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اسرًاسج اَداص انخطح انرذسٚسٛح نهًادج 
  تشاْٛىركشٖ عطا إاالسم  

 thekraatta@uodiyala.edu.iqالبريذ االلكتروني 

Thekra.atta@yahoo.com 
ج خٍعهى األاسم المادة 

 مقرر الفصل 

اهذاف المادة 

 
تانخالٚا اندشثٕيّٛ ٔذكٍٕٚ اندُُٛٙ فٙ انشيٛر نطانة ذعشٚف ا

ٔانثشيائٛاخ ٔانطٕٛس ٔاالَساٌ 

التفاصيل االساسيت للمادة 

 
ٔاالخصاب ,اصم انخالٚا اندشثٕيّٛ,  عهى االخَُّثزِ ذاسٚخّٛ عٍ 

, ٔذكٍٕٚ  فهح ٔإَاعّ ,ٔانسشكاخ انًكَّٕ نهشكمندٔإَاعّ ٔا

,ٔانرٕائى  س ٔاالَساٌنشيٛر ٔانثشيائٛاخ ٔانطٕٛلاندُُٛٙ 

ٔانرشْٕاخ انخهقٛح 
الكتب المنهجيت 

 
ج خٍاألكراب عهى 

المصادر الخارجيت 

 
 

االمتحان النهائي المشروع االمتحاناث اليىميت المختبر الفصل الذراسي تقذيراث الفصل 

% 50ممثًال  % 4ممثًال % 14ممثًال % 32ممثًال 

خًٕٓسٚح انعشاق 

 

 

نعهًٙ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثسث ا

 

 

خٓاص االششاف ٔانرقٕٚى انعهًٙ 

خايعح دٚانٗ :اسى اندايعح

كهٛح انرشتّٛ نهعهٕو انصشفّ  : اسى انكهٛح

قسى عهٕو انسٛاج  :اسى انقسى

انًشزهح انشاتعّ  :انًشزهح

يٓٗ فانر َضال  :اسى انًساضش انثالثٙ

يذسط   :انهقة انعهًٙ

انذكرٕساِ  :انًؤْم انعهًٙ

كهٛح انرشتّٛ /ٚانٗ خايعح د  : :يكاٌ انعًم

 قسى عهٕو انسٛاج/نهعهٕو انصشفّ 



معلىماث اضافيت 
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اسرًاسج انخطح انرذسٚسٛح نهًادج                                                         
انًالزظاخ انًادج انعًهٛح انًادج انُظشٚح انراسٚخ االسثٕع 

قٕل ذ –رِ ذاسٚخّٛ َٔةاألخُح عهى  4/10/2022 1

عهى األخُح 

 سٛاخ عهى االخُح اسا

ذكٍٕٚ االيشاج انخالٚا اندشثٕيّٛ  11/10/2022 2

ذكٍٕٚ –انرًاٚض اندُسٙ  –االٔنّٛ 

انُطفّ  –انرسٕل انُطفٙ  انُطف

انُاضدّ 

  األمشاج تكوٌن
 

 

 –ذشكٛة انثٕٚضّ  ذكٍٕٚ انثٕٛض– 18/10/2022 3

 ذصُٛف انثٕٛض–اغهفح انثٕٚضّ 

دٔسِ اندُسّٛ فٙ انثذٚاخ اال

 

 ) فً البٌوض أنواع -
 ، األسماك ، الرمٌح

 ، الزواحؾ ، الضفدع
 الطٌور

 اللبائن ،

 

ضاْشج  –ٔإَاعح االخصاب  – 25/10/2022 4

المخصب و المخصب  انرًٛض
 المضاد

 ، الرمٌح ) فً التفلج

 ، الضفدع ، األسماك
 اللبائن الطٌور، ، الزواحؾ

 

سد فعم – الطرفً لجسٌما دور 1/11/2022 5

 –انثٕٚضّ دٔس انسثٛثاخ انقششّٚ 

 ذكٍٕٚ غشاء االخصاب

 / للرمٌح الجٌنً التكوٌن
 ، التوٌتة ، التفلج ، جااالمش
 المعٌدة ، االدٌمة

) 
 

 

ذكٍٕٚ انًعٛذِ انرفهح ٔإَاعح ٔ 8/11/2022 6

ٔانخشائط انًصٛشّٚ  
 عرضٌة مقاطع ،

  ) فً
 توضح الرمٌح جنٌن

 ألنبوبا تكوٌن . ١

 

خًٕٓسٚح انعشاق 

 

 

ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثسث انعهًٙ 

 

 

خٓاص االششاف ٔانرقٕٚى انعهًٙ 

خايعح دٚانٗ   :اسى اندايعح

كهٛح انرشتّٛ نهعهٕو انصشفّ  : اسى انكهٛح

قسى عهٕو انسٛاج   :اسى انقسى

انثاَٛح انًشزهّ  :انًشزهح

ركشٖ عطا اتشاْٛى  :و انًساضش انثالثٙاط

يذسط   :انهقة انعهًٙ

دكرٕساِ   :انًؤْم انعهًٙ

كهٛح انرشتّٛ نهعهٕو /خايعح دٚانٗ   :يكاٌ انعًم

 قسى عهٕو انسٛاج/انصشفّ 



 التعصٌن عملٌة ) العصبً

 المتوسط األدٌم تكوٌن .

 
 

 الظهري الحبل تكوٌن . ٣انًُٕ   –انسشكاخ انًكَّٕ نهشكم   15/11/2022 7

 المعً تكوٌن . ٤

 

 –انرًاٚض –يُسُٙ انًُٕ انسُٛٙ  23/11/2022 8

انسٛطشِ اندُّٛٛ عهٗ انًُٕ ٔانرًاٚض 

دٔس انٕٓسيَٕاخ فٙ انسٛطشِ عهٗ 

ٔانرًاٚض  انًُٕ

  ) / للرمٌح الجٌنً التكوٌن
 العمر فً المبكر الجنٌن
 العمر فً المبكرة الٌرقة
 العمر فً المتقدمة الٌرقة

 

انركٍٕٚ اندُُٛٙ نهشيٛر  30/12/2022 9

 األمشاج،األخصاب،التفلج
 ،األدٌمة ،المعٌدة،الخرٌطة

المصٌرٌة،تكوٌن بداءات 
 األعضاء

 العصبً الجهاز .١

 ) للبرمائٌات يالجٌن التكوٌن
 ، التفلج ، األمشاج الضفدع
 االرٌمة

 

 المتوسط األدٌم .٢ 7/12/2022 10

الظهري والمعً  الحبل .٣

 والفقس
 

 فً المبكرة المعٌدة ، .

المتقدمة  المعٌدة ، التكوٌن
 األنبوب تكوٌن مراحل

 التعصٌن عملٌة ) العصبً

) . 
 

 

 للبرمائٌات الجٌنً التكوٌن 14/12/2022 11
 فدعالض

 ،األخصاب األمشاج
 ،التفلج،األدٌمة

 ،المعٌدة،الخرٌطة
 المصٌرٌة

 

 ) الذنبً البرعم مرحلة
 المظهر ( ملم ٣ طول جنٌن

 الخارجً

 

 الذنبً جنٌن البرعم ،مرحلة 21/12/2022 12
 مل٣ طول

 التركٌب الخارجً المظهر
 الداخلً

 الظاهر األدٌم طبقة .١

 ومشتاقاتها

 ٌنتكو/ العصبً الجهاز تكوٌن

 المظهر ملم ٤ طول جنٌن
 الكامل التحضٌر ، الخارجً

 السهمً الوسطً المقطع ،
، 

 



 الحس أعضاء

 ،العٌن،األذن الشم)

 الظهري الحبل .٢ 28/12/2022 13

 المتوسط األدٌم طبقة .٣

 ومشتاقاتها

 تكوٌن/ البولً الجهاز تكوٌن

 القلب
 

 
 العرضٌة المقاطع ١

 المتسلسلة

 فً ٌمر عرضً مقطع . 

  الشمسٌٌن قرصٌنال

 فً ٌمر عرضً مقطع 2

 البصرٌتٌن الحوصلتٌن

 

 الباطن األدٌم طبقة ٠٤ 4/1/2022 14
 ومشتاقته

 تكوٌن/ الهضمٌة القناة تكوٌن

 الؽلصمٌة الشقوق

 

 فً ٌمر عرضً مقطع . ٣

 السمعٌتٌن الحوصلتٌن

 فً ٌمر عرضً مقطع . ٤

 القلب
 

 

 (الفقس حتى مل٤ طول جنٌن) 11/1/2022 15
 الخارجً مظهرال

 الداخلً التركٌب

 العصبً الجهاز تكوٌن .١

 الحس أعضاء تكوٌن/

 فً ٌمر عرضً مقطع . ٥

 والردب المتوسط المعً

 ٌمر عرضً مقطع .الكبدي

 الخلفً المعً فً

 فً ٌمر عرضً مقطع . ٧

 الذنبً البرعم
 

 

 البولً الجهاز تكوٌن .٢ 18/1/2022 16

 (الوعائً الجهاز تكوٌن .٣
 

 الضفدع فً الشكلً التحول
 بأطوال ٌرقات على ٌعتمد

 ملم ٩ ، ملم ٧

 

 الظهري الحبل .٤ 25/1/2022 

 الهضمً الجهاز تكوٌن .٥

 الجٌنً والحث النقل-

 

 ايرساٌ شٓش٘ 

ـُح عطهـــــــح َصـــــف انســــــــ                                                                                  

17 15/2/2022  
 الطٌور فً الجٌنً التكوٌن
 الدجاج

 ،األخصاب األمشاج
 ،المعٌدة ،التفلج،األرٌمة

 ) للطٌور الجٌنً التكوٌن
 (الدجاج

 ؼٌر البٌضة ، األمشاج
 تعرٌؾ ، المحضونة

 



 ،الخرٌطة
 المصٌرٌة

 

  ، استعمالها وكٌفٌة الحاضنة

 

 ٠ البدائً الخط تكوٌن مرحلة 22/2/2022 18
  ساعة ١٦ عمر دجاج نجنً

  

 عمر دجاج جنٌن
 حضانة ساعة ١٣

 

 جنٌن فً الجنٌنٌة التؽٌرات ، 1/2/2022 19
 حضانة ساعة عمر الى الدجاج

١٨ 
 الظاهر الخط البدائً،األدٌم

 الباطن ،األدٌم المتوسط ،األدٌم

 ساعة ١٦ عمر دجاج جنٌن

 . حضانة
 ١٨ عمر دجاج جنٌن )

 ( حضانة ساعة
 الكامل التحضٌر

 

20 8/3/2022  

 ٢٤ -١٨مابٌن الجٌنٌة التؽٌرات

 العصبٌة حضانة الطٌات ساعة
 ،الحبلالعصبً واألخدود
 الظهري

 
 

. 
 ، وسطً سهمً مقطع ،

 . متسلسلة عرضٌة مقاطع
 فً ٌمر عرضً مقطع . ١

 والحبل العصبٌة الصفٌحة
 الظهري

 

 الدموٌة القلب واألوعٌة ،تكوٌن 15/3/2015 21
 ٌة،المعًالتامور ،المنطقة

– القلب تكوٌن) الوعائً الجهاز
 ،( الدموٌة األوعٌة تكوٌن

 األمامً ،المعً الجسٌدات

 فً ٌمر عرضً مقطع . .

 . البدائٌة العقدة
 فً ٌمر عرضً مقطع . ٣

 . البدائً األخدود
 

 

ساعح  24انًالير انعايح ندٍُٛ  22/3/2022 22

 فً التؽٌرات الجٌنٌة --زضاَح

 ساعة 24 مابٌن الدجاج جنٌن

 ،الجهاز الخارجً المظهر(33

 الحس العصبً،أعضاء

 ٢٤ عمر دجاج جنٌن )

 ( حضانة ساعة
 مقطع ، الكامل التحضٌر

 مقاطع ، وسطً سهمً

 . متسلسلة عرضٌة
 فً ٌمر عرضً مقطع . ١

 الرأسٌة الطٌة

 

23 29/3/2022  

ساعح  33انًالير انعايح ندٍُٛ 

 فً الجٌنٌة التؽٌرات زضاَح
  حضانة 48-٣٣ ٌنالدجاج ماب

 ،الجهاز الخارجً المظهر
 العصبً

 فً ٌمر عرضً مقطع . ٢

 . األمامً المعوي البواب
 فً ٌمر عرضً مقطع . ٣

 . البدنٌات منطقة

 



 فً ٌمر عرضً مقطع . ٤

 البدائٌة الفقرة

 ،جهاز ،أعضاء الحس 5/4/2022 24

-الدموٌة ،الدورات الدوران
 ،الجهاز البولً ،الجهاز
 الهضمً

 
 

 ٣٣ عمر دجاج جنٌن )

 ( حضانة ساعة
 مقطع ، الكامل التحضٌر

 مقاطع ، وسطً سهمً

 . متسلسلة عرضٌة
 فً ٌمر عرضً مقطع . ١

 البصرٌتٌن الحوصلتٌن

 

-48التغيرات الجنينية ما بين  12/4/2022 25
 المظهر,ساعة حضانة  72

 عمر دجاج جنٌن فً الخارجً
 حضانة ساعة ٧٢

 فً ٌمر عرضً مقطع . ٢

 . البلعومً شاءالػ
 فً ٌمر عرضً مقطع . ٣

 القلب

 

, اندٓاص انٓضًٙ , عضٕ انشى  19/4/2022 26

اندسٛذاخ , خٓاص انذٔساٌ 
 ٤٨ عمر دجاج جنٌن )

 ( حضانة ساعة
 مقاطع ، الكامل التحضٌر
 متسلسلة عرضٌة

 ٌمر عرضً مقطع . ١

 . المنحنً الدماغ خالل
 

 

  ) : جنٌنٌة األؼشٌةخارج 26/4/2022 27
 والمصلً ،السلً المح كٌس

 ،اللقانقً
 المشٌمة الجسمٌة تكوٌن الطٌات

 الثدٌات عند

 ٌمر عرضً مقطع . ٢

 البصرٌٌن الكوبٌن خالل
 األقواس من األول والزوج

 . االبهرٌة
 ٌمر عرضً مقطع . ٣

 والساقٌن راثكً جٌب خالل

 . البصرٌٌن
 ٌمر عرضً مقطع . ٤

 الفمً المسلك خالل
 البلعومً والؽشاء

 

 العذري التكاثر 3/5/2022 28
 األنسان فً األصطناعً التلقٌح

 ، الداخلً األصطناعً التلقٌح/

 خالل ٌمر عرضً مقطع . 

 والبصلة السمعٌٌن الكٌسٌن
 من الثانً والزوج الشرٌانٌة

 



 الخارجً األصطناعً التلقٌح

 الموالٌد، تعدد (األنابٌب طفل)

 . االبهرٌة األقواس
 ٌمر عرضً مقطع . ٦

 من الثانً الزوج اللخ
 والؽدة البلعومٌة الجٌوب

 . والبطٌن الدرقٌة
 ٌمر عرضً مقطع . ٧

 والساقٌن األذٌن خالل
 الجٌنً والتجوٌؾ الورٌدٌٌن

. 
 

 Twins / التوائم 10/5/2022 29

 ؼٌر أو األخوٌة التوائم
 التؤائم المتشلبهة
 ،التوائم المتشابهة أو المتطابقة
 النتعددة

 ٌمر عرضً مقطع . ٨

 السرٌٌن الورٌدٌٌن خالل

 . والكبد المسارٌقٌٌن
 ٌمر عرضً مقطع . ٩

 المفتوح المعً خالل

 . ألسلً وطٌات
 ٌمر عرضً مقطع . ١٠

 عشر السابع الزوج خالل
 البدنٌات فً

 

 Twins / التوائم 17/5/2022 30

 ؼٌر أو األخوٌة التوائم
 التؤائم المتشلبهة
 ،التوائم المتشابهة أو المتطابقة
 النتعددة

 خالل ٌمر عرضً مقطع .

 فً عشر السابع الزوج

 . البدنٌات
 ٌمر عرضً مقطع . ١١

 .التعقٌلٌة المنطقة خالل
 ٌمر عرضً مقطع . ١٢

 الذنبً البرعم خالل

 

 الخلقٌة التشوهات ( 24/5/2022 31
Congenital 

malformation 

 ساعة ٧٢ عمر دجاج جنٌن

 ( حضانة
 الكامل التحضٌر
 الدجاج ٌنجن استخراج
 التشرٌح بمجهر وفحصه

 الزجاجٌة الشرائح عمل -

  الدجاج ألجنة

 



 الكامل التحضٌر . ١

 للجنٌن

32     

: ميذتىقيع الع      :                                                                                                                            األستارتىقيع 

 

 

  

  

 

 

 

 

Course Weekly outline 

Notes Lab. Experiment 

Assignment 

Topes covered ]Data w
eek

 

 Not on basic embryology  Notes on basic embryology 4/10/2022 1 

 Gametogenesis Gametogenesis, Spermatogenesis 11/10/2022 2 

 Kinds of eggs Oogenesis  18/10/2022 3 

 Cleavage,Gastrulation Fertilization  25/10/2022 4 

 Embryology of Amphioxus Fertilization 1/11/2022 5 

 Transversal sections in 

embryo of Amphioxus 

Cleavage,Gastrulation,Fate map 8/11/2022 6 

 Transversal sections of 

Amphioxus embryo 

Morphogenetic movements 16/11/2022 7 

 Early embryo ,late larva 

,immature 

Sigmoid growth,Growth 

,Differentiation 
23/11/2022 8 

 Amphibian embryology Embryology of Amphioxus 30/12/2022 9 

 Early gastrula ,later gastrula 

,neural 

Formation of organ rudiments in the 

Amphioxus 
7/12/2022 10 

 Tailbud stage  Amphibian embryology 14/12/2022 11 

 4-6mm Embryo Tailbud stage part 1 21/12/2022 12 

 Transversal sections of 

Amphibian embryo 

Tailbud stage part 2 28/12/2014 13 

 Transversal sections of 

Amphibian embryo 

Tailbud stage part 3 13/1/2022 14 

 Transversal sections of 

Amphibian embryo 

4-6mm Embryo part 1  20/1/2022 15 

 Transversal sections of 

Amphibian embryo 

4-6mm Embryo part 2 27/1/2022 16 

  Transplantation  and induction    

Half-year break 

 The embryology of the Chick The embryology of the Chick 17/2/2022 17 

 Chick embryo of 13 hours 

incubation 

Embryonic changes to age 18 hours 

incubation 
24/2/2022 18 

University: University of Diyala 

College: College of Education For 

Pure Science 

Department:Departmentof Biology  
Th 2Stage : 

Lecturer name:Thekra atta Ibrahim 

  

  /Phd Qualification :Assissent 

Place of work ;university of 

Diyala/college of education for 

pure science/department of 

biology  

Republic of Iraq               

 

The ministry of higher           

Education & scientific Research  



 Chick embryo of 16 hours 

incubation 

Chick embryo of 18 hours 

incubation 
3/3/2022 19 

 Chick embryo of 18 hours 

incubation 

Embryonic changes between 18-24 

hours incubation 
10/3/2022 20 

 Transversal sections of Chick 

embryo 

Embryonic changes between -24-33 

hours incubation 
17/3/2022 21 

 Transversal sections of Chick 

embryo  

Embryonic changes between 33-48 

hours incubation 
24/3/2022 22 

 Chick embryo of 24 hours 

incubation 

Embryonic changes between 33-48 

hours incubation 
31/3/2022 23 

 Transversal sections of Chick 

embryo  

Embryonic changes between 48-72 

hours incubation  
7/4/2022 24 

 Chick embryo of 33 hours 

incubation 

Embryonic changes between 48-72 

hours incubation 
14/4/2022 25 

 Transversal sections of Chick 

embryo  

Extra –embryonic membranes 21/4/2022 26 

 Chick embryo of 48 hours 

incubation 

Placetan 28/4/2022 27 

 Transversal sections of Chick 

embryo  

Parthenogenesis 5/5/2022 28 

 Transversal sections of Chick 

embryo  

Twins 12/5/2022 29 

 Transversal sections  of Chick 

embryo  

Twins 19/5/2022 30 

 Chick embryo of 72 hours 

incubation 

Congenital malformation 26/5/2022 31 

INSTRUCTOR signature :                                                                                                      Dean signature: 


