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 انخطت انذراسيت نًُخ درجت انًبجستير في انعهىو انطبيت انًخبريت 

 تخظض: انكيًيبء انذيىيت انسريريت

 
انكيًيبء انذيىيت انسريريت يٍ كهيت انذراسبث انعهيب في جبيعت انعهىو تًُخ درجت انًبجستير في انعهىو انطبيت انًخبريت / 

 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 

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

 

 أوال: يسبر انرسبنت:

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبقريس 

713ؽى   2 يغججبد االيشاع اندضٚئٛخ ٔانخهٕٚخ  

721ؽى   3    كًٛٛبء حٕٛٚخ يزمذو 

722ؽى  يزمذوثٕٛنٕخٛب خضٚئٛخ    2 

731ؽى   3 أحٛبء دلٛمخ ؽجٛخ يزمذو   

792ؽى   2 إداسح يخزجشاد رشخٛظٛخ يزمذو 

795ؽى   1 َذٔح                                                   

796ؽى   1 يٓبساد ػًهٛخ فٙ انًخزجشاد انزشخٛظٛخ 

797ؽى   2 ؽشق ثحث ٔيششٔع ثحث 

 

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

723ؽى   3     1كًٛٛبء حٕٛٚخ عشٚشٚخ يزمذو  

724ؽى   3     2كًٛٛبء حٕٛٚخ عشٚشٚخ يزمذو   

725ؽى   3     3كًٛٛبء حٕٛٚخ عشٚشٚخ يزمذو    

726ؽى   3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ انغشٚشٚخ  

( يٍ ثشايح أخشٖ نٓب  877أٔ 777( عبػبد يؼزًذح يـــٍ يغزــــــــٕٖ )3* ٔٚدٕص نهطبنت دساعخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 اسرجبؽ ثخطزّ انذساعٛخ نى ٚذسعٓب عبثمب ثمشاس يٍ ػًٛذ انذساعبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ ندُخ انمغى.
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 بعبث يعتًذة.( س9( بىاقع )799إعذاد وتقذيى انرسبنت ) طى  03

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

أ 799ؽى  9 سعبنخ يبخغزٛش 

ة 799ؽى  6 سعبنخ يبخغزٛش 

ج 799ؽى  3 سعبنخ يبخغزٛش 

د 799ؽى  7 سعبنخ يبخغزٛش 

 

 ثبَيب: يسبر االيتذبٌ انشبيم:

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

 انسبعبث انًعتًذة نًسبقاسى ا انًسبق يسر

777ؽى   3 دساعبد حشح                                                   

712ؽى   2 إحظبء حٕٛ٘ ٔاعزؼًبل حبعٕة يزمذو               

713ؽى   2 يغججبد االيشاع اندضٚئٛخ ٔانخهٕٚخ  

721ؽى   3    كًٛٛبء حٕٛٚخ يزمذو 

722ؽى   2 ثٕٛنٕخٛب خضٚئٛخ يزمذو 

728ؽى  1يٓبساد ػًهٛخ يزمذو فٙ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ انغشٚشٚخ      3 

729ؽى  2يٓبساد ػًهٛخ يزمذو فٙ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ انغشٚشٚخ    3 

731ؽى   3 أحٛبء دلٛمخ ؽجٛخ يزمذو   

792ؽى   2 إداسح يخزجشاد رشخٛظٛخ يزمذو 

795ؽى   1    َذٔح                                                

796ؽى   1 يٓبساد ػًهٛخ فٙ انًخزجشاد انزشخٛظٛخ 

798ؽى   7 االيزحبٌ انشبيم                

 

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبقريس

723ؽى   3     1كًٛٛبء حٕٛٚخ عشٚشٚخ يزمذو  

724ؽى   3    2ًٛٛبء حٕٛٚخ عشٚشٚخ يزمذو ك   

725ؽى   3     3كًٛٛبء حٕٛٚخ عشٚشٚخ يزمذو    

726ؽى   3 يٕاػٛغ خبطخ فٙ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ انغشٚشٚخ  

( يٍ ثشايح أخشٖ نٓب  877أٔ 777( عبػبد يؼزًذح يــــٍ يغزـــــــٕٖ )3* ٔٚدٕص نهطبنت دساعخ يب ال ٚضٚذ ػٍ )

 ٚذسعٓب عبثمب ثمشاس يٍ ػًٛذ انذساعبد انؼهٛب ثُبء ػهٗ رٕطٛخ ندُخ انمغى. اسرجبؽ ثخطزّ انذساعٛخ نى

 

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

 
 سبعبث يعتًذة( 3دراسبث درة: )  707طى 

ٛبسِ يٍ لجم انطبنت ٔرحذ اششاف ػؼٕ دساعخ يغزفٛؼخ نًٕػٕع يؼٍٛ فٙ انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ ٚزى اخز

ْٛئخ رذسٚظ ػًٍ انزخظض ، ثحٛث ٚمٕو انطبنت ثئخشاء انذساعبد انًكزجٛخ ٔانًشخؼٛخ ٔيٍ ثى ٚكزت ثحثب 

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

 انًششف.

 

 (تبٌيعتًذ ٌبتسبعيتقذو: )استعًبل دبسىة ادظبء ديىي و 712طى 

يغبق يزمذو فٙ االحظبء انحٕٛ٘ ٚزُبٔل انًٕاػٛغ االعبعٛخ فٙ ؽشق انزحهٛم االحظبئٙ ٔاعزخذاو انجشايح 

 انحبعٕثٛخ نهزحهٛم االحظبئٙ.

 

 (تبٌيعتًذ تبٌت: )سبعيسبببث االيراع انجسيئيت وانخهىي 713طى 

ٗ انًغزٕٖ اندضٚئٙ يغ انزشكٛض ػهٗ انزشكٛت اندُٛٙ الَزبج انجشٔرُٛبد دساعخ يغزفٛؼخ نٕعبئم االيشاع ػه

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

 انكشٔيٕعٕيبد ٔرأثٛشارٓب ػهٗ ػًم خالٚب اندغى.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) ًيبء ديىيه يتقذو:كي 721طى 

ُبء انجشٔرُٛبد ٔٔظبئفٓب انًزُٕػخ يغ انزشكٛض ػهٗ انزشكٛت االٔنٙ ، انثُبئٙ، انثالثٙ ٔانشثبػٙ ، ٔكزنك دساعخ ث

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

 االٚغ فٙ انكشثْٕٛذساد ٔانذٌْٕ ٔؽشق رُظًٛٓب.

 

 (تبٌيعتًذ تبٌسبعىجيب جسيئيت يتقذو: )بيىن 722طى 

دساعبد يغزفٛؼخ فٙ انزشكٛت اندضٚئٙ ٔانٕظٛفٙ نهًٕاد انٕساثٛخ إػبفخ انٗ انٕعبئم انًخجشٚخ فٙ اعزخالص 

ٔغٛشْب كًب ٚشكض ػهٗ اعزخذايبرٓب ٔانٕعبئم اندضٚئٛخ فٙ  PCRٔاَزشبس انًٕاد انٕساثٛخ ٔيؼبػفزٓب ػٍ ؽشٚك 

 هفخ يٍ رشخٛظٛخ ٔػالج ػهٗ انًغزٕٖ اندُٛٙ.انزمُٛبد انحٕٛٚخ انًخز

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :1كيًيبء ديىيت سريريت يتقذو  723طى 

دساعخ انًجبدا االعبعٛخ فٙ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ انغشٚشٚخ يٍ حٛث انطشق انًخجشٚخ انحذٚثخ ٔرنك الكغبة 

 انًخجشٚخ ٔسثطٓب ثبنحبالد انًشػٛخ. انطبنت انًٓبساد انالصيخ فٙ يدبل االػًبل انًخجشٚخ. ثى دساعخ انُزبئح

 

 سبعبث يعتًذة( 3)  :2كيًيبء ديىيت سريريت يتقذو  724طى 

دساعخ انًجبدا انًزمذيخ ٔرطجٛمبرٓب االنٛخ فٙ انكًٛٛبء انغشٚشٚخ ٔٚشًم رنك انكشٔيبرٕغشفٛب ثطشلٓب انًزُٕػخ 

 ٔكزنك دساعخ انزحهٛم االنٙ نهًشكجبد انحٕٛٚخ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3)  :3يىيت سريريت يتقذو كيًيبء د 725طى 

دساعخ يغزفٛؼخ فٙ انٕعبئم انًخجشٚخ ٔانفحٕطبد انًخزهفخ انًغزخذيخ فٙ رشخٛض ايشاع انغذد انظًبء 

 ٔلٛبط انٓشيَٕبد يغ دساعخ كٛفٛخ لٛبط يغزٕٚبد االدٔٚخ فٙ اندغى.

 

 تًذة(سبعبث يع 3)  :يىاضيع خبطت في انكيًيبء انذيىيت انسريريت 726طى 

دساعخ يغزفٛؼخ يزمذيخ نًٕاػٛغ يخزبسح فٙ انٓشيَٕبد، ٔيؤششاد انغشؽبَبد ، ٔاػزالالد ػًهٛبد 

 االٚغ انًٕسٔثخ يغ انزشكٛض ػهٗ انٕعبئم ٔانطشق انخبطخ فٙ رشخٛظٓب.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :1في انكيًيبء انذيىيت انسريريت  يهبراث عًهيت يتقذو 728طى 

طبنت نهمٛبو ثزحهٛم انذو، انجٕل، عبئم انُخبع انشٕكٙ كًب ٚزؼًٍ انًغبق اكغبة انطبنت إربحخ انفشطخ ايبو ان

يٓبساد فٙ اعزؼًبل االخٓضح انًخجشٚخ انًزمذيخ ، انظٛبَخ انٕلبئٛخ نالخٓضح ٔانغٛطشح انُٕػٛخ. كًب ٚزؼًٍ 

 انًغبق كٛفٛخ خًغ انؼُٛبد انًخجشٚخ ٔؽشق يؼبندزٓب.

 

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :2يت في انكيًيبء انذيىيت انسريريت يهبراث عًهيت يتقذ 729طى 
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ٚزؼًٍ ْزا انًغبق اكغبة انطبنت يٓبساد ػًهٛخ نجؼغ انفحٕطبد انًخجشٚخ انخبطخ نالحًبع االيُٛٛخ ، 

 االحًبع انؼؼٕٚخ ٔاالدٔٚخ.

  
 سبعبث يعتًذة( 3) يقت طبيه يتقذو:أديبء دق 731طى 

شػٛخ نالَغبٌ ٔاعزدبثخ اندٓبص انًُبػٙ نهدشاثٛى انًؼذٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ ٔعبئم دساعخ يزؼًمخ نالحٛبء انذلٛمخ انً

انزؼشف ػهٗ اندشاثٛى ٔؽشق رشخٛظٓب اػبفخ انٗ دساعخ يغزفٛؼخ نالعزدبثبد انًُبػٛخ انًزًثهخ فٙ اَزبج االخغبو 

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

 

 )سبعت يعتًذة( تبراث تشخيظيت يتقذو:ادراة يخ 792طى 

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

انًخزجشاد ٔردٓٛضْب ػجؾ انؼًم ٔحغٍ عٛش ػًم انًخزجشاد انطجٛخ . كًب ٚشكض ػهٗ كٛفٛخ سعى انغٛبعبد ، رأعٛظ 

ثبالخٓضح ٔانًغزٓهكبد ٔكٛفٛخ اعزؼًبنٓب ٔانحفبظ ػهٛٓب ، إػبفخ انٗ رغٕٚك انًخزجشاد ٔاالعزخذاو االيثم نٕعبئم 

 االرظبل انًخزهفخ ٔػهٗ كبفخ انًغزٕٚبد.

 

 )سبعت يعتًذة( َذوة: 795طى 

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

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

 يٕاػٛغ يحذدح.

 

 )سبعت يعتًذة(ت: يهبراث عًهيت في انًختبراث انتشخيظي 796طى 

جشاد فٙ رطجٛك لٕاٍَٛ ٔثشايح ػجؾ انزٕػٛخ ٔاعزخذاو رذسٚت ػًهٙ فٙ انًخزجشاد انطجٛخ الكزغبة انًٓبساد ٔانخ

 اخٓضح انزحهٛم االنٙ فٙ يؼظى يدبالد انفحٕطبد انًخجشٚخ يغ انزشكٛض ػهٗ كٛفٛخ رمٛٛى انُزبئح انًخجشٚخ ٔرحهٛهٓب.

 

 )سبعتبٌ يعتًذة( رق بذث ويشروع بذث:ط 797طى 

ٔٔعبئم إخشاء انجحث فٙ انًدبالد انًزخظظخ فٙ  دساعخ كٛفٛخ رحذٚذ ٔثهٕسح انجحث، رظًٛى انزدبسة، ٔأعبنٛت

 انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ، ٔرمذٚى يششٔع انجحث يكزٕثب ٔيُبلشزّ ٔرمًّٛٛ.

 

 )طفر سبعت يعتًذة( ٌ انشبيم:االيتذب 798طى 

ساثخ ٚزمذو انطبنت اليزحبٌ شبيم فٙ انًغبلبد األعبعٛخ فٙ انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ، ػًٍ انكًٛٛبء انحٕٛٚخ، انٕ

 اندضئٛخ، األحٛبء انذلٛمخ، اإلحظبء انحٕٛ٘، إػبفخ إنٗ ايزحبٌ ػًٍ يغبس انزخظض.

 

 سبعبث يعتًذة( 9)  انرسبنت: 799طى 

دساعخ يخجشٚخ نًششٔع ثحث ػًٍ رخظض انؼهٕو انطجٛخ انًخجشٚخ، رحذ اششاف ػؼٕ ْٛئخ رذسٚظ، ٚؤد٘ انٗ 

ٔحخ يكزٕثخ ٔٚزى يُبلشزٓب يٍ لجم ندُخ انًُبلشخ حغت رؼهًٛبد َزبئح رغبْى فٙ صٚبدح انًؼشفخ ٔٚمذو ػهٗ شكم اؽش

 كهٛخ انذساعبد انؼهٛب فٙ اندبيؼخ.

 


