب مؤهلتهم السابقة، فقد تحصل على 
رصيد لوحدات محددة في الجزء )أ( أو )ب( ألنك حاصل على مؤهلت ذات 

صلة في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا.

مالحظة: إذا كنت مؤهلً للحصول على رصيد للدراسات السابقة يحق لك اختيار 
عدم تلقي الرصيد.
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خريطة البرنامج

السنة األولى
يوليو-نوفمبر

 الدراسات التمهيدية لعلم الجينوم
)الجزء أ، 24 نقطة(

الخلية الديناميكية )6 نقاط(
علم الوراثة البشري )6 نقاط(

علم الوراثة الطبي والشرعي )6 نقاط(
علم الوراثة والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة )6 نقاط(

السنة األولى
فبراير-يونيو

 الدراسات األساسية في علم الجينوم
)الجزء ب، 24 نقطة(

علم الجينوم وتطبيقاته )6 نقاط(
وظيفة الجينوم )6 نقاط(

 الدراسات المتخصصة
)الجزء ج، 24 نقطة(

معالجة الجينوم )12 نقطة(

السنة الثانية
يوليو-نوفمبر

المعلوماتية الحيوية التطبيقية )6 نقاط(
تقنيات التسلسل )6 نقاط(

الدراسات األساسية في علم الجينوم )12 نقطة(

السنة الثانية
فبراير-يونيو

 الدراسات المتخصصة المتقدمة
 )الجزء د، 24 نقطة(

 المسار البحثي
يقوم الطلب بعمل أطروحة 

بحثية في الجينوم بعدد 24 نقطة
أو

مسار الدورات الدراسية 
 ودراسات الحالة المتقدمة

مراقبة األمراض والميكروبيوم 
)6 نقاط(

علم جينوم السرطان )6 نقاط(
مشروع بحثي في علم الجينوم 

)12 نقطة(

أو

مسار الدورات الدراسية 
 والتدريب الداخلي

مراقبة األمراض والميكروبيوم 
)6 نقاط(

علم جينوم السرطان )6 نقاط(
التدريب الداخلي )12 نقطة(
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Sci.genomeanalytics@monash.edu

يمكن التواصل من خالل

مع من ستعمل:

  األستاذ المساعد روبرت بريسون ريتشاردسون 	 
)مدير البرنامج(

  الدكتورة هندريكا دوفينفووردين )منسقة البرنامج(	 

  األستاذ المساعد فرانسين ماركيز	 

  األستاذ المساعد صفي روزنبلوه	 

  األستاذ إيان سميث	 

  األستاذة كاثرين ميلز	 

  الدكتور جيريمي بار	 

  دكتور مايك ماكدونالد	 

  الدكتور كاي هودجينز	 

  الدكتور مات ماكجي	 

  الدكتور جيانغنينغ سونغ	 



متطلبات االلتحاق

مستوى االلتحاق األول:
96 نقطة لإلتمام

 المدة: سنتان بدوام كامل و4 سنوات بدوام جزئي
تبدأ في: يوليو

درجة البكالوريوس األسترالية )أو ما يعادلها( مع دراسات علم األحياء الخاصة بالسنة 
األولى على األقل، أو دراسات في تخصص ذي صلة والحصول على متوسط رصيد 
٪60 على األقل بشكل عام، أو مؤهل وخبرة تعتبرهما الكلية التي يدرس بها معادلين.

مستوى االلتحاق الثاني: 
72 نقطة لإلتمام

 المدة: سنة ونصف سنة بدوام كامل و3 سنوات بدوام جزئي
تبدأ في: شهر فبراير

درجة جامعية أسترالية )أو ما يعادلها( في تخصص مشابه بما في ذلك علم الوراثة أو 
المعلوماتية الحيوية أو العلوم الطبية الحيوية أو البيولوجيا الجزيئية مع الحصل على 
متوسط رصيد ٪60 على األقل أو مؤهل / خبرة أو بديل مرٍض تعتبره الكلية معدال.

الحد األدنى لمتطلبات االلتحاق

معايير االختيار األخرى
اللغة االنجليزية:

الحد األدنى للقبول في جامعة موناش: المستوى أ، وهو: اآليلتس: 
بإجمالي 6.5 درجة )ال يسمح بنطاق درجات أقل من 6.0(؛

أو اختبار التويفل الورقي: بإجمالي 550 درجة وحد أدنى لدرجة 
 االختبار الكتابي 4.5 درجات؛ 

أو اختبار التوفل عبر اإلنترنت بإجمالي 79 درجة مع حد أدنى 
للدرجات على النحو التالي: الكتابة: 21 درجة، واالستماع: 12 

درجة، والقراءة: 13 درجة، والتحدث: 18 درجة.
أو أي اختبار معتمد معادل للغة اإلنجليزية.

7 ماجستير في تحليلت الجينوم



monash.edu

monash.edu/study :ابحث عن البرنامج من خالل 

monash.edu/study/international :للطالب الدوليين

monash.edu/scholarships :المنح الدراسية

monash.edu/offcampus :التعلم خارج الحرم الجامعي 

youtube.com/monashunivideo :موقع جامعة موناش على اليوتيوب

 استفسارات طالب المستقبل
 المواطنون األستراليون والمقيمون الدائمون والمواطنون النيوزيلنديون

 الهاتف: 274 666 1800
monash.edu/study/contact :الموقع اإللكتروني

 الرقم المجاني للطالب الدوليين في أستراليا 
 الهاتف: 838 181 1800  

 الهاتف: 4788 9903 3 61+ )من خارج أستراليا(  
study@monash.edu :البريد اإللكتروني

MonashUniAus :وي تشات

Monash 蒙纳士大学 :يوكو

monash.edu/science :موقع كلية العلوم بجامعة موناش على اإلنترنت 

 @Monash_Science :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على تويتر

 @monashscience :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على انستجرام

 @MonashUniScience :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على الفيسبوك

youtube.com/ScienceMonashUni :حساب كلية العلوم بجامعة موناش على اليوتيوب

 ُمقدم سجل الكومنولث للمؤسسات والدورات الدراسية المقدمة للطلب األجانب: جامعة موناش 00008C كلية موناش 01857J. هذه المعلومات صحيحة وقت النشر )سبتمبر 2020(. 
تحتفظ جامعة موناش بالحق في تغيير هذه المعلومات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


