
 
 آلية العلوم

 قسم العلوم الحياتية
  تخصص العلوم الحياتية–الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في العلوم الحياتية 

 مسار الرسالة 
  

  -: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج :أوال 
  .أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العلوم الحياتية .١
 .وفق قرار مجلس التعليم العالي اللغة االجنبيةاجتياز امتحان  .٢

  
  : بعد إتمام المتطلبات اآلتية –مسار الرسالة /  تمنح درجة الماجستير في العلوم الحياتية :ثانيا 
  .٢٠١١لسنة ) ٣(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم  .١
  .ليا في القسمدراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات الع .٢
 : والنجاح فيها موزعة آما يأتي٦٠٠ساعة معتمدة من المساقات مستوى ) ٢٤(دراسة ما ال يقل عن  .٣
  

   :ساعة معتمدة وهي ) ١٥(مساقات إجبارية ويخصص لها   -أ 

رمز ورقم 
 المساق

عدد  اسم المســـاق
الساعات

الفصل الذي يطرح 
 فيه المساق

 الثاني+ األول ٣ بتحليل البيانات وتصميم التجار ٦٠٦حص 

 الثاني ٣ علم البيئة المتقدم ٦٤١  ب

 الثاني ٣ علم الوراثة المتقدم ٦٤٢  ب

 األول ٣ آيمياء حيويـة تجريبي ٦٥٠ب 

 األول ٣ علم الخلية المتقدم ٦٥٨ب 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة       ) ٩(مساقات اختيارية ويخصص لها       -ب   أو  ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتي
ة بحد أقصى                      ات الحيوي امج ماجستير التقان واردة في خطة برن من المساقات االختيارية ال

  :ثالث ساعات معتمدة

رمز ورقم 
 المساق

عدد الساعات اسم المســـاق

 ٣ الحفاظ على التنوع الحيوي ٦٠٥ب 

 ٣ علم الحشرات الطبية ٦١٠ب 

 ٣ علم األوليات المتطفلة  أ٦١١ب 

 ٣ المتطفلةعلم الديدان   أ٦١٢ب 

 ٣ علم الالفقاريات المتقدم ٦١٣ب 

 ٣ التشكل المظهري للفقاريات ٦١٤ب 

 ٣ علم األجنة المتقدم ٦١٥ب 

 ٣ علم األجنة التجريبي ٦١٦ب 

 ٣ علم المناعة ضد الطفيليات ٦١٨ب 

 ٣ فسيولوجيا الحيوان المقارن ٦١٩ب 

 ٣ نباتات وحيوانات األردن ٦٢٠ب 

ة     ٦٢١ب  ات الزهري صنيف النبات م ت عل
 المتقدم

٣ 

 ٣ علم حبوب اللقاح ٦٢٣ب 

 ٣ تصنيف حيوي متقــدم ٦٢٤ب 

 ٣ علم النباتات المتحجرة ٦٢٥ب 

 ٣ مورفولوجيا النباتات الزهرية ٦٢٦ب 

 ٣ علم الطحالب ٦٢٨ب 

 ٣ فسيولوجيا نبات متقدم ٦٢٩ب 

 ٣ البيئة واألحياء الدقيقة ٦٣٠ب 

 ٣ )١(قيقة متقدم أحياء د ٦٣١ب 

 ٣ ) ٢(أحياء دقيقة متقدم  ٦٣٢ب 

 ٣ علم الفيروسات المتقدم  أ٦٣٣ب 

 ٣ بيئة األحياء الدقيقة ٦٣٤ب 

 ٣ طرق زراعة الخاليا ٦٣٥ب 

 ٣ علم المناعة المتقدم ٦٣٦ب 

 ٣ الصحة البيئية ٦٣٧ب 

 ٣ علم فسيولوجيا البيئة النباتية ٦٤٠ب 

 ٣ باتمواضيع في وراثة الن ٦٤٣ب 

 ٣ علم الغدد الصماء المتقدم ٦٤٤ب 



رمز ورقم 
 المساق

عدد الساعات اسم المســـاق

 ٣ التحليل الوراثي ٦٤٥ب 

 ٣ علم فسيولوجيا البيئة ٦٤٨ب 

 ٣ علم السلوك البيئي ٦٤٩ب 

ات     أ٦٥٣ب  ة للبروتين اء الحيوي الكيمي
 واإلنزيمات

٣ 

درات     أ٦٥٤ب  ة للكربوهي اء الحيوي الكيمي
 والليبيدات

٣ 

 ٣ بيولوجيا جزئية متقدمة ٦٥٥ب 

 ٣ علم الكيمياء الحيوية للنبات ٦٥٦ب 

 ٣  المتقدمالمجهر اإللكتروني ٦٦١ب 

 ٣ آيمياء األنسجة ٦٦٢ب 

 ٣ البيئـة البحريــة ٦٧١ب 

 ٣ أحياء بحرية متقدم ٦٧٣ب 

 ٣ فيزيائية المحيطــات ٦٧٤ب 

 ٣ آيميائية المحيطــات ٦٧٥ب 

 ٣ بيولوجيا المياه العذبة ٦٧٦ب 

 ٣ خاصة موضوعات أ ٦٩٢ب 

 ٣ طرق البحث ٦٩٥ب 

   
ويظهر مساق    ساعات معتمدة، ) ٩( ويخصص لها     .أعداد رسالة الماجستير والنجاح بامتحان مناقشتها      .٤

  : الرسالة ألغراض التسجيل آما يأتي 

رمز ورقم 
 المساق

عدد  اسم المســـاق
 الساعات

الفصل الذي 
يطرح فيه 
 المساق

 في أي فصل صفر الرسالة أ٦٩٩ب 

 في أي فصل ٣ الرسالة ب٦٩٩ب 

 في أي فصل ٦ الرسالة جـ٦٩٩ب 

 في أي فصل ٩ الرسالة د٦٩٩ب 

   
  
  


