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االجنة النظري
دراسة التكوين الجنيني لبعض الكائنات الحية تفصيال
تكوين االمشاج النموالجنيني للضفدع التكوين الجنيني للرميح التكوين الجنيني للدجاج
تحقيق المعرفة العلمية واالستزادة من المادة المنهجية
ترسيخ المادة العلمية وتوسيع المدركات العقلية وتنمية القدرات العلمية
دراسة التكوين الجنيني للرميح  ,الضفدع  ,االنسان  ,الدجاج
تكوين االمشاج تكوين البيوض التكوين الجنيني للرميح,التفلج,تكويناالريمة,تكوين المعيدة,الجهاز
العصبي,الحبل الضهري,التكوين الجنيني للضفدع,تكوين االمشاج.التفلج, ,تكوين البيوض ,تكوين
االريمة ,المعيدة,,التكوين الجنيني للدجاج,جنين عمر81ساعة حضانة,جنين دجاج عمر  42ساعة
حضانة ,تكوين االقواس االبهرية ,جنين دجاج عمر  21ساعة حضانة
اساسيات التكوين الجنيني للكائنات الحية
8كتاب علم االجنة العملي دكواكب عبد القادر المختار

التكوين الجنيني للكائنات الحية  ,التكوين الجنيني لالنجمان الجزء االول والثاني

المصادر الخارجية
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

المختبر

االمتحانات
اليومية

المشروع

مثالا%81
مثال%83
مثالا%53
كتابة بحوث من قبل الطلبة عن التكوين الجنيني للكائنات الحية

االمتحان النهائي
مثالا%21

الجامعة :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياة
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :سحر محمود جواد
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

8
4

علم االجنة
نظريات علم االجنة ,حقول علم
االجنة
تكوين االمشاج

2
3

اصل الخاليا الجرثومية
تكوين البيوض وانواعها

6

تكوين النطف والتحول النطفي

7

االخصاب والتفلج

1

الخريطة المصيرية النمو والتمايز

9
81

التكوين الجنيني للرميح
التفلج وتكوين االريمة

5

88

المعيدة والخريطة المصيرية

84

تكوين بداءات االعضاء

85

االديم المتوسا  ,الجهاز العصبي

82

الحبل الظهري  ,تكوين المعي

83

التكوين الجنيني للضفدع

86

تكوين االمشاج الخريطة المصيرية

87

عطلة نصف السنة
النقل والحث  ,جنين 5ملم

المادة العلمية

تكوين االمشاج.-
 .تكوين البيوض
 .التتتتتتتتفلج فتتتتتتتي جنتتتتتتتين
الرميح
التكوين الجنيني للرميح.
تكوين االنبوب العصتبي-
والحبل الضهري
دراستتة مقتتارع عر تتتية
للرميح
 .التكتتتتتتتتتوين الجنينتتتتتتتتتي
للبرمائيتتتتات –الضتتتتفدع-
تكوين االمشاج
.التتتتفلج-تكتتتتوين الستتتتداد
المحتتتي ومراحتتتل تكتتتوين
االنبوب العصبي
مقطع ليرقة الضفدع.
مقطتتتع ستتتهمي عر تتتي
يمتتتتتر فتتتتتي الحوصتتتتتلتين
البصتتتريتين .والقرصتتتين
الشميين
 .مقطع عر تي يمتر فتي
المعتي المتوستتا والمعتتي
الخلفي
 . .مقطتتتع عر تتتي يمتتتر
في البرعم الذنبي
التكوين الجنيني للطيور-
تكوين االمشاج
البيضة غير المحضتونة-
التفلج
جنتتين التتدجاج عمتتر 85
و 86ساعة حضانة.
جنين الدجاج عمر
81ساعة حضانة-مقطع
سهمي
مفطتع عر تي للصتفيحة

المالحظات

جنين

81

فدع  6-2ملم

89

تكوين االقواس االبهرية

41

التكوين الجنيني للدجاج

48

جنين دجاج عمر  81ساعة

44

جنين دجاج  42ساعة

45

التغيرات الجنينية  55-42ساعة

42

الجهاز الوعائي وتكوين القلب

43

المالمح العامة لجنين 55ساعة

46

المالمح العامه لجنين  21حضانه

47

العصتتتتتتتتتتتبية والعقتتتتتتتتتتتدة
البداءية
جنتتتتتتين التتتتتتدجاج عمتتتتتتر
42ساعة حضانة-مقطتع
سهمي
مقطتتتتع عر تتتتي للطيتتتتة
الراستتتتتتتتتتية والبتتتتتتتتتتواب
المعوي والبدينات
جنتتتتتتين التتتتتتدجاج عمتتتتتتر
55ساعة حضانة-مقطتع
سهمي
مقطتتتتتع عر تتتتتي ختتتتتالل
التتتتتتتتتتتتدما المنحنتتتتتتتتتتتتي
والكوبين البصريين
مقطتتتع عر تتتي للبتتتواب
المعوي والبدينات
جنتتتتتتين التتتتتتدجاج عمتتتتتتر
21ستتتتتتتتاعة حضتتتتتتتتانة-
تحضير كامل
مقطتتتتتع عر تتتتتي ختتتتتالل
التتتتتتتتتتتتدما المنحنتتتتتتتتتتتتي
والكوبين البصريين
مقطتتتتتع عر تتتتتي ختتتتتالل
جيتتتتب راثكتتتتي والمستتتتل
الفمي
مقطع عر ي لالقواس
االبهرية والمنطقة
الوعائية

المالمح العامة لجنين 74ساعة
حضانه
التكوين الجنيني لالنسان
الدورة الطمثية
النمو الجنيني لالنسان
االغشية الخارج جنينية
التشوهات الخلقية

41
49
51
58
54
توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

