
 كلية التربية
  قسم علم النفس

 ......................  التاريخ:
 

071106-3201 الرقم :     

 نموذج توصيف مختصر
 نفس563 رقم ورمز المقرر

 1علم النفس الحيوي  اسم المقرر
 5 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  ساعات المكتبيةال
 

أجهزة الجسم العشرة، ويركز يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأسس ووظائف  :الهدف العام للمقرر( 1)
المقرر على ثالثة أجهزة ذات عالقة بالسلوك وهي جهاز الغدد الصم والجهاز الحواسي والجهاز الحركي، أما الجهاز 

. ويركز المقرر لربط تلك األجهزة بالنشاطات السلوكية، لنفس العصبييدّرس بشكل تفصيلي في مقرر علم االعصبي ف
 الحواس الخمس بظاهرة اإلدراك. عالقة ، ويربط االنفعاليةالهرمونات بالعمليات عالقة فيربط مثالً 

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع  ت( الموضوعا2)
 التعريف بعلم النفس الحيوي :وحدة األولىال

  :والتفسير الحيوي   االجتماعيالتفسير مقارنة بين تفسير السلوك 
  ،العلوم المنبثقة من علم النفس الحيوي: علم النفس الفيزيولوجي

 علم النفس العصبي، علم النفس الدوائي
 وعلم وظائف األعضاء نبذة عن جميع أجهزة الجسم العشرة 
  :تها.ومكوناالخلية وحدة الصغرى للبناء الحيوي 

5 9 

 .الغدد الصماءة: تعريف عامة بجهاز وحدة الثانيال
  ًتراكيب الهرمونات كيميائيا 
 والثيروكسين الغدة الدرقية 

 
6 

 

 
11 
 



  والباراثرمون الغدة الجار درقية 
 الغدة النخامية وهرموناتها 
 وهرموناتها الغدة الكظرية 
 واألنسولين  غدة البنكرياس 
 الغدة الثيموسية، الغدة الصنوبرية 
  الغدد الجنسية 

 

 : الجهاز التناسلي وعالقته بالغدد الجنسيةةالثالث وحدةال
 الذكرى التناسليجهاز ال 
  االنثوىالجهاز التناسلي 
 السلوك الجنسي 

2 6 

 االحساس واالدراك :ةالرابعوحدة ال
  عالقة الحواس الخمسة بظاهرة اإلدراك 
 فيزلوجيا العين، األذن، اللسان، األنف، الجلد 

2 6 

 الحركي: الجهاز ةالخامسوحدة ال
 عالقة الجهاز الحركي بالسلوك الظاهري 
 اإلدرادية والالإرادية ألية عمل العضالت 

1 5 

 الشرب،خالل مفاهيم  )من الداخليمفهوم التوازن  :السادسةوحدة ال
  العطش( التغذية،

1 5 

 
 ( مخرجات التعلم  3) استراتيجيات التدريس    طرق التقييم     

 رفةالمع
 االختبارات -
النشاطات  -

البحثية بما تتضمنه 
من طريقة عرض 

المعلومات 

 المحاضرات -
المناقشات -

 والمشاركات الصفية
إجراء األبحاث  -

موضوعات  إلثراء

الجسم  فيعلى خصائص الوحدة البنائية األساسية  تعرف الطالب
 .والوظيفي التشريحيالمستويين  على

 الغدد، )تركيبعلى ميكانيزمات النشاط الغدى  تتعرف الطالب 
عالقة هذه الجوانب  الغدية،االفرازات  ةفيزيولوجي الهرمونات،
 .بالسلوك(



والدراسات وطريقة 
  توثيقها.

 
 

 المقرر
 
 

ور على مفاهيم االحساس واالدراك من المنظ تعرف الطالب 
 وآليات احساسات الجسم.  بينهما،والعالقة  الفيزيولوجي،

 على وظيفة الحركة. تعرف الطالب  
 التناسلي،الجهاز  )تشريح الجنسيعلى السلوك  تعرف الطالب 

 .التوائم(ودراسات  واالخصاب،
للحاجات  )كأساس الداخليعلى مفهوم التوازن  تعرف الطالبي

  للجسم(االساسية 
  ،المسؤوليةوتحمل التعامل مع اآلخرين  مهارات

ينعكس هذا عند 
ووضع  العمل،تقييم 

درجة للمجهود 
والمجهود  الفردي،
  الجمعي

 البحثيتقسيم العمل 
 الفرديعلى المستويين 

  والجمعي

 سياق ايجابى. فيجمعي مهارة التفاعل ال كتسب الطالبي
 
 

  ت العدديةمهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارا
 اختبار العملي

 االختبارات
المناقشات حول و 

 األبحاث 
تقييم تفاعل الطالب 
مع فريق العمل 

 ومدى التزامه.
 

النشاط  -
العملي مع استاذ 

 العملي
التكليفات  -

تتم تحت  التيالبحثية 
 االستاذ،اشراف 

 وتقييمها 
 فيالب مناقشة الط -

 تفاصيل البحث المقدم 
 
 
 

سياق  فين مهارة البحث عن المعلومات م مكن الطالبيتان 
 .البحثيالقيام بالنشاط 

مهارة الربط بين موضوعات المقرر والمقررات  متلك الطالبيان 
 العصبي(كعلم النفس المرتبطة )األخرى 

موضوعات  فيسواء  االجتماعيتمكن الطالب من التفاعل يأن   -
 ر.موضوعات االبحاث وثيقة الصلة بالمقر  فيالمقرر أو 

من مهارات التفكير الناقد من خالل المقارنة  تمكن الطالبي  -
 موضوعات المقرر. فيبين المسلمات وما هو حديث 

كتسب الطالب مهارة كتابة بحث يلتزم بمعايير المنهج ي  -
 . العلمي

 فيينعكس  )كماقدر من االستقاللية الذاتية  يكتسب الطالب  -
 تقديمه(اختيار موضوع البحث وطريقة 



 
  

اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم ( طبيعة مهمة 4)
 .(... نهائي،اختبار  جماعي،

 الدرجة  المحدد لهاألسبوع 

 13 السابع   1شهري  اختباري
 13 عشر  الحادي 2اختبار شهري 

 11 الثالث عشر   بحث جماعي أو فردي أو اختبار شفوي
 21 عشرالثالث  –الثالث  تقارير واختبار الجزء العملي

 01   النهائية االختبارات جدول  نهائياختبار 
 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

 1999 زيتون،عايش علم حياة االنسان 
 2111 الخليفة،محمد ، الفسيولوجيا العامة

 2111 حعبد الفتا رشدي فتوح  ،علم الفسيولوجيا فياساسيات عامة 

 


