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 جـامعـة اإلسـراء 
 اآلدابكليـة 

 خـــــطــــــة مـــــســـــــاق
 علم نفس الفسيولوجي

 

 

  مدرس ادلساق
الفصل 
 الدراسي

 

  القســم  الربيد اإللكرتوين

  اسم ادلسـاق  الساعات ادلكتبية

  م. السابق  مواعيد احملاضرات

 
 متهيد: 

 .ابلسلوكالنفس الفسيولوجي هو احد ميادين علم النفس الذي يدرس وظائف أعضاء الكائن احلي وعالقته  علم 

 ادلساق:  وصف

علوووم الووونفس الفسووويولوجي ب الووووس الليولوجيوووه للسووولوكب الاوووواهيب النفسووويه وا هوووا  ال  ووو  ب عالقوووه الك وووو   مفهوووو      

 واملخدرات اب ها  ال   .  

 ادلساق:  أىداف

 : اآلتيةىذا ادلساق يف جمملو إىل حتقيق األىداف  دفيه

 وجيجما  علم النفس الفسيول يف هيمعلى الوس واملفا الت يبف. 

 على ا ها  ال    ووظائفه. الت يبف 

 على الاواهيب النفسيه وعالقتها اب ها  ال   . الت يبف 
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 حمتوى ادلساق:  

 وضوعادل الفرتة الزمية األسبوع
مقرتحة أنشطة 

 ومالحظات
 فرتة االمتحان

/ 01/ 4102 االول 42-01  
ماهيه علم النفس 

 الفسيولوجي

  

2/00/4102-4 التاين    

00/00/4102-9 التالت    

41/00/4102-02 الرابع  

الوس اليولوجيه 
 للسلوك

  

42/00/4102-40 اخلامس  الثالاثء  
2/04/4102-01/00 السادس 52/11/5112   

00/04/4102-2 السابع    

01/04/4102-02 الثامن    

40/42/04/4102 التاسع  

الاواهيب النفسيه 
 وا ها  ال   

  

 العاشر
41/04/-

0/0/41024102  
 الثالاثء 

01/15/511 
1/0/4102-2 احلادي عشر   

02/0/4102-00 الثاين عشر الفيبا  الداخلي   
كجها  

 ويكوفسيولوجي

  

44/0/4102-01 الثالث عشر    

49/0/4102-42 الرابع عشر    

2/4/4102-0 اخلامس عشر عالقه الك و   
واملخدرات اب ها  

 ال   

 خالل الفرته 
اىل  1

15/5/5112 
04/4/4102-1 السادس عشر   

 

 ادلرجع الرئيس للمساق:

 والتو يععمان : دار وائل للنشيب . الفسيولوجي النفس علم( 2002) دمحمب يونس بيت.  

 ادلراجع والقراءات:

 ( علم النفس الفسيولوجي ، ملادىء اواويه. عمان : دار وائل للنشيب والتو يع.2002الليايتب خليل ) 
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 ( علم النفس الفسيولوجي ، القاهيبة :مكتله الجنلو م يبيه. 2000عكاشه و امحد ) 

 متطلبات المساق:

 2024 – 22 – 4  عالهة ٌعقذ ٌْم الخوٍس 22ّ  هي االهححبى اال. 

  2022 – 2 – 8  الخوٍسعالهة ٌعقذ ٌْم  22االهححبى الثبًً هي. 

  22الى  2022 – 2 – 2عالهة ٌحذد هي قبل الجبهعة للفحزٍ هب بٍي   40االهححبى الٌِبئً  هي – 

2 – 2022. 

  عالهبت. 20الحقبرٌز ّاالًشطة ّالوشبركبت هي 

-آلية تدريس المساق:   

 وذٍ على االسئلة ّالحْار.الوحبظزات الصفٍة الوعح 

 .ًالوٌبقشبت الصفٍة القبئوَ على العصف الذًٌُ بشكل فزدي ّجوبع 

 عزض بعط االفالم الْثبئقٍة. 

 .جفعٍل االًحزًث ّالوكحبَ لالطالع على الجذٌذ فً علن الٌفس 

 :ات ىامةمالحظ
  ميكن إضافة أو استبدال بعض القراءات الواردة يف اخلطة خالل مسرية الفصل الدراسي حسب الضرورة

ومبا خيدم موضوعات ادلساق بشكل أفضل وىناك عدد من القراءات االثرائية اليت سوف يتم تزويدكم هبا 
 خالل ادلساق. 

 

 والغياب ابلتأخري يتعلق فيما اجلامعة قوانني وفق احملاسبة وستتم احملاضرات مبواعيد االلتزام ضرورة. 


