
 سوخلطت الدراسيت لدرجت البكالوريا

ة العلــوم احلياتيـــ يف
 

:  المتطمبات التاليةإتمامس في قسم العموم الحياتية بعد وتمنح درجة البكالوري
 وتعديالتيا  1991لسنة  (2)الشروط المنصوص عمييا في تعميمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم  ( 1

.  وتعديالتيا1976لسنة  (76)الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العممية والشيادات في جامعة اليرموك رقم     
 متطمبات الجامعة  ( 2

 :هتطلباث الجاهعت
: سبػخ ِؼتّذح ٚتشًّ (27)      ٌٚخظض ٌٙب 

 :سبػخ ِؼتّذح ًٚ٘ (12)ٌخظض ٌٙب : ِتطٍجبد إججبرٌخ .1
 

عدد الساعاث عنواى الوســــاق رقن الوساق رهز الوساق 

 3 اٌتزثٍخ اٌٛطٍٕخ 102 ٘ـ.ص

 3 ػٍَٛ ػسىزٌخ 100 ع ع

 3 ٌغخ أجٍٍشٌخ 101 س.ي

 3 (2)ٌغخ ػزثٍخ  101 ع

 

: هتطلباث اختياريت .  
 

سبػبد ِؼتّذح ٌختبر٘ب اٌطبٌت ِٓ خبرج وٍٍتٗ فً احذ اٌّجبالد اٌتبٌٍخ ٚثحذ  (15)                     ٌٚخظض ٌٙب 

: أدٔى ِبدح ٚاحذح ِٓ وً ِجبي ٚثحذ ألظى ِبدتٍٓ ِٓ وً ِجبي ٚ٘ذٖ اٌّجبالد ً٘ 

: هجال العلوم اإلنسانيت ويضن الوساقاث التاليت :                      أوالً 

 اٌزٌبضخ فً حٍبتٕب أ100ر .د

 اٌٍٍبلخ اٌجذٍٔخ ٌٍجٍّغ 173ر  .د

 اٌثمبفخ اٌجّبٌٍخ 100د .ف

 اٌتذٚق اٌذراًِ 100د  .ف

 ِسبّ٘خ األردْ فً اٌحضبرح اإلٔسبٍٔخ 100أ ث  

 ٔشؤ اٌحضبراد 102أ ث  

  ػبَ 5000اٌمذص  أ106تخ  

 اٌٍغخ ٚاٌثمبفخ اٌىٛرٌخ ن101ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌفزٔسٍخ  أ141ح .ي

 (1)اٌٍغخ األسجبٍٔخ  أ171ح .ي

 (1)اٌٍغخ األٌّبٍٔخ  أ161ح .ي

 (1)اٌٍغخ اٌزٚسٍخ  أ181ح .ي

ٌغخ طٍٍٕخ   100ص .ي

                     

 :هجال العلوم االجتواعيت واالقتصاديت  ويضن الوساقاث التاليت : ثانياً        *               

 اإلدارح ٚاٌّجتّغ 100ا  .ع

 االلتظبد ٚاٌّجتّغ األردًٔ 100ق  

 ِٙبراد  إدارٌخ 498أ د  

 حمٛق اإلٔسبْ 101ح ق 
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 اٌثمبفخ اٌمبٍٔٛٔخ 102ح ق 

 ثمبفخ إسالٍِخ 100أ .ش

 ٔظبَ األسزح فً اإلسالَ 101د .ش

 ٔظبَ اإلسالَ 100ف .ش

 ِٙبراد حٍبتٍخ 100ص .د

 أسبسٍبد فً رػبٌخ اٌطفً 100أ .د

 ِفبٍُ٘ أسبسٍخ فً اٌتزثٍخ 100د .د

 ِٙبراد اٌّؼٍِٛبد ة105د .د

 اٌؼٕف ألسزي 103أج  

 اٌّٛارد اٌّبئٍخ 100جغ  

 ثمبفخ إػالٍِخ 100ح .ص

                    

: هجال العلوم والتكنولوجيا والزراعت والصحت  ويضن الوساقاث التاليت :                        ثاللاً 

 طحخ ػبِخ ٚتثمٍف طحً 100ة  

 اٌىٍٍّبء ٚاٌّجتّغ 100ن  

 (1)ػٍَٛ اٌجٍئخ  أ101ة .ع

 أسبسٍبد ػٍُ اٌفٍه 100ف  

 اٌحٛسجخ إٌّشٌٍخ 109ح  .ع

 اٌّؼٍِٛبتٍخ ٚاٌّجتّغ 109ح .ْ

 خذِبد تىٌٕٛٛجٍب اٌّؼٍِٛبد 109أ  .ْ

 اٌطبلخ اٌجذٌٍخ 100٘ك 

 إسؼبفبد أٌٍٚخ  100ط 

 
 .متطمبات الكمية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كمية العموم ( 3

 :هتطلباث الكليت
: سبػخ ِؼتّذح ً٘ (21)ٌٚخظض ٌٙب 

 الوتطلب السابق عدد الساعاث عنواى الوســــاق رقن الوساق رهز الوساق

 - 3 (1)تفبضً ٚتىبًِ  101 ر

 - 3 (1)فٍشٌبء ػبِخ  101 ف

 - 3 (1)وٍٍّبء ػبِخ  101 ن

 - 3 (1)ثٌٍٛٛجٍب ػبِخ  101 ة

 - 3 (1)ِجبديء اإلحظبء  101 حض

 - 3 (1)جٌٍٛٛجٍب ػبِخ  101 ج.ع

 ع ح
 2 اٌجزِجخ ثٍغخ ِختبرح أ101

- 
 1 ِختجز اٌجزِجخ ثٍغخ ِختبرح ة101
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: متطمبات قسم العموم الحياتية وفق الترتيب التالي ( 4
 

(:  ساعة معتمدة86)  التخصص المنفرد)    أوال
 (: ساعة معتمدة65)إجبارية  مساقات ( 1           )    

 ،215 ب، 216 ك ،215 ك ،106 ك ،105ك  ،102  ك،107 ب ،106 ، ب105  ب،102 ب                     
 ،352 ، ب345 ب، 333 ب ،323 ب، 317 ب ،304 ب ،251 ب ،227 ب ،221 ب ،216 ب                    
. 448،  ب 432،  ب 425، ب 415 ب، 401  ب                   
 (: ساعة معتمدة21)ة  مساقات اختياري( 2                )

   فما200من مستوى يطرحيا قسم العموم الحياتيـة  يختارىا الطالب من المساقات التي (: ساعة معتمدة15)-        أ 
. فوق            
تكنولوجيا  وأقسام كمية/  أو كمية العمومأقسام تطرحيا يختارىا الطالب من المساقات التي (: معتمدةة ساع6)-        ب 

 .المعمومات وعموم الحاسوب              

 
( 1)جدول رقم           

 توزيع الساعات المعتمدة لمتخصص المنفرد                                        
 

 المجموعاالختيارية  الساعات اإلجباريةالساعات المتطمبات  

 27 6 21متطمبات الجامعة 
 21-  21 متطمبات الكمية
 86 21 65متطمبات القسم 
 134 27 107المجموع  
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(:  ساعة معتمدة86 )الفرعي/  التخصص الرئيسي) انياًا  

(: ساعة معتمدة65)التخصص الرئيسي (  1        )
  :( معتمدة ساعة60) إجباريـةمساقات - أ                      

 ،215 ب، 216 ك ،215 ك ،106 ك ،105ك  ،102  ك،107 ب ،106 ، ب105  ب،102 ب                        
، 415 ب ،352 ، ب345 ب، 333،  ب 317 ب ،304 ب ،251 ب ،227 ب ،221 ب ،216 ب                        

.  448،  ب 432،  ب 425                        ب 
  كمية العمومأقسام تطرحيا يختارىا الطالب من المساقات التي (: معتمدةات ساع5)ة  مساقات اختياري-         ب

 .المعمومات وعموم الحاسوب تكنولوجيا و أقسام كمية/                أو

   وأقسام التخصص الفرعي. الفرعيحسب ما يحدده قسم التخصص: ( ساعة معتمدة21)التخصص الفرعي ( 2         )
.  وأقسام كمية  تكنولوجيا المعمومات وعموم الحاسوبأقسام كمية العموم ىي             

 
 

(  2)جدول رقم 
الفرعي / توزيع الساعات المعتمدة لمتخصص الرئيسي

 

االختيارية  الساعات المجموع المتطمبات   اإلجباريةالساعات

متطمبات الجامعة  21 6 27
21  - متطمبات الكمية  21
( الرئيسي التخصص)متطمبات القسم  60 5 65
( الدراسية لقسم التخصص الفرعي حسب الخطة)   21
المجموع    134

 
(:  ساعة معتمدة21 )التخصص الفرعي في العموم الحياتية ( ال اًا 

. 251،  ب 107،  ب 102  ب :( ساعة معتمدة9 )إجباريـةمساقات -       أ 
: يختارىا الطالب من المساقات التالية (: ساعات معتمدة12) ساقات اختياريةم-       ب

. 448، ب 425، ب 415، ب 345، 333، ب 323 ب 304، ب 227، ب 216،  ب 215           ب 
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( 3)جدول رقم 
 راتـعشــم الـول رقـدلـم            

 
 الرقم  الـمــدلــــول

ة بيولوجيا جزيئيو وخموي 1 
 2 تحضير مجيري وأنسجة

ة عمــوم بحريــــ 3 
 4 بحث وندوة ومواضيع خاصة

 5   عامــــةبيولوجيا 

 6 عمــوم حيوانيــــة
 7 عمــوم نباتيـــــة
 8                                    أحيـــاء دقيقــــة

ة راثــو وبيئـــــ و 9 
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( 4)جدول رقم            
 سو قسم العموم الحياتية لدرجة البكالورييطرحهاالمساقات التي          

رقن  الرقن

 الوساق

عدد الساعاث  اســن الوساق

 األسبوعيت

الساعاث 

 الوعتودة

 الوتطلب السابق

  

 عولي نظري 

 لغير طمبة كمية العموم 3-  3 صحة عامة وتثقيف صحي 100ب   .1

-  3-  3( 1)بيولوجيا عامة  101ب   .2
 101ب  3-  3( 2)بيولوجيا عامة  102ب   .3
لغير طمبة كمية العموم  3-  3دراسة أولية لجسم اإلنسان  103ب   .4
لغير طمبة كمية العموم  3-  3مبادئ عمم التغذية  104ب   .5
 أو الجمع بينيما 101ب  1 3- ( 1)بيولوجيا عامة عممي  105ب   .6
 105ب  1 3- ( 2)بيولوجيا عامة عممي  106ب   .7
 101ب  3-  3( 3)بيولوجيا عامة  107ب   .8
 102ب  3-  3تشريح وفسيولوجيا اإلنسان  201ب   .9

لغير طمبة العموم الحياتية  3-  3الصحة األسرية  204ب   .10
 102ب  3 3 2الحيوانات الالفقارية  215ب   .11
 102ب  3 3 2تشريح الفقاريات المقارن  216ب   .12
 107ب  3 3 2تشريح النبات  221ب   .13
 107ب  3 3 2عمم تصنيف النبات  222ب   .14
 107ب  3 3 2نباتات اقتصادية  223ب   .15
 107ب  3 3 2مورفولوجيا النبات  227ب   .16
 102ب  3-  3بيولوجيا الخمية  251ب   .17
 107 و ب 102ب  3 6 1تحضير مجيري  261ب   .18
 103ب  3 3 2طرق دراسة األنسجة الحيوانية  266ب   .19
 251 و ب 215ك  3 3 2كيمياء حيوية  304ب   .20
 251 ب  3-  3عمم األحياء اإلشعاعي  305ب   .21
 107 و  ب 102ب  3 3 2التنوع الحيوي  306ب   .22
 251ب  3 3 2عمم الدم  307ب   .23
 216ب  3 3 2بيولوجيا األسماك  313ب   .24
 215ب  3   3 2عمم الطفيميات  314ب   .25
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( 4)تابع لجدول رقن 

 سو قسم العموم الحياتية لدرجة البكالورييطرحهاالمساقات التي        
عدد الساعاث  اســن الوساق رقن الوساق الرقن

 األسبوعيت

الساعاث 

 الوعتودة

 الوتطلب السابق

  

 عولي نظري 

 251 ٚ ة 216ة  3 3 2عمم الحياة التكويني  317ب   .26

 215ب  3 3 2عمم الحشرات  319ب   .27
 221ة  3 3 2عمم أجنة النبات  322ب   .28

 227ة  3 3 2الفمورا والغطاء النباتي في األردن  323ب   .29

 227ة  3 3 2عمم الطحالب  328ب   .30

 251ة  3 3 2عمم األحياء الدقيقة  333ب   .31

 333ة  3 3 2بكتيريا طبية  337ب   .32

 227 ٚ ة 216ة  3 - 3النشوء واالرتقاء  341ب   .33

 251ة  3 3 2عمم الوراثة  345ب   .34

 345ة  3 - 3وراثة اإلنسان  346ب   .35

 345ة  3 - 3التقانات الحيوية والمجتمع  347ب   .36

 345ة  3 3 2البيولوجيا الجزيئية  352ب    .37

 107 ٚة 102ة  3 3 2 عمم سموك الحيوان 381ب   .38

 251ة  2 - 2العموم الحياتية والمجتمع  401ب   .39

 317ة  3 - 3بيولوجيا التكاثر في الثدييات  414ب   .40

 304 ٚة 216ة  3 3 2فسيولوجيا الحيوان  415ب   .41

 415ة  3 3 2عمم الغدد الصماء  417ب   .42

 352ة  3 3 2التشخيص المخبري لمطفيميات  418ب   .43

 227ة  3 3 2عمم األشنات  424ب   .44

 304 ٚة 221ة  3 3 2فسيولوجيا النبات  425ب   .45

 227ة  3 3 2عمم الفطريات  428ب   .46

 333ة   3 3 2عمم أمراض النبات  429ب   .47

 333ة  3 3 2عمم الفيروسات  431ب   .48

 304ة  3 3 2عمم المناعة  432ب   .49

 333ة  3 3 2أحياء دقيقة صناعية  433ب   .50

 345ة  3 3 2الوراثة الخموية لمنبات  442ب   .51

 345ة  3 3 2عمم الوراثة الخموية  444ب   .52
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( 4)تابع لجدول رقن 
رقن  الرقن

 الوساق

عدد الساعاث  اســن الوساق

 األسبوعيت

الساعاث 

 الوعتودة

 الوتطلب السابق

  

 عولي نظري 

 345ة  3 3 2وراثة األحياء الدقيقة  445ب   .53

 345ب  3 3 2عمـم البيئـة  448ب    .54
 304ب  3-  3فسيولوجيا الخمية  450ب   .55
 352ب  3 3 2التكنولوجيا الحياتية  453ب   .56
 352ب  3 6 1المعموماتية الحياتية  455ب   .57
 352ب  3-  3التطور الجزيئي  457ب   .58
 216ب  3 3 2عمم األنسجة  461ب   .59
 216 و ب 215ب  3 3 2عموم بحرية  471ب   .60
مستوى السنة الرابعة  1-  1نـدوة   491ب   .61
مستوى السنة الرابعة  2-  2مواضيع خاصة  492ب   .62
موافقة القسم  3-  3مشروع بحث  499ب   .63
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ة قـسم العمـوم الحياتيـــ في سووصف المساقات لدرجة البكالوري

  
( ةساعات معتمد3                                                    )صحة عامه وت قيف صحي - 100ب 

أنواع األمراض ، الصحة الشخصية والصحة العامة، الصحة البيئية، التغذية والصحة، لمحو عن تركيب جسم اإلنسان
مسبباتيا والوقاية منيا،  : ومسبباتيا، أنواع األمراض التي تصيب األطفال وكيفية الوقاية منيا األمراض السارية واألوبئة

. األمراض االجتماعية والصحة المينية 
 

( ةساعات معتمد3)                                                             (  1) بيولوجيا عامه -101 ب
األيض، التنفس والتمثيل الضوئي، دورة . تركيب ووظيفة الجزيئات الكبيرة، التركيب الكيماوي والجزيئي لمعضيات الخموية

.                  تركيب ووظيفة الجينات. مبادئ الوراثة. حياة الخمية، االنقسامات الخموية وتكوين الجاميتات
 

 (ساعات معتمدة3)                                                             (  2) بيولوجيا عامه- 102 ب
أجيزة التغذية، التنفس، النقل، اإلخراج، الجمد، المناعة، . مبادئ وتنوع أفراد المممكة الحيوانية من حيث التركيب والوظيفة

. مبادئ التكوين الجنيني، سموك الحيوان. الدورة الدموية والجيازين العصبي والييكمي
 

 ( ساعات معتمدة3)دراسة أولية لجسم اإلنسان                                                     - 103ب 
، المفاصل، لجياز الييكميا : خاص بطمبة كمية التربيةموضوعات تتعمق بتركيب ووظائف أعضاء وأجيزة جسم اإلنسان

. الجياز العضمي، الجياز العصبي والغدي، الجياز الدوري، الجياز البولي والجياز التناسمي
 

 ( ساعات معتمدة3)مبادئ عمم التغذية                                                                     - 104ب 
يشمل ىذا المساق عمى الغذاء وماىيتو وعمميات اليضم واالمتصاص والتمثيل والتوازن الغذائي في المراحل العمرية 

. المختمفة وعالقة ذلك بصحة اإلنسان وكذلك مصادر التموث الغذائي والمواد الحافظة في صحة اإلنسان
 

 (ساعـة معتمدة 1)                                                    (1 ) عممية بيولوجيا عام-105 ب
الصفات : تجارب عممية في المختبر لتوضيح الوظائف الرئيسية في الخميةتركيب المجير الضوئي واستخداماتو، 

. الكيمياوية والفيزياوية، األنزيمات، التمثيل الضوئي، التنفس، األنسجة النباتية والحيوانية واالنقسام الخموي
 

 (ساعـة معتمـدة 1)                                                           (2 ) عممية بيولوجيا عام-106 ب
. تصنيف الكائنات الحية مثل البكتيريا والطحالب والفطريات والنباتات الراقية والمممكة الحيوانية. التكاثر وتطور الجنين

.  تشريح الضفدع ودراسة األعضاء واألجيزة المختمفة
 

 ( ساعات معتمدة3(                                                                   )3)بيولوجيا عامة - 107ب 
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. دراسة الكائنات غير حقيقية النواة والطحالب والفطريات والنباتات وآليات النقل، التغذية، النمو، التكاثر. أصل الحياة
 .مبادئ عمم البيئة والحفاظ عمى التنوع واألنظمة البيئية

 ( ساعات معتمدة3 )                                                                       تشريح وفسيولوجيا اإلنسان- 201ب 
ويؤكد المساق عمى الجوانب . دراسة مبادئ تركيب ووظيفة األجيزة العضوية في جسم اإلنسان خاص بطمبة كمية الشريعة 

.  لبعض األمراض الشائعة فيما يتعمق بالتشريح والوظيفةةكما يعالج النواحي السرير ي. الفيزيائية لفعاليات ىذه األجيزة
 

 ( ساعات معتمدة3 )                                                                                      الصحة األسرية- 204ب 
 جسم اإلنسان والمرأة واألسرة في المراحل المختمفة واألمراض المرتبطة  في صحة يشمل ىذا المساق مواضيع خاصة 

 . وىو خاص بطمبة كمية الشريعة.بذلك مسبباتيا وطرق الوقاية والعالج منيا
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                            عمم الحشرات-214ب 
عطاءدراسة عامة لمتركيب الوظيفي لمحشرات تصنيفيا   لمحة عن بعض المجموعات الحشرية الميمة ومن بينيا وا 

. الحشرات االجتماعية
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                                الحيوانات الالفقارية- 215 ب
تقسيميا والبيئات التي تعيش فييا وأشكاليا الخارجية وتركيب أجيزتيا المختمفة  :لالفقارياتعن القبائل الرئيسية   أمثمة

.  ضمن العائمة وبين العائالت المختمفةوبيان أسس التصنيف
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                  تشريح الفقاريات المقارن    -216  ب
دراسة الحبميات وتطورىا وعالقات مجاميعيا بعضيا ببعض تمييدا لفيم تطور  الفقاريات  ودراسة أجيزة األعضاء 

. المختمفة والتعرف إلى تكيفاتيا وفقا لسموك وطرق حياة الحيوان المختمفة من وجية نظر تطورية
 

 ( عممي3 نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                          تشريح النبات        -221 ب
دراسة تركيب الخاليا،  األنسجة، واألعضاء النباتية وتشكميا ودراستيا من حيث الوظيفة والتطور مع التأكيد عمى الدراسة 

. العممية الميكروسكوبية
 

 (عممي3 نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                           عمم تصنيف النبات    -222 ب
 . لمنباتات الزىرية والميزات التي تميزىا مع التركيز عمى الدراسة المخبرية والميدانيةالرئيسةدراسة العائالت 

 
 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                                    ة نباتات اقتصادي-223 ب

دراسة أنواع النباتات المختمفة ذات العالقة باإلنسان من ناحية أىميتيا االقتصادية وتطورىا وأىم المحاصيل التي اعتمد 
. عمييا اإلنسان والتأثير المتبادل الناتج عن استخداميا في النواحي المختمفة

 



 11 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                            مورفولوجيا النبات     -227ب 
دراسة مقارنة لممجموعات النباتية الرئيسية الطحالب، الفطريات، الحزازيات، السرخسيات، معراة البذور، والنباتات الزىرية 

 من وجية النظر التطورية مع التأكيد عمى والخارجيةوكذلك دراسة صفات ىذه المجموعات واختالفاتيا التنظيمية الداخمية 
 .الدراسة العممية والحقمية

 
 (ساعـات معتمدة3)                                                             بيولوجيا الخمية  -251ب 

الميتوكوندريا، : تركيب ووظيفة الجزيئات الحيوية الكبيرة وكذلك التركيب الدقيق ووظيفة الغشاء الخموي والعضيات المختمفة
تركيب ووظيفة النواة . الكموروبالست، الشبكة االندوبالزمية، الرايبوسومات، جياز جولجي، والميسوسومات

، بناء البروتينات DNAوالكروموسومات، الحموض النووية كمادة وراثية، أنواع الحموض النووية وتركيبيا، تضاعف 
 .وتنظيم عمل الجينات

 
 ( عممي6نظري و1 :ساعات معتمدة3)                                          مجهري         تحضير-261 ب

التدرب عمى طرق تحضير الشرائح المجيرية المختمفة بما فييا التحضير الكامل والمسحات والتحضيرات النسيجية 
. ودراسة الجوانب النظرية الكامنة وراء كل من خطوات ىذه الطرق. المختمفة

 
 ( عممي3 نظري و 2:  ساعات معتمدة3 )طرق دراسة األنسجة الحيوانية                            - 266ب 

. يدرس ىذا المساق طرق تحضير وتركيب وحفظ األنسجة التي تتكون منيا أجسام الكائنات الحية وخاصة الثدييات منيا
 

 (ساعـات معتمدة3)                                                             ةكيمياء حيوي- 304 ب
كيمياء وتراكيب ووظائف والتفاعالت الحيوية لمبروتينات، األنزيمات، الكاربوىيدرات، الميبيدات، والحموض النووية، واأليض 

والتعرف عمى بعض الخصائص الحيوية ليذه المركبات عمميًا بعد فصميا من األنسجة الحية ودراستيا كميًا . الحيوي
. ونوعياً 

 
 ( ساعات معتمدة3                                                   ) عمم األحياء اإلشعاعي  -305ب 

 اليامة األساسية المؤين وتفاعمو مع المركبات الحيوية ومن ثم تناول المناحي اإلشعاع الربط بين طبيعة إلىييدف المساق 
 .اإلشعاع وأضرار وبخاصة ما يتعمق بالموازنة بين منافع اإلنسانفي حياة 

 
 ( ساعات معتمدة3)المحافظة عمى التنوع الحيوي                                                    - 306ب 

دراسة مبادئ وأساسيات الحفاظ عمى التنوع الحيوي مع التركيز عمى العوامل التي تيدد التنوع الحيوي مثل إدخال أنواع 
غريبة وفقدان المواطن وتجزئتيا وكذلك طرح حمول لمحماية والمحافظة باإلضافة إلى تخطيط مواقع ومحميات لمحفاظ عمى 

. الكائنات الحية والتشريع المتناسب مع ذلك
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 ( عممي3 نظري و 2:  ساعات معتمدة3)عمم الدم                               - 307ب 
 (التجمط)مكونات جياز التخثر الدموي .  وظائف مكونات الدم واعتالاللياإلىدراسة آلية تكون وتطور خاليا الدم إضافة 

طرق التمييز بين األوضاع الطبيعية والمرضية عن طريق استخدام . وآلية عممو وأىميتو في صحة اإلنسان والحيوان
. التعريف ببنك الدم ومكوناتو والفحوصات التي تجرى فيو وأىمية نقل الدم إلنقاذ حياة المرضى. الطرق المخبرية الحديثة

 
 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                        األسماك بيولوجيا -313ب 

مقدمة في عمم األسماك ،  دراسات تصنيفية ومظيرية وتشريحية ، عالقة تركيب وشكل األسماك بالسباحة والعوم والتوازن 
دراسة التوزيع الجغرافي . النظم البيئية لممياه العذبة والمياه البحرية وتوزيع األسماك في مثل ىذه النظم. الحركي المائي

 .لألسماك مع التركيز عمى اسماك األردن
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                           عمم الطفيميات       - 314 ب
 عمى أسس التفريق بينيا مع التركيز واألسطوانية ، والديدان المفمطحة وحيدة الخمية ودورات حياة طفيميات بيولوجيا

 .اإلنسانالكائنات المتطفمة عمى 
 

 ( عممي3 نظري و 2:  ساعات معتمدة3)عمم الحياة التكويني                               - 317ب 
مقارنة عمميات التكوين الجنيني بدءا بتكوين الجاميتات واإلخصاب والعمميات الالحقة في دورة الحياة ، دور الجينات 

. ومكونات الشكل في التمايز والتحول الشكمي واإلخالف والسرطان
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                            عمم أجنة النبات- 322 ب
 . مرحمة النضوجإلىدراسة الخطوات الرئيسية والتفاعالت الوظيفية التي تتدخل في عممية نمو النباتات من البذرة 

 
 ( عممي3نظري  و 2: ساعة معتمدة2) الفمورا والغطاء النباتي لألردن    – 323ب 

دراسة تركيب الفمورا والخصائص والتغيرات لمغطاء النباتي لممجتمعات النباتية األردنية، عالقتيا مع الماضي والمناخ 
. والتربة وجيولوجية األردن واستجابتيا لمتغيرات الناتجة عن النشاط البشري

 
 ( عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                                     الطحالبعمم  -328 ب

وتشريحيا وتطورىا مع التركيز عمى دراسة مواطن تواجدىا وأىميتيا البيولوجية واالقتصادية  ىاالطحالب من حيث تصنيف
  .واستعماليا كمؤشرات تدل عمى التموث

 
 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                             ة بكتيريا طبي-332 ب

.  راض المرافقة وعوامل الحدة المرضيةعمن حيث آلية إحداث المرض واأل (الطبية)دراسة أنواع البكتيريا المسبة لألمراض 
 .تأثير المضادات الحيوية عمى البكتيريا ومقاومة البكتيريا ليا
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 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)عمم األحياء الدقيقة                                           -333 ب
. التركيب، طرق التغذية، عمميات البناء واليدم، البيئة، الوراثة، المناعة وأسس التصنيف: الكائنات الحية الدقيقة من حيث

 . لمحة عن دور الكائنات الحية الدقيقة في أحداث األمراض
 

   (ساعات معتمدة3)                                                              النشوء واالرتقاء - 341 ب
لممالك الخمس الرئيسية والتنوع  األساسية وعمميات التطور بما في ذلك أصل الحياة واتجاىات التطور لممبادئمقدمة 

 .واالنقراض مع التركيز عمى تطور اإلنسان
 

 ( عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة3)                                            عمم الورا ة -345ب 
آليات نقل الصفات الوراثية المختمفة في الكائنات حقيقية النواة، تركيب وآلية عمل الجينات،   ، الوراثة التقميديةأساسيات

وآليات إصالح الخمل  (الطفرات)طرق عزل الجينات واستنساخيا،  تضاعفيا وطرق تنظيم عمميا،  االختالالت الوراثية 
 .الجيني

 
 (ساعات معتمدة3)                                                             اإلنسانورا ة - 346 ب

دراسة التوائم كنماذج لمدراسات الوراثية لمعرفة أثر .  اإلنسان وبعض الصفات المندلية وغير المندليةتدراسة لكروموسوما
التشخيص قبل الوالدة . االنزيمات واألمراض الوراثية المترتبة عمى نقصيا. البيئة والعوامل الوراثية عمى صفات البشر

العالج . وراثة السرطان. أثر العوامل الوراثية في االستجابة مع االدوية والمركبات الكيميائية والمموثات. لألمراض الوراثية
 . البروتيني والوراثي والتطورات الحديثة في ىذا المجال

 
 ( ساعات معتمدة3) التقانات الحيوية والمجتمع                                                     -347ب 

دراسة أساسيات الوراثة الجزيئية لإلنسان مع التعمق في آلية التقانات الحيوية المتعمقة بحياة اإلنسان مباشرة واآلثار 
. األخالقية الناتجة عن تطبيق ىذه التقانات عمى الفرد والمجتمع

 
 (عممي3نظري و2: ساعات معتمدة 3)                                          بيولوجيا جزيئية - 352 ب

األسس الجزيئية لتركيب المنظومة الوراثية في الكائنات حقيقية النوى وغير حقيقية النوى،  تقانات الحموض النووية 
األسس النظرية و العممية لدراسة شكل وعمل المنظومة الجينية بحيث . التعبير الجيني وطرق تنظيمة. واستنساخ الجينات

. تشمل أحدث الطرق المتاحة
 

 (عممي3نظري و 2: ةساعات معتمد 3)                                          عمم سموك الحيوان     -381 ب
 التشريحية والوظيفية لمسموك والسموك االجتماعي والعالقة بين األسس ويشمل وأشكالومقدمة لتحديد وقت حدوث السموك 

 .البيئةالسموك وعمم 
 

 ( نظري2:  ساعة معتمدة2)العموم الحياتية والمجتمع                           -  401ب 
استخدام مفاىيم العموم الحياتية في تطبيقات عممية في النواحي المختمفة من حياة اإلنسان ومجتمعة وخاصة في المجاالت 

. الصحية واالقتصادية
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 (ساعات معتمدة 3)                                                     تال دييابيولوجيا التكا ر في - 414 ب

، زراعة األجنة اإلخصابدراسة أنظمة التكاثر والغدد المتصمة بيا، نمو المبيض والرحم ىرمونات التكاثر دورات التكاثر، 
. الحمل والقصور التكاثريو
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                           الحيوان     فسيولوجيا -415 ب
اإلشارة إلى بعض . آلية عمل أجيزة الجسم المختمفة وتنظيم وظائفيا في الثدييات مع التأكيد عمى جسم اإلنسان

. االعتالالت الناشئة عن االختالالت الوظيفية
 

( ةساعات معتمد 3)                                                     عمم الغدد الصماء   - 417 ب
 الغدد الصماء وتركيبيا ووظائفيا وكذلك دراسة مقارنة لتركيب اليرمونات ووظيفتيا مع التركيز عمى أشكالدراسة 

 .الفقاريات
 

 (عممي3نظري و 2:  ساعات معتمدة3)التشخيص المخبري لمطفيميات                                - 418ب 
دراسة طرق تشخيص الطفيميات ذات األىمية الطبية المجيرية والمصمية من خالل إجراء فحوصات عمى الدم والبول 

. طرق حفظ األطوار الطفيمية وصبغيا ألغراض التشخيص. والبراز والجمد وغير ذلك
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                                    األشناتعمم - 424 ب
لألشنات واستخداميا  مع التركيز عمى التركيب الكيميائي والبيئة من حيث التركيب البيولوجي واألنواع األشناتدراسة 

. كمؤشر لمتموث البيئي
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                           فسيولوجيا النبات      -425 ب
عممية نقل وتوزيع المواد الغذائية ودراسة ودراسة مسارات التفاعالت الكيماوية األساسية في عمميات اليدم والبناء في النبات 

 .نمو النبات وتطوره
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                       عمم الفطريات        - 428 ب
 لإلنسان وكذلك األمراض التي تسببيا لإلنساندراسة الفطريات من حيث التركيب والتمثيل والوراثة وفائدتيا االقتصادية 

. والحيوان والنبات
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                           النبات    أمراضعمم - 429 ب
 عمى تمييز ىذه األمراض ألمخبريمسبباتيا وكيفية القضاء عمييا مع التركيز  :مقدمة لألسس الرئيسية ألمراض النبات

 .وتصنيفيا
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 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                           عمم الفيروسات        - 431 ب
تركيب الفيروسات التي تصيب البكتيريا، النبات، . مفيوم الفيروس، الطرق المختمفة لدراسة وعزل وتنقية وزراعة الفيروسات

دورة حياة الفيروسات في العوائل . تصنيف الفيروسات باستخدام الطرق الحديثة في البيولوجيا الجزيئية. الحيوان واإلنسان
األمراض الفيروسية التي تصيب اإلنسان . واستجابة ىذه العوائل لمياجمة الفيروس (بكتيريا، نبات، حيوان)المختمفة 

 .والحيوان والنبات وكيفية تشخيصيا
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                          عمم المناعة         - 432 ب
عمل الجياز في حاالت الصحة والمرض .  وكيميائيتياالمناعة ومكوناتو الخموية والخمطية،  تفاعالتيا  جيازبيولوجيا

. التقانات المناعية المختمفة المستخدمة ألغراض تشخيص األمراض. واإلعتالالت المناعية
 

 (عممي3نظري و2: ساعات معتمدة 3)                                              ة صناعيةأحياء دقيق- 433 ب
 .العالقة الدقيقة في الغذاء وتصنيعو ودراسة الوسائل المخبرية ذات  الحيةدور الكائنات

 
 (عممي3نظري و2: ساعات معتمدة 3)                                          الورا ة الخموية لمنبات  - 442ب 

، وراثة الصبغيات الخميةالتغيرات في عدد وتركيب الصبغيات النباتية ،طرق الصبغ، حركة الصبغيات خالل دورة 
. (البالستيدات والمايتوكندريا) اإلضافية

 
 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                           عمم الورا ة الخموية    - 444 ب

أنواع ىذه ،  تحميل كيفية تكون التغيرات الكروموسومية،دراسة تركيب الكروموسومات ووظيفتيا في الحاالت االعتيادية
 . ألغراض تطبيقية طرق استخدام مستنبتات الخاليا في تحضير المجموعات الكرموسومية وتحميميا، الوراثيوأثرىاالتغيرات 

 
( ةساعات معتمد 3                                                              ) الدقيقة    األحياءورا ة - 445 ب

التحويل، )اآلليات المختمفة النتقال المادة الوراثية بين الكائنات الحية الدقيقة . التركيب الوراثي لمكائنات الحية الدقيقة
استخدام بعض . آلية حدوث الطفرات. التنظيم الجيني لعمميات اليدم والبناء. (االقتران، النقل من خالل الفيروسات

في الجوانب التطبيقية لمكائنات الحية  (اليندسة الوراثية، الجينات القافزة، التضخيم الوراثي)معطيات البيولوجيا الجزيئية 
. الدقيقة وتقاناتيا المختمفة

 
 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                 عمم البيئة        - 448 ب

العوامل الطبيعية وتفاعالتيا مع الكائنات الحية عمى مستوى الجماعات ، دراسة البيئة في عمم األساسية لممبادئمقدمة 
. والمجتمعات الحية واألنظمة البيئية المائية واليابسة والنواحي التطورية ليا
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( ةساعات معتمد 3)                                                                    ة فسيولوجيا الخمي-450 ب
 الدراسة عمى التشريح والتركيب الكيماوي ووصف الوظائف الخموية العامة، النشاطات تشتملدراسة فسيولوجيا الخاليا و

الحيوية المختصة بالحصول عمى الطاقة، الغشاء الخموي وعمميات النقل خاللو، النشاطات الكيربائية الحركة والعضالت 
 .وعمميات نقل المعمومات بين الخاليا

 
 (عممي3 نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                               التكنولوجيا الحياتية   - 453 ب

زراعة الكائنات الحية . وتطبيقاتيا في مجاالت الطب والزراعة والصناعة ة في اليندسة الوراثية مختمفدراسة الطرق ال
الجوانب االجتماعية . الدقيقة عمى نطاق واسع واستخداميا في عمميات التخمر الصناعية، التقانات الحيوية في النباتات

 .واألخالقية لمتكنولوجيا الحياتية
 

 ( عممي3 نظري و 1:  ساعة معتمدة2)المعموماتية الحياتية                                - 455ب 
مقدمة إلى المعموماتية الحياتية تشرح مجموعة من القواعد وطرق الحاسب االلكتروني المستخدمة في تحديث وتنظيم كم 

كما . المعمومات الحياتية المستخرج من الدراسات البيولوجية الحديثة مثل تحديد الخريطة الوراثية والبروتينية لمكائنات الحية
يتم عرض موجز لنظريات وطرق المحاكاة والتنبؤ الحاسوبية المستخدمة لغايات ربط المعمومات الوراثية بالفسيولوجية إلى 

 .جانب بعض التطبيقات العممية مثل صناعة األدوية والتقانات الحيوية المختمفة
 

 ( ساعات معتمدة3)التطور الجزيئي                                                               - 457ب 
دراسة االسس الجزيئية لمتطور وتطور الجزيئات الكبيرة بما في ذلك الجينات، دينامية الجينات في الكائنات الحية، التغيرات 
في تسمسل النيوكميوتيدات ومعدل ونماذج استبدال النيوكميوتيدات، تطور مضاعفة الجينات وخمط االكسونات، تطور المادة 

. الوراثية والجينات القافزة إضافة إلى التطور والتنظيم الجيني
 

 (عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                           عمم األنسجة - 461ب
دراسة نسيجية ألجيزة األعضاء كافة في الثدييات مع التأكيد عمى . التعرف عمى األنسجة األولية وأقساميا وتحويراتيا

 .اإلنسان
 

 ( عممي3نظري و2 :ساعات معتمدة 3)                                                 ةعموم بحري- 471 ب
. دراسة حياة النباتات والحيوانات مع عالقتيا بمناطق البحر المختمفة ومدى تكيفيا مع المواطن المختمفة

 
 ( معتمدةةساع 1)                                                                                   ندوة- 491 ب

. أعداد وتقديم محاضرة عممية لموضوع متخصص في العموم الحياتية ومناقشتو عمنيًا في القسم
 

(  ساعات معتمدة3)                                                                 خاصةمواضيع - 492 ب
 . والدورياتاألبحاث مع التركيز عمى متابعة لمعموم الحياتية في الحقول الرئيسية منتقاة ودراسات حول مواضيع أبحاث

 
 ( ساعات معتمدة3)مشروع بحث                                                               - 499ب 

. إجراء بحث في واحد من الحقول الرئيسية في قسم العموم الحياتية وكتابة النتائج ومناقشتيا بنجاح
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