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 انخطت انذراسيت نًُخ درجت انًبجستير في انعهىو انطبيت انًخبريت

 تخظض: عهى انذو وبُك انذو 

 
ى انذو وبُك انذو يٍ كهيت انذراسبث انعهيب في جبيعت انعهىو تًُخ درجت انًبجستير في انعهىو انطبيت انًخبريت / عه

 وانتكُىنىجيب األردَيت شريطت يب يهي:

 

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

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

 أدذ انًسبريٍ انتبنييٍ: ( سبعت يعتًذة بُجبح في34اتًبو ) .2

 

 أوال: يسبر انرسبنت:
 

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

721ؽُ   3    و١ّ١بء ح٠ٛ١خ ِزمذَ 

722ؽُ   2 ث١ٌٛٛع١ب عض٠ئ١خ ِزمذَ 

731ؽُ   3  أح١بء دل١مخ ؽج١خ ِزمذَ   

751ؽُ  ِزمذَ       ػٍُ دَ    2 

792ؽُ   2 اداسح ِخزجشاد رشخ١ظ١خ ِزمذَ 

795ؽُ   1 ٔذٚح                                                   

796ؽُ   1 ِٙبساد ػ١ٍّخ فٟ اٌّخزجشاد اٌزشخ١ظ١خ 

797ؽُ   2 ؽشق ثحش ٚ ِششٚع ثحش                        

 

 : عت يعتًذة يٍ انًسبقبث انتبنيت*( سب9انًتطهببث االختيبريت ويخظض نهب ) .2

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

753ؽُ   3   1ػٍُ دَ رشخ١ظٟ ِزمذَ  

754ؽُ   3      2ػٍُ دَ رشخ١ظٟ ِزمذَ  

755ؽُ   3   ػٍُ دَ ِٕبػٟ ٚثٕه دَ ِزمذَ   

756ؽُ   3 ِٛاػ١غ خبطخ فٟ ػٍُ اٌذَ      

757ؽُ   3 ِٛاػ١غ خبطخ فٟ ثٕه اٌذَ  

( ِٓ ثشاِظ أخشٜ ٌٙب  877أٚ 777( سبػبد ِؼزّذح ِـــٓ ِسزــــــــٜٛ )3* ٠ٚغٛص ٌٍطبٌت دساسخ ِب ال ٠ض٠ذ ػٓ )

 اسرجبؽ ثخطزٗ اٌذساس١خ ٌُ ٠ذسسٙب سبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ٌغٕخ اٌمسُ.
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 يعتًذة.( سبعبث 9( بىاقع )  799إعذاد وتقذيى انرسبنت ) طى 03

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبقريس 

أ 799ؽُ  9 سسبٌخ ِبعسز١ش 

ة 799ؽُ  6 سسبٌخ ِبعسز١ش 

ط 799ؽُ  3 سسبٌخ ِبعسز١ش 

د 799ؽُ  7 سسبٌخ ِبعسز١ش 

 

 ثبَيب: يسبر االيتذبٌ انشبيم:
 

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

 انسبعبث انًعتًذة اسى انًسبق انًسبق ريس

777ؽُ   3 دساسبد حشح 

712ؽُ   2 إحظبء ح١ٛٞ ٚاسزؼّبي حبسٛة ِزمذَ 

721ؽُ   3 و١ّ١بء ح٠ٛ١خ ِزمذَ 

722ؽُ   2 ث١ٌٛٛع١ب عض٠ئ١خ ِزمذَ 

731ؽُ   3 أح١بء دل١مخ ؽج١خ ِزمذَ 

751ؽُ   2 ػٍُ دَ ِزمذَ 

758ؽُ   3 ِٙبساد ػ١ٍّخ ِزمذَ فٟ ػٍُ اٌذَ اٌزشخ١ظٟ 

759ؽُ   3 ِٙبساد ػ١ٍّخ ِزمذَ فٟ ػٍُ اٌذَ إٌّبػٟ ٚثٕه اٌذَ 

792ؽُ   2 اداسح ِخزجشاد رشخ١ظ١خ ِزمذَ 

795ؽُ  1 ٔذٚح 

796ؽُ  1 ِٙبساد ػ١ٍّٗ فٟ اٌّخزجشاد اٌزشخ١ظ١خ 

798ؽُ  . االِزحبْ اٌشبًِ 

 

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

 اسى انًسبق انًسبق ريس

 

 انسبعبث انًعتًذة

753ؽُ  1ػٍُ دَ رشخ١ظٟ ِزمذَ    3 

754ؽُ   3      2ػٍُ دَ رشخ١ظٟ ِزمذَ  

755ؽُ   3 ػٍُ دَ ِٕبػٟ ٚثٕه دَ ِزمذَ   

756ؽُ   3 ِٛاػ١غ خبطخ فٟ ػٍُ اٌذَ     

757ؽُ   3 ِٛاػ١غ خبطخ فٟ ثٕه اٌذَ                    

( ِٓ ثشاِظ أخشٜ ٌٙب  877أٚ 777( سبػبد ِؼزّذح ِــــٓ ِسزـــــــٜٛ )٠3ض٠ذ ػٓ )* ٠ٚغٛص ٌٍطبٌت دساسخ ِب ال 

 اسرجبؽ ثخطزٗ اٌذساس١خ ٌُ ٠ذسسٙب سبثمب ثمشاس ِٓ ػ١ّذ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب ثٕبء ػٍٝ رٛط١خ ٌغٕخ اٌمسُ.

 

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

 
 سبعبث يعتًذة( 3دراسبث درة: )  707طى 

دساسخ ِسزف١ؼخ ٌّٛػٛع ِؼ١ٓ فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌّخجش٠خ ٠زُ اخز١بسٖ ِٓ لجً اٌطبٌت ٚرحذ اششاف ػؼٛ 

١٘ئخ رذس٠س ػّٓ اٌزخظض ، ثح١ش ٠مَٛ اٌطبٌت ثئعشاء اٌذساسبد اٌّىزج١خ ٚاٌّشعؼ١خ ِٚٓ صُ ٠ىزت ثحضب 

خ ٚرح١ٍ١ٍخ ٚاػحخ ، وّب ٠مَٛ اٌطبٌت ثّٕبلشخ اٌّٛػٛع ِغ االسزبر ِجٛثب ٠زٕبٚي ف١ٗ اٌّٛػٛع ثطش٠مخ رفظ١ٍ١

 اٌّششف.

 

 (تبٌيعتًذ ٌبتسبع)  يتقذو: ادظبء ديىي واستعًبل دبسىة 712طى 

ِسبق ِزمذَ فٟ االحظبء اٌح١ٛٞ ٠زٕبٚي اٌّٛاػ١غ االسبس١خ فٟ ؽشق اٌزح١ًٍ االحظبئٟ ٚاسزخذاَ اٌجشاِظ 

 اٌحبسٛث١خ ٌٍزح١ًٍ االحظبئٟ.

 

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

دساسخ ثٕبء اٌجشٚر١ٕبد ٚٚظبئفٙب اٌّزٕٛػخ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزشو١ت االٌٟٚ ، اٌضٕبئٟ، اٌضالصٟ ٚاٌشثبػٟ ، ٚوزٌه 

دساسخ ثؼغ اٌزطج١مبد ػٍٝ رٌه ِضً ا١ٌّٙٛعٍٛث١ٓ ٚاٌىٛالع١ٓ ، دساسخ آ١ٌخ ٚحشوخ االٔض٠ّبد ٚرٕبٚي ػ١ٍّبد 

 فٟ اٌىشث١٘ٛذساد ٚاٌذْ٘ٛ ٚؽشق رٕظ١ّٙب. اال٠غ

 

 (تبٌيعتًذ تبٌجسيئيت يتقذو: )سبع بيىنىجيب 722طى 

دساسبد ِسزف١ؼخ فٟ اٌزشو١ت اٌغض٠ئٟ ٚاٌٛظ١فٟ ٌٍّٛاد اٌٛساص١خ إػبفخ اٌٝ اٌٛسبئً اٌّخجش٠خ فٟ اسزخالص 

ذاِبرٙب ٚاٌٛسبئً اٌغض٠ئ١خ فٟ ٚغ١ش٘ب وّب ٠شوض ػٍٝ اسزخ PCRٚأزشبس اٌّٛاد اٌٛساص١خ ِٚؼبػفزٙب ػٓ ؽش٠ك 

 اٌزم١ٕبد اٌح٠ٛ١خ اٌّخزٍفخ ِٓ رشخ١ظ١خ ٚػالط ػٍٝ اٌّسزٜٛ اٌغ١ٕٟ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3)يبء دقيقت طبيه يتقذو: أد 731طى 

دساسخ ِزؼّمخ ٌالح١بء اٌذل١مخ اٌّشػ١خ ٌالٔسبْ ٚاسزغبثخ اٌغٙبص إٌّبػٟ ٌٍغشاص١ُ اٌّؼذ٠خ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ٚسبئً 

اٌزؼشف ػٍٝ اٌغشاص١ُ ٚؽشق رشخ١ظٙب اػبفخ اٌٝ دساسخ ِسزف١ؼخ ٌالسزغبثبد إٌّبػ١خ اٌّزّضٍخ فٟ أزبط االعسبَ 

 ٠ب اٌغٙبص إٌّبػٟ ٚاصش٘ب فٟ و١ف١خ ػٍّٗ ٚفؼب١ٌزٗ.اٌّؼبدح ٚٚساصزٙب ٚدٚس ٘زٖ اٌغشاص١ُ فٟ رحف١ض خال

 

 (تبٌيعتًذ تبٌ)  سبع   :عهى دو يتقذو 751طى 

دساسخ ِزمذِخ فٟ رى٠ٛٓ خال٠ب اٌذَ ِٚىٛٔبد اٌذَ فٟ اٌحبالد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّشػ١خ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اسزخذاِبد اٌٛسبئً 

 .اٌّخجش٠خ فٟ رشخ١ض اِشاع اٌذَ ٚاػزالالد ػ١ٍّبد اٌزغٍؾ

 

 سبعبث يعتًذة( 3) :1عهى دو تشخيظي يتقذو  753طى 

دساسخ ٌٛظبئف إِشاع خال٠ب اٌذَ ٚٔخبع اٌؼظُ ٚػ١ٍّبد رى٠ٛٓ ِىٛٔبد ٚخال٠ب اٌذَ ٚػٛاًِ اٌزغٍؾ اٌّخزٍفخ ِغ 

 اٌزشو١ض ػٍٝ رح١ًٍ ٔزبئظ فحٛطبد اٌذَ فٟ اٌحبالد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّشػ١خ ِضً فمش اٌذَ ٚسشؽبٔبد اٌذَ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3) : 2هى دو تشخيظي يتقذو ع 754طى 

 دساسخ الحذاس اٌٛسبئً اٌّزمذِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ ػٍُ اٌذَ ٚثٕه اٌذَ ٚاسزخذاِبرٙب فٟ رشخ١ض اِشاع اٌذَ ٚٔمً اٌذَ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3عهى دو يُبعي وبُك دو يتقذو )  755طى 

ٌّؼبدح فٟ ثٕه اٌذَ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌٛسبئً اٌحذ٠ضخ دساسخ ِزمذِخ ٌفحٛطبد فظبئً اٌذَ ٚاٌزؼشف ػٍٝ االعسبَ ا

 ٚاٌّزمذِخ ٚرطج١مبرٙب فٟ ػٍُ اٌذَ إٌّبػٟ.

 

 سبعبث يعتًذة( 3)   :يىاضيع خبطت في عهى انذو 756طى 

دساسخ ِزمذِخ ٌّٛاػ١غ ِخزبسح فٟ اِشاع اٌذَ ، و١ف١خ حذٚصٙب ٚاٌزشخ١ض اٌّخجشٞ ٌٙب، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌزم١ٕبد 

 فٟ دساسخ خال٠ب اٌذَ ٚاٌٛساصخ اٌذ٠ِٛخ. اٌحذ٠ضخ

 

 سبعبث يعتًذة( 3)   :يىاضيع خبطت في بُك انذو 757طى 

دساسخ ِسزف١ؼخ فٟ اٌٛسبئً اٌحذ٠ضخ ا١ٌ٢خ ٚاٌٛساص١خ فٟ ثٕٛن اٌذَ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ٚسبئً فظً ِىٛٔبد اٌذَ ، 

 رخض٠ٕٙب ، حفظٙب ٚرٛص١ك اٌّؼٍِٛبد ػٕٙب.
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 سبعبث يعتًذة( 3)  :يتقذو في عهى انذو انتشخيظييهبراث عًهيت  758طى 

رذس٠ت ػٍّٟ ِّٚبساسبد ػ١ٍّخ فٟ رحؼ١ش ػ١ٕبد ٔخبع اٌؼظُ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ، ِغ اوزسبة اٌّٙبساد اٌالصِخ 

 ٌذساسخ ػ١ٕبد اٌذَ ٚٔخبع اٌؼظُ فٟ اٌحبالد اٌطج١ؼ١خ ، فمش اٌذَ ، ٚسشؽبْ اٌذَ ، ٚر١١ّض٘ب.

 

 سبعبث يعتًذة( 3)   :يت في عهى انذو انًُبعي وبُك انذويهبراث عًهيت يتقذ 759طى 

اوزسبة ِٙبساد ػ١ٍّخ ِزمذِخ فٟ ؽشق فحٛطبد اٌذَ إٌّبػ١خ ٚاسزخذاِبرٙب فٟ دساسخ فظبئً ٚصِش اٌذَ ، رحذ٠ذ 

 زٍفخ.أٛاع االعسبَ اٌّؼبدح ٚاٌزفبػالد إٌبرغخ ػٓ اػطبء اٌذَ ، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ ؽشق فظً ٚحفع ِىٛٔبد اٌذَ اٌّخ

 

 )سبعت يعتًذة( براث تشخيظيت يتقذو:ادراة يخت 792طى 

ِسبق ِزمذَ فٟ اداسح اٌّخزجشاد اٌطج١خ ٠شوض ػٍٝ رٕط١ُ اٌّخزجش ٚٚػغ ٚرطج١ك االٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌؼشٚس٠خ فٟ 

غ١ٙض٘ب ػجؾ اٌؼًّ ٚحسٓ س١ش ػًّ اٌّخزجشاد اٌطج١خ . وّب ٠شوض ػٍٝ و١ف١خ سسُ اٌس١بسبد ، رأس١س اٌّخزجشاد ٚر

ثبالعٙضح ٚاٌّسزٍٙىبد ٚو١ف١خ اسزؼّبٌٙب ٚاٌحفبظ ػ١ٍٙب ، إػبفخ اٌٝ رس٠ٛك اٌّخزجشاد ٚاالسزخذاَ االِضً ٌٛسبئً 

 االرظبي اٌّخزٍفخ ٚػٍٝ وبفخ اٌّسز٠ٛبد.

 

 )سبعت يعتًذة(َذوة:  795طى 

ٚرمذ٠ُ ػشع ٌٙب ِٕٚبلشزٙب رحذ دساسخ ِزخظظخ فٟ احذ ِٛاػ١غ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌّخجش٠خ ٠زُ اػذاد٘ب ِٓ لجً اٌطٍجخ 

اششاف ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠س ٚحؼٛس اٌطٍجخ ، وّب ٠ّىٓ رمذ٠ُ ِٛاػ١غ ِشبثٙٗ ِٓ لجً ػ١ٛف ِزخظظ١ٓ فٟ 

 ِٛاػ١غ ِحذدح.

 

 )سبعت يعتًذة(  ث عًهيت في انًختبراث انتشخيظيت:يهبرا 796طى 

١ك لٛا١ٔٓ ٚثشاِظ ػجؾ اٌزٛػ١خ ٚاسزخذاَ رذس٠ت ػٍّٟ فٟ اٌّخزجشاد اٌطج١خ الوزسبة اٌّٙبساد ٚاٌخجشاد فٟ رطج

 اعٙضح اٌزح١ًٍ االٌٟ فٟ ِؼظُ ِغبالد اٌفحٛطبد اٌّخجش٠خ ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ و١ف١خ رم١١ُ إٌزبئظ اٌّخجش٠خ ٚرح١ٍٍٙب.

 

 (تبٌيعتًذ )سبعتبٌ بذث ويشروع بذث: طرق 797طى 

عشاء اٌجحش فٟ اٌّغبالد اٌّزخظظخ فٟ دساسخ و١ف١خ رحذ٠ذ ٚثٍٛسح اٌجحش، رظ١ُّ اٌزغبسة، ٚأسب١ٌت ٚٚسبئً إ

 اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌّخجش٠خ، ٚرمذ٠ُ ِششٚع اٌجحش ِىزٛثب ِٕٚبلشزٗ ٚرم١١ّٗ.

 

 )طفر سبعت يعتًذة( بٌ انشبيم:االيتذ 798طى 

٠زمذَ اٌطبٌت الِزحبْ شبًِ فٟ اٌّسبلبد األسبس١خ فٟ اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌّخجش٠خ، ػّٓ اٌى١ّ١بء اٌح٠ٛ١خ، اٌٛساصخ 

 ئ١خ، األح١بء اٌذل١مخ، اإلحظبء اٌح١ٛٞ، إػبفخ إٌٝ اِزحبْ ػّٓ ِسبس اٌزخظض.اٌغض

 

 سبعبث يعتًذة( 9)انرسبنت:  799طى 

دساسخ ِخجش٠خ ٌّششٚع ثحش ػّٓ رخظض اٌؼٍَٛ اٌطج١خ اٌّخجش٠خ، رحذ اششاف ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠س، ٠ؤدٞ اٌٝ 

٠ٚزُ ِٕبلشزٙب ِٓ لجً ٌغٕخ إٌّبلشخ حست رؼ١ٍّبد  ٔزبئظ رسبُ٘ فٟ ص٠بدح اٌّؼشفخ ٠ٚمذَ ػٍٝ شىً اؽشٚحخ ِىزٛثخ

 و١ٍخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب فٟ اٌغبِؼخ.

 

 


