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 الخطت الذراسيت لونح درجت الواجستير في العلىم الحياتيت التطبيقيت
 

 

لتطجُقُخ هي كلُخ الذراسبد العلُب فٍ خبهعخ العلىم والتكٌىلىخُب األردًُخ شرَطخ توٌر درخخ الوبخستُر فٍ العلىم السُبتُخ ا

 هب َلٍ:

 

 التقُذ ثبلشروط الوٌظىص علُهب فٍ تعلُوبد ثرًبهح الوبخستُر فٍ الدبهعخ الظبدرح      .1

 م .8/8/2006( ثتبرَخ 492/2006عي هدلس العوذاء ثقرار رقن )            

 ح ثٌدبذ فٍ هسبر الرسبلخ كوب َلٍ:( سبعخ هعتوذ34اتوبم ) .2

 

 -( ساعت هعتوذة كوا يلي:11أوال:  الوتطلباث اإلجباريت ويخصص لها )

 الساعاث الوعتوذة اسن الوساق رهز  الوساق

 3 علن الوٌبعخ الوتقذم 434ة 

 3 كُوُبء زُىَخ 441ة 

 3 ثُىلىخُب خسَئُخ  442ة 

 1 ًذوح  495ة 

 3 طرق ثسث  494ة 

 1 تطجُقبد السبسىة  400ى م 

 2 ازظبء زُىٌ هتقذم  430ر 

 

 ( ساعت هعتوذة هن الوساقاث التاليت*:9ثانيا: الوتطلباث االختياريت ويخصص لها )

 الساعاث الوعتوذة اسن الوساق رهز الوساق

 3 علن الخلُخ الوتقذم  412ة 

 3 اغشُخ خلىَخ  413ة 

 3 كُوُبء اًسدخ هتقذم  415ة 

 3 لجُئخ الوتقذم علن ا 428ة 

 3 ازُبء دقُقخ هتقذم  431ة 

 3 فُروسبد خسَئُخ 432ة 

 3 طفُلُبد خسَئُخ  433ة 

 3 تٌظُن التعجُر الدٌٍُ  443ة 

 3 وراثخ ازُبء دقُقخ هتقذم  444ة 

 3 وراثخ اخٌخ هتقذم  445ة 

 3 التشخُض الدسَئٍ لالهراع الىراثُخ  446ة 

 3 وراثخ اًسبى هتقذم 444ة 

 3 هىضىعبد خبطخ  491ة 

 3 اًسدخ ًجبتُخ وزُىاًُخ هتقذم 492ة 

( هي ثراهح أخري لهب  800أو 400( سبعبد هعتوذح هـــي هستــــــــىي )3* وَدىز للطبلت دراسخ هب ال َسَذ عي )

 ن.ارتجبط ثخطته الذراسُخ لن َذرسهب سبثقب ثقرار هي عوُذ الذراسبد العلُب ثٌبء علً تىطُخ لدٌخ القس
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 ( ساعاث هعتوذة.9( بىاقع )999ثالثا: إعذاد وتقذين الرسالت )ب 

 اسن الوساق رهز الوساق

 

 الساعاث الوعتوذة

 9 رسبلخ هبخستُر أ 499

 6 رسبلخ هبخستُر ة 499

 3 رسبلخ هبخستُر ج 499

 0 رسبلخ هبخستُر د 499
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 وصف المساقات
 

 ساعات معتمده(  3)علم الخلية المتقدم:   217ب 
ٌتضمن المساق دراسة التركٌب الخلوي والوظٌفً واألغشٌة الخلوٌة وعملٌات النقل من خاللها وطرق إرتباط الخالٌا، كما 
ادة ستدرس عضٌات الخلٌة بشكل مفصل ، دراسة السٌتوبالزم والبروتٌناات التاً تادخل تاً تركٌباة، الاركاة الخلوٌاة والما

الماٌطة بالخالٌا، تعرف الخالٌا على بعضها البعض والتصاقها، اإلنزٌمات المتواجادة علاى ساطل الخالٌاا وانتقاال الخالٌاا 
ووظٌفة الخالٌاا العصابٌة واساساٌات الخالٌاا السارطانٌة ودور الخالٌاا تاً المناعاةت  كماا ساتقدم اوراق علمٌاة ادٌ اة ٌقاوم 

 الطلبة بإلقائها تً هذا المساقت
 

 (ساعات معتمده 3اغشيه خلويه:  ) 213ب  
ٌدرس هذا المساق بٌولوجٌاا اغغشاٌة، وٌيطاً تركٌاب و لٌاة عمال الباروتٌن تاً اغغشاٌة، كٌفٌاة نشاوخ اغغشاٌة الخلوٌاة، 
وكذلك الشكل ال ال ً اغبعاد واستقرار البروتٌنت وٌتضمن المسااق اٌضاا  لٌاة تالاام اغغشاٌة وانقساامها ودخاول وخارو  

 من خالل اغغشٌة الخلوٌةتالدهون 
 
 ساعات معتمدة( 3كيمياء انسجه متقدم: )  217ب

ٌيطً هاذا المسااق الطارق المتقدمات للت بٌات والتاضاٌر لالنساجة الاٌوانٌات والنباتٌات بإساتخدام المجهار الضاوئً والمجهار 
اوٌات النساٌجٌت، كماا ٌتضامن اغلكترونً، وٌتضمن دراسة الطرق المختلفت للمواد المرضاٌت وغٌار المرضاٌت باالطرق الكٌم

 المسااااق الطااارق المناعٌااات الخلوٌااات لدراساااة اغنساااجت باغضااااتت الاااى التقطٌااا  النساااٌجً بالتجمٌاااد وباااالمجهر المشااا 
Fluorescence Microscope)ت) 

 
 ساعات معتمدة( 3علم البيئة المتقدم: ) 277ب 

ة الجماعات والتفاعل بٌن اغنواع المتشاابهة والمختلفات ٌركز هذا المساق على قضاٌا بٌئٌة هامت م ل مفهوم الدور ودٌنامٌكٌ
 واستراتٌجٌات التكا ر بمفهومها البٌئً وبٌولوجٌا الجزر والمواطن والمفاهٌم البٌئٌت الادٌ ـــة ت

 
 ساعات معتمدة(3احياء دقيقة متقدم: ) 231ب 

المساتو  الجزٌئاً، كماا ٌشاتمل علاى  تصانٌف ٌعمق هذا المساق المفاهٌم اغساسٌت تً تركٌب خالٌا اغاٌااخ الدقٌقات علاى 
اغاٌاااخ الدقٌقاات باسااتخدام التقنٌااات الادٌ اات بالمقارناات ماا  الطاارق المتبعاات تااً ذلااك ت ٌباااض هااذا المساااق اٌضااا تااً اغٌااض 

 الكٌماوي لالاٌاخ الدقٌقت على المستو  الجزٌئً باغضاتت الى دور اغاٌاخ الدقٌقت التطبٌقً تً مجال الطب والبٌئت ت
 

 ساعات معتمدة( 3فيروسات جزيئيه: ) 237ب 
ٌؤكد هذا المساق على مناقشة اغوراق العلمٌت تً موضوع الفٌروسات الجزٌئٌت اٌض ٌيطً مواضٌ  تضاعف الفٌروسات 
وتنظٌم التعبٌر الجٌنً والجٌنات المسببت للسرطان وتفاعل الفٌروساات ما  الخلٌات وجهااز المناعاة ما  التلكٌاد علاى الطارق 

 ٌئٌت الادٌ ت لمقاومة الفٌروسات تالجز
 

 ساعات معتمده(  3طفيليات جزيئيه: )  233ب 
ٌتضمن المساق دراسة الطرق الجزٌئٌت الادٌ ت لفهم العالقة باٌن الطفٌال والعائال ، وٌشاتمل علاى دراساة الطارق الجزٌئٌات 

والعائال وطارق تنظاٌم العمال الجٌناً للطفٌال  الادٌ ت وتطبٌقاتها لفهم وتفسٌر اغختالتات تً تركٌب الماده الورا ٌت للطفٌال
 وكٌفٌة تطور مقاومة الطفٌل لألدوٌت والعالجات ت

 
 ساعات معتمدة( 3علم المناعه المتقدم:  )237ب 

ٌناقش هذا المقرر الجوانب البٌولوجٌة تً جهاز المناعة، التداخل الوظٌفً للخالٌا الخاصة  بالمناعة، مقدمة عن الاساساٌة 
متلخرة، دور المناعة تً نقل األعضاخ والسرطان، واألماراض الناتجاة عان تفااعالت داخلٌاة لجهااز المناعاة، المباشرة وال

 امراض النقص المناعً المختلفةت
 

 ( ثالث ساعات معتمدة3)كيمياء حيوية:  271ب 
والتسلساال،  ٌتضاامن المساااق تركٌااب وصاافات ووظااائف األاماااض األمٌنٌااة، تركٌااب البروتٌنااات والمسسااتوٌات التركٌبٌاات

وكذلك دراسة األغشٌة البٌولوجٌة وتاضٌراألغشٌة البٌولوجٌة  الصناعٌة وتطبٌقاتها، باألضاتة إلى طرق عمل اإلنزٌماات 
 وطرق الت بٌط، وٌقوم الطلبة بإلقاخ ندوة ومناقشة اوراق علمٌة ادٌ ة بمعدل ورقة كل شهر على األقلت
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 ساعات معتمدة( 3بيولوجيا جزيئية:  ) 277ب 
ٌتضمن المساق تعرٌف الطالب بكٌفٌة التجزئة الخلوٌاة وطرٌقاة اساتخالص األامااض النووٌاة وتعرٌفهاا باساتخدام الطارق 
المختلفاااة م ااال الفصااال الكهرباااائً، وعملٌاااة التهجاااٌن لهاااذه الامااااض مااا  اامااااض موساااومة بالنظاااائر المشاااعة لااابعض 

امكانٌااة نقاال الصاافات الورا ٌااة بااٌن ممالااك متباٌنااة ماان النٌوكلٌوتٌاادات لتادٌااد مااد  التشااابت او اإلخااتالف، التعاارف علااى 
المخلوقات خصوصا بٌن الجرا ٌم والنبات اوالاٌوان، التعرف على كٌفٌة ترجمة الجٌنات الورا ٌة إلى طرز شكلٌة او إلاى  

ن اك ار ما DNAبروتٌنات والتعرف على العوامل التً تساعد تً ضبط هذه العملٌةت التعرف على كٌفٌة عمل مزٌج من الـ
من مصدر لتكوٌن جٌناات جدٌادة مصانعة والتعارف علاى كٌفٌاة الكشاف عان هاذه الجٌناات المصانعة والتعارف علاى كٌفٌاة 

( وكاذلك RFLPهضام الماادة الورا ٌاة واساتخدام األجازاخ المهضاومة للكشاف عان ماد  التشاابت او اإلخاتالف باساتخدام  
المسااق علاى عارض الطلباة لابعض المااضارات التاً ت وٌشاتمل PCRبواساطة  DNAالتعرف على طرٌقة مضاعفة الاـ

 تتعلق بالموضوعات السابقةت
 

 ساعات معتمده(  3تنظيم التعبير الجيني:  )  273ب 
ٌتضامن المسااق دراساة تنظاٌم التعبٌار الجٌناً تاً البادائٌات والطالئعٌاات علاى مساتو  النسا  الجٌناً وماا بعاده، وٌيطاً 

  الماده الورا ٌت التً قاد تاؤدي الاى زٌاادة او ا بااط التعبٌرالجٌناً ت التعبٌار الجٌناً المساق تفاعالت البروتٌنات المنظمت م
واهمٌتت تً تماٌز الخالٌا تً جسم الكائن او خالل عملٌات التطور الجنٌنًت كما ٌتناول المساق اهمٌة عوامل تنظٌم التعبٌر 

 الجٌنً تً األمراض الورا ٌت والسرطانات عند األنسان ت
 

 (ساعات معتمدة 3راثة احياء دقيقه متقدم: )و  277ب 
ان هذا المساق مصمم لرت  مستو  تقدٌم المفاهٌم اغساسٌت والتطبٌقٌت عن نموالخالٌا وتكا رها وتخصصها لالاٌاخ الدقٌقات 
ت وذلك من خالل تقدٌم المستجدات من اغستكشاتات والتقنٌات الخاصت بهذا الجانبت كما ٌاتوي على شرح اساس وتطبٌقاا

اادض النظرٌات عن الاامض النووي المٌكروبً وما توصل العلم من تعامالت م  هذا الماادة وعان طبٌعاة عمال الجٌناات 
 والتقنٌات الاٌوٌت المعتمده على ذلكت 

 
 ساعات معتمدة( 3)أجنـــــه متقدم:     وراثة 277ب 

الكائناات الاٌاة م ال ذباباة الخال، الضافدع ، قنفاذ  ٌركز هذا المساق على دراسة المراال الجٌنٌة المختلفاة لعادة نمااذ  مان
البار وال دٌٌات وغٌرها، كما وٌعالج المساق دور العوامل الستٌوبالزمٌت المخزنة تً البوٌضة تً عملٌات التطور الجٌنٌت 

الجٌنااات األولااً لهااذه الكائناااتت سااٌتم معالجااة التطااور لهااذه الكائنااات بااالمنظور العلمااً الااادٌض والااذي ٌرتكااز علااى دور 
وتفاعالتها تً السٌطرة على هذه المراال والوساائل الجزٌئٌات الادٌ اة لدراساة التعبٌار الجٌناً للخالٌاا الجٌنٌاة تاً مختلاف 

 مراال التطور ت
كما ٌتضمن المساق قراخات لألبااض والمشورات العلمٌة الادٌ ة، وٌتوق  من الطالاب كتاباة ورقاة علمٌات وإلقااخ مااضاره 

   المرتبطة تً المســاق تتً إاد  المواضٌ
 

 (ساعات معتمدة 3التشخيص الجزيئي لالمراض الوراثيه: ) 277ب 
  PCRٌيطً هذا المساق الطرق التشخٌصٌت المختلفت لالمراض الورا ٌت م ل : الفاوصات البٌوكٌمٌائٌت و 
 ض توعن طرٌق شجرة العائلت، وٌطلب من كل طالب تقدٌم ندوه تً موضوع ادٌض واعداد ورقة با

 
 ساعات معتمدة( 3وراثة انسان متقدم:  )  272ب

اغماراض الورا ٌاة، الفاوصاات الورا ٌاة، وكاذلك ٌادرس تطاور الجناٌن والفاوصاات  ٌكتشف هذا المساق ورا ة اغنسان،
الالزمااة خااالل هااذه المرالااةت وسااٌيطً المساااق المواضااٌ  التالٌة:اغسااس الورا ٌااة غنتقااال الصاافات الورا ٌااةت اغسااس 

روموسااومٌة غنتقااال الجٌناااتت مشااروع الجٌنااوم البشااري والطاارق الادٌ ااة لترتٌااب الجٌنااوم البشااري ورساام خرٌطااة الك
لتتاغمراض اغنسانٌة الورا ٌةت اخالقٌات الفاوصاات الورا ٌةتالفاوصاات الجٌنٌاة لمعرتاة وجاود اغماراض الورا ٌاة تاى 

 تاغجنت قبل الوغدة
 

 تمدة(ساعات مع 3موضوعات خاصة:  ) 291ب 
ٌعتمد هذا المساق على مواض  اخر  غٌر واردة ضمن المساقات الموصوتة،  كما ٌتطرق الى دراسة موضاوعات ادٌ اة 

 ومختلفة تهدف الى رت  المستو  العلمً للطلبةت
 

 (ساعات معتمدة 3)  انسجه نباتيه و حيوانيه متقدم: 297ب 
لاٌوان والنبات وسٌشمل قسمٌن اٌض ٌعطى القسم الاٌوانً تً ٌهدف هذا المساق غعطاخ تكرة نظرٌة وعملٌة عن خالٌا ا

كلٌااة العلااوم الااذي ٌباااض انشاااخ الخالٌااا اغولٌااة ومقارنتهااا بالخالٌااا الساارطانٌة القابلااة للتكااا ر بشااكل غٌاار ماااددتكما ٌركااز 
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ت وساٌقوم كال طالاب المساق على الطرق المتبعة تً زراعاة الخالٌاا، ادامتهاا، تخزٌنهاا والمااتظاة علٌهاا مان المٌكروباات
بمشروع مصير ٌتضمن اجراخ بعض التجارب على الخالٌاا وباضااتة ماواد كٌمٌائٌاة قابلاة اوماد اة للطفارات ودراساة ماا 

 ٌاصل للخالٌا من انقسام او موت من خالل طرق متبعة تً تقانات اغنسجةت
 

 ندوة: )ساعة معتمدة( 297ب 
وٌقااوم كاال طالااب بتقاادٌم ناادوه تااً مواضااٌ  العلااوم الاٌاتٌااة وذلااك  ٌااتعلم الطالااب تااً هااذا المساااق كٌااف ٌكتااب خطااة باااض

 باإلعتماد على األوراق العلمٌة الادٌ ةت 
 

 ساعات معتمدة( 3طرق بحث: ) 292ب 
ٌتعلم كل طالب تً هذا المساق كٌفٌة  كتابة التقرٌرالعلمًت وٌهدف هذا المساق إلاى توجٌات طلباة الماجساتٌر لاتعلم مهاارات 

زمة لدراستهم، وتتضمن هذه المهارات: إستخدام المكتبة للاصول علاى المراجا  الالزماة لبااو هم ومنهاا طرق الباض الال
الملخصات البٌولوجٌة والفهارس المختلفة، كتابة التقارٌر العلمٌاة وتنظاٌم رساالة الماجساتٌر بماا تاً ذلاك إساتخدام البارامج 

وطباعاة األتاالم وقاراخة وتقٌاٌم األوراق العلمٌاة بشاكل دقٌاق، المختلفة للكمبٌوتر وكتابة الملخصات والملصاقات، تاماٌض 
كذلك قضاخ تترة تدرٌبٌة لمدة اسابوعٌن علاى األقال تاً كال مان مختبارات البااض النشاطة للتعارف علاى األجهازة وطارق 

 الباض المختلفةت 

 ساعاث هعتوذة( 9) رسالت الواجستير: 999ِب 

ثبإلثذاع وَشرف علً الطبلت عضى هُئخ تذرَس وازذ أو أكثر هي َتن اختُبر هىضىع هي اخل إعذاد أطروزخ تتظف 

خ واإلثذاع قرتجخ أستبر هسبعذ علً األقل، وعلً الطبلت القُبم ثإخراء ثسث الرسبلخ ثبلوجذأ األكبدَوٍ الوستقل والذ

 أهبم اللدٌخ الوعٌُخ. رسبلته والوٌهدُخ العلوُخ للجسث وأى ٌَبقش 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


