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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة ٣ :ساعات

 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .٣السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر .السادس
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
علم النفس الحيوي 24٣ " 1نفس "

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
 3ساعات

النسبة
٪ 100

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو إستوديو
٢
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
٢
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
30
15
0
0
45
15
15
0
15
0
45

* هي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم للمقرر ،ويشتتمل كل  :جميع أنشتتطة التعلم ،مرل :ستتاعات االستتتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
يتناول المقرر األساسيات الكيميائية العامة  ،و المركبات العضوية وغير العضوية وما يصاحبها من عمليات أيضية مختلفة مع
التركيز على دراسة العالقة بين التغيرات الكيميائية والسلوك اإلنساني .
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب با لكيميائية العامة والمتعلقة بجستتتتتتم الكائن الحي وكل بالتطرق إلى دراستتتتتتتة المركبات
العضتتتتوية وغير العضتتتتوية وما يصتتتتاحبها من عمليات أيضتتتتية مختلفة مع التركيز على دراستتتتة العالقة بين التغيرات الكيميائية
والسلوك اإلنساني ،كما يدرس الطالب أيضا االضطرابات السلوكية المتعلقة بزيادة أو نقص المكونات والمركبات الكيميائية في
الجستتم ،كما يعرفه على األستتس الكيمائية للعمليات الورامية من دراستتة للكروموستتومات واألحماض النووية وتوارث للصتتفات

٣

وعالقة كل بالتغيرات السلوكية واألمراض الورامية المختلفة .مع إرفاق كل بتجارب وتدريبات معملية في مختبرات علم النفس
الحيوي
 .٣مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.3

المعارف
يعرف العالقة بين التغيرات الكيميائية والسلوك اإلنساني.
يفهم األساااااا سااااااي الكيميائية العامة والمتعلقة بجستتتتتتم الكائن الحي وكل بالتطرق إلى دراستتتتتة
المركبات العضوية وغير العضوية
يفهم االضطرابات السلوكية المتعلقة بزيادة أو نقص المكونات والمركبات الكيميائية في الجسم
المهارات
يبني تصورا حول دوره كإخصائي نفسي
الكفاءات
ي ّكون اتجاهات إيجابية نحو مهنة اإلخصائي النفسي

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

ع4
ع4
ع5
م1
ك٢

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

ساعات االتصال

الوحدة األولى
مف هيم كيمي ئة ع مة:
الفصل األول  :علم الكيمي ء
 الم دة  -خواص الم دة :
الخواص الكيمي ئية
الخواص الفيزي ئية
الخواص الميك نيكية

1



مفهوم الط قة



أشك ل الط قة  - :الط قة الكيمي ئية – الط قة الكهرب ئية – الط قة اإلشع عية – الط قة الذرية أو
النووية .



الم دة و الط قة Matter and energy



أشك ل الم دة  -1 : forms of matterالعنصر  -2 elementالمركب compound
 -3الخليط . mixture



ق نون حفظ الم دة the low of conservation of matter



مفهوم الجزئ the molecule



التركيب الذرى



الذره the atom



مكون الذره  -1 : the content of the atomالبروتون  -2 protonالنيترون the
 -3 neutronالكترون the electron



عالقة الكتلة للذرة  :العدد الذرى – رقم الكتله – الوزن الذرى – النظ ئر – isotopes
اإلشع ع الكهرومغن طيسى electromagnetic



المول the mole
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طيف اإلنبع ث Emission spectrum



الروابط الكيمي ئية – الرابطة االيونية  –ionic bondالرابطة التس همية covalent bond
– الرابطة المعدنية  – metaltic bondالرابطة الهيدروجينيةhydrogen bond



األكسدة واإلختزال oxidation and reduction



تف عال األكسدة واإلختزال



الح لة الغ زية – الح لة الس ئلة والصلبة



الكيمي ء الحرارية  : thermochemistryالط قة –الحرارة -حرارة التف عل –ط قة الرابطة
.



الحركية الكيمي ئية chemical kinetics



ط قة التنشيط activation energy



التوازن األيونى  :األحم ض  – acidsالقواعد bases



رقم األس الهيدروجيني the Ph value



األمالح  - salts-تعريف األمالح



الكيمي ء الكهرب ئية electrochemistry

الوحدة الث نية
المكون
٢

3

4

5

الكيمي ئية الرئيسية للخالي وعالقته ب لسلوك:

الفصل الث نى  -1 :المواد غير عضوية ( األمالح المعدنية – الم ء – األحم ض – القواعد -
الغ زا )
 -2المواد العضوية ( الكربوهيدرا – الدهون -البروتين –األنزيم  -الفيت مين )
 الفصل الث لث  :االضطراب السلوكية المتعلقة بزي دة أو نقص المكون الكيمي ئية فى الجسم
.

الفصل الرابع  :عملي

الوحدة الث لثة
االيض واثره على السلوك



الوحدة الرابعة
االسس الكيمي ئية للعملي الوراثية :
الفصل الخ مس  :الكروموسوم :



األحم ض النووية:



الفصل الس دس  :تكوين البروتين .
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4

 .الوحدة الخ مسة
طرق دراسة الوراثة

4

5

الفصل الس بع :


الوراثة المندلية



الفصل الث من :األمراض الوراثية


6

تدريب

توارث الصف

الجسمية و السلوكية
15
 45ساعة

وتج رب معملية في مختبر علم النفس الحيوى .
المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
استراتيجيات التدريس
مخرجات التعلم
1.0

1.1

المعارف
يعرف العالقتة بين التغيرات الكيميتتائيتتة والستتتتتتلوك الحوار والمناقشة
اإلنساني.

1.2

يفهم األسااا ساااي الكيميائية العامة والمتعلقة بجستتم التعلم التع وني والمن قش
الكائن الحي وكل بالتطرق إلى دراستتتتتتة المركبات الجم عية
العضوية وغير العضوية
يفهم االضتتتتتتطرابات الستتتتتتلوكية المتعلقة بزيادة أو الحوار والمناقشة
نقص المكونات والمركبات الكيميائية في الجسم
المهارات
يبني تصورا حول دوره كإخصائي نفسي
التعلم التع وني والمن قش
الجم عية

3.0

الكفاءات
ي ّكون اتجاهات إيجابية نحو مهنة اإلخصائي النفسي

1.3
2.0

2.1

3.1

طرق التقييم
 تقويم األداء فياالختبارات.
 تقويم األداء فياالختبارات.
 المن قشاااا والمشاااا ركواألنشطة التعليمية.
 -تقويم األقران

 التعلم التعاوني والمناقشات  -تقويم المشاركة والتفاعلفي النقاش واألعمال
الجماعية
 األنشتتطة االستتتقصتتائية وحل الجماعية. تقويم الذات واألقران.المشكالت .

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
٣
4
5

أنشطة التقييم

توقيت التقييم
(باألسبوع)

اختب را قصاااير ق ئمه علي مجموعة األسااائلة القصااايرية الث لث و الس دس والت سع
مق لية و موضااااااوعيةة أساااااائلة خ صااااااة ب لمصااااااطلح
اإلنجليزية و تعطى له درجة إض فية.
الرابع -الساااااااا دس -الثا من -
تكليف مرتبطة بوحدا المقرر
الع شر -الث نى عشر
عدد المشاااااااا رك الفردية والج م ع ية ة التقييم ال خ ص جميع األس بيع
لإلج ب ع لية اإلتق ن المتميزة.
الث لث والس دس والت سع
أنشطة بحثية ةعملى
اختب ر النه ئى

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%30
%10
%10
%10
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

٦

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب
المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت – الساعات المكتبية -الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):








يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج ،ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآلتي:
يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكاديمي
ومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتتص ،كما يتابع المرشتتتتتد عملية التستتتتتجيل ويناقب فيها الطالب إلبداء مبررات الحذف
واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.
وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج ،والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة.
يتضتتتمن هيكل الكلية وحدة لإلرشتتتاد األكاديمي ،ويوجد دعم ومتابعة كذل من عمادة شتتت ون الطالب بشتتت ن االرشتتتاد
األكاديمي والمهني.
يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة ش ون الطالب
وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب ،ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.
ويوجد بالجامعة كذل وحدة ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادة شتتتت ون الطالب ،وتعمل الكلية كذل على الدعم االجتماعي
من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.
تتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أمناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقررات التي درستتتتتها الطالب،
وتقليص الفجوة بينها وبين الستتتتتتياق الحقيقي للتطبيق ،وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدانية التي ستتتتتتترتبط
بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.
كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب.

.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر



كتتتيتتتمتتتيتتتاء
الستتتتتتتلوك
والتتورامتتتة
النفسية



ا لكيميتتتاء
العامة



أستتاستتيات
فتتتي عتتتلتتتم
الورامة



علم النفس
البيولوجي



ا لخميس،
ختتالتتد عبتتد
هللا



التتعتتويتتس،
احتتتتتتتمتتتتتتتد
وآخرون
عتتتتتتتتبتتتتتتتتد
التتتهتتتادي،
عائدة



عتتتتتتلتتتتتتي،
سامي عبد
القوي





زدني





دار
الخريجي



1417



األنتتتتتتتتوار
الحديرة



1985



متتتكتتتتتتتبتتتة
النهضتتتتتتتة
المصرية،
القاهرة



المصادر اإللكترونية

1997

 الصتتتتتال ،
عتتتتتتتتبتتتتتتتتد
 علم الخلية
العزيز
 الحياة وعلم الورامة  :غازى التدميري ،نسرين بيسار  ،أكاديميا .1997 ،
 المخ المعجزة  :جين كاربر  ،مكتبة جرير٢006 ،
 أساسيات علم النفس العصبى  ،خالد الخميس ٢006،
 الكيمياء الحيوية  ،حمادى أحمد أسماعيل  ،مكتبة األنجلو ٢006 ,


المراجع المساندة

٢016

دار
الخريجي



٢011

/http://www.bafree.net/arabneuropsych
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Pediatric Neuropsychology
The Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities
Epilepsy and learning disability
http://www.aiinc.ca/applications/cnkbs.html
http://www.neuropsychologycentral.com/interface/content/lin
ks/page_material/pediatric/pediatric_links.html
- -موقع تعليمي بالفيديوhttp://www.teachertube.com

أخرى








 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
1
2
3
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

4
التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)




قاعات للتعلم الفعال لتفعيل و تطوير العملية التعليمية من طاوالت
وكراسى.
أجهزة كمبيوتر  +انترنت +أجهزة عرض
معمل العطاء العملى فى قسم البنات.
 .aتجارب معملية كيميائية عن:
 .bالكربوهيدرات
 .cالدهون
 .dالفيتامينات
 .eالبروتينات
شرائ متنوعة عن الوراث
Projector and Data show
صي نة

تجهيز معمل علم النفس الحيوى وتجهيزه الخ ص ب لط لب

.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق
المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

قيادات البرنامج

تحليل نتائج الطالب في المقرر
ومناقشتها من خالل مجلس القسم .

الطالب

استطالع آراء الطالب حول المقرر

المراجع النظير

تقرير تقويمي.

أعضاء هيئة التدريس

تحليل نتائج الطالب في المقرر .

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
فاعلية التدريس

طرق التقييم
تقرير جماعي تقويمي.
استشارة النظراء.

فاعلة طرق تقييم الطالب

٨

مجاالت التقويم (مرل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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