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 انخطت انذراسيت نًُخ درجت انًبجستيز في انعهٕو انفيشيبئيت
 

 

انذراسبث انعهيب في جبيعت انعهٕو ٔانتكُٕنٕجيب األردَيت  يٍ كهيت تيز في انعهٕو انفيشيبئيتتًُخ درجت انًبجس

 شزيطت يب يهي:

 

 انتقيذ ببنشزٔط انًُظٕص عهيٓب في تعهيًبث بزَبيج انًبجستيز في انجبيعت انظبدرة      .1

 و .8/8/2006( بتبريخ 492/2006عٍ يجهس انعًذاء بقزار رقى )            

 

 -انًسبريٍ انتبنييٍ:( سبعت يعتًذة بُجبح في أدذ 34اتًبو ) .2

 

 -مسار الرسالة ويشمل : -أوالً:
 

 -( ساعة معتمدة وهي:11متطلبات إجبارية ويخصص لها ) .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

 3 طشق س٠بض١خ فٟ اٌف١ض٠بء 101ف 

 3 ١ِىب١ٔىب والس١ى١خ 111ف 

 3 (1)اٌذ٠ٕب١ِىب اٌىٙشثبئ١خ  131ف 

 3 (١ِ1ىب١ٔىب اٌىُ ) 151ف 

 3 ١ِىب١ٔه احظبئٟ 161ف 

 1 حٔذٚ 191ف 

 

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:9متطلبات إختيارية يخصص لها ) .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
 3 اٌف١ضثبء اٌحبسٛث١ٗ 104ف 

 3 طشائك اٌف١ض٠بء اٌزدش٠ج١ٗ 105ف 

 3 ِخزجش ِزمذَ 121ف 

 3 (1)اٌذ٠ٕب١ِىب اٌىٙشثبئ١خ  132ف 

 3 اٌّغٕبط١س١ٗ ٚ اٌّٛاد اٌّغٕبط١س١ٗ 133ف 

 3 اٌف١ض٠بء اإلشعبع١خ 140ف 

 3 اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ 141ف 

 3 اٌف١ض٠بء اٌزس٠خ ٚاٌدض٠ئ١خ 144ف 

 3 ( ١ِ2ىب١ٔىب اٌىُ ) 152ف 

 3 ف١ض٠بء اٌحبٌخ اٌظٍجخ 111ف 

 3 ف١ض٠بء أشجبٖ اٌّٛطالد 112ف 

 3 اٌخال٠ب اٌشّس١خ 113ف 

 3 األغش١خ اٌشل١مخ 114ف 

 3 اٌضٛء اٌّزمذَ 181ف 

 3 اٌف١ض٠بء اٌطج١خ  183ف 

 3 ِٛضٛعبد خبطخ  195ف 
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 ( ساعات معتمدة.9إعداد وتقديم رسالة بواقع ) .3

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
 9 رسالة ماجستير أ 199ف 

 6 رسالة ماجستير ة 199ف 
 3 رسالة ماجستير ج 199ف 
 0 رسالة ماجستير د 199ف 

 
 

 -يسبر االيتذبٌ انشبيم: -ثبَيبً:

 
 -( سبعت يعتًذة ْٔي:19يتطهببث إجببريت ٔيخظض نٓب ) .1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
 3 طشق س٠بض١خ فٟ اٌف١ض٠بء  101ف

 3 ِىب١ٔىب والس١ى١خ  111ف

 3 ( 1اٌذ٠ٕب١ِىب اٌىٙشثبئ١خ )  131ف

 3 (١ِ1ىب١ٔىب اٌىُ )  151ف

 3 خحظبئ١الاب ّىب١ٔىاٌ  161ف

 3 ف١ض٠بء اٌحبٌخ اٌظٍجخ 111ف

 1 ٔذٚح  191ف

 

 -( سبعت يعتًذة يختبرْب انطبنب يٍ بيٍ انًسبقبث انتبنيت:15يتطهببث إختيبريت ٔيخظض نٓب ) .2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
 3 اٌف١ض٠بء اٌحبسٛث١خ 104ف 

 3 رح١ًٍ خٛاص اٌّٛاد  105ف 

 3 فٟ اٌف١ض٠بء ِخزجش ِزمذَ 121ف 

 3 ( 2ذ٠ٕب١ِىب اٌىٙشثبئ١خ )اٌ 132ف 

 3 اٌّغٕبط١س١ٗ ٚ اٌّٛاد اٌّغٕبط١س١ٗ 133ف 

 3 اٌف١ض٠بء االشعبع١خ 140ف 

 3 اٌف١ض٠بء ا٠ٌٕٚٛخ 141ف 

 3 اٌف١ض٠بء اٌزس٠خ ٚاٌدض٠ئ١خ 144ف

 3 دف١ض٠بء اشجبٖ اٌّٛطال 112ف 

 3 اٌخال٠ب اٌشّس١خ 113ف 

 3 االغش١خ اٌشل١مخ 114ف 

 3 اٌضٛء اٌّزمذَ 181ف 

 3 اٌف١ض٠بء اٌطج١خ 183ف 

 3 ِٛاض١ع خبطخ 195ف 

 
 

 

 85( انًقزر شزيطت اتًبو انًتطهببث االجببريت ٔاإلختيبريت بًعذل 898اجتيبس اإليتذبٌ انشبيم )ف  .3

 فًب فٕق.
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 ٔطف انًسبقبث

 
   سبعبث يعتًذة(  3):  نفيشيبء انزيبضيتا  801ف 

اٌّعةبدالد اٌزىب١ٍِةخ، طةشق اٌّزغ١ةشاد  اٌم١ُ اٌحذ٠خ ٌٍّسبئً اٌّزدبٔسخ، دٚاي خبطةخ، اٌّسةبئً غ١ةش اٌّزدبٔسةخ، داٌةخ خةش٠ٓ،  

 .اٌّزغ١شاداٌّشوجخ، عاللبد اٌزجذد ،رفبضً ٚرىبًِ 

 

 سبعبث يعتًذة( 3)   :انفيشيبء  انذبسٕبيت  804ف 

ً اٌةةٝ ١ٌةةٕىل، اٌجةةشاِح االٌٚةةٝ، اٌّعةةبدالد اٌزفبضةة١ٍخ اٌعبد٠ةةخ، أٔتّةةخ حةةً اٌّعةةبدالد، رح١ٍةةً  اٌّعط١ةةبد، اٌّعةةبدالد  اٌّةةذخ  

 .ٚاٌزشث١ع اٌزفبض١ٍخ اٌدضئ١خ، االلزشأبد اٌخبطخ  ٚطشق اٌسزٛوب س١زه

 

اٌّدةةب٘ش، اٌّط١بف١ةةٗ، اٌف١ض٠ةةبء اٌزدش٠جةةٗ ٚطةةشق اٌزح١ٍةةً، اسةةزخذاَ  سللبعبث يعتًللذِ( 3)  :تذهيللم خللٕاص انًللٕاد 805ف 

 رح١ًٍ اٌج١ٕٗ اٌجٍٛس٠ٗ، اٌزح١ًٍ االسبسٟ ٌٍعٕبطش، اٌزح١ًٍ اٌحشاسٞ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3)    :انفيشيبء  انكالسيكيت  811 ف

ثةة١ٓ خسةة١ّٓ ، ِعبٌدةةخ  حشوةةخ   اٌزغةةب٠ش، ِشةةىٍخ  اٌمةةٛح اٌّشوض٠ةةخ ِشاخعةةخ  ٌٍّجةةبدٜء  االسبسةة١خ، ِعةةبدالد الغةةشأح  ِٚجةةذأ  

 .بسئٗ ، ِعبدالد  ٘ب١ٍِزْٛ ٌٍحشوخ، االٔزمبالد   اٌمب١ٔٛٔخ ، اال٘زضاصاد  اٌجس١طخاالخسبَ اٌد

  

  سبعبث يعتًذة( 3) : يختبز يتقذو   821ف 

ردةةبسة فةةٟ اٌف١ض٠ةةبء  ا٠ٌٕٚٛةةخ اٌىشةةع عةةٓ االشةةعبعبد  ا٠ٌٕٚٛةةخ ٚرحذ٠ةةذ اٌخظةةبئض ا٠ٌٕٚٛةةخ، ردةةبسة  فةةٟ دسخةةخ اٌحةةشاسح 

  .إٌّخفضخ ٚف١ض٠بء اٌحبٌخ اٌظٍجخ

 

 سبعبث يعتًذة(   3)    :(1بييكب  انكٓزببئيت )يُانذ  831ف 

اٌىٙشثةةبء اٌسةةبوٕخ، ِعةةبدالد  ثٛاسةةٓ ، ٔتش٠ةةخ خةةش٠ٓ، طش٠مةةخ االخ١ٍةةخ ، ِسةةةٌخ اٌشةةشٚط   اٌحذ٠ةةخ فةةٟ االحةةذا ١بد اٌىبسر١ض٠ةةخ   

اصي اٌّغٕبط١سة١خ اٌسةبوٕخ، اٌدٙةذ ٚاٌىش٠ٚخ ٚاالسطٛا١ٔخ ، اٌذٚاي اٌزٛافم١خ  اٌىش٠ٚخ، دٚاي  ثسً،ِفىٛن ِزعذد االلطبة ، اٌعٛ

االردةةةبٟ٘، اٌعةةةضَٚ  اٌّغٕبط١سةةة١خ ِعةةةبدالد ِبوسةةة٠ًٛ ٌٍّدةةةبالد اٌّزغ١ةةةشح فةةةٟ اٌةةةضِٓ، حفةةة  اٌةةةضحُ ٚاٌطبلةةةخ، االِةةةٛاج 

 .اٌىٙشِٚغٕبط١س١خ اٌّسز٠ٛخ

 

 سبعبث يعتًذِ( 3):    (2بييكب انكٓزببئيّ )يُانذ 832ف

ِسةبس اٌّٛخةٗ س١ٗ اٌّزغ١شح فٟ اٌضِٓ ،االِةٛاج اٌّسةز٠ٛٗ ٚأزشةبس اٌّٛخةٗ، ِعبدالد ِبوس٠ًٛ ٌٍّدبالد اٌىٙشثبئ١ٗ ٚاٌّغٕبط١

 ٚاٌط١ٕٓ  ، االٔتّٗ اٌج١سطٗ ٌالشعبع ٚ االسزطبسٖ ٚاٌح١ٛد ، االشعبع ِٓ اٌشحٕبد اٌّزحشوٗ.

 

 سبعبث يعتًذِ( 3) ُبطيسيّ غانًغُبطيسيّ ٔانًٕاد انً 833ف 

ٌّةةٛاد اٌذ٠بِغٕبط١سةة١ٗ، اِةةذخً اٌةةٝ اٌّةةٛاد اٌّغٕبط١سةة١ٗ ٚاٌطةةشق اٌع١ٍّةةٗ ٌحسةةبة اٌزّغةةٕظ، أٔةةٛاع اٌّةةٛاد اٌّغٕبط١سةة١ٗ، ٔتش٠ةةخ 

سةةى١ٗ ٚإٌتش٠ةةٗ اٌى١ّةةٗ ٌٍّةةٛاد اٌجبساِغٕبط١سةة١ٗ،ِجذا اٌزفبعةةً اٌّزجةةبدي ٌٙةةب٠ضٔجشظ ٚٔتش٠ةةخ فةةب٠ل، ٔتش٠ةةبد اٌّةةٛاد الإٌتش٠ةةٗ اٌى

فشِٚغٕبط١سةة١ٗ، اٌتةةٛا٘ش اٌّغٕبط١سةة١ٗ ٚاعزّةةبد اٌزّغةةٕظ عٍةةٝ االردةةبٖ ٚاٌشةةىً سةة١ٗ ٚ ااالٔزةةٟ سةة١ٗ ٚاٌفش٠ّغٕبط١اٌفشِٚغٕبط١

 ، ٔضش٠خ اٌح١ٛص.اٌجٍٛسٞ

 

 سبعبث يعتًذة( 3)   :بء االشعبعيتانفيشي 840ف 

أةةٛاع االٔحةةالالد االشةةعبع١خ، رفبعةةً شةةحٕخ اٌدسةة١ّبد ِةةع اٌّةةبدح ،وشةةع االشةةعبعبد، اٌدشعةةبد االشةةعبع١خ، اٌزةةة ١شاد  

 .اٌى١ّ١بئ١خ ٚاٌج١ٌٛٛخ١خ ٌالشعخ، حذٚد اٌزعشع، دٚسح اٌٛلٛد إٌٛٚٞ، اداسح  اٌّخٍفبد ا٠ٌٕٚٛخ

 

 سبعبث يعتًذة(   3)   :فيشيبء انُٕٔيتان  841ف 

٠ٛٔخ(، االشىبي ٚاالحدبَ ا٠ٌٕٚٛخ، عةضَٚ االلطةبة، ّٔةٛرج اٌمشةشح  ٚاٌحةبالد اٌّدزّعةخ، االخٙةضح ٚاٌطةشق  -اسزطبسح )٠ٛٔخ 

  .بء ا٠ٌٕٚٛخفٟ اٌف١ض٠

 

 سبعبث يعتًذة(   3)     :انفيشيبء انذريت ٔانجشيئيت 844ف 

  .اٌزظح١حبد إٌسج١خ ٌالط١بف اٌزس٠خ غ١ش إٌسج١خ، ثشاِح االصدٚاج، االسزمطبة، االٔزمب١ٌخ االشعبع١خ ، اٌزظبدِبد اٌزس٠خ  
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 سبعبث يعتًذة( 3)  :  (1ييكبَيك انكى )  851ف 

سة١خ ١ٌٍّىب١ٔىةب اٌّٛخ١ةخ، خّةع اٌةضخُ اٌةضاٚٞ، د٠ٕب١ِىةب االٔتّةخ راد اٌّسةز١٠ٛٓ، فشاغةبد اٌّزدٙةبد  ِشاخعخ اٌّفب١ُ٘  االسب 

 .اٌخط١خ، د٠ٕب١ِىب اٌىُ، اٌذٚساْ ٚع١ٍّبد اٌزّب ً

 

 سبعبث يعتًذة( 3)  :(2ييكبَيك انكى )  852ف  

سةةبَ اٌّزشةةبثٙخ،   اٌفٛرةةْٛ ٚاٌّدةةبي االضةةطشاة اٌةةال ص١ِٕةةخ، ٔتش٠ةةخ  االضةةطشاة اٌض١ِٕةةخ ، ٔتش٠ةةبد اٌزشزذ،االخ ٔتش٠ةةخ 

 .اٌىٙشِٚغٕبط١سٟ ، ٔتش٠بد د٠شان ٌالٌىزشْٚ

 

 سبعبث يعتًذة(   3)   :انًيكبَيكب  االدظبئيت 861ف 

ٔتش٠ةخ االحظةبء اٌى١ّةخ، ٔتش٠ةخ  أالسل  االحظبئ١خ ٌٍذ٠ٕب١ِىب اٌحشاس٠خ، ٔتش٠خ اٌع١ٕبد، اٌع١ٕبد اٌمب١ٔٛٔةخ، ٚغ١ةش اٌمب١ٔٛٔةخ، 

  .خ ٔتبَ ثٛص اٌّثبٌٟ، ٔتبَ ف١شِٟ اٌّثبٌٟ، ا١ٌّىب١ٔه االحظبئٟ ٌالٔتّخ  اٌّزفبعٍخاٌغبصاد اٌجس١ط

 

 سبعبث يعتًذة(    3)  :فيشيبء  انذبنت انظهبت 881ف 

ششائظ اٌطبلخ  ٌالٌىزشْٚ فٟ اٌجٍٛساد اٌظٍجخ، رّب ً  اٌجٍةٛساد  ِٕٚةبطك ثش٠ٍة٠ٛٓ ، طةشق اٌحسةبة اٌزمش٠ج١ةخ، االٌىزشٚٔةبد   

رفبعةً االٌىزةشْٚ ِةع اٌشةج١ىٗ ، ةةب٘شح االٔزمةبي فةٟ اٌّعةبدْ   ٌّدةبالد  د٠ٕب١ِىةب اٌشةج١ىخ ٚاٌّٛطة١ٍخ اٌحشاس٠ةخ،ٚاٌدٛس فةٟ ا

 .ٚأشجبٖ اٌّٛطالد

 

 سبعبث يعتًذة(    3)  :فيشيبء أشببِ انًٕطالث 882ف 

رىٌٕٛٛخ١ةةب رظةة١ٕع  االخٙةةضح،  إٌتش٠ةةخ  اٌف١ض٠بئ١ةةخ  االثزذائ١ةةخ الشةةجبٖ اٌّٛطةةالد، اٌخةةٛاص غ١ةةش اٌّزضٔةةخ الشةةجبٖ اٌّٛطةةالد، 

 .،  ارظبي اٌّعبدْ ِع اشجبٖ اٌّٛطالد nِع    pارظبي   

 

 سبعبث يعتًذة(   3انخاليب انشًسيت  ) 883ف 

اٌخال٠ةةب اٌشّسةة١خ ، عٕبطةةش اٌّةةبدح  اٌّجةةبدٜء اٌف١ض٠بئ١ةةخ  ٌٍع١ٍّةةخ اٌىٙشٚضةةٛئ١خ، اٌخةةٛاص االسبسةة١خ ٌٍخ١ٍةةخ اٌشّسةة١خ، رمب١ٔةةخ 

  .ّس١خ اٌس١ٍ١ى١ٔٛخ احبد٠خ  اٌجٍٛسح ٚغ١ش احبد٠خ اٌجٍٛسٖ،  اٌجٍٛسح االحبد٠خ  ِٚشوجبد  اشجبٖ اٌّٛطالداالسبس١خ، اٌخال٠ب اٌش

 

 سبعبث يعتًذة(   3)   :تقُيت االغشيت انزقيقت 884ف

خ ِشاخعخ اٌزشو١ت اٌجٍٛسٞ، اٌع١ٛة فٟ اٌجٍٛساد ، اٌمٜٛ غ١ةش إٌّزتّةخ ٚاالٔزشةبس فةٟ اٌّةٛاد اٌظةٍجخ ، طةشق عّةً االغشة١

  .اٌشل١مخ، رمب١ٔخ وشع اٌخٛاص ٌالغش١خ اٌشل١مخ

 

 سبعبث يعتًذة(   3):  انبظزيبث انًتقذيّ 881ف 

االسةزمطبة ، اٌح١ةٛد، ِعةبدالد فشصٔةً، ف١ض٠ةبء  طش٠مخ اٌّظةفٛفبد فةِٟعبدٌخ اٌّٛخٗ، ِجذأ رشاوت االِٛاج، رةذاخً اٌضةٛء،

 ٌٍّٛاد. اٌضٛء اٌغ١ش خطٟ، اٌخٛاص اٌضٛئ١ٗ اال١ٌبف اٌجظش٠ٗ،ا١ٌٍضس،

 

 سبعبث يعتًذة(   3)  :انفيشيبء انطبيت  883ف 

، ٌدض٠ئٟ  ٌزفبعً  اٌضٛء ِع اٌّبدحِشاخعخ عبِٗ ٌٍّعبٌدخ اٌضٛئ١خ، اٌٛطع اٌىالس١ىٟ ٌزفبعً اٌضٛء  ِع اٌّبدح، اٌٛطع ا

، رفبعةً ا١ٌٍةضس ِةع  اٌزم١ٕبد اٌضٛئ١خ ، ثظش٠بد االٔسدخ ، رطج١مبد عٍٝ اسزخذاَ  ثظش٠بد االٔسةدخ فةٟ اٌّعبٌدةخ اٌضةٛئ١خ

االٔسدخ، اٌّعبٌدخ اٌذ١ٔب١ِى١خ  اٌضٛئ١خ، اٌّعبٌدخ اٌضٛئ١خ  الِشاع اٌدٍذ ثٛاسطخ  االشعخ فٛق ثٕفسد١خ ، اال٘زضاصاد  فٛق 

 .(  M.Kطٛر١خ ، االحظبء اٌج١ٌٛٛخٟ ، ٔتش٠خ  )

 

 سبعت يعتًذة(  1)   :َذِٔ  891ف 

رالبحو   يهوا  ول المعلرموات   الفيزيوا  ليا بالمنشوررات العلميوة  وج مجوا يهدف هذا المساق  الى تعريف طلبة الدراسات الع
تدريب الطالب  لى القورا   الفاحةوة لحبحوا  رالتقوارير العلميوة ر تابوة المشواريي العلميوة راوطررحوة  رتقوديت المعلرموات 

حود المراضويي الحدي وة  وج أر لوى الطالوب  ل يقودت محاضور  ةنودر ل تتعلوق ب 0بمحاضر  رتجهيوز رسوا   اضيضوال الةزموة
 Reviewل  رالمرجعيوة ةPrimary Journalsالتطبيقيووة مسوت لن موول  بحوا  منشوورر   ووج الودرريات اورليووة ةالفيزيوا  

Journals0ل 

  

 (يعتًذة سبعت)طفز  :االيتذبٌ انشبيم 898ف

دةٗ األوةبد٠ّٟ سةٛاء وبٔةذ ٘ةزٖ ٠زُ فٟ ٘زا اٌّسبق عمةذ اِزحةبْ ٠شةزًّ عٍةٝ وةً اٌّٛاضة١ع اٌزةٟ دسسةٙب اٌطبٌةت خةالي ثشٔبِ

ٚ ٠شةشف ع١ٍةٗ عةذد عٍةَٛ اٌف١ض٠بئ١ةخ داخً و١ٍةخ اٌعٍةَٛ/ لسةُ اٌاٌّٛاض١ع ِطشٚحخ داخً اٌى١ٍخ أٚ خبسخٙب. ٠عمذ ٘زا االِزحبْ 

 ِٓ األسبرزح اٌّزخظظ١ٓ فٟ اٌى١ٍخ.
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 (يعتًذة سبعبث 9)   :انًبجستيزرسبنت   899ف

ثبإلثذاع ٠ٚششف عٍٝ اٌطبٌت عضٛ ١٘ئخ رذس٠ل ٚاحذ أٚ أوثةش ِةٓ سرجةخ  ٠زُ اخز١بس ِٛضٛع ِٓ اخً إعذاد أطشٚحخ رزظع

أسةزبر ِسةبعذ عٍةةٝ األلةً، ٚعٍةٝ اٌطبٌةةت اٌم١ةبَ ثةةلخشاء ثحةل اٌشسةبٌخ ثبٌّجةةذأ األوةبد٠ّٟ اٌّسةزمً ٚاٌذلةةخ ٚاإلثةذاع ٚإٌّٙد١ةةخ 

 اٌع١ٍّخ ٌٍجحل ٚأْ ٠ٕبلش سسبٌزٗ  أِبَ اٌٍدٕخ اٌّع١ٕخ.

 


