
  وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر ھذا إٌجازاً مقتضٌاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

الطالب تحقٌقھا مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد 

 من الربط بٌنھا وبٌن وصف البرنامج.

  

  

  انًؤسسخ انتعهًٛٛخ      \\ الطب البٌطري كربالء /جامعة  

  انقسى انعهًٙ  / انًشكض  التشرٌح واالنسجة 

  اسى / سيض انًقشس  /انًشزهخ انثبَٛخ    االخُخ

  أشكبل انسضٕس انًتبزخ  )يسبضشح َظشٚخ(  ٌةسبوعاال الحصص

  انفصم / انسُخ  فٙ انسُخ( صمفصهٙ /)ف

 

 أھداف المقرر 

 -: بد انسٕٛاَاخز انعُٛبد يٍ اخُّ  كٕادس قبدسٍٚ عهٗتخشٚح  -

 .  بدانسٕٛاَ يشازم تكٍٕٚ االخُخ فٙتطجٛقٛخ فًٛب ٚخص انُظشٚخ ٔانًعشفخ ن تضٔٚذ انطهجّ ثب-

 .نتكٌٕ ْزِ انًبدح االسبط نهعهٕو االخشٖ االخُخًٓبساد تفكٛش ٔتسهٛم نًبدح تعهٛى انطالة ان-

تھٌئة الطالب على االشتراك والمساھمه فً االختبارات ضمن ھذا االختصاص على المستوى -

 المحلً او دولً  

ختجشاد انعهًٛخ ٔانجسثٛخ انً فٙنهعًم  انتقبَبد انخبصخ ثبالخُخًٓبساد هثٔتضٔٚذْى  انطهجخ  اعذاد

 .خ  ٔيقذستٓى نهتقذٚى نهذساسبد انعهٛبانًختهف

   -والمهارتیه الخاصه بالمقرر: األھداف المعرفیت       

 فً مجال الطب البٌطري. باالجنة حل المشاكل  تمكٌن الطلبة من-  

   الستفبدح يٍ دساستٓى.تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفھم - 



التقنٌات المواد الدراسٌه فً فھم كٌفٌة تكوٌن االمشاج  ومراحل تكوٌن االجنة  استفادة الطلبه من-

  . على المستوى المحلًلھذة االجنه  ٌهالنسج

باستخدام الوسائل المختلفه فً  التً تخص االجنةتزوٌد الطلبه  بالمعرفه للطرق والتقانات  العلمٌه - 

 .المستوى الدولً

 المختلفة المسببة لالمراض الجنٌنٌةبالصفات  تمكٌن الطلبة من التفكٌر والتحلٌل للمواضٌع المتعلقة-

 .اندُُٛٛخ  انطهجخ يٍ انتفكٛش ٔانتسهٛم نكٛفٛخ انتعبيم انًختجش٘ يع انعُٛبدتًكٍٛ   -

 العملً مماٌؤدي الى تطوٌرقدراته مساعدة الطلبه على نقل الجزء النظري من دراستھم الى واقعھم -  

حل   تزوٌد الطلبة باالساسٌات والمواضٌع اإلضافٌة المتعلقة بمخرجات التعلٌم السابقة للمھارات، ل-   

 المشاكل العلمٌة . 

 البنٌة الخاصة بالمقرر

 

 مخرجاث  اسم الىحدة  طریقت التقییم 

  التعلم المطلىبت

  ساعه/األسبىع

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ 

Introduction of 

embryology phases 

of ontogentic  

development phase 

of gametogenesis    

تعشٚف انطهجخ 

ثبسبسٛبد عهى 

االخُّ ٔيشازم 

   تطٕس االيشبج

1 

إيتسبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ عهًٛخ. 

Phase of fertilization   يشازم تًكٍٛ انطهجخ

 انتهقٛر 

1 

ايتسبَبد ٕٚيٛخ ثبسئهخ 

 راتٛب زهٓب
Phase of cleavage, 

implantation 

process   

تمكٌن الطلبة 

للتعرف مراحل 

  االنقسام والغرس 

1 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  َٔقبشٛخ 

 تتعهق ثبنًبدح انذساسٛخ

Formation of fetal 

membranes   

تمكٌن الطلبة 

للتعرف على 

 االغشٌة الجنٌنٌه 

1 

ايتسبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ زهٓب راتٛب 

Phase of 

gastrulation and 

notochord 

formation  

عهٗ تعشٚف انطهجخ 

 انًعٛذح ٔانُتٕكٕسد 

1 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ 

Mesoderm different 

ion and neurulation 

process   

تعشٚف انطهجخ 

عهٗ االدٚى 

انًتٕسظ ٔ يشازم 

تكٍٕٚ اندٓبص 

  انعصجٙ 

1 



 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ 

Development of 

cardiovascular 

System  

عهٗ  تعشٚف انطهجخ

يشازم تكٍٕٚ 

   اندٓبص انقهجٙ 

1 

ايتسبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ زهٓب راتٛب
Development of 

nervous System  

الطلبة على  تعرٌف

مراحل تكوٌن الجهاز 

  العصبً 

1 

أيتسبَبد ٕٚيٛخ 

ثبسئهخ يتعذدح 

انخٛبساد انتٙ 

تتطهت يٓبساد 

 عهًٛخ 

Development of 

brachial arch and 

pharyngeal pouches  

عهٗ  تعشٚف انطهجخ 

كٛفٛخ تكٍٕٚ انقٕط 

 انعضذ٘ ٔانجهعٕو 

1 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ

Development of 

digestive System   

عهٗ تعشٚف انطهجخ 

يشازم تكٍٕٚ اندٓبص 

 انٓضًٙ 

1 

أيتسبَبد ٕٚيٛخ 

ثبسئهخ يتعذدح 

انخٛبساد انتٙ 

تتطهت يٓبساد 

 عهًٛخ

Urinary System     عهٗ تعشٚف انطهجخ

يشازم تكٍٕٚ اندٓبص 

   انجٕنٙ 

1 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

ايتسبَبد ثبنًبدح 

ٕٚيٛخ ثبسئهخ زهٓب 

 انذساسٛخراتٛب 

 Development of 

genital System   

عهٗ تعشٚف انطهجخ 

 دٓبصيشازم تطٕس ان

  انتُبسهٙ

1 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ

Development of 

respiratory system   

تعرٌف الطلبة على 

مراحل تكوٌن الجهاز 

 التنفسً 

1 

ايتسبَبد ٕٚيٛخ 

 ثبسئهخ زهٓب راتٛب

Development of 

Skelton System     

تعرٌف الطلبة على 

مراحل تكوٌن الجهاز 

 العظمً

1 

دسخبد يشبسكخ 

السئهخ يُبفسخ  

َٔقبشٛخ تتعهق 

 ثبنًبدح انذساسٛخ

Development of 

lymphatic  system   

تعرٌف الطلبة على 

مراحل تكوٌن الجهاز 

 اللمفاوي

1 

 
    

 طرائق التقییم 
 

تمكٌن الطلبة من التفكٌر  أمتحانات ٌومٌة باسئلة متعددة الخٌارات التً تتطلب مھارات علمٌة-

 .والتحلٌل للمواضٌع المرتبطة باإلطار الفكري فٌما ٌتعلق بالتشرٌح
 



 تًكٍٛ انطهجخ يٍ انتفكٛش ٔانتسهٛم نكٛفٛخ انتعبيم انًختجش٘ يع انعُٛبدطشذ اطءنّ عهًٛخ  -

 

 .وضع درجات للواجبات البٌتٌةوكذلك   إمتحانات ٌومٌة باسئلة علمٌة -

 

 

 انًشاخع انشئٛسٛخ )انًصبدس(  

-Medical embryology 

-Veterinary embryology  

-Clinical embryology 

    
 

  خطت تطىیر المقرر الدراسي 

بعض المناھج الدراسٌة تحتاج الى بعض التغٌٌرات التً تتناسب و التطورات الحاصلة على 

 . المستوى المحلً واالقلٌمً

تؤمن الكلٌة  بان نجاح البرنامج ) الفرع(وبالتالً المقرر  ٌعتمد بشكل اساس على الموارد 

خالل فسح المجال للمعٌدٌن الكمال دراسة الماجستٌر البشرٌة بالفرع والذي ٌتم تطوٌره من 

لرفد الفرع بالتخصصات الغٌر موجودة كذلك حث التدرٌسٌٌن من حملة شھادة الماجستٌر على 

إكمال دراسة الدكتوراه فً نفس التخصص ضمن حاجة الفرع ومن المفٌد اٌضا ً إٌفاد 

على اھم تطورات إسالب التدرٌس التدرٌسٌٌن الى الجامعات العالمٌة واالقلٌمٌة لالطالع 

  والتقنٌات الحدٌثة

 


