
  العلـــوم الحياتيــــــــة: البرنامج
  الدآتـوراه: الدرجة الممنوحة

  
  

 الخطة الدراسية 
 

  : أحكام وشروط عامة   :أوال 
  .لبرامج الدراسات العلياتلتزم هذه الخطة مع تعليمات اإلطار العام . 1
  :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج. 2

 في العلــوم الحياتيةستير ماج -
  الطبيةبيولوجيـه والتحاليل في الماجستير  -
 الزراعيــة  العلـــــــومفي ماجستير  -
  الطب أو الطب البيطري فيماجستير  -
  الصيدلـه أو الكيمياء الحيويهفي ماجستير  -
  ـاألحيــاء الدقيقــة أو مـا يعادلهفي ا ماجستير -
  )شرط آون البكالوريوس ضمن التخصصات المقبولة(بيئـــــــــه ادارة ال في  ماجستير-  

  : شروط خاصة  :  ثانيا
  .ال يوجد

  
  

  :ساعة معتمدة موّزعة آما يلي) 54(تتكّون مواد هذه الخّطة من   :ثالثًا
  

 :ساعة معتمدة آما يلي) 18(: ةمواد اإلجباريال  .1
 

 لمادةرقم ا اسم المــــادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق
 0304922 آيمياء البروتينات واألنزيمات 3 -
 0304924  األحياء الدقيقةالتقنات الحيوية في  3 -
 0304942 فسيولوجيا األحياء الدقيقة 3 -
  0304952  التنوع الحيوي 3 -
  0304964  بيولوجيا الفقاريات المتقدمة 3 ـ
  0304965  فسيولوجيا جزيئية 3 -
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  :يتم اختيارها مما يليمعتمدة ة ساع) 18: (المواد االختيارية .2
  

  

  ).0304998(النجاح في امتحان الكفاءة المعرفية  .3
  ).0304999(ساعات معتمدة ورقمها ) 18(رسالة جامعية  .4

الساعات المعتمدة المتطلب السابق  رقم المادة اسم المــــادة
 0304901 بيئــــة المجتمعــات ألبحريه 3 -
 0304921 الطاقة الحيوية 3 ـ
 0304931  علم الدم الجزئيي  3 ـ
  0304932  تقنات في آيمياء المناعة 3 -
 0304945 يقة التطبيقيـــة المتقدمةاألحياء الدق 3 -
 0304953 هرمونات نباتية وزراعة أنسجة 3 ـ
 0304954 النبـاتــات الطبيــة 3 -
  0304961  بيولوجيا العضالت 3 ـ
  0304962  فسيولوجيا بيئية  3 ـ
 0304963 برمائيــات وزواحـف 3 -
 0304971 بيئة النبات 3 ـ
 0304981 وراثـة خلـــويــة 3 -
 0304982 المعالجة الجينية 3 ـ



  العلـــوم الحياتيــــــــة: لبرنامجا
  الدآتــوراه: الدرجة الممنوحة

  
  

  
  وصف المواد

  
        معـات البحــريــةبيئة المجت  0304901

     

ائي،    ا الكيمي ة وترآيبه ة والحيواني ق النباتي ـع العوال ـا، توزي ـة وتنوعه ـات البحري ـدة المجتمع وحـ
ـة                    ا، تغذي ـات تكوينه ة وعملي ـة والحبيبي واد العضـوية الذائب ة، الم إنتاجية العوالق النباتية والحيواني

ذائي   صـدر غ ات ودوره آم اج، الحت ق واإلنت ة،   العوال ات القاعي رة المجتمع وع ووف ـع وتن ، توزي
ي     اج ف ـرة واإلنت اط الهج ـات، أنم وبيات والقاعي ائي للرس وين الكيمي انوي، التك اعي الث اج الق اإلنت

  .مجتمع السوايح، النمو السكاني واإلنتاج، استغالل اإلنتاج البحري، استراتيجيات البقــاء
  

          الطـاقـة الحيويــة  0304921
      

  
ة          الطاقـة الضوئيـة، والطاقة الكيميائية الكامنة    حصاد   تعماالتها المختلف ات العضوية واس في المرآب

ي الفوسفات      ـة      ) ATP(وأهمها تكوين جزيء االدينوزين ثالث شطة الخلي دافع المباشر لمعظـم أن ال
شمل الف  ) ATP(آليـات تحـول الطاقة وتخزينها وآليـات صناعـة الـ  .   على الحـدوث  سفـرة والتي ت

  .علـى مستوى مـادة األنـزيم والدفـع الكيميائي بنوعيه الفسفرة الضوئيـة والفسفرة التأآسديـة
  

        آيميـاء البروتينات واألنزيمـات  0304922

      

ات      ب البروتين ا، ترآي ة وتفاعالته اض األميني ـات واألحم ات واإلنزيم واص البروتين ـزل وخ .  ع
يط،         تصنيف اإلنزيمـات والعوامل المؤثـ    رة على فعاليتها، سرعـة التفاعالت، المراآز النشطة، التثب

ـة         ـاس سرع إنزيمـات ميكالس، إنزيمـات سالسـل األيـض، الطاقـة المنشطـة، الطـرق التحليليـة لقي
  .التفاعـالت، نظـائـر االنزيمـات وتنظيمهـا

  
                                               التقنات الحيوية في األحياء الدقيقة             0304924

  
ستوى     ى الم بل البحث عل املة س ة ش ات الحيوي ة للتقان ول األسس الجزيئي ادة ح ذه الم ور ه تتمح
واد                       اج م ا من خالل انت ر عن ذاته الجزيئي وتطوير قدرات الجينات األصيلة والمنقولة على التعبي

 بدائية وحقيقة النواة النتاج مواد صيدالنية       ويكون ذلك من خالل دراسة أنظمة آائنات دقيقة       . جديدة
ة            . ومضادات ومطاعيم ومبلمرات حيوية    سائل بيئي اضافة للنظر في تطبيقات التقنات الحيوية في م

ك                     ا في ذل تعمالها بم ة واس ات المهجن اج الكائن ذلك انت مثل االصحاح الحيوي والسيطرة الحيوية وآ
  األغذية المعدلة وراثيًا

  
  
  

  
        م الـدم الجزيئـــــــــيعلــ  0304931
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  وآذلك على تأثير األبحاث , يرآز المساق على االرتباطات السريرية للبيولوجيا الجزيئية بعلم الدم
دم           ة بال سير بعض األمراض المتعلق ة        . الجزيئية على تف ين آلي سيرات ب وازن التف ى ت ا يرآز عل آم

  العمل ومناقشة تطبيقاتها على الدم
   

  
        نــــات فـــي آيمياء المناعـهتقـ  0304932

      
  

يهدف هذا المساق لتعريض و تدريب الطالب على تطبيق مبادئ علم المناعة ليتم استخدامها في 
تتضمن هذه التقنيات . تقنيات مختلفة تستخدم في مجاالت مختلفة في األبحاث البيولوجية و الطبية

لفلوسيتومتري ، الوسترنبلوت ، تقانات في المناعة اإللتساق المناعي المرتبط باإلنزيم ، ا:  ما يلي
 .الخلوية باإلضافة إلى آخر ما توصل إلية العلماء من تقانات مناعية

  
  
  
  
  

                 فسيولوجيـا األحيـاء الدقيقـة 0304942

      
  

ـة البكتي                ات خلي ـا،  الكيميـاء الحيوية للعمليات الحيـة في األحيـاء الدقيقـة، ترآيب ووظائف مكون ري
ـا                  ـة للخالي شاطـات البيولوجي ى الن ـر عل ي تؤث فسيولوجيـا النمو والتغـذية، المؤشـرات المختلفـة الت

  .البكتيريـه
  

        ة المتقدمة التطبيقيــــــــــةاألحيـــاء الدقيقــــ  0304945
      

  
ينها وراثيا تشمل هذه المـادة دراسـة بعض الكائنـات الدقيقة ذات األهميـة الصناعية وطرق تحس

ومن ثم يتم التعرض لمفهوم التنقية الحيوية وآيف تطور علم األحياء الدقيقة الصناعية ليصبح 
بمفهومـه الواسع اليوم خصوصا فيما يتعلق بإنتاج المواد الثانويـة مثل الحوامض العضويـة 

آذلك يتم .  ةوالمضادات الحيوية والفيتامينات والهرمونات واألنزيمـات وآذلك السموم الفطريـ
ربط إعـادة استعمال النفايات العضوية مع نشاطات الكائنـات الدقيقـة ومقدرتها على تحسين البيئـة 

 .من ناحيـة صحيـة
  

      وي ـــــوع الحيــالتن      0304952
     

وع       رات التن اييس ، تغي ف ومق ة، تعري نظم البيئي وع ال واع، تن وع األن ي، تن وع الجين اهيم، التن مف
وي ة     الحي وي، حماي وع الحي ي التن نقص ف باب ال وي، أس وع الحي ان، نقص التن ان والمك ي الزم  ف

وي                       وع الحي ة التن ي، أسباب حماي ع البيئ ر وفي الموق ددة في المختب ائل المتع وي بالوس التنوع الحي
ة        : آمصادر ر بيولوجي ائل غي اييس        : للغذاء، للصناعات الدوائية، وس وي ومق وع الحي ات التن أخالقي
  . لتقييم التنوع الحيويفلسفية

  
          راعة أنسجةهرمونات نباتية وز  0304953



    
    
ارة في                        ات مخت ات في تنظيم عملي ى دور الهرمون آيمياء الهرمونات ونقلها ومستقبالتها إضافة إل

سجة واألعضاء  الوس وزراعة األن ة الك ي زراع ى مواضيع تبحث ف ادة عل شمل الم ات، وت النبات
    .ت العملية لزراعة األنسجة واألعضاء النباتية النباتية، واالستخداما

  
           النبـــاتـات الطبيـــــــــــــة  0304954

  
يتنـاول هذا المساق النباتات واألعشـاب الطبيـة ومساهمتها في رفاهية األنسان على المستوى 

ية وسوف يرآز هذا المساق على إستخدامات النباتات الطب.  العالمي واألقليمي والمحلي
ومساهمتها في خدمة المجتمعات اإلنسانية عن طريق إستخدامات النباتات الطبية في الطرق 
الشعبية والتقليدية ومساهمة هذه النباتات في صناعة األدوية الحديثة والمستحضرات الطبية 

 وآذلك الحال فأن هذا المساق يرآز على النباتات الطبية الموجودة في األردن وفي.  والتجميليـة
الوطن العربي آخذين بعين األعتبار التاريخ الشهير بإستخدامات النباتات الطبية في الحضارة 

وسوف يعرض هذا المساق الطلبه إلى التعرف على النباتات الطبية .  العربية واألسالميـة
  . واألآثر شيوعا في المنطقة والعشبية المتوفره

  
  

           بيولوجيــــــا العضـــــــالت  0304961
      

  
أنـواع العضالت وأصلها الجيني،  ترآيب وبروتينـات الخليـة العضليــة، ترآيب ووظيفـة الشبكة 
المنقبضة، البيئة الخلويـة للشبكـة المقبضه، فسيولوجيا إنقباض العضالت،  األحيـاء والعقاقيـر 

  .التي تؤثـر على فسيولوجيـا العضالت
  

           يــــــهئفسيولوجيـــا بي  0304962
      

  
تتضمن المـادة دراسـة العالقــة الموجـودة بين علـم وظائف األعضــاء والبيئــة التي تعيش فيهـا 

فضـال عن ذلك فإنهـا تتضمن أيضا التكييف الوظيفي للحيوانـات .  الحيوانـات وأنماطها السلوآيــة
.  ات وأعماق البحـارالتي تعيش في بيئـات قاسية مثل الصحراء والمناطق القطبيــة والمرتفعــ

يشمل الجزء األول دراسـة آليــات التبـادل البايوفيزيائي بين الحيوانات وبيئـاتهـا، أمـا الجزء 
الثاني يشمل دراســة استراتيجـات التطـور ودورهـا في األداء الوظيفي مثل آليـات التنظيم األيوني 

  .اري والتنفس والدورات والتكاثــرواألوزموزي والتغذيــة والهضم األيضي والتنظيــم الحر
  

           برمائيــــات وزواحـــــــف  0304963
      

  
, التصنيف, التشريح, الشكل, يتطرق هذا المساق الى شرح مراحل النمو الجنيني وتاريخ الحياة

في جميع الحاالت البّد من الربط ما بين منحى الشكل . التأقلمات الوظيفية والعالقات التطورية
وسيتم تحليل العوامل المناخية . بيئاتها وتوزيعها الجغرافي,  آما وسيتم دراسة تصنيفها.يفةوالوظ

  .المجددة لتوزيع أنواع الزواحف المختلفة في األردن
  

               المتقدمةبيولوجيـــا الفقـاريات  0304964

  



. على الثديياتيتطرق هذا المساق لدراسة مختلف أجهزة الجسم في طوائف الفقاريات مع الترآيز 
آما و . مشيرًا الى النواحي التطورية, الشكل والوظيفة,  الوصف, آذلك يربط ما بين النمو الجنيني

  .يعتبر التغيرات التألمية في الفقاريات لبيئاتها المختلفة

  
          فسيولوجيا جزيئيـة  0304965 

      
 

ـارات،        األسس الجزيئيـة للفعاليـات الوظيفية مثل بايوفيزياء األغشي       ل اإلش ة الخلوية، تنظيم وتحوي
سموم،               ـر وال ـداف للعقاقي إثـارة األغشية الخلويـة وعالقتها بقنوات األيونـات، قنوات األيونـات آأه
ة        س الجزيئي ة األس ـى دراس افة إل صبية إض ـارات الع سي لإلش ـل الح ـي والتحوي ـل االشتباآ النق

  .لوظائف الخاليـا العصبية والعضلية
  
  

         بيئــــة النبــــات  0304971
      

  
ع               ة تتب دة لدراسة جماعات نباتي ات المعتم ادىء والنظري ة، المب بيئة الجماعات والمجتمعات النباتي
ذا باإلضافة          ة، ه ات التكافلي لنفس النوع وعالقات األنواع مع بعضها مثل التنافس والرعي والعالق

  .ة األنواعإلى دراسة هيكل وديناميكية المجتمعات النباتية عديد
 
  

            ةوراثــــه خـلويـــــــــ  0304981
      

  
يشمل هـذا المساق دراسـة ترآيب وعــدد وسلوك الكروموسـومات في الخليــة والفـرد وربـط ذلك 

ويتـم الترآيز أيضـا على زراعـة الخلية وتحضيـر الكروموسومات .  باألمراض الوراثيـة
الكروموسومات بإستخدام طرق تهجيـن الخليـــة، والوراثــة والتعرف عليها وتعيين الجينات على 

والتخلف العقلـي، والوراثــة والتشوهــات الخلقيــة والوقايـة من األمراض الوراثيـــة واإلستشارة 
  .الوراثيــة، والتشخيص المرضي قبل الوالدة وعالج األمراض الوراثيـة

  
               المعالجة الجينية    0304982

    
ع وتحليل خليط دنا ، انظمة النقل والتعبير الجيني ، انواع المعالجة الجينية وتطبيقاتها، االستجابة تصني  

 .المناعية للمعالجة الجينية ، التطعيم بالدنا ، اخالقيات المعالجة الجينية 


