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 انخطت انذراسيت نًُخ درجت انًبجستير في  انعهىو انطبيه انًخبريه

 تخظض: انبيىنىجيب انجسيئيت انتشخيظيت ووراثت االَسبٌ

 

 
انعهىو انطبيه انًخبريه/انبيىنىجيب انجسيئيت انتشخيظيت ووراثت االَسبٌ يٍ كهيت انذراسبث  فيتًُخ درجت انًبجستير 

 انعهيب 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 بقرار 

 ( 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 انًسبق ريس

713ؽى   2 يسججبد االيشاع اندضٚئٛخ ٔانخهٕٚخ  

721ؽى  حٕٛٚخ يزمذوكًٛٛبء       3 

722ؽى  ئٛخ يزمذو                                         ٚثٕٛنٕخٛب خض   2 

731ؽى   3 أحٛبء دلٛمخ ؽجٛخ يزمذو   

792ؽى   2 إداسح يخزجشاد رشخٛظٛخ يزمذو 

795ؽى   1 َذٔح                                                  

796ؽى  جشاد انزشخٛظٛخيٓبساد ػًهٛخ فٙ انًخز   1 

797ؽى   2 ؽشق ثحث ٔيششٔع ثحث                                     

 

 : ( سبعت يعتًذة يٍ انًسبقبث انتبنيت*9انًتطهببث االختيبريت ويخظض نهب ) .2
 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

783ؽى   3 ٔساثخ االَسبٌ يزمذو  

784ؽى  3 ٔساثخ خهٕٚخ يزمذو  

785ؽى  3 ٔساثخ سكبَٛخ  

786ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ ٔساثخ االَسبٌ  

787ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ انٕساثخ انخهٕٚخ  

( يٍ ثشايح أخشٖ نٓب  877أٔ 777( سبػبد يؼزًذح يـــٍ يسزــــــــٕٖ )3* ٔٚدٕص نهطبنت دساسخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

أ 799ؽى  9 سسبنخ يبخسزٛش 

ة 799ؽى  6 سسبنخ يبخسزٛش 

ج 799ؽى  3 سسبنخ يبخسزٛش 

د 799ؽى  7 سسبنخ يبخسزٛش 

 
 يتذبٌ انشبيم: يسبر االثبَيب

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

777ؽى   3 دساسبد حشح                                            

712ؽى   2 احظبء حٕٛ٘ ٔاسزؼًبل حبسٕة يزمذو               

713ؽى  يشاع اندضٚئٛخ ٔانخهٕٚخ يسججبد اال   2 

721ؽى   3    كًٛٛبء حٕٛٚخ يزمذو 

722ؽى   2 ثٕٛنٕخٛب خضٚئٛخ يزمذو 

731ؽى   3 أحٛبء دلٛمخ ؽجٛخ يزمذو   

788ؽى   3 يٓبساد ػًهٛخ يزمذيخ فٙ انٕساثخ انخهٕٚخ انزشخٛظٛخ 

789ؽى   3 يٓبساد ػًهٛخ يزمذيخ فٙ ػهى اندُٛبد اندضٚئٛخ  

792ؽى جشاد رشخٛظٛخ يزمذواداسح يخز   2 

795ؽى  1 َذٔح 

796ؽى  1 يٓبساد ػًهّٛ فٙ انًخزجشاد انزشخٛظّٛ 

798ؽى  . االيزحبٌ انشبيم 

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق ريس ورقى انًسبق

783ؽى   3 ٔساثخ اإلَسبٌ يزمذو  

 3 ٔساثخ خهٕٚخ يزمذو      784ؽى

 3 ٔساثخ سكبَٛخ   785ؽى

786ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ ٔساثخ االَسبٌ 

787ؽى  3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ انٕساثخ انخهٕٚخ  

( يٍ ثشايح أخشٖ نٓب  877أٔ 777( سبػبد يؼزًذح يــــٍ يسزـــــــٕٖ )3* ٔٚدٕص نهطبنت دساسخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 نى ٚذسسٓب سبثمب ثمشاس يٍ ػًٛذ انذساسبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ ندُخ انمسى. اسرجبؽ ثخطزّ انذساسٛخ

 

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

 
 سبعبث يعتًذة( 3دراسبث درة: )  707طى 

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

ْٛئخ رذسٚس ػًٍ انزخظض ، ثحٛث ٚمٕو انطبنت ثئخشاء انذساسبد انًكزجٛخ ٔانًشخؼٛخ ٔيٍ ثى ٚكزت ثحثب 

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

 انًششف.

 

 (تبٌ يعتًذتبٌسبع يتقذو: )عًبل دبسىة ادظبء ديىي واست 712طى 

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

 انحبسٕثٛخ نهزحهٛم االحظبئٙ.

 

 (تبٌ يعتًذتبٌسبع2يت: )يسبببث االيراع انجسيئيت وانخهى 713طى 

انًسزٕٖ اندضٚئٙ يغ انزشكٛض ػهٗ انزشكٛت اندُٛٙ الَزبج انجشٔرُٛبد  دساسخ يسزفٛؼخ نٕسبئم االيشاع ػهٗ

انًزؼهمخ ثباليشاع ، اندُٛبد انًٕنذح نهسشؽبَبد ٔانًثجطخ نّ ، دٔسح ػًم اندُٛبد ٔاَزمبنٓب ػهٗ 

 انكشٔيٕسٕيبد ٔرأثٛشارٓب ػهٗ ػًم خالٚب اندسى.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) بء ديىيه يتقذوكيًي 721طى 

دساسخ ثُبء انجشٔرُٛبد ٔٔظبئفٓب انًزُٕػخ يغ انزشكٛض ػهٗ انزشكٛت االٔنٙ ، انثُبئٙ، انثالثٙ ٔانشثبػٙ ، ٔكزنك 

دساسخ ثؼغ انزطجٛمبد ػهٗ رنك يثم انًٕٓٛخهٕثٍٛ ٔانكٕالخٍٛ ، دساسخ آنٛخ ٔحشكخ االَضًٚبد ٔرُبٔل ػًهٛبد 

 االٚغ فٙ انكشثْٕٛذساد ٔانذٌْٕ ٔؽشق رُظًٛٓب.

 

 (نىجيب جسيئيت يتقذو: )سبعتبٌ يعتًذتبٌبيى 722طى 

دساسبد يسزفٛؼخ فٙ انزشكٛت اندضٚئٙ ٔانٕظٛفٙ نهًٕاد انٕساثٛخ إػبفخ انٗ انٕسبئم انًخجشٚخ فٙ اسزخالص 

ٔغٛشْب كًب ٚشكض ػهٗ اسزخذايبرٓب ٔانٕسبئم اندضٚئٛخ فٙ  PCRٔاَزشبس انًٕاد انٕساثٛخ ٔيؼبػفزٓب ػٍ ؽشٚك 

 انًخزهفخ يٍ رشخٛظٛخ ٔػالج ػهٗ انًسزٕٖ اندُٛٙ. انزمُٛبد انحٕٛٚخ

 

 سبعبث يعتًذة( 3)ء دقيقت طبيه يتقذو: أديب 731طى 

دساسخ يزؼًمخ نالحٛبء انذلٛمخ انًشػٛخ نالَسبٌ ٔاسزدبثخ اندٓبص انًُبػٙ نهدشاثٛى انًؼذٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ ٔسبئم 

زفٛؼخ نالسزدبثبد انًُبػٛخ انًزًثهخ فٙ اَزبج االخسبو انزؼشف ػهٗ اندشاثٛى ٔؽشق رشخٛظٓب اػبفخ انٗ دساسخ يس

 انًؼبدح ٔٔساثزٓب ٔدٔس ْزِ اندشاثٛى فٙ رحفٛض خالٚب اندٓبص انًُبػٙ ٔاثشْب فٙ كٛفٛخ ػًهّ ٔفؼبنٛزّ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :وراثت االَسبٌ يتقذو 783طى 

االخشٖ ، انخبطٛخ اندُٛٛخ ، انزؼشف ػهٗ اندُٛبد  دساسخ يسزفٛؼخ نهؼٕايم انٕساثٛخ فٙ االَسبٌ ٔػاللزٓب ثبنكبئُبد

انًزؼهمخ ثباليشاع ٔانطفشاد ، ٔاسزخذاو انزمُٛبد اندُٛٛخ ٔانُٓذسخ انٕساثٛخ فٙ ػالج االيشاع اندُٛٛخ ، ٔدٔس 

 انؼٕايم انٕساثٛخ فٙ انسشؽبَبد.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :وراثت خهىيت يتقذو 784طى 

يبد انخالٚب ، انكشٔيٕسٕيبد ٔرشكٛجٓب ٔرؼبػفٓب ، ٔاخزالفبرٓب ػذدا ٔرشكٛجب دساسخ رفظٛهٛخ نهخالٚب ٔاَمسب

ٔاالػزالالد انُبردخ ػٍ انزغٛشاد انحبطهخ ثٓب اكبَذ يشرجطخ ثبندُس او ال يغ انزشكٛض ػهٗ انٕساثخ انخهٕٚهخ نهخالٚب 

 انسشؽبَٛخ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3): وراثت سكبَيت  785طى 

اثٛخ ٔكٛفٛخ رٕصٚؼٓب ثٍٛ اندُسٍٛ ٔرٕصٚغ انؼٕايم اندُٛٛخ انُبردخ ػٍ انطفشاد ٔكٛفٛخ اخزجبسْب دساسخ االحزًبالد انٕس

 ٔاَزشبسْب ثٍٛ االشخبص يغ انزشكٛض ػهٗ انخبسؽخ اندُٛٛخ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3): يىاضيع خبطت في وراثت االَسبٌ 786طى 

 كَٕٓب ٔانطشق انًخجشٚخ نزشخٛظٓب.دساسخ اليشاع ٔساثٛخ يؼُٛخ رظٛت االَسبٌ ، اسجبثٓب ٔؽشق ر
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 سبعبث يعتًذة( 3): يىاضيع خبطت في انىراثت انخهىيت 787طى 

 دساسخ ايشاع ٔساثٛخ يؼُٛخ رظٛت االَسبٌ ، أسجبثٓب ٔانزغٛشاد فٙ انكشٔيٕسٕيبد انًؤدٚخ نٓب.

 

 سبعبث يعتًذة( 3): يهبراث عًهيت يتقذيت في انىراثت انخهىيت انتشخيظيت 788طى 

ذسٚت ػًهٙ ٔاكزسبة يٓبساد فٙ رحؼٛش ٔصساػخ انخالٚب ثبنطشق انالصيخ نذساسخ انٕساثخ انخهٕٚخ ٔانكشٔيٕسٕيبد ر

 ، يشزًهخ اكزسبة انؼذٚذ يٍ انًٓبساد انًسزخذيخ فٙ دساسخ انٕساثخ انخهٕٚخ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3): يهبراث عًهيت يتقذيت في عهى انجيُبث انجسيئيت 789طى 

 PCRكزسبة يٓبساد فٙ دساسخ انخبسؽخ اندُٛٛخ ٔانٕساثٛخ يغ انزشكٛض ػهٗ اكزسبة يٓبساد فٙ رذسة ػًهٙ ٔا

 ٔاسزخذايبرٓب فٙ رشخٛض االيشاع انًخزهفخ.

 

 (تشخيظيت يتقذو ) سبعتبٌ يعتًذتبٌ ادراة يختبراث 792طى 

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

ػجؾ انؼًم ٔحسٍ سٛش ػًم انًخزجشاد انطجٛخ . كًب ٚشكض ػهٗ كٛفٛخ سسى انسٛبسبد ، رأسٛس انًخزجشاد ٔردٓٛضْب 

ثبالخٓضح ٔانًسزٓهكبد ٔكٛفٛخ اسزؼًبنٓب ٔانحفبظ ػهٛٓب ، إػبفخ انٗ رسٕٚك انًخزجشاد ٔاالسزخذاو االيثم نٕسبئم 

 كبفخ انًسزٕٚبد.االرظبل انًخزهفخ ٔػهٗ 

 

 )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.

 

 سبعبث يعتًذة( 9)انرسبنت: 799ى ط

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

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

 ؼخ.كهٛخ انذساسبد انؼهٛب فٙ اندبي

 


