
 

 

 

                                                                                           
        

 

 / الكيمياء الطبيتالكيمياء الطبية والعقاقيـــــرالخطت الذراسيت لمنح درجت الماجستير في 

 
 

من  ليينح الاراتناخ الايينا  فني جامانح الاين    الطبية و العقاقير تخصص )كيميااء طبياة الكيمياء تمنخ درجح الماجستير في 

 والتكن ل جيا األردنيح شريطح ما ييي:

 

التقيننا تالوننروم المنعنن ا فييتننا فنني تاييمنناخ ترنننام  الماجسننتير فنني الجاماننح العننادرج فنن  مجينن  الامنناا   .1

   .8/8/2006( تتاريخ 492/2006تم جة قرار رقم )

 ( تافح ماتماج تنجاح في أدا المساري  التاليي :34اتما  ) .2

 
 ويشمل مسار الرسالة: أوال:

 ( ساعة معتمدة كما يمي13ويخصص لها ): تطمبات إالجباريةمال .1

 رمز و رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 709ص  ندوة  1

 720ص  طرق و أساليب البحث  2

 721ص  متقدمةكيمياء عضوية صيدالنية  3

 722ص  ودوائية تحميل نواتج طبيعية 3

 723ص  الكيمياء الفراغية 2

 727ص  مختبر فصل و تشخيص المركبات العضوية 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اعة معتمدة من المساقات التالية*( س12ويخصص لها ): المتطمبات االختيارية .2

الساعات 
 المعتمدة

 رمز و رقم المساق اسم المساق

 724ص  متقدمةفيزيائية  كيمياء عضوية 3

 725ص  تشييد عضوي متقدم 3

 726ص  المركبات الحمقية غير المتجانسة  2

 732ص  تشييد حيوي متقدم 3

 735ص  كروماتوغرافي 2

 أ 779ص  مواضيع خاصة أ 3

 ب 779ص  مواضيع خاصة ب 2

 ج 779ص  مواضيع خاصة ج 1

 780ص  الطبيةمواضيع مختارة في الكيمياء  2

 781ص  كيمياء طبية متقدمة 2

 782ص  تصميم الدواء المتقدم 2

   783ص  أيض الدواء 2

   784ص  تكنولوجيا اإلشعاع المتقدمة 2

 785ص  اإلنزيمات و عمل األدوية 2

م  ترام  أخرى لتنا ارتثنام تتطتن   (800أو  700( تافاخ ماتماج م  مست ى )3يج ز ليطالة دراتح ما ال يسيا ف  ) *

 الاراتيح لم يارتتا الطالة تاتقا تقرار م  فميا لييح الاراتاخ الاييا تنا  فيى ت صي  لجنح القسم وتنسية لجنح الكييح.

 
 

 ( ساعاث معتمذة9) ويخصص لها(  799إعذاد وتقذيم الرسالت ) ص  .3
 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 9 رتالح الماجستير أ 799ا 

 6 رتالح الماجستير ب 799ا 

 3 رتالح الماجستير ج 799ا 

 0 رتالح الماجستير د 799ا 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 ويشملمسار االمتحان الشامل:  ثانيا:
 هي ( ساعة معتمدة22ويخصص لها ): متطمبات إجبارية .1

 رمز و رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 709ص  ندوة  1

 720ص  طرق و أساليب البحث  2

 721ص  كيمياء عضوية صيدالنية متقدمة 3

 722ص  تحميل نواتج طبيعية ودوائية 3

 723ص  الكيمياء الفراغية 2

 725ص  تشييد عضوي متقدم 3

 727ص  مختبر فصل و تشخيص المركبات العضوية 2

 728ص  مشروع بحث 3

 732ص  تشييد حيوي متقدم 3

 

 اعة معتمدة من المساقات التالية*( س12ويخصص لها ): المتطمبات االختيارية .2

الساعات 
 المعتمدة

 رمز و رقم المساق اسم المساق

 726ص  المركبات الحمقية غير المتجانسة  2

 735ص  كروماتوغرافي 2

 أ 779ص  مواضيع خاصة أ 3

 ب 779ص  مواضيع خاصة ب 2

 ج 779ص  مواضيع خاصة ج 1

 780ص  مواضيع مختارة في الكيمياء الطبية 2

 781ص  كيمياء طبية متقدمة 2

 782ص  تصميم الدواء المتقدم 2

   783ص  أيض الدواء                    2

   784ص  تكنولوجيا اإلشعاع المتقدمة 2

 785ص  اإلنزيمات و عمل األدوية 2

( م  ترام  أخرى لتنا ارتثنام تتطتن  800أو  700( تافاخ ماتماج م  مست ى )3يج ز ليطالة دراتح ما ال يسيا ف  ) *

 الاراتيح لم يارتتا الطالة تاتقا تقرار م  فميا لييح الاراتاخ الاييا تنا  فيى ت صي  لجنح القسم وتنسية لجنح الكييح.

 

 
 بنجاح وبواقع صفر ساعة معتمدة. 798اجتياز االمتحان الشامل المقرر ص  .3

 



 

 

                                                            

 
 

 / العقاقيرالكيمياء الطبية والعقاقيـــــرالخطت الذراسيت لمنح درجت الماجستير في 

 

( منن  لييننح الاراتنناخ الاييننا  فنني جاماننح الاينن   تخصااص )عقاااقيرالكيمياااء الطبيااة والعقاااقير تمنننخ درجننح الماجسننتير فنني 

 والتكن ل جيا األردنيح شريطح ما ييي:

 

التقيننا تالوننروم المنعنن ا فييتننا فنني تاييمنناخ ترنننام  الماجسننتير فنني الجاماننح العننادرج فنن  مجينن  الامنناا   .1

   .8/8/2006( تتاريخ 492/2006تم جة قرار رقم )

 ح في أدا المساري  التاليي :( تافح ماتماج تنجا34اتما  ) .2

 
 ويشمل مسار الرسالة: أوال:

 ( ساعة معتمدة كما يمي              13ويخصص لها ): تطمبات إالجباريةمال .1

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 1 ندوة  709ص 

 2 طرق و أساليب البحث  720ص 

 3 كيمياء عضوية صيدالنية متقدمة 721ص 

 3 ودوائية تحميل نواتج طبيعية 722ص 

 2 الكيمياء الفراغية 723ص 

 2 مختبر فصل و تشخيص المركبات العضوية 727ص 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 اعة معتمدة من المساقات التالية*( س12ويخصص لها ): المتطمبات االختيارية .2

الساعات 
 المعتمدة

 رمز و رقم المساق اسم المساق

 725ص  تشييد عضوي متقدم 3

 730ص  مواضيع مختارة في العقاقير 2

 731ص  المتقدمة كيمياء النواتج الطبيعية 3

 732ص  تشييد حيوي متقدم 3

 733ص  تشخيص و تصنيف النباتات الطبية 2

 734ص  تحميل و فصل النواتج الطبيعية 2

 735ص  كروماتوغرافي 2

 736ص  الرقابة النوعية لمنباتات الطبية 2

 أ 779ص  مواضيع خاصة أ 3

 ب 779ص  مواضيع خاصة ب 2

 ج 779ص  مواضيع خاصة ج 1

 785ص  اإلنزيمات و عمل األدوية 2

  م  ترام  أخرى لتا ارتثام تتطتن  (800أو  700( تافاخ ماتماج م  مست ى )3يج ز ليطالة دراتح ما ال يسيا ف  ) * 

 الاراتيح لم يارتتا الطالة تاتقا تقرار م  فميا لييح الاراتاخ الاييا تنا  فيى ت صي  لجنح القسم وتنسية لجنح الكييح.

 

 ( ساعاث معتمذة9( بىاقع ) 799إعذاد وتقذيم الرسالت ) ص  .3
 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 9 رتالح الماجستير أ 799ا 

 6 رتالح الماجستير ب 799ا 

 3 رتالح الماجستير ج 799ا 

 0 رتالح الماجستير د 799ا 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 مسار االمتحان الشامل:  ثانيا:
 هي ( ساعة معتمدة22ويخصص لها ): متطمبات إجبارية .1

 رمز و رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 709ص  ندوة  1

 720ص  طرق و أساليب البحث  2

 721ص  كيمياء عضوية صيدالنية متقدمة 3

 722ص  تحميل نواتج طبيعية ودوائية 3

 723ص  الكيمياء الفراغية 2

 725ص  تشييد عضوي متقدم 3

 727ص  مختبر فصل و تشخيص المركبات العضوية 2

 728ص  مشروع بحث 3

 732ص  تشييد حيوي متقدم 3

 

 اعة معتمدة من المساقات التالية*( س12ويخصص لها ): المتطمبات االختيارية .2

 رمز و رقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

 730ص  مواضيع مختارة في العقاقير 2

 731ص  المتقدمة كيمياء النواتج الطبيعية 3

 733ص  تشخيص و تصنيف النباتات الطبية 2

 734ص  تحميل و فصل النواتج الطبيعية 2

 735ص  كروماتوغرافي 2

 736ص  الرقابة النوعية لمنباتات الطبية 2

 أ 779ص  مواضيع خاصة أ 3

 ب 779ص  مواضيع خاصة ب 2

 ج 779ص  مواضيع خاصة ج 1

 785ص  اإلنزيمات و عمل األدوية 2

أخرى لتا ارتثام تتطتن  ( م  ترام  800أو  700( تافاخ ماتماج م  مست ى )3يج ز ليطالة دراتح ما ال يسيا ف  ) * 

 لم يارتتا الطالة تاتقا تقرار م  فميا لييح الاراتاخ الاييا تنا  فيى ت صي  لجنح القسم وتنسية لجنح الكييح. الاراتيح 

 
 . بنجاح وبواقع صفر ساعة معتمدة 798اجتياز االمتحان الشامل المقرر ص  .3

 



 

 وصف المساقات
 

 واحدة(معتمدة )ساعة : ندوة 709ص 
ييدف ىذا المساق إلى تعميم طمبة الماجستير كيفية البحث في المراجع و المجالت الكيميائية أو العقاقير و كيمياء 
النواتج الطبيعية، عن موضوع معين في ىذه المجاالت و كتابة تقرير عممي عنو و كذلك عرض الموضوع شفييًا 

 باستعمال الوسائل الحديثة. 
 

 معتمدتان( )ساعتان :طرق البحث 720ص 
كما تجرى مناقشة التطبيق  ،يسعى ىذا المساق إلى تزويد الطمبة بالمعرفة والخبرات الالزمة إلجراء البحث العممي

 العممي لألوجو المختمفة من المشاكل البحثية التي تصادف الباحث.
 

 معتمدة(ساعات  3) :كيمياء عضوية صيدالنية متقدمة 721ص 
، حيث يتناول المساق دراسة شاممة لمكيمياء  اضيع المختمفة في الكيمياء العضويةيعتبر ىذا المساق مقدمة لممو 
، وتفاعالتيا  كما يدرس طرق تشييد ىذه المركبات  ، وتسمية المجموعات الوظيفية فييا، الفراغية  لممركبات العضوية 

 مع مناقشة مستفيضة حول آلية التفاعالت.
 

 معتمدة(ساعات  3):  تحميل نواتج طبيعية ودوائية 722ص 
، والتحميل NMR باستخدام الرنين النووي المغناطيسي ،  يتناول ىذا المساق التحميل الكيفي لممركبات الفعالة حيوياً 

، والتفريق الموني   (Liquid Chromatography)والتفريق الموني بالسائل،  IR, UV, MSالطيفي الكتموي 
  ، LC/NMR,  LC/MS, GC/MS: مثل، في تقنيات التحميل المزدوجة كما يبحث ىذا المساق  ،  (GC)الغازي

 كما يجري التركيز عمى النواحي الكمية من ىذه التقنيات.
 

 معتمدتان( )ساعتان: الكيمياء الفراغية 723ص 
لتفريق وا (Chiralty) والتفريق باستعمال انحراف االستقطاب ،يغطي ىذا المساق الكيمياء الفراغية لممركبات العضوية

وتحميميا، والتماكب  (diastereomers)والمتماكبات  ،(enantiomers)بين المتماثالت 
كما يتعرض  ،(Geometrical isomerism)والتماكب اليندسي  ،(Conformational isomerism)يالتشكيم

تجرى  لذلك، ةضافإ وتصميم الدواء، ،(Stereoselective Synthesis)المساق إلى التشييد المكعبي االصطفائي 
 والقياس الطيفي لالنحراف االستقطابي المطمق والنسبي. ،(Stereoselectivity)مناقشة طبيعة المكعبية االصطفائية 

 معتمدة(ساعات  3): كيمياء عضوية فيزيائية متقدمة  724ص 
وحركيات  اعالت الكيميائية،وآلية أىم التف ،يغطي ىذا المساق المعمومات المتطورة حول التركيب الكيميائي والروابط

ويجري التركيز في المساق بصورة خاصة عمى الظواىر التجريبية  ،والقموية العضوية والمركبات الحمضية، التفاعل،
 لسموك المركبات العضوية الكيميائي.

 
 معتمدة(ساعات  3): تشييد عضوي متقدم 725ص 



 

ويجري التركيز عمى التشييد المكعبي  واستخداميا في التشييد،يناقش ىذا المساق بالتفصيل التفاعالت العضوية 
 مختارة لمتشييد الكامل. ةكما ينا قش المساق أمثم ،االصطفائي

 
 معتمدتان( )ساعتان :المركبات الحمقية غير المتجانسة 726ص 

وتشييد  والتسمية والصفات الفيزيائية، ،يغطي ىذا المساق أساسيات المركبات الحمقية غير المتجانسة من حيث التركيب
مع تركيز خاص عمى المركبات الحمقية غير المتجانسة  وتفاعالتيا، المركبات الشحمية والمركبات الحمقية غير المتجانسة

 عن تشييد مركبات دوائية حمقية. ةويعطي المساق أمثم ،الخماسية والسداسية وغيرىا
 

 معتمدتان( )ساعتان :لعضويةمختبر فصل وتشخيص المركبات ا 727ص 
والى التعرف المنيجي عمى  إلى تعميم طرق فصل األمزجة العضوية،، ييدف ىذا المساق العممي لمكيمياء العضوية

 حسب صفاتيا الفيزيائية والكيميائية والطيفية. المركبات العضوية،
 

 معتمدة(ساعات  3) :مشروع بحث 728ص 
ويجب  ،وتعريف المركبات العضوية وعزل، في البحث، وتشييد، جديدة عن أفكاريضم ىذا المساق البحث في المراجع 

 عن نتائج البحث. تقريراً يقّدم و ويعطييا، محاضرة يعدَّ عمى الطالب أن 
 

 معتمدتان( )ساعتان :مواضيع مختارة في العقاقير 730ص 
واختيار  ،مثل مراقبة الجودة النوعية طبية،المتعمقة باألعشاب ال، لقد جرى تصميم ىذا المساق ليغطي النواحي الحديثة

نتاجيا.وتنظيميا،  المواد الخام، ووضع المعايير، وتسجيل واالستخالص، ،األعشاب  وا 
 

 معتمدة(ساعات  3): كيمياء النواتج الطبيعية المتقدمة 731ص 
حويل المركبات الكيميائية بطريقة ت ومن ىذه المواضيع: ،المساق المواضيع الحديثة المتعمقة بالنواتج الطبيعيةىذا يدرس 

ويجرى التركيز  ،والمركبات الطبيعية المائية والمنتجات الثانوية لألحياء الدقيقة، والفطريات، والطحالب، ،ميكروبيولوجية
 وتجزيئيا. عمى فصل المواد الطبيعية

 
 معتمدة(ساعات  3): تشييد حيوي متقدم 732ص 

العمل طرق و  ،ويجرى التركيز عمى طرق التشييد الحيوي، الطبيعية من ناحية تشييدىا الحيوييتداول ىذا المساق المنتجات 
 ضافة إلى ذلك تجري دراسة آلية عمل األنزيمات.وباإل التي تقود إلى األصناف الرئيسية لمنواتج الطبيعية، و،وخطوط ووآليات

 
 (معتمدتان ساعتان) :تشخيص وتصنيف النباتات الطبية 733ص 
وأسس  كما يغطي ىذا المساق تسمية النباتات،، )ذوات الفمقة وذوات الفمقتين  ياوكاسيات ص وتصنيف عاريات البذور،تشخي

 ىذا التصنيف.
 

 معتمدتان( )ساعتان: مختبر فصل و تحميل النواتج الطبيعية  734ص 



 

مثل طرق  كيمياء العقاقير،والمتعمقة بأبحاث  ذات األىمية المعينة، يغطي ىذا المساق العممي الطرق الخاصة،
، والتفريق الموني عمى الطبقة (Open Column Chromatography)والتفريق الموني عمى العمود المفتوح  ،االستخالص

 .HPLC, GC, GC/MS, LC/MSوالطرق التحضيرية ألجيزة  ،(TLC)الرقيقة 
 

 معتمدتان( )ساعتان: كروماتوغرافي 735ص 
ء طمبة الماجستير معمومات نظرية شاممة لمعظم الطرق و التقنيات الحديثة في ىذا المساق مصمم إلعطاييدف 

 الكروماتوغرافي. باإلضافة غمى ذلك فالمساق يناقش بعض تطبيقات الكروماتوغرافي الحديثة.
 

 معتمدتان( )ساعتان: الرقابة النوعية لمنباتات الطبية 736ص 
، ، وطرق أخذ النماذجالعشبية، كما يبحث في فحص واختبار ىذه المواديغطي ىذا المساق األوجو المتعمقة باألدوية 

كما يناقش ىذا المساق طرق خزن ، ، وفحوصات كشف الغش والتموثوالتحميل الكمي والكيفي، والفحص العياني والمجيري
 ياىذه النباتات وحفظ

 
 (معتمدة ساعات 3): مواضيع خاصةأ  779ص 

 العموم الصيدلية المتقدمة.مناقشة بعض المواضيع الخاصة في 
 

 معتمدتان( )ساعتان: مواضيع خاصةب  779ص 
 مناقشة بعض المواضيع الخاصة في العموم الصيدلية المتقدمة.

 
 )ساعة معتمدة واحدة( :مواضيع خاصةج 779ص 

 مناقشة بعض المواضيع الخاصة في العموم الصيدلية المتقدمة.
 

 معتمدتان( )ساعتان :الطبيةمواضيع مختارة في الكيمياء  780ص  
والكيمياء ، مثل تصميم الدواء عمى الحاسوب، وجو الحديثة في الكيمياء الطبيةاأل ، الستكشافتصميم ىذا المساق تم

 وأصناف األدوية الحديثة.، التوافقية
 

 معتمدتان( )ساعتان :كيمياء طبية متقدمة 781ص  
مناقشة مستفيضة  إجراء الطبية واكتشاف األدوية. و كذلك يتضمن المساقيتداول المساق االتجاىات الحديثة في الكيمياء 

دراسة مسيبة لممواضيع المتقدمة في  سيتم اجراءكما . والعالقة الكمية بين التركيب والفعالية الدوائية لنظريات المستقبالت،
 أيض المركبات.

 
 
 
 
 معتمدتان(  )ساعتان :تصميم الدواء المتقدم 782ص  



 

كما يغطي المساق تصميم  ، وتطبيقات ذلك، المساق المداخالت الجديدة في تصميم الدواء من الناحية العممية يغطي ىذا 
جراءو  ، الدواء عمى الحاسوب  مناقشة تفصيمية لبعض األمثمة عمى تصميم األدوية. ا 

 
 معتمدتان( )ساعتان :أيض الدواء 783ص  

، باإلضافة يايض وآلية تفاعالتويناقش بشكل مسيب أطوار نواتج األ ،ييدف ىذا المساق إلى دراسة مسار أيض الدواء
 وعمى األنظمة األنزيمية المؤثرة في أيض الدواء. يض الدواء،ألذلك فانو سيجرى تمحيص العوامل المؤثرة عمى 

 
 معتمدتان( )ساعتان :تكنولوجيا اإلشعاع المتقدمة 784ص 

والصناعة الصحية.  وسيجرى ، والطب ، ولوجيا اإلشعاع في الصيدلة يغطي ىذا المساق مختمف األوجو الحديثة لتكن
 التركيز عمى استعمال النظائر واألدوية المشعة في التشخيص والمعالجة.

 
 معتمدتان( )ساعتان :اإلنزيمات و عمل األدوية 785ص 

نتقالية، شبييات مسار التفاعل يغطي ىذا المساق المواضيع التي تتعمق بآلية تثيبط اإلنزيمات مثل شبييات الحالة اال
 المثبطات المعتمدة عمى آلية عمل اإلنزيم غير القابمة لإلنفكاك.و 

 

 (معتمدة )صفر ساعة االمتحان الشامل: 798ص 
ٌتم فً هذا المساق عقد امتحان ٌشتمل على كل المواضٌع التً درسها الطالب خالل برنامجه األكادٌمً سواء كانت هذه 

و ٌشرف علٌه عدد من األساتذة  الصٌدلةالمواضٌع مطروحة داخل الكلٌة أو خارجها. ٌعقد هذا االمتحان داخل كلٌة 
 المتخصصٌن فً الكلٌة.

 

 (معتمدة ساعات 9): رسالة الماجستير 799ص 
ٌتم فً هذا المساق إجراء األبحاث الفردٌة تحت إشراف أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء لجنة رسالة الماجستٌر والتً 
تؤدي إلى استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر من خالل تحضٌر وإجراء البحث وعرض ومناقشة النتائج 

 النهائٌة.

 
 

 


