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 نموذج توصيف مختصر
 نفس 283 رقم ورمز المقرر

 علم النفس العصبي اسم المقرر
 2 عدد الساعات المعتمدة

  رقم المكتب 
  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف

  الساعات المكتبية
 

يهدف هذا المقرر إلى التعريف بالجهاز العصبي وتشريحه ووظائفه وتقسيماته، ثم  :لهدف العام للمقررا( 1)
دراسة عالقة ذلك بالسلوك اإلنساني. كما يتناول أيضا دراسة فسيولوجيا بعض الظواهر النفسية كاالنفعال، 

ير على الربط بين معرفة فسيولوجيا الدماغ والدافعية والتعلم والتذكر.  باإلضافة إلى أن هذا المقر يركز وبشكل كب
ذلك يتم مصحوباً  واالكتئاب، كلوارتباط ذلك باألمراض العصبية والنفسية كالصرع والقلق والضغط النفسي 

 الحيوي.بتدريبات وتجارب معملية في مختبرات علم النفس 

 
 ساعات التدريس عدد األسابيع ( موضوعات المقرر 2)

  :األولالفصل 
 العصبيالمجال  فيوطرق البحث  العصبيالنفس  علم

 مقدمة في علم النفس العصبي
 المجال العصبي فيطرق البحث  
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 6 3 له والخاليا المدعمة العصبيخاليا الجهاز  الثاني:الفصل 
  الثالث:الفصل 

 وعالقتها بالسلوكنقل السيالة العصبية 
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 الكهربائي.النقل  -1
 الكيميائي.النقل  -3

  العصبي:از الجه
 المركزي. العصبيالجهاز -1

 الشوكي. الحبل-3             المخ.-1            
 الطرفي.الجهاز العصبي  -1

 ومستقبالتها:النواقل العصبية 
 العصبية.تصنيف الناقالت  -1
 العصبية.الخصائص العامة للناقالت  -3
 أشهر الناقالت العصبية -2

 الظواهر النفسيةفسيولوجية  :الرابعالفصل 
 االنفعال:-1
 الدافعية-والشرب دافعية األكل  –واليقظة دافعية النوم  الدافعية: -3

 الجنسية.
 .والتذكرالتعلم  -2

1 2 

 :والنفسيةفسيولوجية األمراض العقلية  :الخامسالفصل 
 الفصام.–القلق  –االكتئاب  –الصرع  –تلف المخ  

1 2 

 
 ( مخرجات التعلم للمقرر 3) يجيات التدريس  استرات طرق التقييم  

 المعرفة
األسئلة 

 والمناقشات 
 .يرسيهااإلسالم وأركانه وعباداته والقيم التي  يسجل مبادئ المحاضرة والمناقشة 

األسئلة 
 والمناقشات 

يذكر مبادئ اإلسالم وأركانه والقيم التي يرسيها من منظور  المحاضرة والمناقشة 
 نفسي.

ئلة األس
 والمناقشات 

 النفسي. وخصائص األخصائي  يسترجع أخالقيات  والمناقشة المحاضرة 



االختبارات 
 المتنوعة

يعيدددد أ ددددر النظريدددات واألبحدددار التدددي تمكدددنهم مدددن تفسدددير  المحاضرة والمناقشة 
 اإلنساني.السلوك 

 التقارير البحثية 
 

 حث العلمي الرصينة.الب على طرقيتعرف  التعلم الفعال والتعلم الذاتي 

 التقارير البحثية 
 

ستخدام التغذية المرجأة ا
 .والتقنياتواآلنية 

 يوجز الظواهر النفسية السوية والمرضية.

 التقارير البحثية 
األنشطة 
 المعملية 

األنشطة البحثية واستخدام 
 قواعد المعلومات 

 يدرج كيفية التنبؤ بمظاهر السواء واالضطراب في السلوك.

 المهارات اإلدراكية
 السلوك.يتعرف على مهارة مال ظة   العمليأساليب التدريب  أشرطة الفيديو 

 النفسي.األخصائي  على أخالقيات وخصائصيتعرف   العمل. ورش  ملصقات 
المشروعات البحثية  - مجالت 

المعتمدة على العمل 
 الجماعي.

 البحث عن المعلومات.   يمارس مهارات
 

 والمرضية.يحلل مهارة تفسير الظواهر النفسية السوية  استخدام دراسات الحالة  الرسوم البيانية 
يضددددددع فددددددي مخطددددددط مهددددددارة اسددددددتخدام الشددددددبكة العنكبوتيددددددة فددددددي   الذاتياستراتيجيات التعلم  التقارير التحليلية 

 الحصول على المعلومات.
استخدام آليات العصف  خرائط المفاهيم 

 الذهني
 الناقد.س مهارات التفكير يمار 

 
استخدام آليات العصف  مناقشات 

 الذهني
 االبتكاري.يطور مهارة التفكير 

 ة.جديديصمم مهارة تطبيق المعرفة في مواقف  الذاتياستراتيجيات التعلم  المال ظة 
المشروعات البحثية  - تقارير جماعية 

المعتمدة على العمل 
 الجماعي.

ويتفاعل  والعمل،وأعضاء مجتمع التعلم يحفز ذاته وزمالءه 
 النشط.معهم بإيجابية لصالح انخراطهم جميعا في التعلم 



 ،وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
المجموعات  استخدام تقارير المختبر 

 الصغيرة التعلم الفعال  
يتقبددل النقددد والمال ظددات التددي يبددديها الددزمالء وأعضدداء المجتمددع 

 ويقدره. ول توجهاته وممارساته المهنية المهني 
منتديات 

 المناقشات 
يتحرى النزاهة والموضوعية في تقييم ممارساته وممارسات زمالئه  المشاريع 

ويتعامدددل مدددع نتدددائ  التقيددديم بشدددفافية لصدددالح  التعليميدددة،والمنظمدددة 
 والمؤسسية.تحسين الممارسات المهنية الفردية 

ويميددل إلددى التفاعددل  األداء،يقدددر الدددوافع الذاتيددة للددتعلم وتحسددين  والمشاريع  المعمليالتمرين  تقييمات األقران 
 والعمل.مع التعلم بإيجابية مع أعضاء مجت

 مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية
الشدبكة العنكبوتيدة فدي المواقدع العلميدة مدع توثيقهدا  يبحث فديأن  المشاريع  ملف الطالب 

 يقا صحيحا. توث
أن يوضددح مال ظددة السددلوك سيددر السددوي وتحديددد مثيراتدده واقتددرا   المحاضرة والمناقشة  االختبارات 

 لتعديله.طرق 
 الرصينة.الكتابة العلمية  علىأن يوضح القدرة  المجموعات الصغيرة  تقارير جماعية 
تقديم العروض 
 بشكل فردى 

ن خددددالل إعددددداد وكتابددددة التقددددارير أن يوضددددح االتصددددال الكتددددابي مدددد أنشطة البحث
 النفسية. 
 
 
اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم مهمة  ة( طبيع4) 

  .(... نهائي،اختبار  جماعي،
 نسبته من التقويم النهائي  المحدد لهاألسبوع 

 %32 األسبوع العاشر   اختبار فصلى 
 %32 األسبوع التاسع   الجماعيالمشروع 
 %11 وع الرابع عشر األسب  العملي

 %21 االختبارات النهائية  االختبار النهائي 
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