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 1. اسـ المادة عمـ النفس العصبي

 2. رقـ المادة 2307236

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب 

 5. اسـ البرنامج بكالكريكس

 6. رقـ البرنامج 1

 7. اسـ الجامعة االردنية

 8. الكمية االداب

 9. القسـ عمـ النفس

 10. مستكل المادة 

 11. العاـ الجامعي/ الفصؿ الدراسي  2019/2020

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقساـ األخرل المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انجميزم عربي

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2012
 15. لمادة الدراسيةمراجعة مخطط ا

 

 منّسق المادة .61

 .: رقـ المكتب، الساعات المكتبية، رقـ الياتؼ، البريد اإللكتركنيما يمي الرجاء إدراج
 shoqeirat@hotmail.com، د. محمد الشقيرات، 

 مدرسو المادة .71

 .ركني: رقـ المكتب، الساعات المكتبية، رقـ الياتؼ، البريد اإللكتما يمي الرجاء إدراج
 ال يكجد مدرسكف اخركف لممادة 

 

 وصف المادة .71

 .مذككر في الخطة الدراسية المعتمدة ىك كما
ىن وفهم كيف يؤثز انذماغ لح تيه انذماغ و انسهالع عهم اننفس يهذف إنى دراسح انعهى فزع مه فزو )ساعاخ معتمذج 3(  انمتطهة انساتك: ( 

كهينيكي وعهم اننفس). ويغطي انمساق ممذمح عصاب اإالهى تىاصم تيه طة اأالو  ما او ته خالل (ىن انذماغ سهيىن سىاء عنذما يكهعهى انس
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ة ووظنائف ي و تزكيثدويح انتني تؤثز عهى انجهاس انعصانعصثي واأال حزيوطزق دراسح انجهاس انعصثي و انتشم تاريخيح في تطىر هنذا انعه

 -م انننفسهيأعصثي و انت-عصثيح و انتمييم اننفس-عزاض اننفسضطزاتاخ و اأالواال  ثيح وأمزاض و اضطزاتاخ انجهاس انعصغينذمازج اانمش
 .كهينيكيعصثي وتمذيم عهم اننفس انعصثي اإال

 
 

 المادة ونتاجات تعلمهاتدريس أهداف  19.

 :األىداؼ - أ
 اف يعرؼ الطالب اسس عمـ النفس العصبي ككظائؼ الدماغ-
 تشريح الدماغ ك مصطمحات التشريح العصبياف يعرؼ الطالب كيفية عمؿ الدماغ ك  -
 اف يعرؼ الطالب كيمياء الدماغ كك ظائؼ التاقالت العصبيو -
 اف يعرؼ الطالب كظائؼ القشره الدماغيو كاالمراض ك االضطرابات التي تصيب الدماغ -
 اف يعرؼ الطالب اثر التمؼ الدماغي عال الشخصيو ك العمميات العقميو العميا -

 
 أف: عمى ان يككف قادر  أفالمادة  إنياءعّمـ: يتكقع مف الطالب عند نتاجات الت - ب
 اف يككف قادرا كيستعمؿ مصطمحات التشريح العصبي- - ت
 قادرا عمى فيـ مصطمحات عمـ النفس العصبي ك االعراض النفس عصبيو ك كمصطمحات التشريح العصبي - - ث
 فيـ االمراض كاصابات الدماغ - - ج
 يؿ النفس عصبيفيـ التقيـ النفس عصبي كالتاى - - ح
 فيـ االضطرابات التنكسيو  - - خ
 فيـ ظظائؼ القشره الدماغية ك مف خاليا فيـ االضطرابات النفس عصبية -  - د
 
  - ذ

 
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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يب المراجع
سال

أ
 

قييـ
الت

 

ّرس نتاجات التعّمـ المتحققة
لمد

ا
 المحتكل األسبكع 

K O L B & 
Whishaw (2009) 

اف يعرؼ تطكر ك اسس عمـ  
 النفس العصبي

1.  

 تطكر عمـ النفس العصبي االكؿ

K O L B & 
Whishaw (2009 

 تنظيـ الجياز العصبي  الثاني  

K O L B & 
Whishaw (2009 

تركيب النيكركف ك النشاط  الثالث  
 الكيربائي، ك الناقالت العصبيو

K O L B & 
Whishaw (2009 

 عمـ النفس العصبيطرؽ دراسة  الرايع  
 كالتصكير العصبي

K O L B & 
Whishaw (2009 

 تنظيـ الجياز الحسي ك الحركي  الخامس  

K O L B & 
Whishaw (2009 

الالتشابو في القشره الدماغيو  السادس  
Asymmetry 

K O L B & 
Whishaw (2009 

السابع    
كالثامف 

 ك التاسع 

 الفصكص الدماغيو
يو، الخمفية، االماميو، الصدغ

 الجداريو
 امراض الدماغ

K O L B & 
Whishaw (2009 

  العاشر   
مركنة الدماغ كالتاىيؿ النفس 

 عصبي
K O L B & 
Whishaw (2009 

الحادم    
عشر ك 
الثاني 
 عشر

 الكظائؽ العميا لمقشره الدماغيو
الذاكره ك المغو ك االنتباه ك 

ز السمكؾ  الكظائؼ التنفيذيو
 المكاني

Lezak,  et al., 

(2012), K O L B & 
Whishaw (2009 

الثالث    
عشر 
كحتى 

السادس 
 عشر

 االعراضالتقييـ النفس عصبي، ا
 النفس عصبية ك الطب النفس

 عصبي



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

         
4 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات كاالستراتيجيات التدريسيةتطكير نتاجات التعمـ المستيدفة مف خالؿ  يتـ
 استعماؿ الماضرات ك المجسمات كاالبتعاد عف التمقيف-
 االفالـ التكضيحيو -
 دراسات الحالو -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييـ كالمتطمبات التالية: أساليبخالؿ مف  المستيدفة نتاجات التعمـ تحقؽإثبات  يتـ
 االمتحانات ك المشاركو -
 ديـ المادهمشاركة الطمبو في تق -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 كالغياب سياسة الحضكر -أ

 يتـ اخذ الحضكر كالغياب في بداية المحاضره

اغالؽ الخمكم قبؿ الدخكؿ لممحاضره، كاذا رف التميفكف تخرج مف المحاضره ك تسجؿ غائب كاذا تكرر السمكؾ بطريقة مقصكده تخرج  -
 مف المساؽ

عمى ىذه المادة، فػي مػا يتعمػؽ بالحضػكر، كالتقيػد بالمكاعيػد، كاالمتحانػات، كاالمتحانػات التعكيضػية نظػران لمغيػاب يتـ تطبيؽ لكائح الجامعة 
 بإذف؛ كعقكبات الغش؛ كالسياسات المتعمقة بالكاجبات كالمشاريع. كينبغي أف يككف الطػالب عمػى عمػـ بتمػؾ المػكائح، باإلضػافة إلػى القػكانيف

 كاألنظمة األخرل.
 الكقت المحددت في كتسميـ الكاجبا اتعف االمتحان الغياب -ب

 يشارؾ الطمبو ك يحضركا الماه النكم شرحيا بؿ يشرحكنيا بانفسيـ مع مساعدة

 االبتعاد عف التمقيف
لمغيػاب  يتـ تطبيؽ لكائح الجامعة عمى ىذه المادة، فػي مػا يتعمػؽ بالحضػكر، كالتقيػد بالمكاعيػد، كاالمتحانػات، كاالمتحانػات التعكيضػية نظػران 

 بإذف؛ كعقكبات الغش؛ كالسياسات المتعمقة بالكاجبات كالمشاريع. كينبغي أف يككف الطػالب عمػى عمػـ بتمػؾ المػكائح، باإلضػافة إلػى القػكانيف
 كاألنظمة األخرل.

 كالصحة إجراءات السالمة -ج

قية المتعمقة بالحصكؿ عمى المكافقة كبإشمراؼ مدرس المادة ال يجكز القياـ بأم زيارة ميدانية أك تطبيؽ أم اختبار دكف مراعاة المعايير األخال
 بشكؿ مباشر

 الغش كالخركج عف النظاـ الصفي -د

 يتـ تطبيؽ لكائح الجامعة المعمنة عمى مكقع الجامعة الرسمي تحت عنكاف " تعميمات منح درجة البكالكريكس" 

 إعطاء الدرجات -ق
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 ختبار منتصؼ الفصؿال   %30

 ؿعماؿ الفص% أل 30

 لالمتحاف النيائي % 40 

 تسيـ في دراسة المادةالتي ك الجامعة ب المتكفرة الخدمات -ك

 data show‘ المختبر

 مجسمات

 وغيرها

 )المرافؽ، المعدات، األجيزة، البرمجيات، المختبرات، المشاغؿ، اماكف التدريب(مصادر التعّمم والتعميم  .02

 . مختبر وغرفة معدة  للمقابالت النفسية1

 اعة عرضق

 

 المراجع .22

 

 المخصصة: السمعية كالبصريةالمكاد ك ات الكتب المطمكبة، كالقراء - أ
- Horton, AM. & Wedding, D. (2016) The Neuropsychology Handbook, 3rd Ed. 

NY.: Springer Publishing Company, LLC 

- Lezak, M. D. et al., (2012) NEUROPSYCHOLOGICAL 
ASSESSMENT. Fifth Edition. New York: Oxford University Press, Inc. 
 

- K O L B, B. & Whishaw, I.  (2009) Fundamentals of HUMAN NEUROPSYCHOLOGY. 
New York: Worth Publishers. 

 
 . التعميمية الكرقية كاإللكتركنية الكتب المكصى بيا، كغيرىا مف المكاد  -ب
 

 . عماف: دار الشركؽـ النفس العصبيتقديـ عم( 2005الشقيرات، محمد )
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يىجذ

 
 

 

/ مقرر لجنة الخطة---31/12/2012يخ: ار الت - ---------------------التكقيع:     محمد الشقيرات د.منسؽ المادة: مدرس أك 
 -------------------------------------- التكقيع --------------------------القسـ: 

 -----------------------------------------------التكقيع د. أشرؼ القضاة                        رئيس القسـ: 
 -------------------------------------- التكقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التكقيع -------------------------------------------العميد: 


