
 
 
 

                                             
 الخطة الدراسية لدرجة الدكتوراه

 في العلوم الحياتية
 
 

 : أحكام وشروط عامة  :أوالً 

 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج  الدراسات العليا النافذة. 1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج. 2
 

 العلــوم الحياتيةماجستير في   -أ
 ماجستير في التحاليل البيولوجيـه والطبية  -ب
 الزراعيــة  ماجستير في العلـــــــوم  -ج
 ماجستير في الطب أو الطب البيطري  -د

 ماجستير في الصيدلـه أو الكيمياء الحيويه -هـ
 ماجستير في االحيــاء الدقيقــة أو مـا يعادلهـا -و
على ان يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في العلوم )ماجستير في علوم البيئة وادراتها  -ز

 الحياتية او ما يعادلها 
 

 
  ال يوجد : شروط خاصة :  ثانيا

 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 45)تتكّون مواد هذه الخّطة من  :ثالثاً 
 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 81): اإلجبارية المواد  - أ

 
المتطلب 
السابق

عملي  نظري  الساعات 
المعتمدة

اسم المــــادة  رقم المادة

 9394000 كيمياء البروتينات واالنزيمات 3 - - -

 9394004 التقنـات الحيوية في الكائنات الحية 3 ـ ـ ـ

 9394040 فسيولوجيا االحياء الدقيقة 3 - - -

 9394030 التنوع الحيوي 3 - - -

 9394034 بيولوجيا الفقاريات المتقدم 3 ـ ـ ـ

 9394033 فسيولوجيا جزيئية 3 - - -

 

  



 

 :يتم اختيارها مما يليمعتمدة ة ساع( 11: )المواد اإلختيارية -ب 
 

 
 

  ( 9994330) النجاح في امتحان  الكفاءة المعرفية  -ج
 
 

 (9994333)ورقمها ساعة معتمدة ( 80) رسالة جامعية    -د
    

 

 

 

برنامج دكتوراه العلوم الحياتية صــف مـوادو  

 

 

    بيئة المجتمعـات البحــريــة 3035030
وحــدة المجتمعـات البحريـة وتنوعهـا، توزيـع العوالق النباتية والحيوانية وتركيبها الكيميائي، إنتاجية 

والحيوانية، المواد العضـوية الذائبـة والحبيبية وعمليـات تكوينها، تغذيـة العوالق  العوالق النباتية
واإلنتاج، الحتات ودوره كمصـدر غذائي، توزيـع وتنوع ووفرة المجتمعات القاعية، اإلنتاج القاعي 

ايح، النمو الثانوي، التكوين الكيميائي للرسوبيات والقاعيـات، أنماط الهجـرة واإلنتاج في مجتمع السو
 .السكاني واإلنتاج، استغالل اإلنتاج البحري، استراتيجيات البقــاء

 
 

     الطـاقـة الحيويــة 3035020
في المركبات العضوية واستعماالتها المختلفة  حصاد الطاقـة الضوئيـة، والطاقة الكيميائية الكامنة

المباشر لمعظـم أنشطة الخليـة على  الدافع( ATP)وأهمها تكوين جزيء االدينوزين ثالثي الفوسفات 

المتطلب 
السابق

عملي  نظري  الساعات 
المعتمدة

اسم المــــادة  رقم المادة

 9394090 بيئــــة المجتمعــات البحريـه 3 - - -

 9394000 الطاقة الحيوية 3 ـ ـ ـ

 9394030 الدم الجزئييعلم  3 ـ ـ ـ

 9394030 تقنـات في كيمياء المناعـه 3 ـ ـ ـ

 9394043 األحياء الدقيقة التطبيقيـة المتقدمه 3 - - -

 9394033 هرمونات نباتية وزراعة أنسجه 3 - - -

 9394034 النبـاتــات الطبيــة 3 - - -

 9394030 بيولوجيــا العضــالت 3 - - -

 9394030 فسيولوجيــا بيئيــة 3 - - -

 9394033 برمائيــات وزواحـف    

 9394030 بيئة النبات 3 ـ ـ ـ

 9394030 وراثـة خلـــويــة 3 - - -

 9394030 المعالجة الجينيه 3 ـ ـ ـ



والتي تشمل الفسفـرة علـى ( ATP)آليـات تحـول الطاقة وتخزينها وآليـات صناعـة الـ .   الحـدوث

 .مستوى مـادة األنـزيم والدفـع الكيميائي بنوعيه الفسفرة الضوئيـة والفسفرة التأكسديـة
 
 

    كيميـاء البروتينات واألنزيمـــات 9394000

تصنيف اإلنزيمـات والعوامل المؤثـرة على فعاليتها، سرعـة التفاعالت، .  زل وخواص البروتينات واإلنزيمـات واألحماض األمينية وتفاعالتها، تركيب البروتيناتعـ

 .سرعـة التفاعـالت، نظـائـر االنزيمـات وتنظيمهـاالمراكز النشطة، التثبيط، إنزيمـات ميكالس، إنزيمـات سالسـل األيـض، الطاقـة المنشطـة، الطـرق التحليليـة لقيـاس 

 
 

    علــم الـدم الجزيئــــــــي 3035000
يركز المساق على االرباطات السريرية للبيولوجيا الجزيئية بعلم الدم، وكذلك على تأثير االبحاث 

ين آلية العمل الجزيئية على تفسير بعض االمراض المتعلقة بالدم، كما يركز على توازن التفسيرات ب
 .ومناقشة تطبيقاتها على الدم

 
 

    تقـنات فـــي كيمياء المناعـه 3035002
يهدف هذا المساق لتعريض وتدريب الطالب على تطبيق مبادئ علم المناعة ليتم استخدمها في تقنيات 

: يليمختلفة تستخدم في مجاالت مختلفة في االبحاث البيولوجية الطبي، تتضمن هذه التقنيات ما 
اإللتساق المناعي المرتبط باإلنزيم، الفلوسيتومتري، الوسترنبلوت، تقانات في المناعة الخلوية باإلضافة 

  .الى آخر ما توصل اليه العلماء من تقانات مناعية
 
 

    فسيولوجيـا األحيـاء الدقيقـة        9394040

تركيب ووظائف مكونات خليـة البكتيريـا، الكيميـاء الحيوية للعمليات الحيـة في األحيـاء الدقيقـة، 
فسيولوجيـا النمو والتغـذية، المؤشـرات المختلفـة التي تؤثـر على النشاطـات البيولوجيـة للخاليـا 

 .البكتيريـه
 
 
 

    المتقدمة  األحيـــاء الدقيقــــه التطبيقيــــــــــه 3035054

ذات األهميـة الصناعية وطرق تحسينها وراثيا ومن ثم  تشمل هذه المـادة دراسـة بعض الكائنـات الدقيقة
يتم التعرض لمفهوم التنقية الحيوية وكيف تطور علم األحياء الدقيقة الصناعية ليصبح بمفهومـه الواسع 
اليوم خصوصا فيما يتعلق بإنتاج المواد الثانويـة مثل الحوامض العضويـة والمضادات الحيوية 

كذلك يتم ربط إعـادة استعمال النفايات .  األنزيمـات وكذلك السموم الفطريـةوالفيتامينات والهرمونات و
 .العضوية مع نشاطات الكائنـات الدقيقـة ومقدرتها على تحسين البيئـة من ناحيـة صحيـة

 

 

    وي ـــــوع الحيــالتن      3035042
ومقاييس ، تغيرات التنوع الحيوي مفاهيم، التنوع الجيني، تنوع األنواع، تنوع النظم البيئية، تعريف 

في الزمان والمكان، نقص التنوع الحيوي، أسباب النقص في التنوع الحيوي، حماية  التنوع الحيوي 

للغذاء، : بالوسائل المتعددة في المختبر وفي الموقع البيئي، أسباب حماية التنوع الحيوي كمصادر

ت التنوع الحيوي ومقاييس فلسفية لتقييم التنوع أخالقيا: للصناعات الدوائية، وسائل غير بيولوجية

 .الحيوي

 

 



     هـرمونـات نباتيــة وزراعــة أنسجــة 3035040

كيميـاء الهومونات ونقلهـا ومستقبالتها إضافــة إلى دور الهرمونـات في تنظيــم عمليــــات مختـــارة في 

زراعـــة الكالــوس وزراعــــة األنسجـــة النبـاتات، وتشمل المادة علـى مواضيـــع تبحـث في 

 .واألعضــاء النباتيـــة،  واالستخدامـات العمليه لزراعــــة األنسجــــة واألعضـــاء النباتيـــــة

 

 

      النبـــاتـات الطبيـــــــــــــة 3035045

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

وسوف يركز هذا المساق على إستخدامات النباتات الطبية ومساهمتها في خدمة .  واألقليمي والمحلي

لتقليدية ومساهمة هذه المجتمعات اإلنسانية عن طريق إستخدامات النباتات الطبية في الطرق الشعبية وا

وكذلك الحال فأن هذا المساق .  النباتات في صناعة األدوية الحديثة والمستحضرات الطبية والتجميليـة

يركز على النباتات الطبية الموجودة في األردن وفي الوطن العربي آخذين بعين األعتبار التاريخ الشهير 

وسوف يعرض هذا المساق الطلبه إلى .  واألسالميـة بإستخدامات النباتات الطبية في الحضارة العربية

 . التعرف على النباتات الطبية والعشبية المتوفره واألكثر شيوعا في المنطقة

  

 

      بيولوجيــــــا العضـــــــالت 3035030

أنـواع العضالت وأصلها الجيني،  تركيب وبروتينـات الخليـة العضليــة، تركيب ووظيفـة الشبكة 

نقبضة، البيئة الخلويـة للشبكـة المقبضه، فسيولوجيا إنقباض العضالت،  األحيـاء والعقاقيـر التي تؤثـر الم

 .على فسيولوجيـا العضالت

 

 

      فسيولوجيـــا بيئيــــــه 3035032

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

فضـال عن ذلك فإنهـا تتضمن أيضا التكييف الوظيفي للحيوانـات التي .  السلوكيــة حيوانـات وأنماطهاال

يشمل الجزء .  تعيش في بيئـات قاسية مثل الصحراء والمناطق القطبيــة والمرتفعــات وأعماق البحـار

أمـا الجزء الثاني يشمل دراســة  األول دراسـة آليــات التبـادل البايوفيزيائي بين الحيوانات وبيئـاتهـا،

استراتيجـات التطـور ودورهـا في األداء الوظيفي مثل آليـات التنظيم األيوني واألوزموزي والتغذيــة 

 .والهضم األيضي والتنظيــم الحراري والتنفس والدورات والتكاثــر

 

 

 

      برمائيــــات وزواحـــــــف 3035030

ــودة في منطقـــة البحر األبيض المتوسـط، تطورهـا وإرتباطها بأنواع أخرى، دراســـة األنـواع الموجـ

 .تاريخ حياتها، بيئتها، تصنيفهـا وتوزيعهـا الجغرافـي

 

 

     بيولوجيـــا الفقـاريات المتقدم 9394034

لـى وصف األجهـزة المختلفة خاصـة الجلـد، الجهـاز العصبـي وأعضاء الحس المختلفة مـع التركيـز ع

 .دراســة التنـوع، التصنيـف، التأقلمـات الوظيفيــة والعالقـات التطورية.  الثدييــات

 
 

     فسيولوجيا جزيئيـة 3035034
األسس الجزيئيـة للفعاليـات الوظيفية مثل بايوفيزياء األغشية الخلوية، تنظيم وتحويل اإلشـارات، إثـارة 

األيونـات، قنوات األيونـات كأهـداف للعقاقيـر والسموم، النقـل األغشية الخلويـة وعالقتها بقنوات 



االشتباكـي والتحويـل الحسي لإلشـارات العصبية إضافة إلـى دراسة األسس الجزيئية لوظائف الخاليـا 
 .العصبية والعضلية

 
 

     بيئــــة النبــــات 3035030
والنظريات المعتمدة لدراسة جماعات نباتية تتبع لنفس بيئة الجماعات والمجتمعات النباتية، المبادىء 

النوع وعالقات األنواع مع بعضها مثل التنافس والرعي والعالقات التكافلية، هذا باإلضافة إلى دراسة 
 .هيكل وديناميكية المجتمعات النباتية عديدة األنواع

 

 

       وراثــــه خـلويـــــــــه 3035030

سـة تركيب وعــدد وسلوك الكروموسـومات في الخليــة والفـرد وربـط ذلك يشمل هـذا المساق درا

ويتـم التركيز أيضـا على زراعـة الخلية وتحضيـر الكروموسومات والتعرف .  باألمراض الوراثيـة

عليها وتعيين الجينات على الكروموسومات بإستخدام طرق تهجيـن الخليـــة، والوراثــة والتخلف 

راثــة والتشوهــات الخلقيــة والوقايـة من األمراض الوراثيـــة واإلستشارة الوراثيــة، العقلـي، والو

 .والتشخيص المرضي قبل الوالدة وعالج األمراض الوراثيـة

 

   المعالجــــــــه الجينيــــــــه 3035032

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

  .المناعية للمعالجة الجينية، التطعيم بالدنا، اخالقيات المعالجة الجينية

   

 

   التقنات الحيوية في الكائنات الحية 3035025

تتمحور هذه المادة حول االسس الجزيئية للتقانت الحيوي شاملة سبل البحث على المستوى الجزيئي 

ية والمنقولة على التعبير عن ذاتها من خالل انتاج مواد جديدة، ويكون وتطوير قدرات الجينات االصل

ذلك من خالل انتاج مواد جديدة، ويكون ذلك من خالل دراسة انظمة كائنات دقيقة بدائية وحقيقة النواة 

النتاج المواد صيدالنية ومضادات ومطاعيم ومبلمرات حيوية، اضافة للنظر في تطبيقات التقنات 

مسائل بيئية مثل االصحاح الحيوي والسطرة الحيوية وكذلك انتاج الكائنات المهجنة  الحيوية في

  .واستعمالها بما في ذلك االغذية المعدلة وراثياً 

   

 

 

 

 

 
 


