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 انخطت انذراسيت نًُخ درجت انًبجستير في انعهىو انطبيت انًخبريت

 تخظض : االديبء انذقيقت انسريريت وانًُبعت وااليظبل

 
انطبيت انًخبريت/االديبء انذقيقت انسريريت وانًُبعت وااليظبل يٍ كهيت انذراسبث انعهيب  تًُخ درجت انًبجستير في انعهىو

 في جبيعت انعهىو وانتكُىنىجيب األردَيت شريطت يب يهي:

 

انتقيذ ببنشروط انًُظىص عهيهب في تعهيًبث برَبيج انًبجستير في انجبيعت انظبدرة عٍ يجهس  .1

 و .8/8/2006( بتبريخ492/2006بقرار رقى )انعًذاء 

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

 

 أوال: يسبر انرسبنت:

 
 ( سبعت يعتًذة كًب يهي:16انًتطهببث اإلجببريت ويخظض نهب ) .1

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبقريس 

713ؽى   2 يسججبد االيشاع انغضٚئٛخ ٔانخهٕٚخ  

721ؽى   3    كًٛٛبء حٕٛٚخ يزمذو 

722ؽى  ئٛخ يزمذوٚثٕٛنٕعٛب عض   2 

731ؽى   3 أحٛبء دلٛمخ يزمذو   

792ؽى   2 إداسح يخزجشاد رشخٛظٛخ يزمذو 

795ؽى   1 َذٔح                                                   

796ؽى   1 يٓبساد ػًهٛخ فٙ انًخزجشاد انزشخٛظٛخ 

797ؽى   2 ؽشق ثحش ٔ يششٔع ثحش  

 

 : ( سبعت يعتًذة يٍ انًسبقبث انتبنيت*9خظض نهب )ث االختيبريت ويانًتطهبب .2
 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبقريس 

733ؽى / ثكزٛشٚب رشخٛظٛخ يزمذو   1أحٛبء دلٛمخ سشٚشٚخ ٔيُبػخ يزمذو    3 

734ؽى / يُبػخ يزمذو  2أحٛبء دلٛمخ سشٚشٚخ ٔيُبػخ يزمذو    3 

735ؽى / فٛشٔسبد ٔؽفٛهٛبد يزمذو  3ُبػخ يزمذوإحٛبء دلٛمخ سشٚشٚخ ٔي   3 

736ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ انًُبػخ ٔاأليظبل 

737ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ األحٛبء انذلٛمخ انسشٚشٚخ 

( يٍ ثشايظ أخشٖ نٓب  800أٔ 700( سبػبد يؼزًذح يـــٍ يسزــــــــٕٖ )3* ٔٚغٕص نهطبنت دساسخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 نى ٚذسسٓب سبثمب ثمشاس يٍ ػًٛذ انذساسبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ نغُخ انمسى.اسرجبؽ ثخطزّ انذساسٛخ 
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 ( سبعبث يعتًذة.9( بىاقع )  799إعذاد وتقذيى انرسبنت ) طى  03

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

أ 799ؽى  9 سسبنخ يبعسزٛش 

ة 799ؽى  6 سسبنخ يبعسزٛش 

ط 799ؽى  3 سسبنخ يبعسزٛش 

د 799ؽى  0 سسبنخ يبعسزٛش 

 

 ثبَيب: يسبر االيتذبٌ انشبيم:

 
 ( سبعت يعتًذة كًب يهي:25انًتطهببث اإلجببريت ويخظض نهب ) .1

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

707ؽى   3 دساسبد حشح                                  

712ؽى   2    إحظبء حٕٛ٘ ٔاسزؼًبل حبسٕة يزمذو            

713ؽى   2 يسججبد االيشاع انغضٚئٛخ ٔانخهٕٚخ 

721ؽى   3    كًٛٛبء حٕٛٚخ يزمذو 

722ؽى   2 ثٕٛنٕعٛب عضٚئٛخ يزمذو 

731ؽى   3 أحٛبء دلٛمخ ؽجٛخ يزمذو   

738ؽى  / أحٛبء دلٛمخ 1يٓبساد ػًهٛخ يزمذيخ فٙ األحٛبء انذلٛمخ انسشٚشٚخ 

سشٚشّٚ   

3 

739ؽى  /يُبػّ 2فٙ األحٛبء انذلٛمخ انسشٚشٚخيٓبساد ػًهٛخ يزمذيخ  

 ٔأيظبل

3 

792ؽى   2 إداسح يخزجشاد رشخٛظٛخ يزمذو 

795ؽى   1 َذٔح                                                              

796ؽى   1 يٓبساد ػًهٛخ فٙ انًخزجشاد انزشخٛظٛخ 

798ؽى   0 االيزحبٌ انشبيم                             

 
 : ( سبعت يعتًذة يٍ انًسبقبث انتبنيت*9انًتطهببث االختيبريت ويخظض نهب ) .2

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق ريس ورقى انًسبق

733ؽى / ثكزٛشٚب سشٚشٚخ رشخٛظٛخ  1أحٛبء دلٛمخ سشٚشٚخ ٔيُبػخ يزمذو    3 

734ؽى / يُبػخ     2أحٛبء دلٛمخ سشٚشٚخ ٔيُبػخ يزمذو    3 

735ؽى / فٛشٔسبد ٔؽفٛهٛبد 3لٛمخ سشٚشٚخ ٔيُبػخ يزمذوإحٛبء د   3 

736ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ انًُبػخ ٔاأليظبل 

737ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ األحٛبء انذلٛمخ انسشٚشٚخ  

( يٍ ثشايظ أخشٖ نٓب  800أٔ 700( سبػبد يؼزًذح يــــٍ يسزـــــــٕٖ )3* ٔٚغٕص نهطبنت دساسخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 نذساسٛخ نى ٚذسسٓب سبثمب ثمشاس يٍ ػًٛذ انذساسبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ نغُخ انمسى.اسرجبؽ ثخطزّ ا

 

 ( بىاقع طفر سبعت يعتًذة.798اجتيبز االيتذبٌ انشبيم )طى .3
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 وطف انًسبقبث

 
 سبعبث يعتًذة( 3)  ة:دراسبث در 707طى 

زٛبسِ يٍ لجم انطبنت ٔرحذ اششاف ػؼٕ دساسخ يسزفٛؼخ نًٕػٕع يؼٍٛ فٙ انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ ٚزى اخ

ْٛئخ رذسٚس ػًٍ انزخظض ، ثحٛش ٚمٕو انطبنت ثئعشاء انذساسبد انًكزجٛخ ٔانًشعؼٛخ ٔيٍ صى ٚكزت ثحضب 

يجٕثب ٚزُبٔل فّٛ انًٕػٕع ثطشٚمخ رفظٛهٛخ ٔرحهٛهٛخ ٔاػحخ ، كًب ٚمٕو انطبنت ثًُبلشخ انًٕػٕع يغ االسزبر 

 انًششف.

 

 (تبٌ يعتًذتبٌسبع): واستعًبل دبسىة يتقذوادظبء ديىي  712طى 

يسبق يزمذو فٙ االحظبء انحٕٛ٘ ٚزُبٔل انًٕاػٛغ االسبسٛخ فٙ ؽشق انزحهٛم االحظبئٙ ٔاسزخذاو انجشايظ 

 انحبسٕثٛخ نهزحهٛم االحظبئٙ.

 

 (تبٌ يعتًذتبٌ)سبع :يسبببث االيراع انجسيئيت وانخهىيت 713طى 

هٗ انًسزٕٖ انغضٚئٙ يغ انزشكٛض ػهٗ انزشكٛت انغُٛٙ الَزبط انجشٔرُٛبد دساسخ يسزفٛؼخ نٕسبئم االيشاع ػ

انًزؼهمخ ثباليشاع ، انغُٛبد انًٕنذح نهسشؽبَبد ٔانًضجطخ نّ ، دٔسح ػًم انغُٛبد ٔاَزمبنٓب ػهٗ 

 انكشٔيٕسٕيبد ٔرأصٛشارٓب ػهٗ ػًم خالٚب انغسى.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :كيًيبء ديىيه يتقذو 721طى 

، انضالصٙ ٔانشثبػٙ ، ٔكزنك ٛض ػهٗ انزشكٛت االٔنٙ ، انضُبئٙثُبء انجشٔرُٛبد ٔٔظبئفٓب انًزُٕػخ يغ انزشكدساسخ 

دساسخ ثؼغ انزطجٛمبد ػهٗ رنك يضم انًٕٓٛعهٕثٍٛ ٔانكٕالعٍٛ ، دساسخ آنٛخ ٔحشكخ االَضًٚبد ٔرُبٔل ػًهٛبد 

 االٚغ فٙ انكشثْٕٛذساد ٔانذٌْٕ ٔؽشق رُظًٛٓب.

 

 (سبعتبٌ يعتًذتبٌ)  :بيىنىجيب جسيئيت يتقذو 722طى 

دساسبد يسزفٛؼخ فٙ انزشكٛت انغضٚئٙ ٔانٕظٛفٙ نهًٕاد انٕساصٛخ إػبفخ انٗ انٕسبئم انًخجشٚخ فٙ اسزخالص 

ٔغٛشْب كًب ٚشكض ػهٗ اسزخذايبرٓب ٔانٕسبئم انغضٚئٛخ فٙ  PCRٔاَزشبس انًٕاد انٕساصٛخ ٔيؼبػفزٓب ػٍ ؽشٚك 

 نحٕٛٚخ انًخزهفخ يٍ رشخٛظٛخ ٔػالط ػهٗ انًسزٕٖ انغُٛٙ.انزمُٛبد ا

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :أديبء دقيقت طبيه يتقذو 731طى 

دساسخ يزؼًمخ نالحٛبء انذلٛمخ انًشػٛخ نالَسبٌ ٔاسزغبثخ انغٓبص انًُبػٙ نهغشاصٛى انًؼذٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ ٔسبئم 

اسخ يسزفٛؼخ نالسزغبثبد انًُبػٛخ انًزًضهخ فٙ اَزبط االعسبو انزؼشف ػهٗ انغشاصٛى ٔؽشق رشخٛظٓب اػبفخ انٗ دس

 انًؼبدح ٔٔساصزٓب ٔدٔس ْزِ انغشاصٛى فٙ رحفٛض خالٚب انغٓبص انًُبػٙ ٔاصشْب فٙ كٛفٛخ ػًهّ ٔفؼبنٛزّ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :بكتيريب سريريت (1) أديبء دقيقت سريريت ويُبعت يتقذو 733طى 

ٔانفطشٚبد انًسججخ نهًشػٗ فٙ االَسبٌ يغ انزشكٛض ػهٗ اسبنٛت االيشاع ، انؼشأح ، دساسخ يزؼًمخ نهجكزٛشٚب 

 ٔاالػشاع يغ انزشكٛض ػهٗ انٕسبئم انًخجشٚخ فٙ رشخٛظٓب ٔانزؼشف ػهٛٓب.

 

 سبعبث يعتًذة( 3)  :يُبعت (2)أديبء دقيقت سريريت ويُبعت يتقذو  734طى 

كٛت ، إَاع االعسبو انًؼبدح ٔرشكٛجٓب، طفبد انًسزؼبداد دساسخ يسزفٛؼخ نهغٓبص انًُبػٙ يٍ حٛش انزش

ٔانزفبػالد انًظهٛخ ٔدٔسْب فٙ رشخٛض ايشاع االَسبٌ ، كًب ٚشكض ػهٗ انذساسخ انُظشٚخ ٔانزطجٛمٛخ نذٔس انغٓبص 

 انًُبػٙ فٙ رمٛٛى ٔرحذٚذ االيشاع انًُبػٛخ كباليشاع انًُبػٛخ انزارٛخ ٔايشاع َمض انًُبػخ انًكزسجخ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3): فيروسبث وطفيهيبث( 3) أديبء دقيقت سريريت ويُبعت يتقذو 735ى ط

دساسخ انطفٛهٛبد ٔانفٛشٔسبد انًسججخ نهًشع فٙ االَسبٌ يغ انزشكٛض ػهٗ ٔسبئم االيشاع ، االػشاع 

 ٔٔسبئم انزشخٛض انًسزخذيخ نزنك. 

 

 ذة(سبعبث يعتً 3) :يىاضيع خبطت في انًُبعت وااليظبل 736طى 

 دساسخ احذس انٕسبئم انًخجشٚخ فٙ رشخٛض االيشاع انًُبػٛخ انزارٛخ، ايشاع َمض انًُبػخ ٔانًُبػخ فٙ االٔساو.
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  (سبعبث يعتًذة 3) :يىاضيع خبطت في االديبء انذقيقت انسريريت 737طى 

ػهٛٓب ٔفحٕطبد انزحسس ٔانزؼشف  دساسخ ٔيُبلشخ انٕسبئم انحذٚضخ ٔغٛش انزمهٛذٚخ نهكشف ػٍ انغشاصٛى انًًشػخ

 ٔؽشق انكشف انًجبشش نزنك. نهًؼبداد انحٕٛٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ ؽشق انزحهٛم اٜنٙ

  
  :ديبء دقيقت سريريت( أ1) يهبراث عًهيت يتقذيت في االديبء انذقيقت انسريريت 738طى 

 سبعبث يعتًذة( 3)

جخ نأليشاع ٔانزؼشف ػهٛٓب ٔاعشاء فحٕطبد يًبسسبد ػًهٛخ فٙ صساػخ انؼُٛبد انًشػٛخ ٔػضل انغشاصٛى انًسج

انزحسس انغشصٕيٙ يغ انزشكٛض ػهٗ سثؾ انًؼهٕيبد انُظشٚخ ثبنؼًهٛخ ٔانزحمك يٍ رطجٛك انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ انًؼزًذح 

 نؼجؾ انغٕدح يٍ حٛش يطبثمخ انؼُٛبد نهششٔؽ انًطهٕثخ ، رؼهى خطٕاد انؼًم ٔرمٛٛى انُزبئظ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3): يُبعت وايظبل (2) يه في االديبء انذقيقت انسريريتيهبراث عًهيت يتقذ 739 طى

يًبسسبد ػًهٛخ فٙ اسزخذاو انٕسبئم انًُبػٛخ نزشخٛض االيشاع يغ انزشكٛض ػهٗ االنًبو ثبنزفبػالد انًظهٛخ 

اػبفخ انٗ رطجٛك  ٔانًُبػٛخ فٙ انؼًم انًخجش٘ ، رحذٚذ انًشكالد ٔاالخطبء ٔاٚغبد انحهٕل انًُبسجخ نٓب ٔرظحٛحٓب ،

 لٕاػذ ػجؾ انغٕدح فٙ انفحٕطبد انًُبػٛخ يٍ حٛش عًغ انؼُٛبد ٔرحهٛهٓب ٔانزؼبيم يؼٓب.

 

 سبعت يعتًذة() :ادراة يختبراث تشخيظيت يتقذو 792طى 

يسبق يزمذو فٙ اداسح انًخزجشاد انطجٛخ ٚشكض ػهٗ رُطٛى انًخزجش ٔٔػغ ٔرطجٛك االَظًخ ٔانزؼهًٛبد انؼشٔسٚخ فٙ 

جؾ انؼًم ٔحسٍ سٛش ػًم انًخزجشاد انطجٛخ . كًب ٚشكض ػهٗ كٛفٛخ سسى انسٛبسبد ، رأسٛس انًخزجشاد ٔرغٓٛضْب ػ

ثبالعٓضح ٔانًسزٓهكبد ٔكٛفٛخ اسزؼًبنٓب ٔانحفبظ ػهٛٓب ، إػبفخ انٗ رسٕٚك انًخزجشاد ٔاالسزخذاو االيضم نٕسبئم 

 االرظبل انًخزهفخ ٔػهٗ كبفخ انًسزٕٚبد.

 

 )سبعت يعتًذة( :َذوة 795طى

دساسخ يزخظظخ فٙ احذ يٕاػٛغ انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ ٚزى اػذادْب يٍ لجم انطهجخ ٔرمذٚى ػشع نٓب ٔيُبلشزٓب رحذ 

اششاف ػؼٕ ْٛئخ رذسٚس ٔحؼٕس انطهجخ ، كًب ًٚكٍ رمذٚى يٕاػٛغ يشبثّٓ يٍ لجم ػٕٛف يزخظظٍٛ فٙ 

 يٕاػٛغ يحذدح.

 

 )سبعت يعتًذة(: ث انتشخيظيتيهبراث عًهيت في انًختبرا 796طى 

رذسٚت ػًهٙ فٙ انًخزجشاد انطجٛخ الكزسبة انًٓبساد ٔانخجشاد فٙ رطجٛك لٕاٍَٛ ٔثشايظ ػجؾ انزٕػٛخ ٔاسزخذاو 

 اعٓضح انزحهٛم االنٙ فٙ يؼظى يغبالد انفحٕطبد انًخجشٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ كٛفٛخ رمٛٛى انُزبئظ انًخجشٚخ ٔرحهٛهٓب.

 

 

 (يعتًذتبٌ )سبعتبٌ :شروع بذثطرق بذث وي 797طى 

دساسخ كٛفٛخ رحذٚذ ٔثهٕسح انجحش، رظًٛى انزغبسة، ٔأسبنٛت ٔٔسبئم إعشاء انجحش فٙ انًغبالد انًزخظظخ فٙ 

 انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ، ٔرمذٚى يششٔع انجحش يكزٕثب ٔيُبلشزّ ٔرمًّٛٛ.

 

 طفر سبعت يعتًذة() :االيتذبٌ انشبيم 798طى 

زحبٌ شبيم فٙ انًسبلبد األسبسٛخ فٙ انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ، ػًٍ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ، انٕساصخ ٚزمذو انطبنت الي

 انغضئٛخ، األحٛبء انذلٛمخ، اإلحظبء انحٕٛ٘، إػبفخ إنٗ ايزحبٌ ػًٍ يسبس انزخظض.

 

 سبعبث يعتًذة( 9): انرسبنت 799طى 

رحذ اششاف ػؼٕ ْٛئخ رذسٚس، ٚؤد٘ انٗ  دساسخ يخجشٚخ نًششٔع ثحش ػًٍ رخظض انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ،

َزبئظ رسبْى فٙ صٚبدح انًؼشفخ ٔٚمذو ػهٗ شكم اؽشٔحخ يكزٕثخ ٔٚزى يُبلشزٓب يٍ لجم نغُخ انًُبلشخ حست رؼهًٛبد 

 انذساسبد انؼهٛب فٙ انغبيؼخ.كهٛخ 

 

 


