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 1. اسم المادة سيولوجي يعمم النفس الف

 2. رقم المادة 0422032

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري   4
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 4

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب عمم النفس  أساسيات

 5. اسم البرنامج بكالوريوس 

 6. رقم البرنامج 2

 7. سم الجامعةا األردنية 

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة متطمب إجباري 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0224/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. يسلغة التدر  العربية + اإلنجميزية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   0223أيمول 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
  أ.د. محمد بني يونس . : منّسق المادة .21

، 222111010( ، 22-22(، ح،ث،خ ) 2اإللكتروني ) دالرجاء إدراج ما يمي : رقم المكتب ، الساعات المكتبية ، رقم الهاتف ، البري
104002222  ،03423/03422  /baniyonism@yahoo.com   . 

 

 مدرسو المادة .71

 أ.د. محمد بني يونس 

mailto:baniyonism@yahoo.com
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 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 وع ودرجة العالقة بين األجهزة التنظيمية من جهة والوظائف النفسية من جهة ثانية . التعرف  الى ن :األهداف -أ
عند انهاء المادة أن يكون قادرا عمى أن : من المتوقع ان تصبح مادة وموضوع عمم النفس نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب  -ب

 صصة في هذا المجال الحيوي بعمم النفس. الفسيولوجي واضحة المعالم لدى الطمبة ، أي تعمم معرفة عممية متخ
  

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

نتاجات التعمم  المدرس األسبوع  المحتوى 
 المتحققة 

 المراجع  أساليب التقييم 

األسس النظرية 
والعممية في عمم 

 النفس الفسيولوجي 

( محاضرات بواقع 24
( اسابيع من ) 4)

 ،خ( ح،ث424202

أ.د. محمد محمود 
 بني يونس 

بناء قاعدة معمومات 
 عممية تمهيدية 

عمم النفس  تعمم معمومات عممية 
 الفسيولوجي 

العالقة الديناميكية 
المنطوماتية بين 

األجهزة التنظيمية 
 والوظائف النفسية 

.و  0( محاضرة 43)
( اسبوع 20بواقع )

 ( 42/4/23/20من 

أ.د. محمد محمود 
 بني يونس 

اء قاعدة معمومات بن
سيكوفسيولوجية 

تفصيمية عن طبيعة 
 العالقة 

تغزيز وتعميق قاعدة 
 المعمومات 

عمم النفس 
 الفسيولوجي 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

ة أفالم تعميمية، حمقات زيارات ميدانية ، مشاهد التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 سمعية إعداد تقارير بحثية جماعية ، ترجمات مقاالت فيا لمادة .  –نقاش، تقديم عروض مرئيية 

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 %( اختبار منتصف الفصل األول . 42رصد )  التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 %( اختبار نهائي . 32بحثية جماعية، مشاهدة أفالم تعميمية ، إعداد وسائل ايضاحية، زيارات ميدانية ( ، ) رتقاري% أعمال فصل ) 42
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22
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 سياسة الحضور والغياب: تطبيق التعليمات ذات الصلة  -أ

 ن االمتحانات وتسليم الواجبات في الوقت المحدد: تطبيق التعليمات ذات الصلة .الغياب ع -ب

 إ جراءات السالمة والصحة: تطبيق التعليمات ذات الصلة . –ج 

 الغش والخروج عن النظام الصفي: تطبيق التعليمات ذات الصلة . -د 

 عنها ومناقشتها مع الطلبة .  اإلعالنأعطاء الدرجات :  -هـ

 مات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة : استخدام الخدمات المتاحة فيا لقسم . الخد -و

 

 

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .03

   تشفى الجامعة األردنية .زيارات ميدانية لعيادات القلب، الدماغ واألعصاب والغدد الصماء في مس

 

 

 

 المراجع .22

 

 
 هشاهدج أفالم تعلٍوٍح 

 هنشىراخ علوٍح أجنثٍح ذاخ صلح .  -2

        تها، وغٍرها هن الوىاد التعلٍوٍح الىرقٍح واإللكترونٍح : تنً ٌىنس هحود  ىالكتة الوىص - أ

سسس الفسٍىلىجٍح للسلى  دار ( األ2002تنً ٌىنس هحود )  -( علن النفس الفسٍىلىجً، دار وائل2002) 

 الشروق . 
 دار الٍازوري العلوٍح .  ً( أتجدٌاخ علن النفس العصثً اإلكلٍنٍك2002تنً ٌىنس )  -ب - ب

 

 معمومات إضافية 26.

 
 
 

 

 ------------اريخ: الت --------------التوقيع:       محمد بني يونس الدكتور األستاذ  منسق المادة:مدرس أو 
 -------------------------------- التوقيع                      / القسم: الخطةمقرر لجنة 

 ---------------------------------التوقيع                األستاذ الدكتور محمد بني يونس رئيس القسم: 
 -------------------------------- التوقيع          -----------------لكمية: ا مقرر لجنة الخطة/

 ---------------------------------التوقيع        -----------------------------العميد: 
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