
 نموذج وصف المقرر

 

 : علم بايولوجية التكوين وصف المقرر

 

 

 خبيؼخ ثغذاد/ كهُخ انؼهىو نهجُبد انًؤطظخ انزؼهًُُخ -1

  لظى ػهىو انحُبح ؼٍ / انًزكشانمظى اندبي -2

   BDB 402 / ػهى ثبَىنىخُخ انزكىٍَ اطى / ريش انًمزر -3

  انجزايح انزٍ َذخم فُهب -4

 حعىر فؼهٍ حظت انمىاٍَُ انُبفذح أشكبل انحعىر انًزبحخ -5

 انظُخ انزاثؼخ/ انفصم االول انفصم / انظُخ -6

 ٍ(ػًه 33َظزٌ +  45طبػخ ) 75 )انكهٍ(ػذد انظبػبد انذراطُخ  -7

 2316 /  2/ 15 ربرَخ إػذاد هذا انىصف  -8

 أهذاف انًمزر -9

 كيفية استطاعة البيضة املخصبة تكوين جسم البالغ -1

 كيفية استطاعة جسم البالغ انتاج جسم اخر  -2

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

قرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف الم

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 يخزخبد انزؼهى وغزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى -13



 هذاف انًؼزفُخ اال -أ
 البالغكيفية استطاعة البيضة املخصبة تكوين جسم   -1أ

 كيفية استطاعة جسم البالغ انتاج جسم اخر  -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 هذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنجزَبيحاال  -ة 

 كيفية استطاعة البيضة املخصبة تكوين جسم البالغ  – 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 رىفُز يحبظزاد يطجىػخ  -
 نهذف انزؼهُىرظخُز انظجىرح انذكُخ  -
 انزؼهى : غزذ اطئهخ ػهً انطبنجبد نالخبثخ ػهُهب -

 

 

 غزائك انزمُُى      

 غزذ اطئهخ ػهً ثؼط انطبنجبد -
 االخزجبراد انشهزَخ وانفصهُخ -

 

 
 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 غزائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 

 

 غزائك انزمُُى    

 

 



 

 انًُمىنخ ) انًهبراد األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزبهُهُخ راد  انؼبيخ وانًهب -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 ثُُخ انًمزر -11

 انظبػبد األطجىع
يخزخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اطى انىحذح / انًظبق 

 أو انًىظىع
 غزَمخ انزمُُى غزَمخ انزؼهُى

 2+3 االول

ثبَىنىخُخ انزكىٍَ 

الوخخ انطجُخ . وا

انؼًهٍ: 

Spermatogensis 

INTRODUCTIO
N TO 
DEVELOBMENT
AL BIOLOGY  

وفك انُمطخ 

وحظت   13

 انحبخخ 

وفك انُمطخ 

وحظت  13

 انحبخخ

 2+3 انثبٍَ

انفززاد انزكىَُُخ 

وانًزحهُخ فٍ دورح 

 انؼًهٍ:  .انحُبح 
Oogenesis 

CELL CYCLE  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11ة وفق النقط
 احلاجة

 2+3 انثبنث

انًحذداد 

 . انظبَزىثالسيُخ

 cleavage انؼًهٍ:
of amphioxus 

CYTOPLASMIC 
SIGNALS  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انزاثغ
انخالَب اندذػُخ  

 cleavage  انؼًهٍ:
of fish embryo 

STEM CELLS  

  11وفق النقطة 
 اجة وحسب احل

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انخبيض
ركىٍَ االيشبج/ 

  انذكزَخ انؼًهٍ:
cleavage of frog 

SPERMATOGA
MY  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انظبدص
ركىٍَ انجُىض 

 section in انؼًهٍ:
frog embryo 

OOGAMY  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11النقطة  وفق
 احلاجة

  1ST EXAM االيزحبٌ االول 2+3 انظبثغ
  11وفق النقطة 

 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انثبيٍ
 االخصبة انؼًهٍ:

chick embryo  
FERTILIZATION  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انزبطغ
 انزفهح انؼًهٍ:

cleavage of 
chick embryo 

BLASTULA  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انؼبشز

   انزىَزخ واالرًَخ

 section in  انؼًهٍ:
chick embryo of 
16 – 18- hours  

MORULA  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

انحبدٌ 

 ػشز
3+2 

  انًؼُذح
 section inنؼًهٍ:ا

chick embryo of 
20 – 21- 23-  

hours 

GASTRULA  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة



 

 انجُُخ انزحزُخ  -1

 

 انكزت انًمزرح وانًطهىثخ:-أ

      

-Developmental biology 9th ed. By f. gilbert, 
2010. 

-Langmans medical embryology 12th ed. By 
T.W. sadler 2010.  

 ُظُخ )انًصبدر(انًزاخغ انزئ - ة
 

انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب -

 )انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز,....(
  

      انًزاخغ االنكززوَُخ ,يىالغ االَززَُذ....-

 

 خطخ رطىَز انًمزر انذراطٍ -12

  HISTOLOGY انًزطهجبد انظبثمخ

  20 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 60 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 

 

 

 

incubation    

  2ND EXAM  االيزحبٌ انثبٍَ 2+3 انثبٍَ ػشز
  11وفق النقطة 

 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

 2+3 انثبنث ػشز

خ ركىٍَ انؼصُج

 section in  انؼًهٍ:
chick embryo of 

48 – 33- hours 
incubation 

EMBERIOGENEI
S  

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

  NEURAL TUBE خالَب انؼزف انؼصجٍ  2+3 انزاثغ ػشز
  11وفق النقطة 

 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة

انخبيض 

 ػشز
  ORGNIZATION ٍ االػعبءركىَ 3+2

  11وفق النقطة 
 وحسب احلاجة 

وحسب  11وفق النقطة 
 احلاجة



 االكاديمياستبانة التقويم 
 %كال %نعم العبارات ت
 15 55 يعتمد أساليب متنوعة يف تقيم املستوى العلمي -1
 21 51 قدرته على أدارة الصف وتعزيز اجلانب التفاعلي على مستوى املادة العلمية مع الطلبة -2
 15 55 قدرته على وضع أسئلة امتحانيه شاملة ومتنوعة تقيس املستوى العلمي للطلبة -3
 21 51 التفاعل مع الطلبة وغرس القيم واألعراف اجلامعية من خالل اإلرشاد والتوجيه -4
 


