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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري    إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اليوجد 

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 اليوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 45 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 ساعات االتصال 

 30 محاضرات 1

 15 إستوديو أو معمل  2

 0 إضافية دروس  3

 0 تذكر( )ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى* 

 15 ساعات االستذكار  1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة  3

 0 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 ( )تذكرأخرى  5

 30 اإلجمالي 
، ويشرمل للر : جميرع أنشرطة الرتعلم، مثرل: سراعات االسرتذكار، للمقرررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسهم في تحقيق مخرجات التعلم *  

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 

 لمقرر: العام لوصف ال. 1

 

يتم التركيز على األجهزة واألعضاء لات العالقة بالسلوك البشري فيما عدا الجهاز العصبي الذي يدّرس بشكل تفصيلي في  

مقرر علم النفس العصبي، كما أن هذا المقرر يتطرق لبعض االضطرابات النفسية والعضوية الناتجة من اختالالت بعض 

 ائن البشري، مع وجود تجارب وتدريبات في معامل علم النفس الحيويالوظائف العضوية داخل جسم الك 

 

 :الهدف الرئيس للمقرر. 2

النشاطات يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأسس ووظائف األعضاء المختلفة ألجهزة الجسم  مع التطرق الى آليات 

 .   االساسية لهذه األجهزة

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعارف 1

 7ع .يوالوظيف  يالجسم  على المستويين التشريح يعلى خصائص الوحدة البنائية األساسية ف  يتعرف 1.1

 4ع ، والعالقة بينهما ، وآليات احساسات الجسم.  واإلدراك من المنظور الفزيولوجى اإلحساسيفهم   1.2

  المهارات 2

 4م يالفيزيولوجمفاهيم اإلحساس واإلدراك من المنظور  يقارن 2.1

االضطرابات النفسية والعضوية الناتجة من اختالالت بعض الوظائف العضرروية داخررل جسررم يقيم   2.2

 الكائن البشري

 1م

2 

  الكفاءات 3 

 1ك  وجود تجارب وتدريبات في معامل علم النفس الحيويمع  املهنية  يتفهم املسؤوليات 3.1

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 12 الفصل األول : تركيب الخلية وعملياتها الحيوية ، مع نبذة عن علم وظائف األعضاء 1

 9 الفصل الثاني : الغدد الصماء وعالقتها بالسلوك اإلنسانى 2

 9 الفصل الثالث : االحساس واالدراك ) العالقة بينهما ، فزيولوجية االحساسات األساسية ( 3

 3 الفصل الرابع : الية الحركة  4

5 
، االخصاااب ، دراسااات   الفصل الخااامس : الساالوك الجنسااى ) الجهاااز التناساالى الااذكر  واالنثااو 

 التوائم ، االضطرابات العضوية والنفسية المتعلقة بالجهاز التناسلى (

9 

 3 الفصل السادس : مفهوم التوازن الداخلى ) من خالل مفاهيم الشرب ، التغذية ، العطش (  6

 45 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 يعلى خصائص الوحدة البنائية األساسية فرر   يتعرف

 .يوالوظيف  يالجسم  على المستويين التشريح

 المحاضرات -

والمشررررراركات المناقشرررررات -

 الصفية

 

 االختبارات

 

1.2 

واإلدراك من المنظررور الفزيولرروجى   اإلحساسيفهم  

 ، والعالقة بينهما ، وآليات احساسات الجسم. 

 المحاضرات -

المناقشرررررات والمشررررراركات -

 الصفية

 

 االختبارات

 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
مفرراهيم اإلحسرراس واإلدراك مررن المنظررور  يقررارن

 يالفيزيولوج

التعلم التعاوني والمناقشات 
 الجماعية 

 

تقويم األداء في  -

 االختبارات. 

 

االضررطرابات النفسررية والعضرروية الناتجررة مررن يقيم   2.2

اخررتالالت بعررض الوظررائف العضرروية داخررل جسررم 

 الكائن البشري

التعلم التعاوني والمناقشات 
 الجماعية 

 

تقويم األداء في  -

 االختبارات. 

 

    

 الكفاءات  3.0

وجرررود تجرررارب مرررع  المهنيرررة يرررتفهم المسررر وليات 3.1

  وتدريبات في معامل علم النفس الحيوي
 تقييم الممارسات العملية التجارب العلمية

  

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
السابع ، الثررانى  اختبارين فصليين 

 عشر  

40% 

 %10 الحادى عشر  تقييم للبحث المقدم ) يتضمن جانب فردى وآخر جمعى ( 3

 %10 الثالث عشر  تقييم الجانب العملى من المقرر  4

 %40  االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب  

 يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:الذي  -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآلتي:

يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية والنظام األكاديمي  •

العمل المتاحة للتخصص، كما يتابع المرشد عملية التسررجيل وينرراقه فيهررا الطالررب إلبررداء مبررررات الحررذف   ومجاالت

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة وفق كل حالة. •

تضمن هيكل الكلية وحدة لإلرشاد األكاديمي، ويوجد دعم ومتابعررة كررذل  مررن عمررادة شرر ون الطررالب بشررأن االرشرراد ي •
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 األكاديمي والمهني.

يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة ش ون الطررالب  •

 الستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها.وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم ا

ويوجد بالجامعة كذل  وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة ش ون الطالب، وتعمل الكلية كررذل  علررى الرردعم االجتمرراعي  •

 من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة.

ولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقررات التي درسررها الطالررب، تت •

وتقلرريص الفجرروة بينهررا وبررين السررياق الحقيقرري للتطبيررق، وسرريتبنى البرنررامج مفهرروم الخبرررات الميدانيررة الترري سررترتبط 

 الميدانية.بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب 

 كما يخصص عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب. •

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 الشروق.(. علم حياة االنسان ) بيولوجيا االنسان ( . القاهرة: دار 1999عايه زيتون ) -

 (. الفسيولوجيا العامة . الرياض: مطابع جامعة المل  سعود.2001محمد الخليفة ) -

 (.أساسيات عامة في علم الفسيولوجيا .الكويت: لات السالسل.1988عبد الفتاح، رشدي )

 المساندةالمراجع 

 
- Cell metabolism 
- Cell 
- Cell biology 
- Endocrine methods 

- Endocrinology and metabolism clinics of north America 

  اإللكترونية المصادر 

 ال يوجد   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

طالبة في الشعبة لتسهيل التفاعل مع الطلبة ،   40أن ال يزيد عدد الطلبة عن 

 سواء على المستوى النظرى أو العملى

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية، السبورة  ، جهاز عرض البيانات )

 جهاز عرض البيانات

 تجهيزات المعامل تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت ون المقيم مجاالت التقويم 

مخرجات  من المقرر للتحققتقرير 

 التعلم
 ولج تقرير المقرر نم عضو هيئة التدريس

 المقرر التدريس ومنسقأعضاء هيئة  فاعلية التدريس  

نقاش جماعي تقويمي غير مباشر: 

تطبيق بعض  ل وتقرير نهائي

 (Lesson Study)استراتيجيات  

لتطوير األداء في المقرر وتقويم نتائج  

 التطبيق وتطويرها. 

 تحليل نتائج الطالب  أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق   مدى تحقق مخرجات التعلم.



 

 
7 

 يم قيطرق الت ون المقيم مجاالت التقويم 

 المقرر

مستوى تعلم الطالب في المقرر، ومدى 

 تحقق مخرجات التعلم.
 آراء الطالب حول المقرراستطالع   الطالب

تقويم سير التدريس في المقرر أثناء 

الفصل الدراسي، ومدى تحقق مخرجات 

 التعلم.

أعضاء هيئة التدريس للمقرر مع منسق  

 المقرر

ونقاشات تطويرية مستمرة،  لقاءات 

وزيارات متبادلة بين أعضاء هيئة 

التدريس في القاعات الدراسية  

 Peer Review)واستشارة النظراء 

in Teaching) 

 
  

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشرمباشر وغير )يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


