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سفذ انطبنت ثًؼهٕيبد رًكُّ يٍ فٓى يبْٛخ ْزا انؼهى ٔثبنزبنٙ عٛزًكٍ يٍ فٓى أًْٛخ دساعزّ نًب نّ يٍ 

فخ أعٓضح يغبط يجبشش ثؾٛبرّ ، ٔثبنًؾصهخ عٛكٌٕ انطبنت يهًبً ثًفبْٛى شكم ٔرشكٛت ٔؽزٗ ٔظٛ

انغغى ٔكٛف أَٓب رؼًم ثزُبعق دقٛق ٔيُظى.. فؼهى األعُخ ال ٚقزصش ػهٗ يب ُركش أػالِ ثم ٚزؼذاِ إنٗ 

دساعخ ٔرٕظٛؼ انؼالقخ ثٍٛ األُو ٔانغٍُٛ ٔرأصٛش صؾخ األُو ػهٗ انغٍُٛ ٔثبنزبنٙ دساعخ يب ٚزؼهق 

ٛخ انؾغبعخ نإلصبثخ ، ٔرفغٛش ثبنؾبالد انًشظٛخ ٔأعجبة ؽذٔس انزشْٕبد انغُُٛٛخ ٔاألػًبس انغُُٛ

 ٔعٕد ثؼط انزشاكٛت األصشٚخ ٔيٍ صى سعى انؼالقخ انزطٕسٚخ ثٍٛ أعُخ انؾٕٛاَبد.

ْٕ يب ُٚؼُٗ ثذساعخ كم يب ٚزؼهق ثبنؾٛبح انغُُٛٛخ.. فعالً ػٍ دساعخ  Embryologyػهى األعُخ 

انزٙ رؾذس فٙ انغٍُٛ ٔرغزًش نًب ثؼذ انفقظ أٔ  differentiationٔانزًبٚض  growthػًهٛبد انًُٕ 

نذٔسح ؽٛبح انكبئٍ انؾٙ يُز اإلخصبة ؽزٗ انُعظ انٕالدح.. أ٘  ًٚكُُب انقٕل أٌ ػهى األعُخ ْٕ دساعخ 

 انغُغٙ فبنًٕد.
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 ٔغشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزقٛٛى ًقشسبد انيخشع .11

  ْذا  انًؼشفٛخ األ -أ
ُٛٙ ٔأ٘ انُظشٚبد انزٙ رفّغش انُشٕء انغُٔششػ قذسح انطبنت ػهٗ رؼشٚف ػهى األعُخ ، اعزٛؼبة  -1أ

 .يُٓب ُدؽط ٔيب أعجبة رنك

 .رًٛٛض يشاؽم ركٍٕٚ انكبئٍ انؾٙ -2أ

 .انزفشٚق ثٍٛ يشاؽم ركٍٕٚ انُطف ٔانجٕٚعبد ؽغت عًبرٓب ٔخصبئصٓب -3أ
ًُؼٛذحفٓى ٔ -4أ  .سعى يخططبد رصف يشاؽم ركٍٕٚ األيشبط صى انزفهظ ٔيب ٚهٛٓب يٍ يشاؽم األُسًٚخ ٔان
 ٔيب عزؤٔل إنّٛ يغزقجالً.ئٍ انؾٙ انكبعضاء ألزًبٚض انًُٕ ٔان -5أ

 ًقشسانخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذا    -ة 

 انقذسح ػهٗ انزؼبيم يغ انًغٓش ٔفؾص انششائؼ انضعبعٛخ. -1ة

 ائؼ صعبعٛخ نُغظ أعُخ ؽٕٛاَٛخ.رؾعٛش شش -2ة

 سعى انًخططبد انٕاسدح فٙ انًؾبظشح ٔانزأشٛش ػهٗ أعضائٓب. -3ة

 ٔانزًٛٛض ثُٛٓب. يخزهفخ ألعُخفؾص ًَبرط  -4ة

 غشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 اعزخذاو أُعهٕة انًُبقشخ ٔاعزُجبغ اإلعبثخ فٙ إنقبء انًؾبظشح ػُذ رذسٚظ انغبَت انُظش٘ يُٓب. -

 نغزة إَزجبِ انطهجخ ٔانزفبػم يغ انًؾبظشح. Data Showاعزخذاو عٓبص ػشض انجٛبَبد  -

 ٛؼ يخططبد ٔيصطهؾبد يؼُٛخ.اعزخذاو انغجٕسح ٔاألقالو انًهَٕخ نزٕظ -

 اعزخذاو انًغٓش ٔاألدٔاد انًخزجشٚخ ػُذ رذسٚظ انغبَت انؼًهٙ يٍ انًؾبظشح. -
 غشائق انزقٛٛى      

 إعشاء إخزجبساد يفبعئخ ٔعشٚؼخ فٙ يؾبٔنخ نزقٛٛى ٔرقٕٚى انًؾبظشح انغبثقخ. -

 انجؾش انؼهًٙ. انًطبنجخ ثئػذاد رقبسٚش نًٕاظٛغ راد ػالقخ ثبنًُٓظ نهزشغٛغ ػهٗ -

 إعشاء اإلخزجبساد انشٓشٚخ. -
 األْذا  انٕعذاَٛخ ٔانقًٛٛخ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 غشائق انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 غشائق انزقٛٛى    
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 . ثُٛخ انًقشس11

 مفردات المقـرر االسبىع
 عدد الساعات التدريسية 

 عملي نظري

 3 2 ركٍٕٚ األيشبط ٔأصم انخالٚب انغشصٕيٛخانزؼشٚف ثؼهى األعُخ ، ؽقٕنّ ، أًْٛزّ ،  1

 3 2 ركٍٕٚ انجٕٛض ٔإَٔاػٓب ، ركٍٕٚ انُطف ، انزؾٕل انُطفٙ 2

 3 2 ظ ، انخبسغخ انًصٛشٚخ ، انًُٕ ٔانزًبٚضاإلخصبة ، انزفه 3

 3 2 انزكٍٕٚ انغُُٛٙ نهشيٛؼ ، انزفهظ ، ركٍٕٚ األُسًٚخ ، انًؼٛذح ، انخشٚطخ انًصٛشٚخ 4

 3 2 ركٍٕٚ ثذاءاد األػعبء: انغٓبص انؼصجٙ ، األدٚى انًزٕعػ ، انؾجم انظٓش٘ ، ركٍٕٚ انًؼٙ 5

 3 2 اإلخصبة،انزفهظ،األُسًٚخ،انًؼٛذح،انخشٚطخ انًصٛشٚخانزكٍٕٚ انغُُٛٙ نهعفذع،ركٍٕٚ األيشبط، 6

 3 2 يهى3ركٍٕٚ انؼصٛجخ، انصفٛؾخ انؾغٛخ ٔانفًٛخ، انصفٛؾزبٌ انغهصًٛزبٌ، انُقم ٔانؾش، عٍُٛ  7

8 
انًظٓش انخبسعٙ نهغٍُٛ،انزغٛشاد انذاخهٛخ،انغٓبص انؼصجٙ،انؾجم انظٓش٘،انغٓبص انٓعًٙ، األدٚى 

 يهى،انغٓبص انؼصجٙ،انغٓبص انٓعًٙ،انغٓبص انٕػبئ6ٙ-4ٍٛ انًزٕعػ،أصم انقهت،عُ
2 3 

 3 2 عبػخ ؽعبَخ18انزكٍٕٚ انغُُٛٙ نهذعبط،انجٛعخ،اإلخصبة،انزفهظ،األُسًٚخ،عٍُٛ إنٗ ػًش  9

11 

عبػخ ؽعبَخ، انطٛبد انؼصجٛخ 24انخػ انجذائٙ،األدٚى انظبْش،األدٚى انًزٕعػ،األدٚى انجبغٍ،عٍُٛ إنٗ ػًش 

انؼصجٙ،انًؼٙ انجذائٙ،األدٚى انًزٕعػ، ركٍٕٚ انذو ٔاألٔػٛخ انذيٕٚخ،انًُطقخ انزبيٕسٚخ،انؾجم ٔاألُخذٔد 

 عبػخ ؽعبَخ24انظٓش٘،انًاليؼ انؼبيخ نغٍُٛ 

2 3 

11 
عبػخ ؽعبَخ،ركٍٕٚ ٔرًبٚض األَُجٕة انؼصجٙ،انًؼٙ انجذائٙ، انغغٛذاد، 33-24انزغٛشاد انغُُٛٛخ يب ثٍٛ

 هت ٔاألٔػٛخ انذيٕٚخانغٓبص انٕػبئٙ،ركٍٕٚ انق
2 3 

12 
عبػخ ؽعبَخ،اإلَؾُبء ٔاإلنزٕاء،انغٓبص انؼصجٙ،انؾٕٚصهخ انجصشٚخ 48-33انزغٛشاد انغُُٛٛخ يب ثٍٛ 

 ٔانغًؼٛخ،انغٓبص انٓعًٙ،انغغٛذاد،عٓبص انذٔساٌ،انغٓبص انجٕنٙ
2 3 

13 

صجٙ،األػشا  عبػخ ؽعبَخ،اإلَؾُبء ٔاإلنزٕاء،انغٓبص انؼ72-48انزغٛشاد انغُُٛٛخ يب ثٍٛ 

عبػخ 72انؼصجٛخ،انؼٍٛ،األُرٌ،ػعٕ انشى،انغٓبص انٓعًٙ،عٓبص انذٔساٌ،انكهٛخ،انًاليؼ انؼبيخ نغٍُٛ 

 ؽعبَخ،األغشٛخ خبسط عُُٛٛخ،انكٛظ انًؾٙ،انغشبء انغهٙ ٔانًصهٙ،انهقبَقٙ

2 3 

 3 2 انزكٍٕٚ انغُُٛٙ نإلَغبٌ ، انذٔسح انطًضٛخ 14

 3 2 انًُٕ انغُُٛٙ 15
 

 الفصل الدراسي تقديرات

 االمتحان النهائي درجة السعي السنىي
االستحقاق 

 العملي النظري  العملي النظري النهائي

33% 13% 33% 13% 111% 
 

 انجُٛخ انزؾزٛخ . 12

 األعبعٛبد فٙ ػهى األعُخ ـ انكزت انًقشسح انًطهٕثخ 1

 Medical Embryology ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًصبدس(  2
 

 طخ رطٕٚش انًقشس انذساعٙ خ. 13

إٌ يؾبٔنخ رطٕٚش أ٘ يقشس دساعٙ رزى أٔالً يٍ خالل رقًّٛٛ صى رقًّٕٚ نهٕقٕ  ػهٗ أٔ رشخٛص يٕاغٍ انقٕح 

أفعم غشٚقخ نزؾذٚش يفشداد  ٔانعؼف فّٛ ٔيٍ صى ٔظغ انؾهٕل انُبعؼخ نهُٕٓض ثبنًقشس.. ٔأػزقذ أٌ

 أؽذس انًصبدس عٕاء أكبَذ كزت أٔ ثؾٕس يُشٕسح. ْٙ انزٕاصم انؼهًٙ يٍ خالل اإلغالع ػهٗ انًقشس
 

 انًُقٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهقخ ثقبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د


