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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعىديــة

مالهيئــــة الىطنيــــة للتقـىيــ  

 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد األكادٌمً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصٌف الممرر
  1الحٌويعلم النفس 

نفس ( 365)   
 
 

افقة مجلس القسم في جلسته ) هـ1/8/4141( بتاريخ  41مو  
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 المملكــة العربيــة السعىديــة

مالهيئــــة الىطنيــــة للتقـىيــ  

 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

 

 المدٌنة الجامعٌة للطالبات بالدرعٌة  :  المؤسسة التعلٌمٌة

 لٌة التربٌة ، لسم علم النفسك : الكلٌة/ المسم

 

 عنهأ. التعرٌف بالممرر  ومعلومات عامة 
   نفس ( 365)  1علم النفس الحٌوى :  الدراسى  الممررورمز اسم  .1

 ساعة عملى ( 1ساعة نظرى ،  2ساعات )  3 الساعات المعتمدة:عدد  .2

 رامج الذي ٌمدم ضمنه الممرر الدراسى البرنامج أو الب .3
 بكالورٌوس علم النفس  : )البرامج بهذه لائمة إعداد من بدلا  وضح هذا , برامج عدة فى اختٌارى عام ررمم وجود حال فً)

 مشترن  توصٌف: الدراسى ل عن  الممرراسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤو .4
 

 الرابع  السنة او المستوى الكادٌمى الذى ٌعطى فٌه الممرر الدراسى : .5

 ال ٌوجدر)إن وجدت(: لهذه الممر السابمةالمتطلبات  .6
 

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لهذه الممرر)إن وجدت(: .7

 الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة : مولع تمدٌم  الممرر إن لم ٌكن فً داخل المبنى  .8

   التدرٌسً نمطالحدد  .9
 

 بة المئوٌة ؟              كم النس                                             لاعة المحاضرات               *أ.  
 
 
  كم النسبة المئوٌة ؟ االتصال التفاعلى عبر االنترنت () الطرٌمة التمٌلدٌة و بٌن دمجمال            *. ب
 

                 كم النسبة المئوٌة ؟                    م االلكترونً                                التعل                   
 

 كم النسبة المئوٌة ؟                                                             المراسلة           ج .
 
 
 
 د.
 

 كم النسبة المئوٌة  ؟                                  أخرى                                                                  *هـ. 
 
 
 
 
 
 

 ملحوظات:
، والمنالشات المستفٌضة حول مستجدات  ر من خالل النشاط البحثى للطلبةم تفعٌل العدٌد من موضوعات الممرت -

 موضوعات الممرر ، وهو الممصود بالفئة هـ

60

% 

20 

20 



   

 Form 5a_Course Specifications _SSRP_1 JULY 2013  Page 3 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعىديــة
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 ب   أهداف الممرر
ما الهدف الرئٌسً للممرر ؟ . 1  

لجسم  مع التطرق الى آلٌات النشاطات ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بؤسس ووظائف األعضاء المختلفة ألجهزة ا
االساسٌة لهذه األجهزة، كما ٌتم التركٌز على األجهزة واألعضاء ذات العاللة بالسلون البشري فٌما عدا الجهاز العصبً 
الذي ٌدّرس بشكل تفصٌلً فً ممرر علم النفس العصبً، كما أن هذا الممرر ٌتطرق لبعض االضطرابات النفسٌة والعضوٌة 

جة من اختالالت بعض الوظائف العضوٌة داخل جسم الكائن البشري، مع وجود تجارب وتدرٌبات فً معامل علم النفس النات
 الحٌوي.

الستخدام المتزاٌد )مثل ؟  الدراسً ٌتم تنفٌذها فً الولت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن الممرر أٌة خطط بإٌجازصف .2
 .(  الدراسة مٌدانً المحتوى نتٌجة بحوث جدٌدة فً ف اتتغٌٌرال، ت كمراجع استخدام النترن، أو لتمنٌة المعلومات 

 تحدٌد الفارق ما بٌن المصادر المعتد بها واآلخرى غٌر المعتمدة فى األبحاث العلمٌة   -
 مزٌد من التمٌٌز ما بٌن المعلومات الموثمة واآلخرى التى تذخر بها شبكة المعلومات  -
 لموضوعات مثل الجٌنٌوم وتمٌزهم فٌه   الطلبةٌثة فى مجال التخصص ، وهو ما تمثل فى اختٌار تشجٌع الموضوعات الحد -
 على المستجدات بجانب الماعدة األساسٌة من المعلومات فى هذا الممرر  الطلبةاطالع  -

 
ة فً الستمارة المستخدمة فً النشر عام مالحظة : ٌنبغً إرفاق توصٌف(  الدراسً الممرر ج. توصٌف

 التعرٌفٌة أو الدلٌل ( 
 التً ٌنبغً تناولها الموضوعات  – 1

 التدرٌسساعات  عدد األسابٌع  اتالموضوعلائمة 

تركٌب الخلٌة وعملٌاتها الحٌوٌة ، مع نبذة  : الفصل األول
 عن علم وظائف األعضاء

4 12 

 9 3 الغدد الصماء وعاللتها بالسلون اإلنسانى : الفصل الثانً

االحساس واالدران ) العاللة بٌنهما ،  : لثالفصل الثا
 فزٌولوجٌة االحساسات األساسٌة (

3 9 

 3 1 الٌة الحركة  : الفصل الرابع

السلون الجنسى ) الجهاز التناسلى الذكرى  : الفصل الخامس
واالنثوى ، االخصاب ، دراسات التوائم ، االضطرابات 

 (العضوٌة والنفسٌة المتعلمة بالجهاز التناسلى 

3 9 

مفهوم التوازن الداخلى ) من خالل مفاهٌم  : الفصل السادس
 الشرب ، التغذٌة ، العطش ( 

1 3 

 
 
 

 .   مكونات الممرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس والمعتمدة لكل فصل (:  2

 المجموع  أخرى  مختبر  تدرٌب عملى دلٌل توجٌهً المحاضرة  

 63  33   33 عدد ساعات التدرٌس

 45  15   33 عدد الساعات المعتمدة 
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التدرٌس لمخرجات التعلم للممرر الدراسى فى ضوء مجالت تعلم الطار الوطنى للمؤهالت  واسالٌب  استراتٌجٌاتتحدٌد  -4
 تموٌمها .

 
ها ،  بحٌث ٌتم  التولٌف للممرر ،و طرق التمٌٌم ، واستراتٌجٌات التدرٌس بطرٌمة تتناسب فٌما بٌن التعلٌمٌةتربط المخرجات 

 بٌن مخرجات التعلم وطرق التدرٌس وطرق التمٌٌم  . 
 
لدم االطار الوطنً للمإهالت خمسة  مجاالت رئٌسٌة للتعلم ، فانه ٌتطلب أن ٌكون هنان مخرجات تعلم للممرر تندرج تحت 

ال واحد أو أكثر من المجاالت الخمسة كل مجال رئٌسً وعادة ال ٌتجاوز عدد هذه المخرجات عن ثمانٌة والتً ترتبط فً مج
.  فً بعض الممررات  التً تمدم ألكثر من برنامج  ٌجب ان ٌكون هنان تكامل فى نواتج التعلم للبرنامج .وٌتضح ذلن من  

 خالل مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج . 
 

. الجدول التالً ٌوضح المجاالت الخمسة  فً االطار الوطنً للمإهالت    
. ) انظر الى الجدول( كتابة مخرجات للتعلم لابلة للمٌاس تناسب المجال الذي تنمتً الٌه أوال :  

  . الضافة الى طرٌمة التمٌٌمالتدرٌس تناسب مخرجات التعلم با ثانٌا: تحدٌد استراتٌجات
ٌد طرق  المٌاس المناسبة التً تمٌم بدلة مخرجات  التعلم . ثالثا : تحد  

وتتكامل مع بعضها فً عملٌة التعلم  التدرٌس ٌجب أن تتآلف لكل ممرر وطرٌمة التمٌٌم وطرٌكمخرجات التعلم    تطابك
  والتعلٌم . 

الرمز @ أمام ولتمٌز ذلن ٌوضع فً مخرجات التعلم للممرر ، للبرنامج  ضمنت تعلم إذا كان هنان أي مخرجات  رابعا :
 المخرج . 

. ولفا لطبٌعة الممررالممرر   ال ٌشترط بان تتضمن جمٌع المجاالت  فً مخرجات
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استراتجٌات التدرٌس للممرر  وطرق التمٌٌم للممرر  
  

مجالت التعلم فً الطار الوطنً 
 للمؤهالت 

 ومخرجات التعلم للممرر 

 

 1.0 المعرفة

 االختبارات -
بما  الطلبةالنشاطات البحثٌة المكلف بها  -

تتضمنه من طرٌمة عرض المعلومات 
 توثٌمها .  والدراسات وطرٌمة

 
 

 المحاضرات -
المنالشات والمشاركات -

 الصفٌة
إجراء األبحاث الثراء  -

 موضوعات الممرر
 

 

علرررى خصرررائص  الررربٌتعررررف الطأن  -
الوحرردة البنائٌررة األساسررٌة فررى الجسررم  

  ًعلررررررررررى المسررررررررررتوٌٌن التشرررررررررررٌح
 .ًوالوظٌف

 
مررررررن  واإلدران اإلحسرررررراسمفرررررراهٌم  -

المنظرررررور الفزٌولررررروجى ، والعاللرررررة 
 وآلٌات احساسات الجسم.  بٌنهما ،

 
  

1.1 
 
 
 
 
1.2 

 المهارات اإلدراكٌة 
 

2.0 

المنالشات والمشاركات  النشاطات البحثٌة المكلف بها الطلبة -
 الصفٌة

 

مفاهٌم اإلحساس  ان ٌمارن الطالب
ًالفٌزٌولوجواإلدران من المنظور   

2.1 

 3.0  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة،

ا عند تمٌٌم العمل ، ووضع درجة ٌنعكس هذ
 للمجهود الفردى ، والمجهود الجمعى  

على  البحثًتمسٌم العمل  -
المستوٌٌن الفردى 

 والجمعى 

مهارة التفاعل لطالب ا ظهرأن ٌ -
 علمًسٌاق  فًمع الزمٌالت  السوي
 .اٌجابً

3.1 

 4.0  مهارات التواصل، وتمنٌة المعلومات، والمهارات العددٌة

 االختبارات
 حول األبحاث  المنالشات

 
مع فرٌك العمل ومدى  الطلبةتمٌٌم تفاعل 

 التزامها.
 

التكلٌفات البحثٌة التى تتم  -
،  تحت اشراف االستاذ

 وتمٌٌمها 
 فً الطلبةمنالشة  - -

 تفاصٌل البحث الممدم 
 
 

 

مهارة البحث عن  الب الط ٌستخدم أن -
ط المعلومات فى سٌاق المٌام بالنشا

 .البحثى.

4.1 

 5.0  لمهارات النفس حركٌة ا

    

 
استخدامها طبما لمجال مخرجات التعلم التً ٌمكن الممترحة األفعالبعض   

  االفعال الممترحة 

ٌذكر ، ٌصرح ، ٌصف ، ٌدرج ، ٌضع لائمة بـ ، ٌسمً ، ٌسجل ، ٌضع بطالة ، ٌوجز ، ٌلخص ، 
 ٌسترجع ، ٌتذكر ، ٌتعرف ، ٌخبر ، ٌكتب ، ٌعٌد االنتاج ، 

 المعرفة
 

ٌضع فً مخطط ، ٌمسم ، ٌشتك ، ٌنتمد ، ٌحسب ، ٌحلل ، در ، ٌشرح ، ٌلخص ، ٌكتب ، ٌمارن ، ٌم
ٌركب ، ٌطور ، ٌجعل ، ٌستعد ، ٌعٌد التركٌب ، ٌتعرف ، ٌخلص ، ٌشرح ، ٌتنبؤ ، ٌعدل ، ٌمدر ، 

 ٌمٌٌم ، ٌخطط ، ٌصمم ، ٌمٌس ، ٌحكم ، ٌفسر، ٌمدر  

 المهارات اإلدراكٌة
 

مهارات التعامل مع  ٌوضح ، ٌحكم ، ٌختار ، ٌعدل ، ٌظهر ، ٌستخدم ، ٌمدر ، ٌمٌٌم ، ٌعدل ، ٌحلل ، ٌسؤل ، ٌكتب 
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 اآلخرٌن و تحمل المسإولٌة

مهارات التواصل، وتمنٌة  ٌوضح ، ٌحسب ، ٌفسر ، ٌبحث ، ٌسؤل ، ٌشغل ، ٌدٌر، ٌموم ، ٌمٌم ، ٌنتمد 
المعلومات، والمهارات 

 العددٌة 

ضح ، ٌظهر ، ٌنجز ، ٌستتخدم ، ٌتالعب ، ٌشغل ، ٌستعد ، ٌنتج ، ٌرسم ، ٌضع نموذج ، ٌختبر ٌو
 ، ٌركب ، ٌجرب ، ٌعٌد التركٌب 

 المهارات النفس حركٌة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعض الفعال الممترحة  التً  ل تستخدم  كأفعال  لابلة للمٌاس عند كتابة  مخرجات التعلم :               
 

 ٌتؤمل ، ٌعظم ، ٌراجع ، ٌإكد ، بفهم ، ٌتضخم ، ٌحتفظ ، ٌعكس ، ٌفحص ، ٌموي ، ٌشجع ، ٌعمك ، ٌستكشف . 
 

عند ربطها  بؤفعال اجرائٌة  أو كمٌات معٌنة . ٌمكن أن تستخدم تلن االفعال   
 

 بعض طرق التمٌٌم الممترحة  واستراتٌجٌات التدرٌس :  
دد باالعتماد على البحوث و الممارسات الجٌدة ،  و الذي  ٌتطلب طرق متعددة ومستمرة  لتؤكد من تعلم  الطلبة ،  فان التوجه الحدٌث ٌضم ع

( : بما فً ذلن نظم أداء الطالب المعتمدة على الشبكة  العنكبوتٌة التً تطبك   Rubricو مصفوفات التمدٌر )واسع من استخدام ساللم التمدٌر أ

(  والتحلٌل . مصفوفات التمدٌر اللفظً  مفٌدة  KPI( ومإشرات األداء الرئٌسٌة ) Benchmarkمصفوفات  التمدٌر اللفظً ، المرجعٌات )

 بشكل خاص فً التموٌم النوعً.  

التمارٌر التحلٌلٌة،  تمدٌم العروض   : االمتحانات، ملف الطالب ، المماالت الطوٌلة والمصٌرة، دفتر المهمات ،   ع استراتٌجٌات التموٌم  منهاتتنو

الشات، الفردٌة والجماعٌة ، ملصمات، المجالت، دراسات الحالة،  دلٌل مختبر، تحلٌل أشرطة الفٌدٌو، تمارٌر الجماعٌة ، تمارٌر مختبر، المن

 الخطب، سجالت التعلم، تمٌٌمات األلران، التمٌٌمات الذاتٌة، أشرطة الفٌدٌو، الرسوم البٌانٌة،  العروض الدرامٌة ، الجداول، المخططات

 الرسومٌة، منتدٌات النماش، ممابالت، عمود التعلم، المالحظة ، العمل الفنً ،خرائط المفاهٌم. 

بما ٌتناسب  مع تعلم المنهاج و حاجات الطلبة و ومخرجات التعلم المستهدفة .  وتشمل طرق اختٌارها  تتنوع استراتٌجٌات التدرٌس بٌحث ٌتم

ة، التدرٌس : المحاضرة والمنالشة، مجموعات الصغٌرة ، أنشطة البحث، التمرٌن المعملً  والمشارٌع، المنالشات، ولعب الدور، دراسات  الحال

، تمدٌم العرض بشكل فردي،  العصف الذهنً ، ومجموعة متنوعة واسعة من الطالب للتدرٌب العملً   المتحدثون الضٌوف، تحفٌظ،  ، الفكاهة

 على أنشطة التعلم.
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 ل الدراسًتحدٌد الجدول الزمنً لمهام التموٌم التً ٌتم تمٌٌم الطلبة وفمها خالل الفص  - 5

طبٌعة مهمة التمٌٌم  ) كتابة ممال ، اختبار، مشروع  رلم 
 جماعً ، اختبار نهائً ، .... ( 

نسبته من التموٌم  األسبوع المحدد  له
 النهائً 

 %23  ، الثانى عشر  السابع اختبارٌن فصلٌٌن  1

فى االختبارات النهائٌة  اختبار نهائى  2
 للكلٌة 

23% 

 %13 الحادى عشر  مدم ) ٌتضمن جانب فردى وآخر جمعى (تمٌٌم للبحث الم 3

 %13 عشر  الثالث تمٌٌم الجانب العملى من الممرر  4

 %43  االختبار النهائً 5

 
 

 الممدم للطلبةاألكادٌمً  واإلرشادد  الدعم  
ة واإلرشاد األكادٌمً اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تمدٌم المشور

 الذي ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع(: -الساعات المكتبٌة –للطالب المحتاج لذلن ) مع تحدٌد ممدار الولت 
 تعد الساعات المكتبٌة لألستاذ متاحة للطالبات ) سواء فٌما ٌخص الممرر أو لمنالشة األبحاث. -
 .االلكترونًد من خالل البرٌ الطلبةالتواصل ٌومٌا مع  -

 
 
 

 مصادر التعلم  ـه
 الكتاب )الكتب ( الرئٌسة المطلوبة: .1

 . الماهرة: دار الشروق.علم حٌاة االنسان ) بٌولوجٌا االنسان (  (.1999)عاٌش زٌتون  -
 .مطابع جامعة الملن سعودالرٌاض: (. الفسٌولوجٌا العامة . 2331دمحم الخلٌفة ) -
 .الكوٌت: ذات السالسل.علم الفسٌولوجٌا  فًمة عا أساسٌات(.1911عبد الفتاح، رشدي ) -

 : لائمة بأهم المراجع ) دورٌات علمٌة ، تمارٌر . ... (  .2
- Cell metabolism 
- Cell 
- Cell biology 
- Endocrine methods 
- Endocrinology and metabolism clinics of north America 

 : دورٌات العلمٌة ، والتمارٌر ، .... ( لائمة بالكتب والمراجع التً ٌوصى بها ) ال .3

لائمة بالمراجع  اللكترونٌة  ) الموالع على الشبكة العنكبوتٌة ، موالع التواصل الجتماعً ، نظام إدارة التعلم )  .4
Blackboard  . ) 

 ة أو األنظمة . أو المعاٌٌر المهنٌ مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األلراص المضغوطة .5

 التسهٌالت والمرافك والمستلزمات -و 

ى توافر أجهزة حدد متطلبات الممرر بما فً ذلن حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المماعد فً الفصول والمختبرات ومد
 الكمبٌوتر .. الخ(

 المستوى النظرى أو العملى ، سواء على  الطلبةطالبة فً الشعبة لتسهٌل التفاعل مع  43عن  الطلبةأن ال ٌزٌد عدد  -

 المرافك التعلٌمٌة )لاعات المحاضرات والمختبرات .. الخ(: .1

 . مصادر الحاسب اللً ) جهاز عرض ، برامج ، ....( 2
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 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معٌنة حدد المتطلبات أو أرفك لائمة(: –موارد أخرى )حددها  – 3  

 

 تطوٌره عملٌاتو الدراسً الممرر تمٌٌم.   ز
 استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطلبة عن فعالٌة التعلٌم: .1

o .نماذج التمٌٌم اإللكترونً لعضو هٌئة التدرٌس 
o . نماذج تمٌٌم داخل الماعة 
o . نماذج تمٌٌم الممرر 
o . ًتمٌٌم الطلبة عبر البرٌد اإللكترون 
o . ًالتفاعل الصف 
o  فى المحاضرة األخٌرة حول طبٌعة الممرر من جمٌع جوانبه  بةالطلٌتم ذلن من خالل منالشة مع 
o  من خالل تطبٌك تموٌم الممرر ورلٌا 
o  من خالل تموٌم الممرر الكترونٌا فى البوابة االلكترونٌة للجامعة 

 
 التدرٌس إما من لبل المدرس أو المسم عملٌة  تموٌماستراتٌجٌات اخرى ل .2

o المراجع النظٌر 
o بل أعضاء هٌئة التدرٌس بنفس التخصص التغذٌة الراجعة من ل 
o .تمٌٌمات األلران 

 :  عملٌات تطوٌر التدرٌس .3
 لعضو هٌئة التدرٌس الطلبةمن خالل االطالع المستمر على تمٌٌم   -
 الدورات التدرٌبٌة التً تتٌحها الجامعة لتحسٌن مهارات التدرٌس. -

عمال الطلبة بواسطة مدرسٌن عٌنة من أ تدلٌك تصحٌحعملٌات التحمك من معاٌٌر النجاز لدى الطلبة   )مثال:   – 4
 :  مستملٌن . ،  التبادل بصورة دورٌة لتصحٌح الختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طالم تدرٌس من مؤسسة أخرى (

o  .الممارنة المستعرضة والطولٌة لدرجات الطالب 
o .ًالتمٌٌم الذات 
o .المراجع النظٌر 

 ة الدورٌة لمدى فعالٌة الممرر الدراسً والتخطٌط لتحسٌنها  :صف  إجراءات التخطٌط  للمراجع .4
 اإلطالع على الجدٌد فً هذا المجال، واالستفادة من الدراسات الحدٌثة ونتائجها فً خدمة موضوعات الممرر. -
 مراجعة الممرر ضمن المراجعة الدورٌة للبرنامج وممارنته بالمعاٌٌر المرجعٌة ومواصفات الخرٌجٌن. -
 ، وتمٌٌم مدى مالئمة النتائج النهائٌة. الطلبةر الممرر بما تتضمنه من تحلٌل نتائج فحص تمارٌ -

 
 

 _________________________________:تدرٌس الممرر الدراسً المسؤولٌن عن األعضاءاسم العضو أو 
 

 ________________    تارٌخ اكمال التوصٌف :_________________________________:التولٌع
 

_________________ العمٌد / رئٌس المسم :_________________________المستلم :_________  
 

____________________ التارٌخ :______________________________التولٌع :_________  


