
 1. اسم المادة عمم النفس العصبي اإلكمينيكي

 2. رقم المادة 3273332

 الساعات المعتمدة )نظرية،عممية( 2
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( 2

 4. المتطّمبات السابقة/المتطمبات المتزامنة -

 5. اسم البرنامج الماجستير 

 6. رقم البرنامج 3

 7. اسم الجامعة األردنية 

 8. الكمية اآلداب 

 9. القسم عمم النفس 

 10. مستوى المادة إجبارية، سنة ثانية 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3702/3737

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير في عمم النفس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس العربية واالنجميزية 

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ   3702أيمول / 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 أ.د. محمد محمود بني يونس . : منّسق المادة .66

و  7337777375( الثالثاء، 2-5)  .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
775255777 /37233  ،baniyounism@yahoo.com  

 

 : أ.د. محمد محمود بني يونس .  مدرسو المادة .71

  مختبر عمم النفسالرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب: 
 ( .7 -3االثنين )  الساعات المكتبية: 

 7337777375رقم الهاتف: 
   baniyounism@yahoo.comالبريد اإللكتروني:  
 د. اشرف القضاة 

 وصف المادة .71

تتناول المادة التي يدرسها وأهدافها ومناهج البحث فيها، وأدوار األخصائي  .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
 . العميا  لمقصور في الوظائف النفسية وفنيات التشخيص والعالج والتأهيل النفسعصبي 

 

mailto:baniyounism@yahoo.com


 
 أهداف تدريس المادة ونتاجات تعلمها 19.

األهذاف:أهذاف انمساق: -أ  

فىيات انتشخيص انىفسعصبي نهمصىر في انىظائف انىفسية انعهيا، وإجراءات تطبيمها  إنًانتعرف انعامة:   األهذاف  -ب 

. ةفي انممارسة اإلكهيىيكي  

اكتساب مهارات عمهية وتطبيمية في تىظيف االختبارات انىفسعصبية نتشخيص انمصىر في  :وتاجات انتعهم انمتىلعة :

وغير إكهيىيكية .  ةانىظائف انىفسية انعهيا نذي عيىات إكهيىيكي  

 



 
 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .02

نتاجات التعمم  المدرس  األسبوع  المحتوى 
 المتحفظة 

 المراجع  أساليب التقييم 

مادة  يعمم النفس العصبي اإلكمينيك
 وطريقة 

أ.د. محمد بني  0
 يونس 

بناء قاعدة 
معمومات عممية 

 تمهيدية 

مختارات روسية  الوصف الذهني 
معربة ) كتب، 

دراسات ( في عمم 
النفس العصبي 

 ( . ياإلكمينيك

وصف وتطبيق االختبارات 
 النفسعصبية 

اكتساب مهارات   3
في تطبيق 
االختبارات 

 النفسعصبية

 نفس المراجع  بحوث إجرائية 

السندرومات النفسعصبية الناجمة 
ع القصور في تركيب ووظاف 

لموربائية االبموكات النفسعصبية 
النفسعصبية  والفاكتورات الثالثة،

 الموربانية التسعة، والالتناظر
والتبادل الوظيفي بين نصفي المخ 

 األيمن واأليسر 

 نفس المراجع  -- --  5

السندرومات النسعصبية الناجمة 
عن القصور في تركيب ووظائف 

 األوعية الدموية لمدماغ 

4     

 – ياإلكمينيكعمم النفس العصبي 
 مادة وطريقة 

     

 . النشاطات واالستراتيجيات التدريسية06

تكميف الطمبة بتطبيق االختبارات النفعسعصبية في  نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:يتم تطوير 
 إجراء بحوث إجرائية جماعية عمى عينات إكمينيكية وغير إكمينيكية .

 
 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

%( الختبار مىتصف انفصم 03انتعهم انمستهذفة مه خالل أسانية انتمييم وانمتطهبات انتانية : رصذ )  يتم اثبات تحمك وتاجات



مهف واجبات فيه ترجمة مماالت رات انصهة، وعمم مهخص نذراسة رات صهة(،  إعذاد%( العمال انفصم ) 03األول، ورصذ ) 

 %( نالمتحان انىهائي . 03ورصذ ) 

 

 بالمادةالسياسات المتبعة  .22

 : حسب األصول المتبعة في تعميمات الجامعة .  سياسة الحضور والغياب -أ

 :  ////////////////الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 //////////////// إجراءات السالمة والصحة -ج

 //////////////// الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 /////////////////////  اتإعطاء الدرج -ه

 : غير موجودة .  الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و

 )المرافق، المعدات، األجهزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغل، اماكن التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .04

 تدريب الطلبة على تطبيق االختبارات النفسعصبية . جهاز 

 

 المراجع .22

 

 الكتب المطموبة، والقراءات والمواد السمعية والبصرية المخصصة:  -أ
 .  يفي عمم النفس العصبي اإلكمينيك مختارات روسية معربة 

 الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد التعميمية الورقية واإللكترونية.   -ب
 ) كتب ، بحوث ( في عمم النفس العصبي اإلكمينيكي.  

 

 
 

 

 معمومات إضافية 26.
 
 
 

 

التوقيع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ق المادة : أ .د. محمذ بني يونس مذرس أو منس  

مقرر لجنة الخطة / القسم : أ.د. محمذ بني يونس   9/8102/  9 التاريخ   

التوقيع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

رئيس القسم : أ.د. محمذ بني يونس    التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقرر لجنة 

الخطة / الكلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ التوقيع : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العميذ ــــ  


