
 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير 
  في العلوم الحياتية مسار الشامل



 : أحكام وشروط عامة  :أوال 
 

 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة  -

لتي يمكن قبولها في هذا البرنامجالتخصصات ا  -                     

 بكالوريوس في العلــوم الحياتية 

  بكالوريوس في التحاليل البيولوجيـه والطبية 

 الزراعيــة  بكالوريوس في العلـــــــوم 

  بكالوريوس في الطب أو الطب البيطري 

 بكالوريوس في الصيدلة أو الكيمياء الحيوية 

 حيــاء الدقيقــة أو مـا يعادلهـابكالوريوس في  األ  
 

 : شروط خاصة :  ثانيا
 .ال يوجد

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)مواد هذه الخّطة من تتكّون  :ثالثا  
 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 12): ةاإلجباري موادال  .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي  نظري
 السابق

 - - 3 3 اإلحصاء البيئي والحيوي 7371030

 - - 3 3 المتقدمة  الكيمياء الحيوية 7374011
 - - 3 3 البيولوجيا الجزيئية 7374010
 - - 3 3 األحياء الدقيقة المتقدمة 7374041
 - - 3 3 فسيولوجيا النبات المتقدم 7374031
 - - 3 3 فسيولوجيا الحيوان المتقدم 7374001
 - - 3 3 المتقدم علم الخلية 7374031

 

 ـ :ساعة معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 12: )المواد االختيارية .2
الساعات  اسم المادة المادة رقم

 المعتمدة
المتطلب  عملي  نظري

 السابق
 ـ ـ 3 3 األيـــــــض 7374010

 ـ ـ 3 3 علــم الــدم المتقـدم 7374031
 ـ ـ 3 3 علم المناعة المتقدم 7374033
 ـ ـ 3 3 بيئــة األحيــــاء الدقيقــــة 7374040
 ـ ـ 3 3 علم الفيـروســـــات المتقــــدم 7374044
 ـ ـ 3 3 تصنيف النبات المتقدم  7374030
 - - 3 3 زراعــة أنسجـة نباتيـــــة 7374034
 ـ ـ 3 3 الفطريات المتقدمة 7374030

 ـ ـ 3 3 األحيــاء البحريـة المتقـــدمة 7374000
 - - 3 3 بيولوجيا التشكل  7374003
 ـ ـ 3 3 الطفيليــــات المتقـــدمة 7374000
 ـ ـ 3 3 أنظمـــــة بيئيـــة 7374001

 



  (0307498)النجاح في االمتحان الشامل : رابعا



 الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
 في العلوم الحياتية مسار الرسالة

 
 : أحكام وشروط عامة  :أوال 

 

 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة. 1

:قبولها في هذا البرنامجالتخصصات التي يمكن . 0  

 بكالوريوس في العلــوم الحياتية -

  الطبيةبيولوجيـه والتحاليل في البكالوريوس  -

 الزراعيــة  العلـــــــومفي بكالوريوس  -

 الطب أو الطب البيطري  في بكالوريوس -

 الصيدلة أو الكيمياء الحيويةفي بكالوريوس  -

ـاالدقيقــة أو مـا يعادلهألحيــاء في ابكالوريوس  -  

 
 : شروط خاصة :  ثانيا

 .ال يوجد
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من  :ثالثا  
 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 21): ةجبارياإل موادال -1
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
المتطلب  عملي  نظري

 السابق
 - - 3 3 البيئي والحيوياإلحصاء  7371030
 - - 3 3 الكيمياء الحيوية 7374011
 - - 3 3 األحياء الدقيقة المتقدمة 7374041
 - - 3 3 فسيولوجيا النبات المتقدم 7374031
 - - 3 3 فسيولوجيا الحيوان المتقدم 7374001

 
 ـ:ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )المواد االختيارية -2

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب  عملي  نظري
 السابق

 ـ ـ 3 3 األيـــــــــض 7374010
 - - 3 3 البيولوجيا الجزيئية 7374010
 ـ ـ 3 3 علـــــم الـــــدم المتقـدم 7374031
 ـ ـ 3 3 علم المناعة المتقدم 7374033
 ـ ـ 3 3 بيئــة األحيــــاء الدقيقــــة 7374040

 ـ ـ 3 3 علم الفيـروســـات المتقــدم 7374044
 ـ ـ 3 3 تصنيف النبات المتقدم  7334030
 ـ ـ 3 3 األحيــاء البحريـة المتقـــدمة 7374000
 - - 3 3 بيولوجيا التشكل  7374003
 ـ ـ 3 3 الطفيليــــات المتقـــدمة 7374000
 ـ ـ 3 3 أنظمــــه بيئيــــــــــة 7374001

 

 (.0304999)ساعات معتمدة ورقمها ( 9) ةرسالة جامعي. 3   



  



 وصف مواد برنامج ماجستير العلوم الحياتية 
 

 

     المتقـدمه لكيميـاء الحيـويـةا          7374011

يبدأ المساق؛ مقـدمة عن المحاليـل المائية واألحماض : يتعامل هذا المساق مع خمسة مجاالت في الكيمياء الحيوية

ثم يركز المساق على  التركيـب التساهمي للبروتينات . والقواعـد والمحاليل المثبتة والمعايرة والمجموعات الفعالة

ويتطرق .  بما فيهـا التركيب األولـي والثالثـي،  التفـاف البروتينات وديناميكيتها يشكل المحور اآلخر في المساق

كبيره وأخيرا يجري بحث  الهيموجلوبن كمثال على عمل الجزء الرابع لطرائق عزل وتنقية الجزيئات ال

 .البروتينات على المستوى الجزيئي

 

       األيـــــض  7374012

من بنـاء وهـدم للمواد العضويـة الرئيسية وهي الكربوهيـدرات ( األيض)استعراض لمعابر االستقالب، 

ـة وتحوالتهـا المختلفة واألنزيمـات والعوامل والبروتينات واألحماض النووية مع التركيز على آليـات الطاق

 .المساعدة لعملها، اآلليـات المختلفة لطرق التنظيم وخصوصيـة األعضاء

 

 

       البيولوجيـــا الجزيئيــــة 7374010

 مقـدمة في كيميـاء األحمـاض النوويـة واليـاف الكروماتين وتداخـل األحماض النوويـة مع البروتينات والعائالت

الجينيـة والعناصر المتنقلـة وتنظيـم التغيير الجينـي ودوره الخلية والجينـات السرطانية وموت الخليـة وتقنيــات 

 .خلـط المـادة الوراثيــة

 

 

       علــم الــدم  المتقــــدم  7374031

والمتعلقة بمكونات الـدم وخـاليا األسس العلميـة المستجدة التي تحكـم التغيرات الفسيولوجية والمرضية في الـدم 

الـدم وخضـاب الـدم وغشـاء الكرية الحمراء والمتطلبات التغذويـة والعاملية لتشكل الـدم، ومنع نـزف الـدم 

 .وجـريـان وانسيابية الـدم وبدائـل الـدم والتطورات الحديثـة في علـم الـدم

 

 

       ـدمـــــــــــعلـم المنـاعـة المتق 7374033

السمية المناعية، المناعة المتعلقـة بالسرطـان، نقـص المناعـة المكتسبة والموروثـة، أنـواع الحساسية المختلفة 

مقاالت فاحصـة باإلضافـة إلـى أحـدث المقاالت البحثية فـي .   وكذلك المناعة المتعلقة بزراعـة األعضـاء

 .المجاالت المذكـورة أعـاله

 

 
   يـــوياإلحصــاء الح 7371030

طرق ( ذات الحدين، بواسون، الطبيعي، كأي تربيع، ت، ف)تنظيـم وتلخيص البيانات، التوزيعـات اإلحصائية 

حـول معالـم مجتمع واحـد ( تقـدير واختبار فرضيـات)المعاينة وتوزيعـات المعاينة، االستدالل اإلحصائي 

، اختبارات كأي تربيـع (المتعــدد، العاملـي، المربعـات الالتينيةاألحـادي، الثنائي، )ومجتمعين، تحليـل التباين 

،  االختبارات غير المعلمية، االنحـدار البسيط والمتعــدد، معامـل (لحسن المطابقة، واالستقالل، والتجانس)

 .االرتباط، تطبيقات على البيانات البيئية والحيوية

 

 

                ــهاألحيــاء الدقيقـــة المتقـدم 7374041

تصنيف وتطور الكائنات الدقيقـة، عـرض للصفات الرئيسية لمجموعات البكتيريا، تغـذية البكتيريا ونمـوهـا، 

 .التنوع في عمليـات األيض،  بحث التداخـالت بين البكتيريا والكائنات الحية األخرى في البيئــة

 

 

 

 



 

      بيئــة األحيـاء الدقيقـــة      7374042

علـم بيئة األحيـاء الدقيقـة في التربة والبيئـات المائيـة، ميكروبيولوجيا التربة، التعايش بين األحيـاء الدقيقـة،  

، (الكائنـات المحبة للحـرارة والحموضة والقاعديـة والملوحـة والضغط)األحيـاء الدقيقـة في البيئـات المتطرفـة 

 .حيـاء الدقيقـة، دور األحياء الدقيقـة في التلوث البيئي والحمايـة منهتأثيـر المجاعـة واإلشعاع والضغط على األ

 

 

                 الفيروسـات المتقـــدم علم         7374044

تركيب وتجميـع الفيروسات والمادة الوراثية وتكاثر الفيروسات وتعبير الجينات وحدوث اإلصابة بالفيروسـات، 

 .بالجهـاز المناعي والسرطـان، ومضـادات الفيروسات ومقاومتها، والمطاعيـم والبريونـاتوعالقة الفيروسـات 

 

 

    فسيولوجيا النبـــات المتقـدم 7374031

عالقة النبات بالماء بشكل عام مع التركيز على التنظيم االسموزي في النبات إضافة إلى اإلجهـاد المائي في 

لنبات والضوء من حيث التفاعالت الضوئية المولدة للطاقة في عملية التمثيل العالقة بين ا.  النباتات الراقية

الضوئي، والتواقت الضوئي، وأهمية الضوء في تشكل النبات، هرمونات النبات من حيث تكوينها وتحطيمها، 

كوينها هرمونات النبات من حيث ت .انتقالها وآليـة عملها إضافة إلى اإلجهـاد المائي في النباتات الراقية

أيض وتثبيت النيتروجين، النواتج النباتية الثانوية وأهميتها كمواد فعالـة في   .وتحطيمها، انتقالها وآليـة عملها

الدفاع عن النباتات فسيولوجية المراحل التكوينية المختلفة في النبات ابتداء من مرحلـة النضوج وحتى مراحل 

 .قوطالشيخوخة والس

 

 

    تصنيف النبـات المتقــدم  7374032

التطبيقات الحديثـة المستعملة في تصنيف النبات مثل استخدام المعلومـات المأخـوذة من الشكل الظاهـري، 

التشريح، حبوب اللقاح، علـم النبات والكروموسومات، الوراثـة، البيئة والتوزيـع الجغـرافي، الكيمياء النباتية، 

ية استخدامها معا في استخالص نظـام تصنيفي يعتمـد على إيجـاد صلة القرابة والتحليالت التصنيعية وكيف

 .نباتات األردن أمثلـة للتطبيـق.  والتطور في بيئة المجاميع النباتية

 

 

                زراعـــة أنسجــــه نباتيــة 7374034

وسةط، ) العامة لزراعة األنسجة النباتية، بيئةة يهدف هذا العلم إلى دراسة مختلف االحتياجات المخبرية و التقنيات 

األنسةةةةجة النباتيةةةةة، االسةةةةتنبات الخلةةةةوي، الشةةةةمولية الخلويةةةةة للمعلومةةةةات الجينيةةةةة، التطةةةةور الجنينةةةةي ( مسةةةةتنبت

الجسةةدي،إنتاج الخاليةةا أحاديةةة الصةةيغة الكروموسةةومية، إنتةةاج الخاليةةا ثالثيةةة الصةةيغة الكروموسةةومية، دراسةةة 

و ( الالقحةةة)، اسةةتنبات الزيجةةوت (فةةي وسةةط اصةةطناعي) لتلقةةيح خةةارج جسةةم الكةةائن الحةةي الوراثيةةات الخلويةةة، ا

، تهجةين الخاليةا الجسةدية، إنتةاج النباتةات (المحتوى البروتوبالزمي للخلية)األجنة، عزل واستنبات الجبلة األولية 

شةئة عةن االنقسةام غيةر المباشةر إكثةار المجموعةات المتطابقةة جينيةان النا)الخالية من الممرضات، اإلكثةار النسةيلي 

، تخزين البالزما الجرثومية، أهمية زراعة األنسجة النباتية فةي حمايةة األنةواع النباتيةة النةادرة (لخلية سلفية واحدة

 .والمهددة باالنقراض وتحسين نباتات الزينة و النباتات االقتصادية

 

 

                الفطـــريـات المتقـــدمــه 7374030

الفطريةـات الكيسةية والفطريةات الناقصةة،  مةن حيةث التصةنيف والبيئةة والتكةاثر ومنتجةات األيةض الثانويةـة حيث 

وبشكل خاص المنتجات األيضية السامة مثل االفالتوكسين وخالفه،  األهميـة االقتصادية وخاصة الصةناعية لهةذه 

 .الفطريـات

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    فسيولوجيــا الحيـوان المتقــدم   7374001

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

 

 

                              متقــدمهاألحيـــاء البحريـة ال 7374002

يركز المساق على وحدة وتنوع االوساط المائية ويتناول االنتاجية البحرية على مستوى الهوائم والقاعيات 
ويبحث المساق ايضا في استغالل االنسان لالنتاج البحرى  7والسابحات كما يتناول اهمية الحتات كمصدر غذائي 

  7ء داخل النظم المائية وفي استراتيجيات البقا
 
 

       بيولوجيــا التشكـل 374003

تشكل األمشـاج، أنـواع وآليـات اإلخصـاب، األساس الجزيئي لإلخصـاب، تفاعالت الجسـم القمـي، االقتـدار، 

التفاعـل تفاعـالت الحبيبـات القشرية، األسـاس الجزيئي للتشكل، دور المـادة خـارج الخـاليـا في التمايـز، 

 .الطـالئي المزنشييمـي، و آليـات الحفـز الجنيني

 

         هالطفيليـات المتقـــــدم 7374000

الطفيليـات والتطفـل، العالقـة التفاعليـة بين الطفيليـات والعائـل من حيث اإلمراض، الةرد المناعةـي عنةـد العائةـل،  

ـاة مةن جهةـاز مناعةـة العائةـل، وكةذلك العالقةـة التفاعليةـة بةين واآلليـات التي تستخـدمها الطفيليـات للهةروب والنجة

الطفيليةةـات والعوائةةـل الوسةةيطة، بيولوجيةةا الطفيليةةـات مةةن حيةةث فسةةيولوجيتها، نمةةـوها، تكاثرهةةـا، وتطورهةةـا مةةع 

التركيةةز علةةى بعةةض األنةةواع مةةن الطفيليةةـات،  عةةرض دراسةةـات متقـدمةةـة فةةـي الطفيليةةـات الجزيئيةةـة وكةةذلك 

 .يـص والمعالجـة والتطعيم لألمراض الطفيليـةالتشخ

 

      أنظمـــة بيئيــة  7374001

العمليةةات األساسةةية التةةي تحصةةل فةةي هةةذه األنظمةةة مثةةل دورة . أنةةواع األنظمةةة البيئيةةة فةةي العةةالم وكيفيةةة توزيعهةةا

 .التغيير المناخي والتصحر، التعدين والنتح باالضافة الى المشاكل مثل اثراء النيتروجين، التحلل، النيتروجين

 

   

     المتقــدم   علـم الخليـــــــــــة 7374031

.  الطرائةةق والتكنولوجيةةا الحديثةةـة المتبعةةة فةةي دراسةةـة الخاليةةـا.   األسةةس الجزيئيةةـة لتركيةةب الخليةةـة وو ائفهةةـا

لجزيئةةـات الخلويةةة الكبيةةرة التركيةةب الجزيئةةي والو ةةائف لألغشةةية الخلويةةـة، التنظيةةـم الداخلةةـي للخليةةـة وتصةةنيع ا

تراكيةةب سةةطح الخليةةة وخارجهةةا، طةةرق االتصةةال بةةين الخاليةةا وتبةةادل المعلومةةات فيمةةا بينهةةا ودور . كالبروتينةةات

األسةةس .  الهيكةةل الخلةةوي، النقةةل داخةةل الخاليةةا، الحركةةة الخلويةةة والنشةةاط االنقباضةةي. الهرمونةةات والمسةةتقبالت

 .خلوي وموت الخاليـاالجزيئية والخلوية للسرطان، الهرم ال

 

 


