
                                                                                               

 
 التشريحالخطة الدراسية لمنح درجة الماجستير في 

 
 ين كهُح انذراساخ انعهُا  فٍ جايعح انعهىو وانتكنىنىجُا األردنُح شزَطح يا َهٍ: انتشزَح تًنح درجح انًاجستُز فٍ 

 

رقي  التقيد بالشروط المنصوص عليها في  تلليمياب برنيامل المايريتير في  اليامليد الصيادرل عيل ميلي  اللميدا  بقيرار  .1
   .8/8/4220( بتاريخ 294/4220)

 .( راعد ملتمدل بنياح42اتما  ) .2

 
 

 ( ساعت معتمدة كما يلي11صص لها )المتطلباث اإلجباريت: ويخ .1

 الساعاث المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 4 التشريح وبيولوييا الخليد المتقد  012ط 

 4 عل  األيّنــد 011ط 

 4 عل  األنريد 014ط 

 4   تشريح األعصابعل 014ط 

المتقد  ا االنرالفريولويي 042ط   4 

 

 ( ساعاث معتمدة من المساقاث التاليت*11المتطلباث االختياريت: ويخصص لها ) .2

 الساعاث المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 4 عل  التشريح الرريري 012ط 

 4 تحضير ميهري 017ط 

 4 ميهر الكترون  010ط 

 1 طالتحني عل   010ط 

 4 األراليب الحديثد ف  التشريح واألنريد   018ط 

 4 الكيميا  الحيويد المتقد  041ط 

 4  اإلحصا  الحيويو تصمي  التيارب 022ط 

 4 عل  األدويد المتقد  074ط 

 4 مهاراب التدري  004ط 

 1 ندول 092ط 
( ين تزايج أخزي نها ارتثاط تخطته انذراسيُح 000أو  700( ساعاخ يعتًذج ين يستىي )3َجىس نهطانة دراسح يا ال َشَذ عن ) *

 نى َذرسها انطانة ساتقا تقزار ين عًُذ كهُح انذراساخ انعهُا تناء عهً تىصُه نجنح انقسى وتنسُة نجنح انكهُح.

 

 ( ساعاث معتمدة7)يخصص لها و :(977)ط الرسالت .3

 الساعاث المعتمدة اسم المساق المساق رمز

 7 اجستُزرسانح انً أ 777 ط

 6 رسانح انًاجستُز ب 777 ط

 3 رسانح انًاجستُز ج 777 ط

 0 رسانح انًاجستُز د 777 ط

 

 

 



 وصف المساقات
  

  ساعات معتمدة( 3: )التشريح وبيولوجيا الخلية المتقدم 017ط 
مي  التشيريح اليدقيق لكي   مياالب الملرفد ف  التشريح اللا  لير  اإلنرال ومبادئ التشريح ومصطلحاب التشيريح يتضمل المراق 

يز  مل أيزا  اليري  البشيري والتطبيقياب الريريريد للليو  التشيريح المختلايد  كميا يبطي  تركييب الخلييد واألنرييد الر يرييد في  
 .الير 

 
  ساعات معتمدة( 3:  )علم األجنة 011ط 

قيد لمراحي  التطيور )النميو( المختلايد وكيذل  اإلنرال منيذ تلقييح البويضيد حتيو اليوالدل ويشيم  دراريد دقي تكويلهذا المراق  يشرح
 .األخطا  الخلقيد )التشوهاب( الت  يمكل أل تحدث ف  أيزا  الير  المختلاد ودرارد مربباتها

 
  ساعات معتمدة( 3)  :سجةنعلم األ 017ط 

بدرارد التركيب  ث يبدأد وأعضا  الير  البشري المختلف  حيريالتركيب الدقيق )الميهري( لخاليا وأنيشتم  هذا المراق علو 
التركيب الدقيق ألنريد الير  األربلد وبلد ذل  يت  درارد ك  عضو وك  يهاز ف   والوظياد لمكوناب الخليد ث  يتطرق الو الدقيق

 بالتركيب الميهري لير  االنرال. المللوماب األراريد والتطبيقاب الرريريد الخاصد ك  يشتم  هذا المراق علو .لير  البشريا
 

 ساعات معتمدة( 3:  ) علم تشريح األعصاب013ط 
يربط بيل ا  اليهاز اللصب  المختلاد ووظياد ك  يز  واللالقد بيل أيز ب اليهاز اللصب  لإلنرال كما يشرحتركييدر  المراق 

 .المللوماب النظريد واللمليد وكذل  بيل هذه المللوماب األراريد وتطبيقاتها الرريريد
 

 ساعات معتمدة( 3) :السريريعلم التشريح 017ط 
درارد التشريح الخاص بالحاالب الريريريد ميل يراحييد ومرضييد في  مختليف الايروا وبليدها يصيبح المتيدرب يلنو هذا المراق ب

 .قادر علو تحلي  وتارير الحاالب المرضيد المختلاد
 

 )ساعتان معتمدتان( :تحضير مجهري 017ط 
تدريب الطالب علو أراليب تحضير الشرا ح الللميد المختلاد ويشم  التقطي  والتلويل )الصبغ( ومل ثي  تحضيير يهدف المراق الو 

 .الشرا ح مل أيزا  الير  البشري المختلاد
 

 )ساعتان معتمدتان( :يكترونمجهر إل 017ط 
 .ها تحب الميهر اإللكترون علو تحضير وتلويل )صبغ( مقاط  نرييد دقيقد يدا ودرارتالطلبد تدريب يتضمل المراق 

 
 ()ساعة معتمدة :التحنيط علم 010ط 

 يقو  المتدرب بدرارد الخطواب المختلاد للمليد التحنيط البالرتينيد ودراردكافد أنواا المحالي  واللملياب الايزيا يد المتللقد بها.
 

  )ساعتان معتمدتان( :األساليب الحديثة في التشريح واألنسجة  018 ط 
  الطرق الحديثد المتبلد ف  علي  التشيريح واألنرييد والمتللقيد بتحضيير اللينياب الالزميد للتيدري  والبحيوث الللمييدالمراق يدر  

رييتند في  تحنيييط اللينياب اودميييد ودرارييد طيرق تحديييد البروتينياب واألحميياة االمينييد باإلضييافد  لييو لدرارييد طريقيد الب ويتضيمل
 .التهييل ف  األنريد وزراعد الخاليا

 
 ساعات معتمدة( 3) الكيمياء الحيوية المتقدم: 071ط 

درارد ملمقد لمكوناب الخليد اليزي يد تربط تركيب اليزي اب بوظا اها  وكذل  درارد أر  الطاقد الحيويد  األحماة 
 يشم  درارد عملياب األية لتل  المركباب.و اب  الكربوهيدراب واللبيداب األمينيد  البروتيناب  اإلنزيم

 

 
 
 ساعات معتمدة( 3المتقدم: ) ا االنسانفسيولوجي 037ط 

لو تزويد الطلبد بالمبادى  الشاملد للل  وظا ف األعضا  المتللقد بالير  البشري وعلو مرتوى يزي   وخلوي وع
  وذل  مل خال  الدرارد التاصيليد لوظا ف األيهزل الر يريد ف  ير  اإلنرال مث  المرتوى المتكام  للكا ل الح 

   اليهاز التنار  واليهاز البول .  اليهاز الهضم    اليهاز الدوريليهاز اللصب    البدد الصما  ا



 
  دتان(معتمن ات: )ساعتصميم التجارب واإلحصاء الحيوي 077ط 

ويتنياو    تبطيد اإلحصا اب الوصايد واإلحصا  االرتدالل   والتلام  م  نظريد بيايز بليد اريتلراة لمبيادئ االحتمالييد
  باللمق تااصي  حراب فرحد الثقد و يرا  الاحوص اإلحصا يد مث  فحص )ز( وفحيص )تي ( وفحيص )كياي( بعنواعهيا

ميل بييل أنيواا البحيوث الطبييد وكياييد  ألريريري ويرتلرة المرياق أنيواا البحيوث الطبييد ويركيز عليو أنيواا التييارب 
 . يرا ها

 
 ساعات معتمدة( 3) علم األدوية المتقدم: 077ط 
انًؤثزج عهً انجهاس انعصثٍ انًزكشٌ  تشكم رئُس عهً األدوَح ساسُح ِنُح عًم األدوَح. وسُتى انتزكُشانًثادئ األعزف عهً انت

وانطزفٍ، انكهُح، انجهاس انذورٌ وانغذد انصًاء. وسُتى ين خالل هذا انًساق تناول انحاالخ انًزضُح انتٍ تستذعٍ انتذخم انذوائٍ 

 نتأثُزاخ انسًُح نألدوَح األساسُح. وانًضاعفاخ انزئُسُح وا

 
 ساعات معتمدة( 3)  :مهارات التدريس 073ط 

تدريب طالب المايرتير علو تدري  مواد التشريح ويتضمل تمريل الطالب علو  عداد المناهل  اختييار مرايي  التيدري   تحضيير 
ال  فلرياد المرياق يتوقي  ميل الطاليب تحدييد مليفي  نهاييد . و بالملخصاب  التحضير و عطا  المحاضراب ووض  أري لد االختبيارا

 التدري  الخاصد ب .
 
 )ساعة معتمدة(   :ندوة 097ط 

يقيو  الطاليب بليرة هيذه   ومنشورل حديثا في  عليو  التشيريح يختارها األرتاذ المشرف تكولمواضي   تكليف الطالب بدرارد عدل
 .المواضي  ومناقشتها م  زمال   واألرتاذ المشرف

 
  ساعات معتمدة( 9) :سالةالر 099ط 

اختيار موضوا الررالد مل قب  طالب المايرتير واألرتاذ المشرف ويقو  الطاليب تحيب  شيراف أريتاذه بوضي  الترتيبياب الالزميد 
  ومرايلد ما نشر ف  هيذا الخصيوص ومناقشيد النتيا ل لتخطيط للحصو  علو نتا ل لها قيمد علميدالتيارب واالختباراب  وا  للم

 .الررالدوكتابد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


