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 تمهيد: 

س العصبي البنية الفيزيقيػة لممػو كمنكنهتهػه اسيهيػيةل كالالػر العرينػة لبنيػة الفصػك  يصف عمـ النف    
الماية ككظهئفههل كتحديد منهجية البحث النفيي العصبيل كاإلشهرة إلػ  المهػهـ كاتاتبػهرات التشايصػية التػي 

 يتعيف ايتادامهه لمكشف عف ااتالتت المنهلق الماية الههمة.

 أهداؼ الميهؽ: 

 ذا الميهؽ في مجممة إل  تحقيق اسهداؼ اآلتية: يهدؼ ه

 اف يتعرؼ اللهلب عم  التقييـ العصبي لالنيهف. .1

 اف يتعرؼ اللهلب عم  الية التفهعل العصبي في جيـ اتنيهف ككظهئف اجزاء الدمهغ . .2

 كالتعرؼ عم  التههيل النفيي العصبي لالنلرابهت النفيية العصبية كنيفية تقييمهه. .3

 
 :يهؽكصف الم

وطرق البحث في عمم النفس العصبي،  وتطوره،العصبي  عمم النفسبلى تعريف الطمبة ىذا المساق إ ييدف
لإلصابات والشخصية المصاحبة ، والتغيرات السموكية والمعرفية ، ووظائف أجزاء الدماغوالتشريح العصبي

ىيل العصبي والتأ يالتقييم النفس ثم ،عصبية عند األطفال والكبارال يةعراض النفس، واألمراض الجياز العصبيوأ
 .عصبيال يالنفس

  الفصل الدراسي  س المساقر مد
  القسم  البريد اإللكتروني
  اسم المساق  الساعات المكتبية

  م  المساقرق  مواعيد المحاضرات
  متطمب سابق  عدد الساعات

 جػهمعػة اإليػراء 

 نميػة اآلداب

 اػػػػػلػػػػػػة مػػػػػيػػػػػػػهؽ

 عمـ النفس العصبي
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 محتػػكى المػػػػهدة:

أنشلة مقترحة  المكنكع الفترة الزمية اسيبكع
 كمالحظهت

 فترة اتمتحهف

 اتكؿ
4102 /01 /42-01 

عمم النفس العصبي 
 نشأتو وتطوره. –

  

 التهني 
األسس العصبية  4-2/00/4102

 لمسموك.
  

 التهلت
9-00/00/4102 

األساس العصبي 
لمعمميات العقمية 

 والوظائف النفسية.

  

 الرابع
األساس العصبي  02-41/00/4102

 لمسموك االنفعالي
  

فترة إجراء  23/11/2114  42/00/4102-40 الاهمس
 اتاتبهر اسكؿ

-01/00 اليهدس

2/04/4102 

  

 اليهبع
األساس العصبي  2-00/04/4102

 لمسموك الدافعي.
  

 الثهمف
األساس العصبي  02-01/04/4102

 لمسموك العدواني.
  

 التهيع
األساس العصبي  40/42/04/4102

 لمنوم واالسترخاء.
  حنكر ال  الماتبر

-/41/04 العهشر 

0/0/41024102 

فترة اتاتبهر  22/12/2114 
 الثهني
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الحهدي 
 عشر

2-1/0/4102   

 الثهني عشر
األساس العصبي  00-02/0/4102

 لمغة والكالم.
  

 الثهلث عشر
الجياز العصبي  01-44/0/4102

  المركزي.
  حضور الى المختبر

 الرابع عشر
الجياز العصبي  42-49/0/4102

 + مراجعةالمحيطي.
  

الاهمس 
 عشر

فترة إجراء    0-2/4/4102
اتمتحهف 
 النههئي

اليهدس 
 عشر

1-04/4/4102   

 
 المراجع االجنبية:

 Send,D(1991):Human motor Development. New York. Mayfieild publishing 

company. 

 
 المرجع الرئيس:

 

  األردن. -عمان نفس العصبي. وائل لمنشر والتوزيع،عمم ال ،(0202عبدالعزيز، مفتاح )الخالدي، أديب دمحم، و 
 القراءات المقررة:

 نجمو المصرية، القاىرة.كي، مكتبة األنييكممرجع في عمم النفس اإل ،(0222صفوت ) ،فرج  
 

 المواقع االلكترونية:
 http://www.roohebda.com/publ/psychiatric_aspx/psychological/2-1-0-488 
 http://bafree.net/arabneuropsych/ 

 
 

 :ايهليب التقكيـ
 23/11/2014  عالمة 25  اتمتحهف اسكؿ 

http://www.roohebda.com/publ/psychiatric_aspx/psychological/2-1-0-488
http://bafree.net/arabneuropsych/
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 22/12/2014   عالمة 25  اتمتحهف الثهني 
 عالمهت 10     المشهرنة كالنشهلهت   

 يكمف كل طالب في شرح مادة ويقيم بناء عمى تحضيره وطريقة األداء. *
 عالمة 40  اتمتحهف النههئي 

 
 آلية تدريس الميهؽ: 

 المعتمدة عم  اسيئمة كالحكار  المحهنرات الصفية . 

  المنهقشهت الصفية القهئمة عم  العصف الذهني بشنل فردي كجمهعي كهذا يتلمب التحنير الميبق
 قبل مكعد المحهنرة.

 .تفعيل اتنترنت كالمنتبة لاللالع عم  الجديد في المكنكع 

  غنهء محتكيهت الميهؽ.مبهدرات اللمبة تثر  اء كا 

 مالحظهت ههمة:

  يمنف إنهفة أك ايتبداؿ بعض القراءات الكاردة في الالة االؿ مييرة الفصل الدرايي حيب
النركرة كبمه يادـ مكنكعهت الميهؽ بشنل أفنل كهنهؾ عدد مف القراءات اتثرائية التي يكؼ 

 يتـ تزكيدنـ بهه االؿ الميهؽ. 
 

 بهلتأاير يتعمق فيمه الجهمعة قكانيف كفق المحهيبة كيتتـ المحهنرات يدبمكاع اتلتزاـ نركرة 
 كالغيهب.

 


