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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ــة العربيــة السعىديــةالمملك  

مالهيئــــة الىطنيــــة للتقـىيــ  

 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

 

 

 

 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد األكادٌمً

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 توصٌف الممرر

 علم النفس الدوائى 
  نفس( 729) 

 
 
 

افقة مجلس القسم في جلسته ) هـ1/8/4141( بتاريخ  41مو  
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ــة العربيــة السعىديــةالمملك  

مالهيئــــة الىطنيــــة للتقـىيــ  

 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

 
 
 

 :  جامعة الملن سعود  المؤسسة التعلٌمٌة

 لسم التربٌة -كلٌة التربٌة  : الكلٌة/ المسم

 

 عنهأ. التعرٌف بالممرر  ومعلومات عامة 
 نفس    979و رلمه:   -علم النفس الدوائى   :  الدراسى  الممررورمز اسم  .1

 ساعتان 9 الساعات المعتمدة:عدد  .7

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

 أعضاء هٌئة التدرٌس :الدراسً ل عن  الممرراسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤو .4

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

 نفس  289 علم النفس العصبً لهذه الممرر)إن وجدت(: السابمةالمتطلبات  .6
 

 ال ٌوجد المتطلبات المصاحبة لهذه الممرر)إن وجدت(: .2
 

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

 نمط التدرٌسً الحدد . 9
 

     لمئوٌة ؟ كم النسبة ا                                             أ.                 لاعة المحاضرات
 

 كم النسبة المئوٌة ؟                  االتصال التفاعلى عبر االنترنت () الطرٌمة التمٌلدٌة و بٌن دمجمب.               ال
 

     كم النسبة المئوٌة ؟              م االلكترونً                                ج.                التعل
 

      كم النسبة المئوٌة ؟                                                          المراسلة  د.              
 

 كم النسبة المئوٌة  ؟                                       هـ.               أخرى                                                    
 
  

 ملحوظات:
 

60

% 

20 

20 
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ــة العربيــة السعىديــةالمملك  

مالهيئــــة الىطنيــــة للتقـىيــ  

 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

 

 ممررب   أهداف ال
ما الهدف الرئٌسً للممرر ؟ . 1  

ٌهدف الممرر إلى تفسٌر السلون اإلنسانً من خالل التغٌرات البٌوكٌمٌائٌة الدماغٌة عند استخدام األدوٌة النفسٌة، بمعنى 
لذلن هدفت المادة للتعرٌف باألدوٌة النفسٌة وكٌف ٌمكنها أن تإثر على  إضافةكٌف ٌفهم السلون عبر الدواء النفسً، 

لجوانب النفسٌة. وٌحتوي الممرر موضوعات تعرٌفٌة أساسٌة لمعرفة عمل األدوٌة النفسٌة، مثل الحدٌث عن النالالت ا
العصبٌة ومستمبالتها ذات العاللة بعمل األدوٌة النفسٌة، والتعرٌف بعلم الدواء والمصطلحات الدوائٌة كالتحمل واإلعتمادٌة 

لى فهم آلٌة كٌفٌة تؤثٌر الدواء فً الجسم )دٌنامٌكٌة الدواء(  وكٌف تؤثٌر الجسم واإلدمان ومإشر األمان وغٌرها، عالوة ع
على الدواء )حركٌة الدواء(. وركز الممرر على استعراض األدوٌة النفسٌة على وجه التفصٌل، وٌتناول كل من أدوٌة 

اتها، وأدوٌة الذهان وتصنٌفاتها، كما اهتمت وتصنٌفاتها، وأدوٌة الملك وتصنٌف االكتئابًوتصنٌفاتها، وأدوٌة الهوس  االكتئاب
 األخصائًبشكل مختصر عن الخطة العالجٌة الدوائٌة فً عالج تلن االضطرابات النفسٌة، وهذه المعلومات تزٌد من رابطة 

  النفسً بالمرٌض الذي ٌتعاطى األدوٌة النفسٌة كما ٌزٌد عاللته بالطبٌب النفسً ضمن العٌادة النفسٌة
 

الستخدام المتزاٌد )مثل ؟  الدراسً ٌتم تنفٌذها فً الولت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن الممرر أٌة خطط ازبإٌجصف .7
 .(  الدراسة مٌدانً المحتوى نتٌجة بحوث جدٌدة فً ف اتتغٌٌرال، استخدام النترنت كمراجع ، أو لتمنٌة المعلومات 

 

 

فً الستمارة المستخدمة فً النشرة  عام توصٌف مالحظة : ٌنبغً إرفاق(  الدراسً الممرر ج. توصٌف
 التعرٌفٌة أو الدلٌل ( 

 المؤشرات الستراتٌجٌات المتبعة وجه التطوٌر -1

موضوعات  -1
 الممرر

 
 

 
 

 
 

بحث مسحً عن األدوٌة النفسٌة األكثر  بإجراءلٌام الطلبة   -1
 استخداماً.

ة التعود على لراءة النشرات الملحمة بعلب األدوٌة النفسٌ -9
 ومعرفة العناوٌن الرئٌسٌة فً النشرات.

ممابالت مٌدانٌة مع للمرضى الذٌن ٌتناولون أدوٌة نفسٌة  -2
 وعرفة اآلثار المفٌدة واآلثار الجانبٌة.

عمل بحث مٌدانى عن مدى االدمان على التدخٌن والمواد  -4
 المخدره .

 تعلم مهارة تصنٌف عٌنات من األدوٌة النفسٌة.  -5
 ٌارة مٌدانٌة لمصانع األدوٌة.امكانٌة ز -6
حضور ورش تعلٌمٌة عن األدوٌة النفسٌة تعمد بكلٌة الطب  - 7

 أو الصٌدلة.

 باألدوٌةمدى المام الطلبة   -1
 النفسٌة وتؤثٌراتها العالجٌة والنفسٌة .

اظهار مهاره التعامل مع  -9
نوعٌة الدواء وتحدٌد كٌفٌة استخدامه و 

 الزمنٌة الخاصة بالتعاطى . الفترة
االستفادة من هذا الممرر فى  -2

التدرٌب المٌدانى ) المسارات التى 
 ٌشرف علٌها المسم (

 
 
 
 
 
 
 
  

 االعتماد على أسالٌب التعلم الفعال .   أسالٌب التدرٌس-9
 آلٌات العصف الذهنى.

 استخدام آلٌة التغذٌة الراجعة.
المنالشه خالل المحاضرة من خالل أسئلة ٌتم عرضها لمشكلة 

 ما . 
 ...الخ(  animation–تخدام فنٌات السمع بصرٌة)أفالم اس

مدى تجاوب الطلبة  مع هذا النظام من 
 التدرٌس 

زٌادة نسبة المشاركات أثناء 
 المحاضرات .

تغٌر مستوٌاتهم فى االختبارات 
 التحرٌرٌة 
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ــة العربيــة السعىديــةالمملك  
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المرفك مع كتاب علم النفس الدوائً   DVDمثل اإلطالع على 
 لمشاهدة التجارب الدوائٌة وكٌفٌة عمل األدوٌة النفسٌة.

المرفك مع المرجع ألجل تصنٌف   DVDاإلطالع على 
 األدوٌة النفسٌة.
الصحٌح  ألجل التعرف على النطك DVDاإلطالع على 
 لألدوٌة النفسٌة.

  power pointاستخدام عروض 
 (  internet   استخدام شبكة المعلومات ) 

  الذاتًاستخدام مهارات التعلم 

ى التمارٌر الممدمة من مدى التحسن ف
 الطلبة. 

مدى التزام الطلبة  فى تمدٌم الواجبات 
 والتكلٌفات فى األولات المحددة .

تمدٌم مجموعة  من األسئلة  المتنوعة أثناء و نهاٌة  --1  عملٌات التموٌم-3
 المحاضرة للولوف على جوانب الموه والضعف لدى الطالبة .

النفسٌة والسإال عن احضار عٌنات فارغة من االدوٌة —9
 تصنٌفاتها. 

الى العربٌة تخص  االنجلٌزٌةترجمة ممالة بسٌطة من اللغة  4
 موضوع المحاضرة ) عمل جماعى (

_السإال عن مدى متابعة ما ٌنشر فى وسائل االعالم وشبكات 5
 النفسٌة وكتابة تمرٌر عنها .  األدوٌةالمعلومات حول 

التحسن فى االختبارات الفصلٌة -1
 تعددة .الم
عن  تمدٌم عروض وتمارٌر متمٌزة-9

 المشروعات البحثٌة .
مراجعة ملف انجاز الطلبة  والحكم -2

 بجودته .
 

 
مهارات الطالب  -4

 الخرٌج

 
إلمام األخصائً النفسً بمدى تؤثر المرٌض باألدوٌة النفسٌة -1

 النفسٌة . لالختباراتعلى إنجازه 
 ه ومدة العالج .معرفة المواد الفعالة فً الدواء وجرعت -9
 معرفة اآلثار الجانبٌة للدواء وأعراض التسمم. -4
معرفة المواعد التى تحكم استخدامها والتحذٌرات الخاصة  -5

 بها.
متابعة الحاالت التى ٌتعامل معها وترصد استجابة المرٌض  -6

  لهذا العالج سواء بالسلب أو االٌجاب.
تٌر فً األدوٌة بدورات وبرامج ماجس االلتحاقالتفكٌر فً —7

 النفسٌة.

 
انجاز ملف ٌحتوى على مجموعة من 

 األدوٌة النفسٌة 
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 الموضوعات  – 1

 ساعات التصال عدد األسابٌع الموضوع 

 مدخل لعلم النفس الدوائً 
 الفرق بٌن علم النفس الدوائً واألدوٌة النفسٌة.
 لماذا ٌدرس طالب علم النفس األدوٌة النفسٌة.

من ٌتولى صرف األدوٌة النفسٌة، الطبٌب النفسً، 
 الصٌدلً األخصائً النفسً.

1 9 

 ممدمة فً علم األدوٌة
 تعرٌف الدواء. 

 األدوٌة التً لها أصول نباتٌة.

 تسمٌات األدوٌة 

 طرق تناول العمار.   

مصطلحات دوائٌة )االعتماد، األعراض الجانبٌة، 
ة، التحمل، االنسحابٌ األعراضالسمٌة،  األعراض

االستجابة الكاذبة، االدمان، إجازة الدواء، التشارن 
 والتنافر الدوائً، 

 منهجٌة البحوث الدوائٌة

 حركٌة الدواء ودٌنامٌكٌة عمل الدواء

 المراحل التً ٌمر بها العمار : 

 االخراج . -االنتشار، االستمالب  – االمتصاص 

  . كٌفٌة عمل العمار 

  خصائصها  –تركٌبها  –المستمبالت   

 . آلٌة عمل العمار 

  انجذاب الدواء 

 .تخصصٌة الدواء 

  . االرتباط المعكوس وغٌر المعكوس 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 المشبن العصبً و العمار   
 تشرٌح المشتبن العصبً . 

 خطوات النمل المشبكى 

عاللة الجهاز العصبً السمبثاوي والنظٌر سمبثاوي 
 باألدوٌة

 لالت العصبٌة ومستمبالتهاالنا

التوازن والتضاد فً عمل النالالت العصبٌة ومدى تؤثٌر 

9 4 
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 ذلن على األدوٌة النفسٌة.

 أدوٌة االضطرابات النفسٌة
 ممدمة فً االضطرابات النفسٌة

 االكتئاب
 االكتئابأسالٌب عالج 

  االكتئابمضادات 
 االكتئابالخطة الدوائٌة لعالج 

 
9 
 

 
4 

 الملك 
 على ضوء النالالت العصبٌة الملك

 مضادات الملك
 BDZالمهدئات غٌر التابعة 

 BDZالمهدئات التابعة 
 العالج الدوائً حسب نوع الملك

1 
 

9 

 الهوس االكتئابً
 مثبتات المزاج

1 9 

 الفصام 
 تعرٌف الفصام
 أنماط الفصام

 العالج الدوائً للفصام
 مضادات الذهان 

 الخطة العالجٌة الدوائٌة للفصام

1 9 

 مجموعات دوائٌة 
 المسكنات

 المنومات والمهدئات
 المنشطات 

 )المشنجات، المنشطات الحركٌة، المهلوسات(
 مضادات الصرع

 أدوٌة التبنٌج

9 4 

 9 1 مراجعة

 

 .   مكونات الممرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس والمعتمدة لكل فصل (:  7

دلٌل  المحاضرة  
 توجٌهً

 المجموع  أخرى  ختبر م تدرٌب عملى

 23     23 عدد ساعات التدرٌس

 23     23 عدد الساعات المعتمدة 

 

تحدٌد استرتٌجٌات التدرٌس لمخرجات التعلم للممرر الدراسى فى ضوء مجالت تعلم الطار الوطنى للمؤهالت   -4
 واسالٌب تموٌمها .

راتٌجٌات التدرٌس بطرٌمة تتناسب فٌما بٌنها ،  بحٌث ٌتم  التولٌف تربط المخرجات التعلمٌة للممرر ،و طرق التمٌٌم ، واست
 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 
ه المخرجات عن ثمانٌة والتً ترتبط فً مجال واحد أو أكثر من المجاالت الخمسة كل مجال رئٌسً وعادة ال ٌتجاوز عدد هذ
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 واالعـــتــمـــبد األكــبديــمــــي

.  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 . 

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

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

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

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

.  ولفا لطبٌعة الممررال ٌشترط بان تتضمن جمٌع المجاالت  فً مخرجات الممرر    
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وطرق التمٌٌم 
 للممرر  

استراتجٌات 
التدرٌس 
 للممرر  

 مجالت التعلم فً الطار الوطنً للمؤهالت 
 ومخرجات التعلم للممرر 

 

 1.0 المعرفة

المحاضرة  االختبارات
 والمنالشة

دوٌة النفسٌة وكٌف ٌمكنها أن تإثر على الجوانب ألأن ٌتعرف الطالب على ا -
النفسٌة. وٌحتوي الممرر موضوعات تعرٌفٌة أساسٌة لمعرفة عمل األدوٌة 

 النفسٌة

 . األدوٌة النفسٌة على وجه التفصٌل أن ٌتذكر الطالب -

 

1.1 
 
 
1.2 

 2.0 المهارات اإلدراكٌة

تمدٌم 
العروض 
الفردٌة 
 والجماعً

السلون اإلنسانً من خالل التغٌرات البٌوكٌمٌائٌة الدماغٌة عند الطالب  أن ٌفسر العصف الذهنً
 استخدام األدوٌة النفسٌة

2.1 

 3.0  مهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة،

.الخطة العالجٌة الدوائٌة أن ٌخطط الطالب ألعداد   المنالشات، ملف الطالب  
 

3.1 

، والمهارات العددٌةمهارات التواصل، وتمنٌة المعلومات    

 4.1 ان ٌضع الطالب لائمة  بؤهم األدوٌة النفسٌة .  أنشطة البحث ملف الطالب

   المهارات النفس حركٌة 

   5.1 

استخدامها طبما لمجال مخرجات التعلم التً ٌمكن الممترحة بعض االفعال  

  االفعال الممترحة 

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

 المعرفة
 

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

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

 المهارات اإلدراكٌة
 

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

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

 العددٌة 

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

 المهارات النفس حركٌة 
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 تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التموٌم التً ٌتم تمٌٌم الطلبة وفمها خالل الفصل الدراسً  - 5
  

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

 نسبته من التموٌم النهائً  األسبوع المحدد  له

 %15 5 1شهري اختبار   1

 %15 7 9ي شهراختبار 9

 %15 13 تصنٌف االدوٌةنشاط   2

 %15 11 االدوٌة اختبار شفهً فً لراءة   4

 %43 16 اختبار نهائً 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
جات التعلم :كتابة  مخر للمٌاس عند لابلة  كأفعالبعض الفعال الممترحة  التً  ل تستخدم    

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

 
و كمٌات معٌنة . أ اجرائٌة  بؤفعالٌمكن أن تستخدم تلن االفعال عند ربطها    

 
  التدرٌس :  واستراتٌجٌاتبعض طرق التمٌٌم الممترحة  

ث و الممارسات الجٌدة ،  و الذي  ٌتطلب طرق متعددة ومستمرة  لتؤكد من تعلم  الطلبة ،  فان التوجه الحدٌث ٌضم عدد باالعتماد على البحو

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

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

 بشكل خاص فً التموٌم النوعً.  

ٌة،  تمدٌم العروض التمارٌر التحلٌل  : االمتحانات، ملف الطالب ، المماالت الطوٌلة والمصٌرة، دفتر المهمات ،   تتنوع استراتٌجٌات التموٌم  منها

ات، الفردٌة والجماعٌة ، ملصمات، المجالت، دراسات الحالة،  دلٌل مختبر، تحلٌل أشرطة الفٌدٌو، تمارٌر الجماعٌة ، تمارٌر مختبر، المنالش

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

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

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

نالشة، مجموعات الصغٌرة ، أنشطة البحث، التمرٌن المعملً  والمشارٌع، المنالشات، ولعب الدور، دراسات  الحالة، التدرٌس : المحاضرة والم

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

 على أنشطة التعلم. 
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 الممدم للطلبةاألكادٌمً  واإلرشادد  الدعم  
األكادٌمً للطالب  اإلجراءات أو الترتٌبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هٌئة التدرٌس من أجل تمدٌم المشورة واإلرشاد

 الذي ٌتواجد فٌه أعضاء هٌئة التدرٌس فً األسبوع(: -الساعات المكتبٌة –المحتاج لذلن ) مع تحدٌد ممدار الولت 

 
 
 
 
 
 
 

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

 لمرجع األساسً(. دار زدنً.(.علم النفس الدوائً واألدوٌة النفسٌة لألخصائٌٌن النفسٌٌن )ا9311خالد الخمٌس ) -1
 (. الطب النفسً. الكوٌت: دار الملم.1979عزت، دري حسن) -9
 (.معجم علم النفس الدوائً. دار الهالل.1994النابلسً، دمحم ) -3

 : لائمة بأهم المراجع ) دورٌات علمٌة ، تمارٌر . ... (  .7

 ألردنى مركز الكتب ا  1989ن و د. رٌاض عوض   العمالٌر المإدٌة لإلدمان  روبرت ل .دٌبونت  ترجمة د. ولٌد التر-1 -

  9311علم النفس الدوائً واألدوٌة النفسٌة خالد الخمٌس، دار زدنً  -4
 1996مدخل الى علم األدوٌة النفسٌة : سامى عبد الموى ، مكتبة النهضه ،  -5

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

1- Feldman , R. ,Meyer ,J.& Quenzer , L. (1997) Principles of 
Neuropsychopharmacology , Sunderland & Associates ,Mass.US. 

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

http://www.bafree.net/arabneuropsych/ 

http://www.bafree.net/arabneuropsych/
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 أو المعاٌٌر المهنٌة أو األنظمة .  مواد تعلم أخرى مثل البرامج التً تعتمد على الكمبٌوتر أو األلراص المضغوطة .5

Child Neuropsychology Services 

Pediatric Neuropsychology 

The Syndrome of Nonverbal Learning Disabilities 

Epilepsy and learning disability  

    http://www.aiinc.ca/applications/cnkbs.html 

 http://www.neuropsychologycentral.com/interface/content/links/page_material/pediatric/pediatric_links.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التسهٌالت والمرافك والمستلزمات -و 

 
عد فً الفصول والمختبرات ومدى توافر أجهزة حدد متطلبات الممرر بما فً ذلن حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المما

 الكمبٌوتر .. الخ(.

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

 
 لاعات المحاضرات والمختبرات

 

 
. مصادر الحاسب اآللً ) جهاز عرض ، برامج ، ....( 7  

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

 

 

 
 
 
 

http://www.childneuropsych.org.uk/
http://pediatricneuropsychology.com/
http://www.bafree.net/arabneuropsych/nonverbal_learningdysability.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/epilepsy_and_learning_disability.htm
http://www.bafree.net/arabneuropsych/epilepsy_and_learning_disability.htm
http://www.aiinc.ca/applications/cnkbs.html
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 تطوٌره وعملٌات الدراسً الممرر تمٌٌم.   ز

 
 استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطلبة عن فعالٌة التعلٌم:  .1

 استراتٌجٌات الحصول على نتائج الطالب وفعالٌة 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  

 
 استراتٌجٌات اخرى لتموٌم عملٌة التدرٌس إما من لبل المدرس أو المسم  .7

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

 
 عملٌات تطوٌر التدرٌس :   .3
انعماد  الندوات والمإتمرات التً تتناول احدث الدراسات فً مجال علم النفس الكلٌنٌكً، تملٌل أو الغاء االعمال  .1

االدارٌة التً تموم بها عضو هٌئة التدرٌس لٌتسنى لها الولت لتطوٌر مهاراتها و مناهجها التً تدرسها، و اعطائها 
 ث فً مجال تخصصها .الفرصة لعمل ابحا

تمدٌم ورش عمل مستمرة حول أسالٌب التعلٌم الحدٌث و استخدام األجهزة المختلفة بجانب استخدام الحاسب و  .9
 . والتمنٌات الخاصة بالعرض 

 التعلٌم الفعال .2
 التفاعل بٌن لسم علم النفس و لسم الطب النفسً  وعلوم التغذٌة وانعماد ندوات ومحاضرات مشتركة . .4

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

o  .الممارنة المستعرضة والطولٌة لدرجات الطالب 
o ذاتً.التمٌٌم ال 
o .المراجع النظٌر 

 صف  إجراءات التخطٌط  للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة الممرر الدراسً والتخطٌط لتحسٌنها  : .5
 المنالشة المستمرة الستراتٌجٌات التدرٌس والتمٌٌم للممرر ووضوع التراحات لتحسٌنها .-
 كتابة تمارٌر فصلٌة عن الممرر .-

 
____________________الممرر الدراسً _____________ عن تدرٌسالمسؤولٌن  األعضاءسم العضو أو ا  
 

______________    تارٌخ اكمال التوصٌف :_______________________التولٌع____________  
 

_______________ العمٌد / رئٌس المسم :_________________________المستلم :___________  
 

_____________ التارٌخ :________________________________التولٌع :_____________  


