
 1

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الجـامعــــة األردنيــــة
  آليـــة العلـــــوم

  
 الخطــة الدراسية لدرجــة البكالوريـوس

  
  العلوم الحياتية: تخصص

  
2005/2006  

  
  

  
  

 
  
  
  



 2

 
 

          الجامعة األردنيــة
  2007        آليـــة العلـوم

          قسم العلوم الحياتيـة
 
 
 

  لوريـوسالخطــــة الدراسية لدرجـــــــة البكا
  

  فـــــــي
 
  

 العــلوم الحيــاتيــة
 

********* 
 
  

  .العلـوم الحياتيةي ـفالبكالوريـوس ):   بالعربيـــة(اســــــم الدرجــة العلميــــة 
   B.Sc. In Biological Sciences):       باإلنجليـزيــــة(اسم الدرجــة العلميــة 

 
  
  :   مكونـــات الخطــــــة-أ

  
ساعة معتمدة موزعة على     ) 132(تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في التحاليل الطبية من             

  :النحو اآلتي
  

  الساعات المعتمدة  نــــوع المـــــــأدة  الرقــم

  27  متطلبـــات الجامعــة  أوال

  21  متطلبات الكلية        ثانيـا

  84  متطلبات التخصص   ثالثـا

  132  وعالمجمـ

  
  

  :نظــام الترقيــــم   -ب
  

  : رمــوز األقســــام-1     
          

  القســــم  الرقــم

  الريـاضيـــات  1

  الفيزيـــــاء  2

  الكيميـــــاء  3

  العلوم الحياتيــة  4

  الجيولوجيا  5
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  :*رمــوز المـــواد -2
  

  مــدلول منزلــة العشــرات فـي أرقــام المـواد
 
  

  عنـوان مجال التخصص  رمز المجـال  عنوان مجال التخصص الرمز المج

  علـم النبـــات  5  البيولوجيـا العامــة  0

  علـم الحيــوان  6  )مختبرات(مـواد عمليـة   1

  البيئــــــة  7  آيميـاء حيوية سريريه  2

  وراثة، بيولوجيا الخلية،  8  تحضيرات مجهرية وأنسجة  3

  بيولوجيـا جزيئيه

  نـدوة وبحــــث  9  قـة ومناعــةأحيـاء دقي  4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                                                                                                         
      *  

1  3  2  4  0  3  0  
              

↑     ↑  ↑    ↑      ↑       ↑          ↑   
  
  
  

   المجـال     المستوى             القســـــــــم          الكليـــــــــة    التسلسل
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  :ساعة معتمدة موزعه على النحو التالي)  27:        (متطلبات الجامعة       :أوال
  مدةساعة معت) 21:  (المتطلبات اإلجبارية  - أ
 ساعات معتمدة)  6 ( :ختياريةالالمتطلبات أ  - ب

  
  :ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية) 21 ( : المتطلبات اإلجبارية)           أ 

  
 
 
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة   اسم المادة   رقم المادة
  -    3 العلــــوم العسكرية 1500100
 - 3 )1  (اللغة العربية /مهارات االتصال 1501101
  - 3 )2(اللغة العربيـة  /مهارات االتصال 1501102
 - 3  )1(اللغة اإلنجليزية /مهارات االتصال 1502101
  - 3 )2(اللغة اإلنجليزية /مهارات االتصال 1502102
  - 3 تربية الـوطـنيةــال 1700100
  - 3 )1(مهارات حاسوب  1900100

 
 

 :مدة يختارها الطالب من ضمن المواد التاليةساعات معت) 6 (المتطلبات االختيارية  ) ب
 
 
 

 المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
 - 3 العلم والمجتمع 0302100
 - 3 البيئة 0305100
 - 3 الثقافة االسالمية 0401100
 - 3 نظام االسالم 0402100
 - 3 مبادئ تغذية االنسان 0603101
 - 3  في االردنالزراعة 0630100
 - 3 الزراعة المنزلية 0641100
 - 3 مدخل الى علم المكتبات والمعلومات 0803100
 - 3 مبادئ في السالمة العامة 0905100
 - 3 الديمقراطية وحقوق االنسان 1000101
 - 3 الرياضة والصحة 1132100
 - 3 مبادئ االدارة 1601100
 - 3 الحضارة العربية االسالمية 1702101
 - 3 مدخل الى علم االجتماع 1704100
 - 3 جغرافيا االردن 1705100
 - 3 المنطق والتفكير الناقد 1731100
 - 3 اثار األردن 1733100
 - 3 مبادئ علم النفس 1736100
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  موزعة على النحو التاليساعة معتمدة ) 21: ( الكليةمتطلبات) ثانيا(
  .ساعة معتمدة) 21: (االجبارية المتطلبات -أ
  .ال يوجد: االختيارية المتطلبات -ب

 
 

  :التالية معتمدة وتشمل المواد ساعة)  21(:  المتطلبات االجبارية)أ           
  

      
 

 رقم المادة

 

 اســــم المـــــادة

 

 نظـري

 

 عملي

الســاعـات  

المعتمـــــــدة             

             

 

 المتطلب السابق 

 - 3 - 3 1– والتكامل التفاضل 0301101

 - 3 - 3  اإلحصاءمبادئ  0301131

 - 3 - 3 1– العامة الفيزياء 0302101

 - 3 - 3 1– العامة الكيمياء 0303101

 - 3 - 3 1– الحياتية العامة العلوم 0304101

 - 3 - 3  العامةالجيولوجيا 0305101

 1900100 3 - 3  علمية2 –حاسوب المهارات  1901102

 
 
  

  ال يوجد: المتطلبات االختيارية ) ب 
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  :ساعة معتمـــدة موزعـه على النحـو التالـــي) 84:  (متطلبــــــات التخصص:   ثالثــا

  ساعــــة معتمــــدة ) 63:    (المتطلبــــات اإلجبـــاريـة.           أ
  ساعـــــة معتمـــدة) 21 (  :   اريةالمتطلبــــات اإلختيــ.          ب

  
 ساعـــة معتمــــــدة) 63 ( متطلبـــات إجبـــــاريـــة  . أ

 
 

رقم المادة
 

 
   اســــم المـــــادة

 
 نظـري

 
 عملي

الســاعـات  
المعتمــدة      

                  
  

 
 المتطلب السابق 

 

)2(الكيمياء العامــة 0303102  3 - 3 0303101 

  او متزامن0303102 1 3 - الكيمياء العامـة العملية0303109

 0303109 3 - 3 الكيمياء التحليلية0303211

  او متزامن0303211 1 3 - الكيمياء التحليلية العملية0303216

0303233
 الكيميـاء العضوية

 لغير طلبة الكيميــــاء
3 - 3 0303102 

ير طلبة  لغالكيمياء العضوية العملية0303239
 أو 0303109، ا 0303233 1 4 - الكيمياء

 متزامـن

)2(العلوم الحياتية العامة0304102   أو متزامن0304111 3 - 3 

او متزامن  0304101 1 3 - العلوم الحياتية العامة العملية0304111  

ةـــــعلـــم الخلي0304231  2 - 2 0304102 

 0304102 4 3 3 النبــات العــــــام0304251

 0304102 4 3 3 الحيــوان العـــــام0304261

 0304102 3 3 2 وراثــــة عامــــه0304281

 0303233 4 3 3 آيميــاء حيويــــة0304321

 0304321 4 3 3 األحيـاء الدقيقة العامــة0304341

 0304251 3 3 2 تشريـح وتكويـن النبـات0304351

ــاتفسيولوجيــا النبـ0304352  2 3 3 0304101 

 0304261 3 3 2 تشــريح الفقـاريـــات0304361

 0304261 4 3 3 علم وظائف األعضاء0304363

 0304341 3 3 2 بيولوجيـا جزيئيـــــة0304382

 0304341 3 3 2 تقانات حيويه0304383

 موافقة القسم 3 - 3 التطـــــور0304465

 0304102 3 3 2 البيئـــــــة0304471

ــدوةـنـــــ0304491  موافقة القسـم 1 - 1 
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  : ارها الطالب من المواد التاليةساعة معتمدة يخت) 21(متطلبات اختيارية    -ب 
  

  

 رقم المادة

  

 اســــم المـــــادة

  

  نظـري

  

 عملي

الساعات  

المعتمــدة   

  

 المتطلب السابق 

 0303102 3 - 3  االشعاعية والنوويةالكيمياء 0303323

 0304102 3  -  3  وراثـــة إنســان 0304282

 0304341 3 3 2 علم الفطريـات الطبيـــة 0304354

 0304361 3 3 2  التكوين الجنيني 0304362

 0304261 3 3  2  علم االنسجة  0304432

 0304341 3 3 2 أحيـاء دقيقة تطبيقيـــة 0304441

 0304321 3 3  2  المناعة علم  0304443

 0304341 2 -  2  علم الفيروسات  0304445

 0304251 3 3  2  تصنيف النباتات الزهرية  0304452

 0304363 3 3 2 الغـــــدد  الصمــاء 0304463

 0304363 3 -  3  علم وظائف االعضاء المقارن  0304464

 0304363 2 3 1 حيوانات مخبريـــــة 0304466

 0304261 3 3  2  حياء والبيئة البحرية اال 0304472

 موافقة القسم  2 6  -  البحث  0304492

 0304321 3  -  3  األيـــــض 0304421
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   لطلبة االسترشادية الخطة
  قسم العلوم الحياتية

  
  

 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل االول
  اتالساع اسم المادة رقم المادة  الساعات اسم المادة رقم المادة

  3 )1(الكيمياء العامة 303101  3 )1(التفاضل والتكامل 301101

  3 )2(العلوم الحياتية العامة  304102  3 )1(الفيزياء العامة 302101

  3 متطلب جامعة   3 )1(العلوم الحياتية العامة 304101

  3 متطلب جامعة   1 العلوم الحياتية العامة  العملية304111

  3 متطلب آلية   3 متطلب جامعة 

      3 متطلب جامعة

    

  15  المجموع  16  لمجموع

  
 
  

  الثانيةالسنة 

 الفصل الثاني الفصل االول
  الساعات اسم المادة رقم المادة  الساعات اسم المادة رقم المادة

  3 اء العضوية لغير طلبة الكيمياءالكيمي303233 3 )2(الكيمياء العامة 303102

303239 1 الكيمياء العامة  العملية303109

الكيمياء العضوية  العملية لغير طلبة 

  1 الكيمياء

  4 الحيوان العام304261 4 النبات العام304251

  2 علم الخلية304231 3 ثة عامةاور304281

  3 متطلب آلية  3 متطلب جامعة 

  3 متطلب جامعة 3 متطلب جامعة 

     

  16 المجموع 17 لمجموع
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  الثالثةالسنة 

 الفصل الثاني الفصل االول
  الساعات اسم المادة رقم المادة  الساعات اسم المادة رقم المادة

  4 علم وظائف االعضاء304363 3 تشريح الفقاريات304361

  3 الكيمياء التحليلية303211 4 ء الحيويةالكيميا304321

  1 الكيمياء التحليلية العملية303216 3 فسيولوجيا النبات304352

  4 االحياء الدقيقة العامة304341 3 متطلب جامعة  

  3 متطلب جامعة   3 متطلب آلية  

  3 متطلب تخصص اختياري       

        

 18   موعالمج 16   المجموع

  
 
  
  

  الرابعةالسنة 

 الفصل الثاني الفصل االول
  الساعات اسم المادة رقم المادة  الساعات اسم المادة رقم المادة

  3 علم البيئة304471 1 ندوة304491

  3 التطور304465 3 تشريح وتكوين النبات304351

  3 تقانات حيوية304383 3 بيولوجيا حزيئية304382

  3 متطلب تخصص اختياري   3 متطلب تخصص اختياري  

  3 متطلب تخصص اختياري 3 متطلب تخصص اختياري  

  3 متطلب تخصص اختياري 3 متطلب تخصص اختياري  

        

 18   المجموع 16   المجموع
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



 10

  
  م يقدمها القسالتي المواد

  رقم المادة  اسم المادة   نظري  عملي  لمعتمدةاالساعات   المتطلب السابق

0304101 )1(العلوم الحياتية العامة    3 ـ  3 -
0304111 0304102 )2(العلوم الحياتية العامة    3 -_  3    أو متزامن 

0304105  و البيولوجيا الجزيئية علم الخلية 4 _- 4 0304101
0304101 أو  متزامـن 0304111 يةالعلوم الحياتية العامة العمل 1  3 - 

0304223  أجهزة مخبريه وطرق القياس  2  3  3 0304101
0304231   الخليـــــةعلم   2  -  2 0304102
0304251 النبــات العـــام  3  3 4 0304102
0304261 الحيــوان العـــــام  3  3 4 0304102
0304281 وراثــــة عامــــه 2  3  3 0304102
0304282  وراثة االنسان  3  -  3 0304102
0304321 الكيميــاء الحيويــــة  3  3 4 0303233

0304321 أو ن  متزام     0304323 الكيمياء السريريــة  3  3 4 
0304341 األحياء الدقيقـة العامة  3  3 4 0304321
0304342 األحياء الدقيقة الطبية  2  3  3 0304341
0304351  تشريح وتكوين النبــــات  2  3  3 0304251
0304352 فسيولوجيــا النبـــات 2  3  3 0304101
0304354  علـم الفطريـات الطبيـة  2  3  3 0304341

0304261 طلبة العلوم الحياتيةل  
0304361 تشــريح الفقـاريـــات 2  3  3 لطلبة التحاليل الطبية0304102
0304361 طلبة العلوم الحياتيةل  
0304362  جنينيالتكوين ال  2  3  3 لطلبة التحاليل الطبية0304102
0304261 طلبة العلوم الحياتيةل  
0304363 علم وظائف األعضاء  3  3 4 لطلبة التحاليل الطبية0304102

0304363 أو  متزامن  0304367  علم الدم  3  3  4 
0304368  الطفيليات الطبية  2  3  3 0304102

0304367 أو ن  متزام   0304369  بنك الدم  1  3  2 
0304382  يــا الجزيئيــةالبيولوج  3  -  3 0304341
0304383  تقانات حيويه  2  3  3 0304341
0304400  تدريب تحاليل طبيه  8  20  - موافقة القســم
0304421   األيض  3  -  3 0304321

0304323 0304423  ضبط الجودة وادارة المختبرات  2  -  2  أو  متزامن
0304261 طلبة العلوم الحياتيةل  
0304102 بيةلطلبة التحاليل الط 0304432  علـم األنسجة  2  3  3 

0304441  أحياء دقيقـة تطبيقيـــة  2  3  3 0304341
0304443  علــم المناعــة  2  3  3 0304321
0304445 علـــم الفيروســـات 2 - 2 0304341
0304452 تصنيف النبـاتات الزهرية 2  3  3 0304251
0304463  الغدد الصمـــــاء  2  3  3 0304363
0304464 علم وظائف األعضاء المقارن  3 -  3 0304363
0304465 التطــــــــــور  3 -  3 موافقة القسم
0304466 حيوانات مخبريـــــة 1 3 2 0304363
0304471 البيئــــة 2 2  3 0304102
0304472 األحياء والبيئة البحريــة 2  3  3 0304261
0304491 نــــــــــدوة 1 - 1 موافقة القسم
0304492 بحــــــــــث - 6 2 موافقة القسم
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\  
 
 
 
 
 
  

  )3   :الساعات المعتمدة (    )1(العلوم الحياتية العامة    0304101
  :المتطلب السابق   
االنقسام الخلوي، الوراثة المندلية،  لوي، البناء الضوئي؛ التواصل الخلوي، ترآيب الخلية؛ آيمياء الخلية، التنفس الخ  

مبادى الوراثة الجزيئية، الشيفرة الوراثية، تضاعف المادة الوراثية واستنساخها، بناء البروتينات، وراثة البكتيريا 
ادىء التصنيف الحيوي واساسيات  مب.والفيروسات، التكنولوجيا الجينية، التنظيم الهرموني في النباتات والحيوانات

    .االنظمة البيئية للكائنات الحية
  

   )3 :الساعات المعتمدة (    )2(العلوم الحياتية العامة    0304102
   أو متزامن  0304111   :المتطلب السابق   
جهاز المناعي، الجهاز  ال,الجهاز الدوري: اتي االنسجة الحيوانية والنباتية، ترآيب وعمل االجهزة التالية في الثدي  

, النقل، التغذية: والحرآة، طبيعة وآلية العمليات التالية في النباتات الراقيةالبولي، الجهاز العصبي، آليات االحساس 
  .التكاثر والتطور، التوزيع البيئي والتآقلم في الكائنات الحية وبيئة العشائر 

  
  )4 :عات المعتمدة السا(    علم الخلية والبيولوجيا الجزيئية  0304105

  0304101 :المتطلب السابق   
اللبيدات، األحماض النووية؛  البروتينات، الكربوهيدرات،: األساس الخلوي للحياة؛ المكونات الجزيئية للخلية  

  .علم الخلية والبيولوجيا الجزيئيةفي األنزيمات؛ الطاقة الخلوية وعضيات الخلية، الطرق البحثية 
  

  )1 :الساعات المعتمدة (    الحياتية العامة العمليةالعلوم   0304111
  أو متزامـن 0304101    :المتطلب السابق   
تطبيقات عملية حول المجهر والخاليا، المكونات الكيميائية للخاليا، فسيولوجيا الخاليا النباتية والحيوانية، األنسجة   

عملية تصنيفية لمجموعات الكائنات الحية وتطبيقات على البيئة الحيوانية والنباتية، الترآيب التشريحي للثدييات، دراسة 
.  

  
  )2 :الساعات المعتمدة (     وطرق القياسمخبريهأجهزة   0304223

  0304101:   المتطلب السابق   
, و جهاز قياس الطيف اللهبي, مثل جهاز قياس الطيف, االجهزة المخبريةاساسيات وطرق المعايرة والحفاظ على   

قياس , اجهزة سحب الماء, المعقمات, ت المائيةاالحمام, التهجير الكهربي, محلالت الدم, المجاهر, لمرآزيالطرد ا
   واالفرانالموازين, اجهزة قياس درجة الحموضة, اجهزة قياس الحجم, االسموزية

  
  )2 :الساعات المعتمدة (     الخليـــــةعلم   0304231

  0304102: المتطلب السابق   
ا          تتناول     شمل دراسة م ة وت ات الحي ع الكائن ـدة ترآيب ألجسام جمي ـي يهذه المـادة دراسة الخلية آوح ة،    :ل ـة الخلي نظري

ر األغشية، ودوراألغشية           : مباديء وتكنولوجيا الدراسة المجهرية، األغشية الخلوية      ل عب ترآيبها الدقيق ووظائفها والنق
ة، العض             ة الخارجي ا للبيئ ة  في تنظيم استجابة الخالي ة،            : يات الخلوي ة للطاق ا والعضيات المحول دقيق ووظائفه ا ال ترآيبه

ة             سام الخلي ات انق ة وميكانيكي ين            . الكروموسومات والنواة والنوية، ودور حياة الخلي رابط ب ى دراسة الت ضا عل وترآز أي
ة                       ة الحيواني ة وسطحها، والتراآيب الناتجة من تحورات سطح الخلي وي     الخاليا والمحيط الخارجي للخلي  والجدار الخل

ادة     . للخاليا النباتية والبكتيرية   ا والم ين الخالي ويرآز المساق أيضا على ميكانيكية نقل االستجابات بين الخاليا والتفاعل ب
ة        . بين الخلوية  ة المختلف ة والحرآات الخلوي ا المختلف وي ووظائفه آمـا يدرس أيضا الترآيب الدقيق لمكونات الهيكل الخل

وأخيرا يتناول المساق   . لي والحرآة عند البكتيريا وأعضاء الحرآة المختلفة عند الخاليا الحية األخـرى          واالنقباض العض 
  .األسس الخلوية والجزيئية لمرض السرطان وخصائص الخاليا السرطانية، والهرم الخلوي وموت الخاليــا

  
  )4 :الساعات المعتمدة (    النبــات العـــام  0304251

   0304102    :ق المتطلب الساب  
ة   , الزهرة , الورقة, الساق, الجذر, األنسجة, الخلية النباتية , الجسم النباتي , النباتات على آوآبنا     ورات الزهري رة , الن : الثم

  .المناخ واألقاليم النباتية, النبات واإلنسان, المجاميع النباتية, تكاثر النبات, البذرة واإلنبات
  

 

 وصف المواد التي يطرحها قسم العلوم الحياتية في برنامج البكالوريوس
 2006/2005لعام 
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  )4 :الساعات المعتمدة (    ـامالحيــوان العــــ  0304261
   0304102  :المتطلب السابق   
وان واستمراريته              وان، تطور الحي شكل             ( تقديم لحياة الحي اثر والت وراثي للتطور، التطور العضــوي، التك ، )االساس ال

سمية              (تنوع حياة الحيوان     اريخ التطوري ، قواعد الت ا    )انماط الترآيب، التصنيف والت ات،     ، من الالفقاري ى الفقاري ت ال
  .انشطة الحياة الحيوانية، الــسلوك، بيئة الحيوان واثرها على توزيعه وتكيفاته

  
  )3 :الساعات المعتمدة (   وراثــــة عامــــه  0304281

   0304102 :المتطلب السابق   
ب الجد      اط والتراآي نس، االرتب ين الج ائلي، تعي صائي والع ل االح ة، التحلي ة المندلي دةالوراث واة ،  ,ي ارج الن ة  خ  الوراث

ه                      ساخه، عمل ضاعفه، استن ي، ت دقيق للجين، الترآيب الجزيئ االختالفات العددية والترآيبية الكروموسومية، الترآيب ال
  .والسيطرة على تعبيره، الطفرات، وراثة العشائر، الهندسية الوراثية، تدريبات عملية حول اساسيات الوراثة

  
  )3: الساعات المعتمدة (    اإلنسانوراثة   0304282

   0304102 :المتطلب السابق   
سرطـان،                      ) DNA(ترآيـب الـ      ـة المناعة، ال ـوي، وراث سـام الخل ل الجين، ترآيب الكروموسـوم واالنق ،  تقنيـات تحلي

ة الج      ـددة، الخريط ـل المتعـ ـة العوام ـة، وراث ـة الخلوي وي، الوراث ين الخل ـة، التهج ي العائل ات ف افيء الجين ة،  المك يني
ـي واالستجابة                    ل الوراث ي، الخل ـة، العالج الجين الوراثي، التحليل االحصائي، الفحص الوراثـي، وراثـة الكيميـاء الحيوي

  .الدوائيـة، االستشارة الوراثيـة
  

  )4 :الساعات المعتمدة (    الكيميــاء الحيويــــة  0304321
   0303233 :المتطلب السابق   
رة يعطى          .  المساق مع االحماض والقواعد والمحاليل المنظمة للحامضية         يتعامل هذا    ات الكبي آما ان عزل وتنقية الجزيئ

ام وعمل االنزيمات            . آمقدمة لدراسة البروتينات واالحماض النووية       شكل ع ات ب . ويتعامل المساق مع ترآيب البروتين
تم المساق          ويتطرق المساق الى مناحي الكيمياء الحيوية لالحماض النوو     ا ويخ ات وتنظيمه ر عن الجين ا التعبي ا فيه ة بم ي

  بنظرة عامة عن الكربوهيدرات والدهنيات وااليض الخلوي المنظم
  

  )4 :الساعات المعتمدة (    الكيمياء السريريــة  0304323
  أو متزامن 0304321: المتطلب السابق   
يات     االمراض واساس ا ب سريرية وعالقته اء ال يات الكيمي راض اساس صوصا ام شخيص وخ ات :  الت ض وبروتين االي

ا  ات البالزم ضي , وانزيم دي الحام وازن القاع دم , الت ازات ال درات, غ ون,آربوهي روجين , ده واتج النيت سيوم, ن , الكال
  .الفحوصات الرئيسة في الكيمياء السريرية, فحوصات وظائف الكلى والكبد, الفوسفات

  
  )4 :اعات المعتمدة الس(    األحياء الدقيقـة العامة  0304341

  0304321 :المتطلب السابق   
ة للنمو     , االيض والتغذية , ويةندقيقة، ترآيب الخاليا بدائية اال    طبيعة علم االحياء ال      أثر النمو    , النمو واالحتياجات الالزم ت

اسس تصنيف    .  البكتيريا واستنسال الجينات وطرق تكاثر   , الوراثة, تأثير العوامل المضادة والمعالجة الكيماويـــة    . بالبيئة
ايش،                      ة، دورة العناصر، التع ة والبيئ ات الدقيق ة، الكائن ة الدقيق ات الحي ين الكائن البكتيريا، وصف المجموعات الرئيسية ب

  المناعه، تفاعل الجسم المضاد مع المولد المضاد خارج جسم الكائن الحي
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    األحياء الدقيقة الطبية  0304342
 0304341 :المتطلب السابق   
, دور البكتيريا والفطريات والفيروسات في االمراض, العالقة بين الطفيليات والمضيفين في بعض االمراض المعدية  

  التشخيص والوقاية, االعراض
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    تشريح وتكوين النبــــات  0304351
  0304251 :المتطلب السابق   
  .  نب الوظيفية و الترآيب الداخلي لجميع األعضاء النباتية الخضرية و التكاثرية ولتطور النباتات الوعائيةدراسة الجوا  

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    فسيولوجيــا النبـــات  0304352

  0304101 :المتطلب السابق   
للهرمونات النباتية , النقل اللحائي, الضوئيالبناء , التغذية المعدنية, النقل والنتح, االمتصاص: عالقة النبات بالماء  

  .فسيولوجيا اإلجهاد, الفيتوآروم والتشكل الضوئي, والنمو، السكون واإلنبات
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  )3: الساعات المعتمدة (    علـم الفطريـات الطبيـة  0304354
  0304341 :المتطلب السابق   
ابات الخارجية والداخلية منها، مقدمة للفطريات،  اإلص،دراسة موضوعية للفطريات التي تسبب أمراضا لإلنسان  

  . األمراض التي تحدثها السموم الفطرية،تقسيماتها، بيولوجيتها، طرق انتشارها، انتقال العدوى ومكافحتها
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    تشــريح الفقـاريـــات  0304361
    لطلبة التحاليل الطبية0304102طلبة العلوم الحياتية  ،  ل 0304261 : المتطلب السابق   
 شعبة الفقاريات واعتماد النمو الجنيني، والشكلي، والوظيفي ، والتطوري في دراسة االنظمة  تحتيبحث المساق في  

  .التشريحية الرئيسية للفقاريات باالضافة الى تشريح بعض النماذج الممثلة لجميع اقسام الفقاريات في المختبر
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    جنينيالتكوين ال  0304362
   لطلبة التحاليل الطبية0304102طلبة العلوم الحياتية  ،   ل 0304361:المتطلب السابق   
ة     ادة المواضيع التالي ذه الم الج ه ذآري :تع لي ال از التناس ات المنوي, الجه وين الحيوان وي،ـتك لي األنث از التناس  ة، الجه

تفلج التبطين،       تقانــة تكوين البيوض، اإلخصاب،   ب، ال سان      والتعصبن،   أطفال األنابي وين المبكر لإلن اول    . والتك ا تتن آم
از                     ة، والجه ة الدموي هذه المادة تكوين الجلد ومشتقاته والجهاز العصبي المرآزي، وأعضاء اإلحساس، والقلب واألوعي

سي        ذلك ، تغطى مواضيع        . التناسلي والبولي، واألطراف، والجهاز الهضمي والتنف ل األغشية الجنيني   آ والدة،  ـمث ة، وال
  .والتوأمة

  
  )4 :الساعات المعتمدة (    علم وظائف األعضاء  0304363

    لطلبة التحاليل الطبية0304102طلبة العلوم الحياتية  ، ل  0304261 : المتطلب السابق   
العصبي، العضلي، الغدد : لتاليةيهتم المساق بتدريس المفاهيم الفسيولوجية المتعلقة بوظائف األعضاء واألجهزة ا  

الصماء، الدوري، اإلخراجي والتنفسي، حيث يجري الترآيز على آليات تحويل اإلشارات إلى استجابات على المستوى 
  .الجزيئي

  
  )4 :الساعات المعتمدة (    علم الدم  0304367

  أو متزامن0304363 :  المتطلب السابق   
,  انواع تحلل الدم, تغيرات الدم, حجم الدم, والهيموغلوبين, 12فوليت ب , ديدايض الح, تكوين ووظيفة خاليا الدم  

  امراض آريات الدم البيضاء, امراض النزيف, فحوصات التشخيص
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    الطفيليات الطبية  0304368
  0304102 :المتطلب السابق   
 ومتعددة ةاحادي, يليات ذات االهمية الطبيةدورات حياة الطف, المفصليات الناقلة لالمراض,  سداسيات االرجلفلتط  

  .الوقاية والعالج, التشخيص, نواتج االمراض, الخلية
  

  )2 :الساعات المعتمدة (    بنك الدم  0304369
  أو متزامن0304367 :المتطلب السابق   
  .بعض الفحوصات المتعلقة بالدم, نقل الدم, سحب الدم, مجموعات الدم  

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    البيولوجيــا الجزيئيــة  0304382

  0304341 :المتطلب السابق   
ة؛ آيمياء األحماض النووية؛ ـيغطي الجزء النظري في  هذا المساق المواضيع التالية نبذة تاريخية عن المادة الوراثي  

 ماض النووية؛ مقدمة في التعبيرالجيني؛ الخواص الكيميائية و الفيزيائية لألحDNAآريك لجزيء ال -نموذج واتسون 
؛ النسخ في الخاليا األولية؛ تنظيم النسخ في الخاليا األوليـة ؛ النسخ في الخاليا حقيقية )اختيارو نسخ و ترجمة الجينات(

 و النواة؛  تنظيم النسخ  في الخاليا حقيقية النواة؛ عوامل النسخ العامة و الخاصة؛ أحداث ما بعد النسخ ؛ الترجمة
واة؛ الطفرات و ـ في الخاليا األولية و الخاليا حقيقية النDNAالشيفرة الوراثية؛ أحداث ما بعد الترجمة؛ مضاعفة ال 

عزل األحماض النووية؛ التقدير الكمي و الوصفي : و يغطي الجزء العملي  المواضيع  التالية. DNAترميم ال 
؛ إآثار األحماض النووية في المختبر؛ معرفة DNAيء ال لألحماض النووية؛ استخدام اإلنزيمات القاطعة لجز

 GFP؛ التحول البكتيري والتعبير لجين ال GFP  الذي يحتوي الجين pGLOخصائص و التعامل مع البالزمد الخليط 
  . و عزل البروتين الناتج  وزراعة الجينات
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  )3 :الساعات المعتمدة (    تقانات حيويه  0304383

  0304341 :بق المتطلب السا  
ء الدقيقة والحيوانات والنباتات على يامادة الوراثية وهجائنها في االحدة مبادئ واسس تطبيقات استعمال الاتقدم هذه الم  

وازن البيئة وتحسين صحة تمنتجات الهندسة الوراثية في حفظ امل ان يؤدي فهم هذه المبادئ والتطبيقات باستعمال 
الطرق العامة لتطبيقات , لتطور علم التقنيات الحيوية ومبادئ التهجين الوراثي التقنيةاالنسان ويتطلب هذا التعرض 

حقوق الملكية في التقنيات , التقنيات الحيوية في االحياء الدقيقة والنبات والحيوان وآذلك التقنيات الحيوية والمجتمع
  .الحيوية

  
  )8:الساعات المعتمدة (    تدريب تحاليل طبيه  0304400

  موافقة القســم :متطلب السابق ال  
في المختبرات التي يعتمدها )  أسابيع8(ا طيلة الفصل الصيفــــي يـساعة عملية أسبوع) 20(ما  يعادل  يتدرب الطالب  

الكيمياء السريرية، األحياء : ويشمل التدريب اإللمام بالحقول األساسية في التحاليل الطبية .القسم والجامعة لهذا الغرض
" او " ناجح " ترصد عالمة التدريب .  يقة الطبية، علم الدم، الغدد الصماء، بنك الدم، الطفيليات وامراض المناعةالدق

وتجري متابعة التدريب من قبل مشرف يعينه مجلس القسم لهذه الغاية وحسب نماذج تعد خصيصًا لهذا " راسب 
  .الغرض 

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    األيض  03044421

  0304321 :تطلب السابق الم  
المواد العضوية األساسية في الخلية الحية والتي تشمل الكربوهيدرات و  )هدما و بناء (يرآز هذا المساق على أيض   

الدهون و األحماض األمينية واألحماض النووية مع الترآيز على أيض الطاقة ودور الفيتامينات آعوامل مساعدة لعمل 
  .اإلنزيمات

  
  )2 :الساعات المعتمدة (    بط الجودة وادارة المختبراتض  0304423

   أو متزامن0304323   :المتطلب السابق   
  السبل والوسائل لضبط المحاليل واألجهزة واألدوات ،التعاريف والمبادئ األساسية لضبط الجودة في التحاليل المخبرية  

 مراقبة جودة العمل المخبري داخليا ،ليل المختلفةالمستخدمة نتائج التحليل أنظمة  ضبط الجودة في مراحل التح
 االستخدام األمثل للمصادر المتاحة من ،تنظيم إدارة المختبرات. تخطيط المختبرات وهيكلتها وآوادرها وخارجيا، 

تطوير المهارات . حيث القوى البشرية واألجهزة والمعلومات والمواد المخبرية من حيث االستعمال والتخزين والتخلص
معايير االعتماد .  تحويل المعلومات وأعداد التقارير المخبرية وأمور السالمة العامة،المتعلقة بالتدريب والتنظيم

  .والتشريعات المحلية والدولية للمختبرات الطبية
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    علـم األنسجة  0304432
    لطلبة التحاليل الطبية0304102طلبة العلوم الحياتية  ،  ل 0304261 : المتطلب السابق   
وظائف األنسجة الطالئية، والضامة والغضروفية،  تتناول هذه المادة دراسة أنواع األنسجة، وخصائص ومكونات و  

الجلد ومشتقاته،  :آما تغطي هذه المادة الدراسة النسيجية لألجهزة التالية. والعظمية والدموية والعضلية والعصبية
  .ي، والتناسلي، والغديـ ، والهضمي والتنفسي والبولوالعصبي، واللمفاوي

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    أحياء دقيقـة تطبيقيـــة  0304441

  0304341   :المتطلب السابق   
االطعمة آبيئة مناسبة لنمو الكائنات الدقيقة، الظروف التي تؤثر على النمو، انواع الكائنات الحية المهمة في االطعمة،   

 وطرق حفظ االطعمة، النشاط الحيوي االيجابي للكائنات الدقيقة في تصنيع االطعمة، تلف االطعمة، التسمم مبادىء
الغذائي واالمراض، استخدام الكائنات الدقيقة في الصناعة، التخمر، النواتج االولية والثانوية، طرق الفصل، انتاج 

وير الكائنات الدقيقة، التحوالت الحيوية، تلوث المياه وطرق المضادات الحيوية والبروتينات وحيدة الخلية، تطوير وتح
  .التنقية، استخدام الكائنات الدقيقة للتخلص من الفضالت والمواد الملوثة للبيئة

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    علــم المناعــة  0304443

    لتحاليل الطبية0304102 للعوم الحياتية        0304321   :المتطلب السابق   
مكونات المناعة التلقائية والمكتسبة، االسس : هذه المبادىء تشمل. يهدف المساق لتعريف الطالب بمبادىء علم المناعة  

 المناعة الهائمة في الدم والخلوية، وظيفة المرآبات  منده، الية االستجابة المناعية لكلالوراثية لتنوع االجسام المضا
جابة المناعية، بيولوجيا الخاليا التائية والبائية اللمفاوية، المحفزات المناعية وجهاز الرئيسية لتوافق االنسجة في االست

وباالضافة الى ذلك فان المساق سيلقى الضوء على بعض االختالالت المناعية مثل الحساسية، المناعة . المناعة المكمل
المناعية االساسية والتي تشمل التعرف على بعض التقانات لالب  الطسيتعرف: الجزء العملي .ضد الذات ونقص المناعة

تفاعالت الجسم والجسم المضاد، تضاعف الخاليا اللمفاوية وآذلك التعرف على الخاليا بواسطة جهاز تحليل وعد 
  .الخاليا
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  )2 :الساعات المعتمدة (    علـــم الفيروســـات  0304445
  0304341 :المتطلب السابق   
 فيرويدات؛ التوابع، البريونات، نشوء وتكاثر وتصنيف الفيروسات، انتقال وانتشار ترآيب واشكال الفيروسات،  

سان، دور الفيروسات في نات، نمادج من بعض االمراض في االالفيروسات في العائل واحداث المرض، آمون الفيروس
 العالج الكيماوي، التلقيح تحويل الخاليا الطبيعيه الى سرطانية، استجابه الجهاز المناعي للفيروس، االنترفيرون،

  . والتمنيع
  )3 :الساعات المعتمدة (    تصنيف النبـاتات الزهرية  0304452

  0304251   :المتطلب السابق   
: تتعلق بالمواضيع التالية الهدف من هذه المادة هو إعطاء فكرة مبسطة عن القواعد األساسية لتصنيف النباتات والتي  

 واالصطالحات العلمية لألجزاء النباتية المختلفة، طرق جمع النباتات في الحقل  ،م، والوصفنبذة تاريخيه عن هذا العل
و حفظها بالمتحف النباتي، القواعد المتعلقة بإعطاء األسماء وشرعيتها، مفهوم وحدات التصنيف النباتية، طريقة عمل و 

عائلة من ) 48( دراسة صفات و خواص.  الدراسةاستخدام أنواع المفاتيح، المراجع العلمية المطلوبة لهذا النوع من
  . في األردنًاالعائالت النباتية األآثر تواجد

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    الغدد الصمـــــاء  0304463

  0304363   :المتطلب السابق   
عمل الهرمـونات دراسة الغدد الصم في الثدييات مع التـرآيز على الجوانب الجزيئية وبناء وإفراز وايض واليات   

  .االختالل الوظيفي للغدد وما ينجم من أمـراض بسبب نقص أو إفراط في إفراز الهرمونات. وتأثيراتها الفسيولوجية
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    علم وظائف األعضاء المقارن  0304464
  0304363   :المتطلب السابق   
الفسيولوجية المشترآة  مملكة الحيوانية مع الترآيز على المبادىءدراسة مقارنة لوظائف األعضاء في مختلف مجاميع ال  

ويتضمن دراسة وظائف أجهزة الجسم الرئيسية مثل الجهاز التنفسي والبولي . واآلليات المنظمة لها لـوظائف األعضاء
  .والهضمي والقلبي الوعـائي والغـدي والعصبي

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    التطــــــــــور  0304465

  موافقة القسم   :المتطلب السابق   
التوزيع الجغرافي الحيوي للكائنات الحية، الحواجز الطبيعية، . مراجعة مختصرة لتاريخ التطور واالدلة المختلفة الثباته  

. اصل الحياة، االسس الوراثية للتطورواصل االختالفات ونشأتها. المستحاثات اهميتها وتكوينها. جزر المحيطات
تخاب الطبيعي، التأقلم والتطور، االنواع والتنوع، معدل التغيرات التطورية، علم البيئة والسلوك الحيواني وعالقتها االن

والقردة العليا، العائلة االنسانية، التغيرات الرئيسية التي حصلت بالشكل ) القردة(تطور االنسان، الرئيسيات . بالتطور
  .اصل االنسان، جنس االنسان، نشأة االنسان الحديث. والوظيفة وعالقتها بالبيئة الجديدة

  
  )2 :الساعات المعتمدة (    حيوانات مخبريـــــة  0304466

  0304363   :المتطلب السابق   
 و ، الحيوانات المستخدمة في االبحاثومتطلبات، ومواصفات، وفوائد وتصنيف تاريخ، واهميةالتعرف على آل من   

التغذية، التربية وانتاج سالالت . لحيوانات، متطلباتها، والقواعد االساسية لتصميمها غرف ااالمراض والحد منها،
  .معينة، العناية، وادارة الحيوانات المستعملة بالتجارب ونقل الحيوانات واجراء العمليات الجراحية

  
  )3 :الساعات المعتمدة (    البيئــــة  0304471

  0304102   :المتطلب السابق   
ا المساق على المفاهيم االساسية في علم البيئة، تنظيم وترآيب ووظائف النظام البيئي وخواصــه المميزة، رآز هذي  

وعملية تدوير المادة وانسياب الطاقة في النظام البيئي والعوامل التي تساعد وتساهم في تنظيم ديناميكية الجماعات 
فها، ودراسة نماذج مختلفة عنها وطرق السيطرة على نموها ونموها، وآيفية جمع البيانات، والمعلومات الالزمة لوص

وديناميكيتها، ومفهوم المجتمعات وخواصها، والمتغيرات الزمانية والمكانية لها ودراسة نماذج من التتابع البيئي في 
م جمع عينات المجتمعات البحرية والبرية، آما يتخلل المساق رحالت ميدانية الى مختلف مناطق االردن البيئية حيث يت

  .نباتية وتربة من اجل تحليلها في المختبر
  

  )3 :الساعات المعتمدة (    األحياء والبيئة البحريــة  0304472
  0304261   :المتطلب السابق   
خواص الماء الفيزيائية والكيميائية؛ األوقيانوغرافيا األساسية؛ بعض المبادئ البيئية؛ تقسيم البيئة البحرية؛ الهوائم؛   

الضحلة القاعية تحت الشاطئية؛ بيئة الشواطئ؛ األحياء بين  السوابح السطحية؛ بيولوجيا األعماق؛ التجمعات المائية
 .الرملية؛ المجتمعات االستوائية؛ عالقات التعايش؛ أثر اإلنسان على البحار
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  )1 :الساعات المعتمدة (    نــــــــــدوة  0304491

  لقسمموافقة ا   :المتطلب السابق   
استخدام المكتبة، جمع المراجع، ترتيبها وطرق عرضها، تحضير بحث مكتبي باستخدام المراجع المختلفة وتقديم البحث   

  .باستخدام وسائل اإليضاح المختلفة
  

  )2 :الساعات المعتمدة (    بحــــــــــث  0304492
  موافقة القسم   :المتطلب السابق   
رف وموافقة القسم بحثا في احد فروع العلوم الحياتية بحيث يمكن إنجازه وآتابته بشكل يختار الطالب بتوجيه من المش  

  ).يسمح فقط للطلبة الحاصلين على تقدير تراآمي مستوى جيد فما فوق التسجيل لهذه المادة ( علمي مقبول خالل الفصل
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Department of biological sciences 
Faculty of Science 
University of Jordan 

 
Study plan for the B.Sc. 

In Biology 
2005/2006 

 
Degree name: B.Sc. in Biological Sciences 

 
A. Plan constituents:  

The study plan for the B. Sc. In Medical Analysis consists of 
(132) credit hours, as follows: 

 
Numbering Requirement Credit Hours 

First University requirement 27 

Second Faculty requirement 21 

Third Specialty requirement 84 

Total 132 

 
B. Numbering system:  

1) Departments’ codes 
 

Department Number 

1 Mathematics 

2 Physics 

3 Chemistry 

4 Biological sciences 

5 Geology 
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2) Courses’ codes:* 
 

Field Code 
Specialization 

Address 
Field Code 

Specialization 

Address 

0 General biology 5 Botany 

1 Practical biology 6 Zoology 

2 
Biochemistry & 

Clinical chemistry 
7 Ecology 

3 
Microtechniques & 

histology 
8 

Genetics, cytology, 

molecular biology 

4 
Microbiology & 

immunology 
9 Seminar & research

  
 
 
 

 
*  
 

0 3 0 4 2 3 1 
       

↑            ↑          ↑           ↑        ↑             ↑          ↑ 
  
 

     Faculty                              department             level          specialization series
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First:  
 
University requirement: (27) credit hours, divided to: 

a. Obligatory requirement: (21) credit hours 
b. Elective requirement: (6) credit hours 

 
a. Obligatory requirement: (21) credit hours, constitutes of: 

Course # Course Title Credit Hours  
Prerequisite  

1500100 Military sciences 3 - 

1501101 Communication skills- Arabic language (1) 3 - 

1501102 Communication skills- Arabic language (2) 3 - 

1502101 Communication skills- English language (1) 3 - 

1502102 Communication skills- English language (2) 3 - 

1700100 National education 3 - 

1900100 Computer skills (1) 3 - 

 
b. Elective requirement: (6) credit hours, chosen from: 

 
 
 
  
  

  
Prerequisite  Credit Hours 

Course Title 
Course # 

- 3 Science and society 0302100 
- 3 Environment 0305100 
- 3 Islamic culture 0401100 
- 3 Islamic system 0402100 
- 3 Principles of human nutrition 0603101 
- 3 Agriculture in Jordan 0630100 
- 3 House agriculture 0641100 
- 3 Introduction to libraries and information systems 0803100 
- 3 Principles of public safety 0905100 
- 3 Democracy and human rights 1000101 
- 3 Sports and health 1132100 
- 3 Principles of management 1601100 
- 3 Islamic and Arabic civilization 1702101 
- 3 Introduction to sociology 1704100 
- 3 Geography of Jordan 1705100 
- 3 Logic and criticism 1731100 
- 3 Jordan Archeology 1733100 
- 3 Principles of psychology 1736100 
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Second:  
Faculty requirement: (21) credit hours, divided to: 

a. Obligatory requirement: (21) credit hours 
b. Elective requirement: nothing 
 
a. Obligatory requirement: (21) credit hours 

Course # Course Title Theory Practical Credit Hours Prerequisite 

0301101 Calculus (1) 3 - 3 - 
0301131 Principles of statistics 3 - 3 - 
0302101 General physics (1) 3 - 3 - 
0303101 General chemistry (1) 3 - 3 - 
0304101 General Biology (1) 3 - 3 - 
0305101 General geology 3 - 3 - 
1901102 Computer skills (2)- practical 3 - 3 1900100 

  
b. Elective requirement: nothing 

 
Third:  
Specialty requirement: (84) credit hours, divided to: 
 

a. Obligatory requirement: (63) credit hours 
Credit Hours Course # Course Title 

Theory Practical Total
Prerequisite 

0303102 General chemistry (2) 3 - 3 0303101 

0303109 Practical General 
chemistry - 3 1 0303102 or 

concurrently 

0303211 Analytical chemistry 3 - 3 0303109 

0303216 Practical Analytical 
chemistry - 3 1 0303211, or 

concurrently 

0303233 Organic chemistry for 
non-chemistry students 3 - 3 0303102 

0303239 Practical Organic 
chemistry - 4 1 0303233 or 

0303109concurrently

0304102 General biology (2) 3 - 3 0304111 or 
concurrently 

0304111 Practical General 
biology - 3 1 0304101 or 

concurrently 

0304231 Cell biology 2 - 2 0304102 

0304251 General botany 3 3 4 0304102 

0304261 General zoology 3 3 4 0304102 

0304281 genetics 2 3 3 0304102 

0304321 biochemistry 3 3 4 0303233 

0304341 General microbiology 3 3 4 0304321 

0304351 Plant anatomy and 2 3 3 0304251 
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development 

0304352 Plant physiology 2 3 3 0304101 

0304361 Vertebrate anatomy 2 3 3 0304261 

0304363 Animal physiology 3 3 4 0304261 

0304382 Molecular biology 2 3 3 0304341 

0304383 Biotechnology 2 1 3 0304341 

0304465 Evolution 3 - 3 Department approval

0304471 Ecology 2 3 3 0304102 

0304491 Seminar 1 - 1 Department approval

 
b. Elective requirement: (21) credit hours 

 
Credit Hours Course # Course Title 

Theory Practical Total 
Prerequisite

0303323 Nuclear and 
radiochemistry 3 - 3 0303102 

0304282 Human genetics 3 - 3 0304102 

0304354 Medical mycology 2 3 3 0304341 

0304362 Developmental 
biology 2 3 3 0304361 

0304421 Metabolism 3 - 3 0304321 

0304432 Histology 2 3 3 0304261 

0304441 Applied microbiology 2 3 3 0304341 

0304443 Immunology 2 3 3 0304321 

0304445 Virology 2 - 2 0304341 

0304452 Taxonomy of 
flowering plants 2 3 3 0304251 

0304463 Endocrinology 2 3 3 0304363 

0304464 Comparative Animal 
Physiology 3 - 3 0304363 

0304466 Laboratory Animals 1 3 2 0304361 

0304472 Marine Biology and 
Ecology 2 3 3 0304261 

0304492 Research - 6 2 Department 
approval 
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Guiding Plan for the students of Biological Sciences 
 

First Year 
 

First Semester Second Semester 

Course # Course Title 
Credit 

Hours 
Course # Course Title 

Credit 

Hours 

0301101 Calculus (1) 3 0303101 General chemistry (1) 3 

0302101 General physics (1) 3 0304102 
General biology (2) 

 
3 

0304101 General biology (1) 3  

University 

requirement 

 

3 

 

University 

requirement 

 

3  

University 

requirement 

 

3 

 

University 

requirement 

 

3  
Faculty requirement 

 
3 

 
Practical general 

biology 
1    

Total 16 Total 15 
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Second Year 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

First semester Second Semester 

Course # Course Title 
Credit 

Hours 
Course # Course Title 

Credit 

Hours 

0303102 
General 

chemistry (2) 
3 0303233 

Organic 

chemistry for 

non-chemistry 

students 

3 

0303109 
Practical general 

chemistry 
1 0303239 

Practical Organic 

chemistry for 

non-chemistry 

students 

1 

0304251 General botany 4 0304231 cytology 2 

0304281 Genetics 3 0304261 General zoology 4 

 

University 

requirement 

 

3  

University 

requirement 

 

3 

 

University 

requirement 

 

3  

Faculty 

requirement 

 

3 

Total 17 Total 16 
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Third Year 
 

First Semester Second Semester 

Course # Course Title Credit 
Hours Course # Course Title Credit 

Hours 

0304361 Vertebrate 
anatomy 3 0304363 Animal physiology 4 

0304321 Biochemistry 4 0303211 Analytical 
chemistry 3 

0304352 Plant physiology 3 0303216 Practical Analytical 
chemistry 1 

 
University 

requirement 
 

3 0304341 General 
microbiology 4 

 
Faculty 

requirement 
 

3  
University 

requirement 
 

3 

    Elective specialty  
requirement 3 

Total 16 Total 18 

 
 

Forth Year 
 

First Semester Second Semester 

Course # Course Title Credit 
Hours Course # Course Title Credit 

Hours 
0304491 Seminar 1 0304383 biotechnology 3 
0304351 Plant anatomy 3 0304471 Ecology 3 
0304382 Molecular Biology 3 0304465 evolution 3 

 Elective specialty  
requirement 3  Elective specialty  

requirement 3 

 Elective specialty  
requirement 3  Elective specialty  

requirement 3 

 Elective specialty  
requirement 3  Elective specialty  

requirement 3 

Total 16 Total 18 
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Courses taught by the Department 

 

Course # Course title Theory Practical Credit 
hours prerequisite 

0304101 General biology (1) 3 3 ـ - 

0304102 General biology (2) 3 _ 3 0304111 or 
concurrently 

0304105 Cellular and Molecular 
biology 4 _ 4 0304101 

0304111 Practical general biology - 3 1 0304101 or 
concurrently 

0304223 Laboratory Instruments 2 3 3 0304101 
0304231 Cell Biology 2 - 2 0304102 
0304251 General Botany 3 3 4 0304102 
0304261 General Zoology 3 3 4 0304102 
0304281 General genetics 2 3 3 0304102 
0304282 Human Genetics 3 - 3 0304102 
0304321 biochemistry 3 3 4 0303233 

0304323 Clinical chemistry 3 3 4 0304321 or 
concurrently 

0304341 General Microbiology 3 3 4 0304321 
0304342 Medical microbiology 2 3 3 0304341 

0304351 Plant Anatomy and 
Development 2 3 3 0304251 

0304352 Plant Physiology 2 3 3 0304101 
0304354 Medical Mycology 2 3 3 0304341 

0304361 Vertebrate Anatomy 2 3 3 

0304261 for biology 
students 

0304102 for medical 
analysis students 

0304362 Embryology 2 3 3 

0304261 for biology 
students 

0304102 for medical 
analysis students 

0304363 Animal physiology 3 3 4 

0304361 for biology 
students 

0304102 for medical 
analysis students 

0304367 Haematology 3 3 4 0304363  or 
concurrently 

0304368 Medical parasitology 2 3 3 0304102 

0304369 Blood bank 1 3 2 0304367 or 
concurrently 

0304382 Molecular Biology 3 - 3 0304341 
0304383 Biotechnology 2 1 3 0304341 

0304400 Training for Medical 
Laboratory Analyses - 20 8 Department approval 

0304421 Metabolism 3 - 3 0304321 
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0304423 
Quality Assurance in 

Laboratory Analyses and 
Laboratory Management 

2 - 2 0304323  or 
concurrently 

0304432 Histology 2 3 3 

0304261 for biology 
students 

0304102 for medical 
analysis students 

0304441 Applied Microbiology 2 3 3 0304341 
0304443 Immunology 2 3 3 0304102 
0304445 Virology 2 - 2 0304341 

0304452 Taxonomy of Flowering 
Plants 2 3 3 0304251 

0304463 Endocrinology 2 3 3 0304363 

0304464 Comparative Animal 
Physiology 3 - 3 0304363 

0304465 Evolution 3 - 3 Department approval 
0304466 Laboratory animals 1 3 2 0304361 
0304471 ecology 2 2 3 0304102 

0304472 Marine Biology and 
Ecology 2 3 3 0304261 

0304491 Seminar 1 1 1 Department approval 
0304492 research - 6 2 Department approval 
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0304101 General biology (1) (Credit Hours:  3 ) 
 Prerequisite: -  
 Internal structure of the cell, molecules of the cell, metabolism, respiration and 

photosynthesis, cell-cell signaling, cell division, Mendelian inheritance, molecular biology 
of the gene, DNA technology, chemical signals in plants and animals, phylogeny and 
systematic introduction to ecosystems. 
 

0304102 General biology (2) (Credit Hours:  3 ) 
 Prerequisite:0304111 or concurrently 
 Animal and plant tissues, Mammalian circulation, immune system, gas exchange, 

controlling the internal environment, nervous system and motor mechanism.  Transport in 
plants, plant nutrition, plant reproduction and development.  
Eco-distribution and adaptations of organisms, population ecology and community 
ecology. 
 

0304105 Cellular and Molecular biology (Credit Hours: 4)  
 Prerequisite: 0304101 
 Structure and function of cell organelles and macromolecules; research methods in cell and 

molecular biology. 
 

0304111 Practical general biology (Credit Hours:1) 
 Prerequisite:0304101 or concurrently 
 Laboratory experiments in microscopy and cells, chemical aspects of cells, plant and 

animal tissues, animal and plant physiology.  Mammalian anatomy, and systematic of 
major living groups. 
 

0304223 Laboratory Instruments (Credit Hours:2) 
 Prerequisite:0304101 
 Principles& methods of calibration and maintenance of the basic laboratory instruments 

including spectrophotometers flame photometers, centrifuges, Microscopes, blood cell 
counters and analyzers, clinical chemistry analyzers, electrophoresis and chromatographic 
equipments, water baths, incubators, ovens, balances, distillers, sterilizers, lyophilyzers, 
pH. Meters and ion selective electrodes, osmometers, blood gas meters and volumetric 
equipment. 
 

0304231 Cell Biology (Credit Hours:2) 
 Prerequisite:0304102 
 This course deals with the cell as a unit of structure of all living organisms. It includes: Cell 

theory. Principles and technology of microscopy, biological membranes: Ultrastructure and 
function and their role in controlling cellular responses to cell matrix. Intracellular 
compartments:  Endoplasmic reticulum, golgi complex, lysosomes and peroxisoms 
ultrastructure and function. Energy transformers:  Mitochondria and chloroplasts. The 
course concentrates also on the nuclear ultrastructure. Chromatin and DNA packaging. 
Nucleolus and ribosome’s biosynthesis.  Cell cycle and mechanism of cell division.  Also 
studies cellular junctions. Adhesions and extracellular structures.  Cell-to-substratum 
interactions. Transient differentiations associated with surface activity.  Motile cell 
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processes.  Plant cell wall and plasmodesmata and bacterial cell wall.  The course 
investigates also the structural elements of cytoskeleton, microtubules, microfilaments and 
intermediate filaments ultrastructure and functions.  Cellular movement: motility and 
contractility and cell-to cell signaling.  The course deals also with cellular aspects of 
cancer, aging and death. 
 

0304251 General Botany (Credit Hours:4) 
 Prerequisite:  0304102 
 Plants on our planet , the plant body, the plant cell, the tissues, the root, the stem the leaf, 

the flower, inflorescence, the fruit, seed and seedling, plant development, plant groups, 
plants and man (economic, medicinal, poisonous, ..) , climate and phytogeography. 
 

0304261 General Zoology Credit Hours:4 
 Prerequisite: 0304102 
 Introduction to the living animal continuity and evolution, principles of genetics, organic 

evolution, reproduction and development, diversity of animal life (structural patterns, 
classification and phylogeny, principles of nomenclatures); invertebrate and vertebrate 
animals; activity of life; behavior; animal environment and its influence on its distribution 
and adaptations. 
 

0304281 General genetics (Credit Hours:3) 
 Prerequisite: 0304102 
 Mendelian genetics; statistical and pedigree analysis; sex determination; gene linkage and 

recombination; extranuclear inheritance; modification in chromosome number and 
structure; fine structure of the gene; the molecular structure of the gene and its replication; 
transcription; gene action and regulation of gene expression, molecular basis of 
mutagenesis; population genetics, genetic engineering and laboratory work in basic 
genetics. 
 

0304282 Human Genetics (Credit Hours:3 
 Prerequisite: 0304102 
 DNA structure, techniques of gene analysis, chromosome structure and cell division, 

immunogenetics, Cancer, genes in kindreds, somatic cell hybridization, cytogenetics, 
multifactorial inheritance, the human gene map, heritability, population statistics, genetic 
testing in individuals and populations, human biochemical disorders, gene therapy, 
hereditary defects with altered drug responses, genetic counseling. 
 

0304321 Biochemistry (Credit Hours:4) 
 Prerequisite: 0303233 
 This course deals with acids, bases and buffers. The purification and isolation of 

macromolecules is stressed as an introduction to the study of proteins and nucleic acids. 
The course deals with the structure of proteins in general and the function of enzymes. 
Biochemical aspects of nucleic acids including gene expression and regulation are stressed. 
The course culminates in an overview of carbohydrates, lipids and integrated cellular 
metabolism. 
 

0304323 Clinical chemistry (Credit Hours:4) 
 Prerequisite:  0304321 or concurrently 
 Essentials of clinical chemistry that related to the biochemical basis of diseases and the 

principals of laboratory diagnosis particularly in the following conditions ; inborn errors of 
metabolism, disorders of plasma proteins, plasma enzymes, acid-base balance, blood gases, 
electrolytes, carbohydrates, lipids, nitrogen metabolites, calcium and phosphate, renal and 
liver function tests. Also exposing the student to the routine biochemical tests used in the 
diagnosis of diseases 
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0304341 General Microbiology (Credit Hours:4) 
 Prerequisite:  0304321 
 History and scope of microbiology ; prokaryotes cell structure and function; metabolism 

and nutrition , microbial growth, requirements for growth , environmental factors affecting 
growth, effect of antimicrobial agents  on growth; microbial genetics, and gene cloning , 
bacterial reproduction, microbial taxonomy, major groups of bacteria, microorganisms  and 
environment, elements cycling ; symbiotic associations; immune response and antigen – 
antibody reactions in vitro. 
 

0304342 Medical microbiology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304341 
 Parasite-host relations in selected infectious diseases, role of bacteria, fungi,    viruses in 

pathogenesis, clinical symptoms, lab diagnosis and prevention 
 

0304351 Plant Anatomy and Development (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304251 
 A study of the functional aspects of the internal structure for all plants vegetative and 

reproductive organs and development of vascular plants 
 

0304352 Plant Physiology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304101 
 Plant water relations: absorption, transport and transpiration. Mineral nutrition, 

photosynthesis, phloem translocation, phytohormones. growth, dormancy ; seed 
germination, phytochrome and phtomorphogenesis and stress physiology 
 

0304354 Medical Mycology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304341 
 Objective study of fungi causing human external and internal diseases:  Topics include 

introduction to fungi, classification, biology, infection modes, prevention, diseases caused 
by these fungi and treatment. 
 

0304361 Vertebrate Anatomy (Credit Hours:3) 
 Prerequisite: 0  304261 for biology students 

                       0304102 for medical analysis students 
 Using embryonic, morphological , and developmental patterns in the anatomy of 

vertebrates Dissecting samples of  vertebrate classes in the laboratory 
 

0304362 Developmental Bioloyg (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304361 for biology students 

                      0304102 for medical analysis students 
 This course deals with the following topics: Male reproductive system, spermatogenesis, 

oogenesis, fertilization, assisted reproduction technology, cleavage, gastrulation, 
neurulation, and early human development. 
In addition, the course covers development of the following: The skin and its derivatives; 
the central nervous system, the sense organs; the heart and major blood vessels, the 
excretory and the reproductive systems, the limbs, the digestive system; the respiratory 
system. Also a study of the fetal membranes, parturition, and twinning is covered. 
 

0304363 Animal physiology (Credit Hours:4) 
 Prerequisite:  0304361 for biology students 

                 0304102 for medical analysis students 
 The physiologic concepts related to the organ systems including the nervous, muscular, 

endocrine, cardiovascular, excretory and respiratory system are studied. Special emphasis 
is given to the molecular aspects of the signal transduction mechanisms. 
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0304367 Haematology (Credit Hours:4) 
 Prerequisite:  0304363  or concurrently 
 Formation and functions of blood cells, metabolism of iron, folate B12 and hemoglobin, 

blood volume and its changes, types of hemolysis and diagnostic tests, bleeding disorders, 
leukocyte diseases 
 

0304368 Medical parasitology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304102 
 Introduction to parasitism, hexapods and other arthropods that serve as vectors to human 

diseases, life cycles of parasites of medical significance (Unicellular or multicellular 
including worms), pathological effects, lab diagnosis, prevention and treatment. 
 

0304369 Blood bank (Credit Hours:2) 
 Prerequisite:  0304367 or concurrently 
 Blood grouping, withdrawal, transfusion and related tests 

 
 Molecular Biology (Credit Hours:3) 
0304382 Prerequisite:  0304341 
 The lectures in this  course covers the following topics; historical back ground; chemistry 

of nucleic acid; Watson-Crick model of DNA; physical and chemical properties of nucleic 
acids; an introduction to gene function (selection, transcription and translation); 
transcription in prokaryotic cells; regulation of  transcription in prokaryotic cells; 
transcription in eukaryotic cells; regulation of transcription in eukaryotic cells; general and 
specific transcription factors; post transcriptional events ; translation and the genetic code; 
post translational events; DNA replication in prokaryotic and eukaryotic cells; Mutation 
and DNA repair. the laboratory covers the following topics: Isolation of nucleic acids; 
quantitative and qualitative measurements of nucleic acids; the use of restriction enzymes; 
Amplification of nucleic acids;  characterization and manipulation of the recombinant 
plasmid pGLO containing GFP gene; bacterial transformation and gene expression and 
protein produced isolation ; DNA-cloning and southern blot. 
 

0304383 Biotechnology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304341 
 The course introduces both principles and application of recombinant DNA technology to 

microbes, animals and plants in the hop of using genetically engineered products to clear 
the environment and improve human health prospects. This would be achieved trough 
tackling the history of biotechnology, basic principles of recombinant DNA technology, 
common methods of applications of animals, human and medical biotechnology. Common 
methods of applications of plant biotechnology. Methods of applications of microbial and 
environmental biotechnology. Ethical issues of biotechnology and patenting. Current 
societal issues in biotechnology and bioethics. 
 

0304400 Training for Medical Laboratory Analyses (Credit Hours:8) 
 Prerequisite:  Department approval 
 The student will be trained 24 hours weekly during summer semesters after completing the 

3 year in the Official Medical laboratory recognized by the Department of   the Biological 
Sciences and University of Jordan.   The training will include basic concepts in clinical 
Chemistry, Medical Microbiology, blood endocrinology, Blood banking, Parasitology, 
Immunopathology. The students will be supervised by a departmental member for training 
purposes. The graduate mark will be pass or fail. 
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0304421 Metabolism (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304321 
 Metabolism (anabolism and catabolism) of the main organic molecules in the living cell 

which includes carbohydrates, lipids proteins and nucleic acids with the emphasis on 
energy metabolism and the role of vitamins as cofactors for enzymes’ action. 
 

0304423 Quality Assurance in Laboratory Analyses and 
Laboratory Management 

(Credit Hours:2) 

 Prerequisite:  0344323  or concurrently 
 Definitions, principles and basic procedures of quality assurance in clinical laboratory 

analysis and also the application of internal and external quality assessment programmers. 
Planning of laboratories design, structure and managing the man power for the sake of 
optimum use of the available resources: man power, instrumentation analytical and 
consumable. Professional skills for training management reporting and safety of local and 
international accreditation standards. 
 

0304432 Histology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite: 0  304261 for biology students 

                       0304102 for medical analysis students 
 This course covers the following topics: types of tissues, characteristics, structural and 

functional aspects of the following tissues: epithelial, connective, cartilage, bone, blood, 
muscular and nervous. In addition, the course deals with study of histology of the following 
systems: integumentary; lymphoid, digestive, respiratory, excretory, reproductive, and 
endocrine. 
 

0304441 Applied Microbiology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304341 
 Food as a substrate for microorganisms, factors affecting growth in food; microorganisms 

important in food, principles of food preservation, food borne diseases and toxins. 
Industrial microbiology: primary and secondary metabolites, downstream processing, strain 
development, microorganisms as food, microbial transformation, water pollution and 
sewage treatment, microbial treatment and utilization of waste. 
 

0304443 Immunology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304321 for biology students 

                      0304102 for medical analysis students  
 This course aims to introduce the student to concepts of immunology.  Including basic 

components of innate and acquired immunity, genetic basis of antibody diversity, 
mechanisms of immune response both humoral and cell mediated, role of major 
histocompatibilty complex (MHC) in immune response, biology of T- and B- lymphocytes, 
cytokines and complement system.  Moreover, the course will cast a light on special cases 
of immune-disfunctions such as hypersensitivity, autoimmunity and immunodeficiencies.  
The practical part of the course will introduce the student to basic immunological 
techniques. The protocols include those for the detection of antigen-antibody interactions, 
lymphocyte proliferation as well as flowcytometry. 
 

0304445 Virology (Credit Hours:2) 
 Prerequisite:  0304341 
 Virus structure, viroids, satellites, prions, virus evolution,multiplication of viruses, virus 

taxonomy, viral pathogenesis, viral persistant, latency, patterns of some viral diseases of 
human, cell transformation by viruses, host-immune response to viral infections, 
interferons, antiviral agents, immunization and vaccination. 
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0304452 Taxonomy of Flowering Plants (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304251 
 Taxonomy of flowering plants, plant according to simple principles, aims to taxonomy, 

historical summary, phytgeography, and terminology of plant description, field and 
herbarium methods, nomenclature, concepts of taxa, construction and use of keys, 
taxonomic literature for such study of the characteristics of about 48 families of plants in 
Jordan. 
 

0304463 Endocrinology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304363 
 The function and organization of the major endocrine glands in mammals with emphasis on 

molecular endocrinology. It also includes the biosynthesis, secretion, metabolism, 
mechanism and physiological action of the hormones. Some endocrinological disorders 
resulted from hyposecretion or hypersecretion of hormones will be studied. 
 

0304464 Comparative Animal Physiology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304363 
 A comparative study of the differences and similarities in the functional processes of 

animals at selected levels of phylogeny with an emphasis on physiological variation and 
how different species use different physiological strategies to achieve the same body 
function. It will includes also the molecular and  cellular bases for physiological regulation, 
bioenergetics as  well  as  the functions of  the major body systems such as respiratory, 
excretory,  gastrointestinal, cardiovascular, haemopoietic, endocrine  and  nervous  
systems. 
 

0304465 Evolution (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  Department approval 
 A review or the history of evolution and evidence for it, biogeography; natural barriers and 

oceanic islands; fossils and fossilization, origin of life, biogenetic law; the origin of 
variation and the genetic basis of evolution, natural section, adaptation and evolution; 
species and speciation; rates of evolutionary changes, ecology, behavior, and evolution; 
human evolution; the primates and apes; family Hominidae; major functional and structural 
changes in relation to new habitat; origin of man; genus Homo, and the rise of modern man. 
 

0304466 Laboratory animals (Credit Hours:2) 
 Prerequisite:  0304363 
 Importance, history, definition, general environment, use and advantages of laboratory 

animals; animal models for research; nutrition of laboratory animals; housing and caging; 
reproduction and breeding; diseases and disease control; management and supply of 
animals; production methods; transport of laboratory animals; preparation for surgical 
procedures and post operative care. 
 

0304471 Ecology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304102 
 Basic concepts in ecology; organization, structure and function of ecosystem and  

ecosystem properties;  cycling of matter and flow of energy in ecosystems and their 
equilibrium; factors involved in the regulation, growth, and general dynamics of 
populations; data needed to describe populations, population growth, population models, 
and regulatory mechanisms; spatial and temporal variation and properties of populations; 
community structure and interactions; succession patterns in aquatic and terrestrial 
communities; field trips to the different vegetation types in Jordan and analysis of 
quantitative data from the field. 
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0304472 Marine Biology and Ecology (Credit Hours:3) 
 Prerequisite:  0304261 
 Physical and chemical properties of water; basic oceanography; some ecological principles; 

division of the marine environment; planktons; oceanic nekton; deep sea biology; shallow-
water subtidal benthos; intertidal ecology; meiofauna; tropical communities; symbiotic 
relationships; human impact on the sea. 
 

0304491 Seminar (Credit Hours:1) 
 Prerequisite:  Department approval 
 Library use, reference collection, reference organization, presentation of term paper and a 

short talk using the collected references. 
 

0304492 Research (Credit Hours:2) 
 Prerequisite:  Department approval 
 The student chooses a research project in one of the fields of biological sciences which 

he/she must complete and write in an acceptable scientific manner during the semester 
(Only students with total average of B and above are allowed to register for this course). 
 

 
 

 


