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مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 اسم الوحدة / أو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 Overview and some الفهم والتطبيق 4 1

scientific terms of 

embryology 

 and gametogenesis 

المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة

المحاضرة  fertilization الفهم والتطبيق 4 2
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
المحاضرة  fetal membrane الفهم والتطبيق 4 3

 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
المحاضرة  Amniocentesis الفهم والتطبيق 4 4

 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 First Trimester of الفهم والتطبيق 4 5

Pregnancy in 

human 

المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 Second Trimester الفهم والتطبيق 4 6

of Pregnancy in 

human 

المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 3ed Trimester of الفهم والتطبيق 4 7

Pregnancy in 

human 

المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 Amphibian الفهم والتطبيق 4 8

embryos 

development  

المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 Normal Chicken الفهم والتطبيق 4 9

Embryo 
االسئلة الشفوية المحاضرة 

واالختبارات 
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–كرمي ,صاحل واحلميدي ,امحد :االجنة التجرييب , النشر العلمي واملطابع  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 2007الرياض –جامعة امللك سعود 

 Color Atlas of Embryology .. Drews 1995- ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

2-Developmental Biology .. Gilbert 2003-2006 

3-Freshney, R. (2005) Culture of Animal Cells. 

basic Technique 5th Edition Wiley 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
والتجريبي , تأليف د. صالح  المدخل إلى علم األجنة الوصفي

 -هـ 1411عبد العزيز الكريم , دار المجتمع للنشر والتوزيع )
 )م1990

Development التحريرية  والمناقشة

داخل  واتطبيق

المختبر لكل 

 تجربة
 embryo transfer الفهم والتطبيق 4 10

part 1 
المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة

 embryo transfer الفهم والتطبيق 4 11

part 2 
المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

 التحريرية

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
المحاضرة  Embryo evaluation الفهم والتطبيق 4 12

 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 sex determination الفهم والتطبيق 4 13

in human  
المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
 sex determination الفهم والتطبيق 4 14

in animals  
المحاضرة 
 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة
المحاضرة   Examination الفهم والتطبيق 4 15

 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

واالختبارات 

التحريرية 

واتطبيق داخل 

المختبر لكل 

 تجربة



 
أسس علم األجنة /تأليف د. محمد عبدالمجيد التهامي مطابع 

 هـ1420جامعة الملك سعود  

  
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
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