
 
 

  العلـــوم الحياتيــــــــة: البرنامج
  الشاملمسار / الماجستير: الدرجة الممنوحة

  
  

  
  

 الخطة الدراسية 
 

  : أحكام وشروط عامة   :أوال 
  

  .لبرامج الدراسـات العليــاالعام تلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار . 1
  : هذا البرنامجالتخصصات التي يمكن قبولها في. 2

 بكالوريوس في العلــوم الحياتية -
  الطبيةبيولوجيـه والتحاليل في البكالوريوس  -
 الزراعيــة  العلـــــــومفي بكالوريوس  -
  الطب أو الطب البيطري  فيبكالوريوس -
  الصيدلة أو الكيمياء الحيويةفي بكالوريوس  -
  ـا يعادلهألحيــاء الدقيقــة أو مـافي  ابكالوريوس  -

  
  : شروط خاصة  :  ثانيا

  .ال يوجد
  

  :ساعة معتمدة موّزعة آما يلي) 33(تتكّون مواد هذه الخّطة من   :ثالثًا
  

 :ساعة معتمدة آما يلي) 21(: ةجبارياإل موادال  .1
 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  -  3  اإلحصاء البيئي والحيوي  0301737
  -  3   المتقدمة لكيمياء الحيويةا  0304711
  -  3  البيولوجيا الجزيئية  0304716
  -  3  األحياء الدقيقة المتقدمة  0304741
  -  3  فسيولوجيا النبات المتقدم  0304751
  -  3  فسيولوجيا الحيوان المتقدم  0304761
  -  3  المتقدم علم الخلية  0304781

 
  
  
  
   ـ:ختيارها مما يلي معتمدة يتم اساعة) 12: (المواد االختيارية .2
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  ـ  3  األيـــــــض  0304712
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  ـ  3  علــم الــدم المتقـدم  0304731
  ـ  3  علم المناعة المتقدم  0304733
  ـ  3  بيئــة األحيــــاء الدقيقــــة  0304742
  ـ  3  علم الفيـروســـــات المتقــــدم  0304744
  ـ  3  تصنيف النبات المتقدم   0304752
  -  3  زراعــة أنسجـة نباتيـــــة  0304754
  ـ  3  الفطريات المتقدمة  0304757
  ـ  3  األحيــاء البحريـة المتقـــدمة  0304762
  -  3  بيولوجيا التشكل   0304763
  ـ  3  الطفيليــــات المتقـــدمة  0304767
  ـ  3  أنظمـــــة بيئيـــة  0304771

 
  )0304798(شامل متحان الاالالنجاح في : ابعار



  العلـــوم الحياتيــــــــة: البرنامج
  الرسالةمسار / الماجستير: الدرجة الممنوحة

  
  

  
  
  

 الخطة الدراسية 
 

  : أحكام وشروط عامة   :أوال 
  

  .ات العليــالبرامج الدراسـالعام تلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار . 1
  :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج. 2

 بكالوريوس في العلــوم الحياتية -
  الطبيةبيولوجيـه والتحاليل في البكالوريوس  -
 الزراعيــة  العلـــــــومفي بكالوريوس  -
  الطب أو الطب البيطري  فيبكالوريوس -
  ةالصيدلة أو الكيمياء الحيويفي بكالوريوس  -
  ـاألحيــاء الدقيقــة أو مـا يعادلهفي ابكالوريوس  -

  
  : شروط خاصة  :  ثانيا

  .ال يوجد
  

  :ساعة معتمدة موّزعة آما يلي) 33(تتكّون مواد هذه الخّطة من   :ثالثًا
  

  :ساعة معتمدة آما يلي) 15(: ةجبارياإل موادال - 1
 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المادة  رقم المادة
  -  3  اإلحصاء البيئي والحيوي  0301737
  -  3  الكيمياء الحيوية  0304711
  -  3  األحياء الدقيقة المتقدمة  0304741
  -  3  فسيولوجيا النبات المتقدم  0304751
  -  3  فسيولوجيا الحيوان المتقدم  0304761
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 ـ:ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي) 9: (المواد االختيارية -2
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المادةاسم   رقم المادة
  ـ  3  األيـــــــــض  0304712
  -  3  البيولوجيا الجزيئية  0304716
  ـ  3  علـــــم الـــــدم المتقـدم  0304731
  ـ  3  علم المناعة المتقدم  0304733
  ـ  3  بيئــة األحيــــاء الدقيقــــة  0304742
  ـ  3  علم الفيـروســـات المتقــدم  0304744
  ـ  3  تصنيف النبات المتقدم   0334752
  ـ  3  األحيــاء البحريـة المتقـــدمة  0304762
  -  3  بيولوجيا التشكل   0304763
  ـ  3  الطفيليــــات المتقـــدمة  0304767
  ـ  3  أنظمــــه بيئيــــــــــة  0304771

  
  ).0304799(ساعات معتمدة ورقمها ) 9 (ةرسالة جامعي. 3   



  العلـــوم الحياتيــــــــة :البرنامج
  مسار الرسالة والشامل/ الماجستير: الدرجة الممنوحة

  
  
  

 
 الخطة االنتقالية

  

)2003(الخطة القديمة  )2005(الخطة الجديدة    
 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة عدد الساعات اسم المادة رقم المادة

 3 الكيميـاء الحيويــة المتقدمة 0304711 3 اء الحيويهالكيميــ 0304721

 3 البيولوجيــا الجزيئيه 0304716 3 البيولوجيــــا الجزيئيه 0304781
 3 علم المناعه المتقـــــدم 0304733 3 المناعــــــة 0304742

 3 األحياء الدقيقه المتقـــــدمة 0304741 3 األحيـــاء الدقيقــــه 0304741
 3 بيئة األحياء الدقيقه  0304742 3 بيئة األحيـــاء الدقيقــــه 0304744
 3 فسيولوجيا النبات المتقـدم 0304751 3 فسيولوجيا النبــــات 0304751

 3 الفطريات المتقدمة 0304757 3 علم الفطريات 0304752
 3 تصنيف النبات المتقــــدم 0334752 3 تصنيـــف النبــــات 0304753
 3 فسيولوجيا الحيوان المتقدم 0304761 3 فسيولوجيـــا الحيـوان 0304761
 3 بيولوجيـا التشكـــل 0304763 3 بيولوجيــا التشكـــــل 0304762
 3 علـــــــم الخليــة المتقدم 0304781 3 علـــم الخليـــة 0304783
 3 األيـــــــــــض 0304712 3 األيــــــــــض 0304722
 3 علــم الــدم المتقــــدم 0304731 3 علــــم الـــــدم 0304763
 3 علــم الفيروســـات المتقــدم 0304744 3 علــم الفيــــروسـات 0304743
 3 الطفيليــات المتقــدم 0304767 3 علــــم الطفيليـــات 0304765
 3 أنظمـــــه بيئيـــة 0304771 3 أنظمــــــه بيئيــــة 0304772

 3  زراعة أنسجة نباتية  0304754   
 3  األحيــاء البحريـة المتقـــدمة  0304762   
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   العلـــوم الحياتيــــــــة: البرنامج

  الماجستير: الدرجة الممنوحة
  

  
  

  وصف المواد
  

          المتقـدمهالكيميـاء الحيـويـة  0304711
      

سا    ة            يتعامل هذا الم اء الحيوي ـل      : ق مع خمسة مجاالت في الكيمي ـدمة عن المحالي ساق؛ مق دأ الم يب
ة             ايرة والمجموعات الفعال ة والمع ل المثبت م يرآز المساق      . المائية واألحماض والقواعـد والمحالي ث

ات   ـاف البروتين ـي،  التف ـي والثالث ـا الترآيب األول ا فيه ات بم ساهمي للبروتين ـب الت ى  الترآي عل
ساق    ودين ي الم ر ف ور اآلخ شكل المح ا ي ة     .  اميكيته زل وتنقي ق ع ع لطرائ زء الراب رق الج ويتط

ى المستوى                     ات عل ى عمل البروتين ال عل وبن آمث الجزيئات الكبيره وأخيرا يجري بحث  الهيموجل
  .الجزيئي

 
             األيـــــض   0304712

      

تقالب،   ابر االس تعراض لمع ض(اس واد ا  ) األي ـدم للم ـاء وه ن بن ي  م سية وه ضويـة الرئي لع
ـا          ـة وتحوالته ـات الطاق ى آلي ز عل ع الترآي ة م اض النووي ات واألحم ـدرات والبروتين الكربوهي
يم وخصوصيـة   ة لطرق التنظ ـات المختلف ا، اآللي ساعدة لعمله ـات والعوامل الم ة واألنزيم المختلف

  .األعضاء
  

           البيولوجيـــا الجزيئيــــة  0304716
        

  
في آيميـاء األحمـاض النوويـة واليـاف الكروماتين وتداخـل األحماض النوويـة مع مقـدمة 

البروتينات والعائالت الجينيـة والعناصر المتنقلـة وتنظيـم التغيير الجينـي ودوره الخلية والجينـات 
  .السرطانية وموت الخليـة وتقنيــات خلـط المـادة الوراثيــة

  
             تقــــدم علــم الــدم  الم  0304731

                   
  

ات  األسس العلميـة المستجدة التي تحكـم التغي    رات الفسيولوجية والمرضية في الـدم والمتعلقة بمكون
شكل                   ة لت ـة والعاملي ات التغذوي راء والمتطلب ة الحم الـدم وخـاليا الـدم وخضـاب الـدم وغشـاء الكري

  .الـدم، ومنع نـزف الـدم وجـريـان وانسيابية الـدم وبدائـل الـدم والتطورات الحديثـة في علـم الـدم
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          ـدمـــــــــــالمنـاعـة المتقعلـم   0304733

      
  

ـواع           ـة، أن سبة والموروث ـة المكت ـص المناع سرطـان، نق ـة بال ة المتعلق ة، المناع سمية المناعي ال
ـة األعضـاء        ـى     .   الحساسية المختلفة وآذلك المناعة المتعلقة بزراع ـة إل االت فاحصـة باإلضاف مق

  .مذآـورة أعـالهأحـدث المقاالت البحثية فـي المجاالت ال
  

  
  

                   ــهاألحيــاء الدقيقـــة المتقـدم  0304741
      

تصنيف وتطور الكائنات الدقيقـة، عـرض للصفات الرئيسية لمجموعات البكتيريا، تغـذية البكتيريا 
ي ونمـوهـا، التنوع في عمليـات األيض،  بحث التداخـالت بين البكتيريا والكائنات الحية األخرى ف

  .البيئــة

  
          بيئــة األحيـاء الدقيقـــة      0304742

      
  

علـم بيئة األحيـاء الدقيقـة في التربة والبيئـات المائيـة، ميكروبيولوجيا التربة، التعايش بين األحيـاء       
ـة  الكائنـات المحبة للحـرارة والحموضة والقاع    (الدقيقـة،  األحيـاء الدقيقـة في البيئـات المتطرفـة         دي

ضغط ـة وال اء    )والملوح ـة، دور األحي ـاء الدقيق ى األحي ضغط عل عاع وال ـة واإلش ـر المجاع ، تأثي
  .الدقيقـة في التلوث البيئي والحمايـة منه

  
  

                     الفيروسـات المتقـــدم     علم     0304744
           

  
يروسات وتعبير الجينات وحدوث اإلصابة ترآيب وتجميـع الفيروسات والمادة الوراثية وتكاثر الف   

بالفيروسـات، وعالقة الفيروسـات بالجهـاز المناعي والسرطـان، ومضـادات الفيروسات 
  .ومقاومتها، والمطاعيـم والبريونـات

 
 
 

        فسيولوجيا النبـــات المتقـدم  0304751

      

  

 في النبات إضافة إلى اإلجهـاد عالقة النبات بالماء بشكل عام مع الترآيز على التنظيم االسموزي
العالقة بين النبات والضوء من حيث التفاعالت الضوئية المولدة .  المائي في النباتات الراقية

للطاقة في عملية التمثيل الضوئي، والتواقت الضوئي، وأهمية الضوء في تشكل النبات، هرمونات 
اد المائي في النباتات ا إضافة إلى اإلجهـالنبات من حيث تكوينها وتحطيمها، انتقالها وآليـة عمله

  أيض وتثبيت .هرمونات النبات من حيث تكوينها وتحطيمها، انتقالها وآليـة عملها .الراقية
النيتروجين، النواتج النباتية الثانوية وأهميتها آمواد فعالـة في الدفاع عن النباتات فسيولوجية 



داء من مرحلـة النضوج وحتى مراحل الشيخوخة المراحل التكوينية المختلفة في النبات ابت
  .قوطوالس

 
                                      تصنيف النبـات المتقــدم   0304752

      
  

شكل                       ـات المأخـوذة من ال ل استخدام المعلوم ات مث صنيف النب ستعملة في ت ـة الم التطبيقات الحديث
ات والك    ـم النب اح، عل وب اللق شريح، حب ـري، الت ـع   الظاه ة والتوزي ـة، البيئ ومات، الوراث روموس

ـام                      ا في استخالص نظ ة استخدامها مع صنيعية وآيفي يالت الت ة، والتحل اء النباتي الجغـرافي، الكيمي
ة        اميع النباتي ة المج ـة   .  تصنيفي يعتمـد على إيجـاد صلة القرابة والتطور في بيئ ات األردن أمثل نبات

  .للتطبيـق
  

          ـه نباتيــةزراعـــة أنسجـــ  0304754
  

سجة        ة األن ة لزراع ات العام ة و التقني ات المخبري ف االحتياج ة مختل ى دراس م إل ذا العل دف ه يه
ة للمعلومات            ) وسط، مستنبت ( النباتية، بيئة    شمولية الخلوي وي، ال تنبات الخل األنسجة النباتية، االس

ة     الجينية، التطور الجنيني الجسدي،إنتاج الخاليا أحادية الصيغة الك        روموسومية، إنتاج الخاليا ثالثي
ائن الحي               يح خارج جسم الك ة، التلق ات الخلوي في وسط   ( الصيغة الكروموسومية، دراسة الوراثي

وت )اصطناعي تنبات الزيج ة(، اس ة   ) الالقح ة األولي تنبات الجبل زل واس ة، ع وى (و األجن المحت
اج النبا         )البروتوبالزمي للخلية  ا الجسدية، إنت ار      ، تهجين الخالي ة من الممرضات، اإلآث ات الخالي ت

دة             (النسيلي   لفية واح ، )إآثار المجموعات المتطابقة جينيًا الناشئة عن االنقسام غير المباشر لخلية س
ادرة         ة الن واع النباتي ة األن ي حماي ة ف سجة النباتي ة األن ة زراع ة، أهمي ا الجرثومي زين البالزم تخ

 .و النباتات االقتصاديةوالمهددة باالنقراض وتحسين نباتات الزينة 
  

                  الفطـــريـات المتقـــدمــه  0304757
      

  
ات      اثر ومنتج ة والتك صنيف والبيئ ث الت ن حي صة،  م ات الناق سية والفطري ـات الكي ث الفطري حي
ـة   ه،  األهمي سين وخالف ل االفالتوآ سامة مث ضية ال شكل خاص المنتجات األي ـة وب األيض الثانوي

 .خاصة الصناعية لهذه الفطريـاتاالقتصادية و
  
  

       فسيولوجيــا الحيـوان المتقــدم    0304761
      

  
استهدفت هـذه المـادة التعمق في المفاهيـم األساسية وتطبيقاتها وفي فسيولوجيا الجهاز العصبي، 

القلب والجهـاز الــدوري، الجهـاز التنفسـي، اإلخراجـي، التوازن الحمضي القاعـدي، الجهاز 
  .الهضمي،  الغـدد الصماء وفسيولوجيـا التكـاثـر

  
                األحيـــاء البحريـة المتقــدمه  0304762

    
  

يرآز المساق على وحدة وتنوع االوساط المائية ويتناول االنتاجية البحرية على مستوى الهوائم 
ق ايضا في  ويبحث المسا0والقاعيات والسابحات آما يتناول اهمية الحتات آمصدر غذائي 

  0استغالل االنسان لالنتاج البحرى وفي استراتيجيات البقاء داخل النظم المائية 
  



              بيولوجيــا التشكـل  304763

      

تشكل األمشـاج، أنـواع وآليـات اإلخصـاب، األساس الجزيئي لإلخصـاب، تفاعالت الجسـم 
 الجزيئي للتشكل، دور المـادة خـارج القمـي، االقتـدار، تفاعـالت الحبيبـات القشرية، األسـاس

  .الخـاليـا في التمايـز، التفاعـل الطـالئي المزنشييمـي، و آليـات الحفـز الجنيني

  

                هالطفيليـات المتقـــــدم  0304767
    

  
الطفيليـات والتطفـل، العالقـة التفاعليـة بين الطفيليـات والعائـل من حيث اإلمراض، الرد المناعـي             

ـل،                  ع ـة العائ ـاز مناع ـاة من جه ـات للهروب والنج ستخـدمها الطفيلي ي ت ـات الت نـد العائـل،  واآللي
ث            ن حي ـات م ا الطفيلي يطة، بيولوجي ـل الوس ـات والعوائ ين الطفيلي ـة ب ـة التفاعلي ذلك العالق وآ

ـ          ن الطفيلي واع م ض األن ى بع ز عل ع الترآي ـا م ـا، وتطوره ـوها، تكاثره سيولوجيتها، نم ات،  ف
يم    ـة والتطع شخيـص والمعالج ذلك الت ـة وآ ـات الجزيئي ـي الطفيلي ـة ف ـات متقـدم رض دراس ع

  .لألمراض الطفيليـة
  

           أنظمـــة بيئيــة   0304771
      
      

ا        ة         . أنواع األنظمة البيئية في العالم وآيفية توزيعه ذه األنظم ي تحصل في ه ات األساسية الت العملي
روجين  ل دورة النيت لا, مث روجين    , لتحل راء النيت ل اث شاآل مث ى الم افة ال تح باالض دين والن , التع

  .التغيير المناخي والتصحر
  

      

          المتقــدم  علـم الخليـــــــــــة  0304781
     

  
ـا      ـة          .   األسس الجزيئيـة لترآيب الخليـة ووظائفه ة في دراس ـة المتبع ا الحديث ق والتكنولوجي الطرائ

ـا  ب  .  الخالي صنيع       الترآي ـة وت ـي للخلي ـم الداخل ـة، التنظي شية الخلوي ائف لألغ ي والوظ الجزيئ
ات   رة آالبروتين ة الكبي ـات الخلوي ين    . الجزيئ صال ب رق االت ا، ط ة وخارجه طح الخلي ب س تراآي

ستقبالت           ات والم ا ودور الهرمون ل داخل        . الخاليا وتبادل المعلومات فيما بينه وي، النق الهيكل الخل
وي         .  الخلوية والنشاط االنقباضي  الخاليا، الحرآة    رم الخل سرطان، اله األسس الجزيئية والخلوية لل
  .وموت الخاليـا

 
 


