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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 كلية طب األسنان –جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

 العلوم األساسيةفرع  القسم الجامعي / المركز .2

 EMBRYOLOGY/ EMB452 اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 بعد عن التعلم ليسو وأساسي قائم أمر الطالب حضور أشكال الحضور المتاحة .5

 الثالثةالمرحلة  الفصل / السنة .6

 33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/13/2316 تاريخ إعداد هذا الوصف .8

 أهداف المقرر .9

 واالنسجة المكونة لها . االجنةاعطاء فكرة للطالب عن  -1

مشاكل الصحية التي تمكين الطالب من معرفة اساليب العالجات الحديثة واالمنة وكيفية التعامل مع ال -2

 .للذرية واالمهات على حد سواء والتي تؤثر على األسنان  النمو الجنينيمن الممكن ان ترافق 

3-  

4-  

 

 
 

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

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

والبد المتاحة. التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .13

 المعرفة والفهم -أ
 
وخصائص كل التي توجد حول االسنان ووضيفة الجنينية  األنسجة أنواعان بلم الطالب بجميع    -1أ

 نوع .

 وغيرها . االجنةان يتعلم الطالب الطرائق العلمية في معالجة االمراض التي قد تصيب    -2أ

 -3أ
 -4أ
 -5أ
 -6أ

 
 المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 واضح علمي اساس على امراض االجنة قضايا الطالب يناقش أن - 1ب 

 . النمو الجنينيدراسة  خالل من السنانبطب ا مايتعلق بكل علمي بشكل الطالب مناقشة – 2ب 

 المقرر هذا مجال في و البحوث  اجراء المعالجات على الطالب حث – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 .(التوضيح و الشرح( المحاضرات القاء -1
 .(االلكترونية المحاضرة ,التعليمية االفالم( للتدريس كمعينات التكنولوجية التعليمية الوسائل استخدام -2
 .المتعلم حول المتمركز التعلم بيئة دعم خالل من وذلك الذاتي التعلم طريقة -3
 .التعلم أساليب كأحد المكتبة استخدام على الطالب حث -4

 طرائق التقييم

 التحريرية االختبارات -1
 الشفهية االختبارات -2
 اليومية المشاركات -3
4-  
 مهارات التفكير -ج

 

 تها غلى اساس علمي واضحومشكال االجنةيناقش الطالب قضايا   -1ج

 وامراضها. االجنةان يكون الطالب قادر على التعامل مع اصابات   -2ج

 ان يكون الطالب قادر على تحديد المشكلة وتحديد اسلوب حلها  -3ج

 ينمي الطالب مهاراته الشخصية بحيث يكون قادر على الحل بسرعة واتقان في ان واحد  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم

 محاضرةال -1
 المناقشة -2
 طرح االسئلة -3
 المعالجات العملية -4
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 طرائق التقييم

 االختبارات التحريرية -1
 االختبارات الشفهية -2
 االختبارات العملية ومتابعة انجازات الطالب العالجية -3

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د
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 بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 1 
ان يلم الطالب ببعض 

 التعاريف
Definitions: 

 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

2 1 
الطالب على  يتعرف

االسبوع االول للنمو 

 الجنيني

Development 

of embryo:1
st

 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

3-4 2 
يتعرف الطالب على 

االسبوع الثاني للنمو 

 الجنيني

Development 

of embryo 

:2nd w 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

5-7 3 
يتعرف الطالب على 

االسبوع الثالث للنمو 

 الجنيني

Development 

of embryo :3rd 

w 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

      امتحان فصلي

8 1 
يتعرف الطالب على 

 األرومة التغذوية

Development 

of the 

trophoblast 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

9-13 2 
للنمو يتعرف الطالب على 

الجنيني من االسبوع 

 الثالث الى االسبوع الثامن

Development 

from Third to 

eight weeks 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

11 1 
 يتعرف الطالب على

 العرف العصبي خاليا
neural crest 

cells 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

12 1 
تمايز  يتعرف الطالب على

 األكتوديرم
Ectoderm 

differentiation 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

13-15 3 
تمايز  رف الطالب علىيتع

 الميزوديرم
Mesoderm 

differentiation 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

    السنة نصف امتحان

16 1 
 يتعرف الطالب على

 الردهات البلعومية
Pharyngeal 

Pouches 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Review استعراض 2 17-18
االسئلة 

 مناقشةوال

19 1 
االخاديد البلعومية 

واالمراض المصاحبة 

 لها

pharyngeal 

clefts and 

Defects 

Involving the 

Pharyngeal 

Region 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

 اللسان 1 23
Tongue   

 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 االرتباطات السريرية 1 12
Clinical 

Correlates 
 حاضرة والشرحالم

االسئلة 

 والمناقشة

     فصلي امتحان

 المحاضرة والشرح Thyroid Gland الغدة الدرقية 1 22
االسئلة 

 والمناقشة
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 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
 أخرى 

T.W.Sadler 

  خاصةمتطلبات 

  الخدمات االجتماعية

 

 القبول .13

 GHS264/OHS247 المتطلبات السابقة

 02 أقل عدد من الطلبة

 53 أكبر عدد من الطلبة

 

23 1 
القناة اللسان درقية 

وتشوعات الغدة 

 الدرقية

Thyroglossal 

Duct and 

Thyroid 

Abnormalities 

 المحاضرة والشرح
االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Face هالوج 2 25 -24
االسئلة 

 والمناقشة

26 1 
تطور القناة الدمعية 

 االنفية والخدين

Nasolacrimal 

duct& cheeks 

development 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Facial Clefts االخاديد الوجهية 1 27
االسئلة 

 والمناقشة

28 1 
التجاويف والجيوب 

  االنفية

Nasal Cavities 

and paranasal 

sinuses 
 المحاضرة والشرح

االسئلة 

 والمناقشة

 المحاضرة والشرح Review استعراض 2 29-33
االسئلة 

 والمناقشة

      
      
      
      
      


