جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :علم النفس
المرحلة :
اسم المحاضر الثالثي :نغم هادي حسين
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل :كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم
البريد االلكتروني

نغم هادي حسين
naghmhadi@gmail.com

اسم المادة

عمم النفس الفسيولوجي

مقرر الفصل

المرحمة الرابعة

اهداف المادة

تعريف الطمبة بالموضوعات االساسية في عمم النفس الفسيولوجي
والعوامل البيولوجية المختمفة المؤثرة عمى السموك االنساني

التفاصيل االساسية لممادة

مدخل الى عمم النفس الفسيولوجي  ،األسس العضوية والعصبية ألجهزة الجسم ،الجهاز العصبي

،الغدد الصماء  ،االساس الفسمجي لمدوافع واالنفعاالت ،سيكولوجية االبصار ،سيكولوجية السمع ،

سيكولوجية الشم والتذوق (االحساس الكميائي) سيكولوجية الحواس الجمدية  ،سيكولوجية الغذاء
،سيكولوجية النوم واليقظة.

الكتب المنهجية

األسس الوراثية والعصبية لمسموك االنساني  .تأليف عمي عبد الرحيم و
نغم هادي حسين 3102،
عمم النفس الفسيولوجي  .تأليف عكاشة أحمد .3112

المصادر الخارجية
الفصل االول

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

 01درجة

الواحبات الصفية
 3درجة

امتحان الفصل
الثاني

01درجة

الواجبات الصفية
3درجة

االمتحان النهائي
01درجة

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة

1
7
3
4
5
6

9/72انى 11/1
11/4انى 11/8
11/11انى11/15
11/18انى 11/77
11/75انى11/79
11/1انى11/5
11/8انى11/17
11/15انى11/15
11/77انى 11/76

2
8
9
11
11
17
13
14
15
16

11/79انى17/3
17/6انى17/11
17/13انى17/12
17/71انى17/74
17/72انى17/31
1/3انى1/2
1/11انى1/14
1/12انى1/ 71
1/74انى1/78
1/31انى7/4

مقدمة
الخلية العصبية
االعصاب والتشابك العصبي
النواقل والمرسالت العصبية
الحبل الشوكي
اصابة الحبل الشوكي
الدماغ واقسامه
الدماغ وعالقته بالعمليات العقلية
الدماغ والمعرفة
الدماغ واللغة
الدماغ والدكاء
الدماغ واالنفعال
الدماغ والذاكرة

12
18
19
71

7/71انى7/75
7/78انى3/3
3/6انى3/11
3/13انى3/12

71
77
73
74
75
76
72

3/71انى3/74
3/72انى3/31
4/3انى4/2
4/11انى4/14
4/12انى4/71
4/74انى4/78
5/1انى5/5

78
79
31

5/8انى5/17
5/15انى5/19
 5/77انى 5/76

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

ايتحبنبت انفصم االول

عطهة نصف انسنة

توقيع االستبر :

الجهاز العصبي والمحيطي واقسامه
مقدمة في الجهاز الغدي
الغدد القنوية
عطلة نصف السنة
المكون الفسيولوجي لالنفعاالت
الدافعية
االسس الفسيولوجية للدافعية
الميكانزمات الفسيولوجية لدافع الجوع
سيكولوجية االبصار
سيكولوجية السمع
سيكولوجية الشم والتدوق والحواس الجلدية
سيكولوجية النوم واليقضة
امتحان الفصل الثاني
توقيع انعًيذ :

الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم النفس
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :نغم هادي حسين
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل :

المادة
العلمية

المالحظات

جمهورية العراق

الجامعة :القادسية
الكلية :االداب
القســم :علم النفس
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :نغم هادي حسين
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل :كلية االداب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
االسم
البريد االلكتروني

نغم هادي حسين
naghmhadi@gmail.com

اسم المادة

عمم النفس البيئي

مقرر الفصل

المرحمة الثانية

اهداف المادة

تعريف الطمبة بالمفاهيم االساسية في الموضوع والجوانب السموكية لمبيئة

التفاصيل االساسية لممادة

تأثي ارً وتأث ارً وكيفية تعديل السموك نحو البيئة ليكون أكثر ايجابية

مدخل الى عمم النفس البيئي  ،االدراك البيئي ،نظريات البيئة والسموك  ،التأثيرات السموكية

لمضوضاء ودرحة الحرارة وثموث الهواء والرياح ،االزدحام والكثافة السكانية ،التكيف لممألوف وغير
المألوف  ،المجال الشخصي ،المجال المكاني ،أساليب معالجة المشكالت البيئية

الكتب المنهجية

أنتقاء المادة العممية من مصادر متعددة ذات صمة بالموضوع.
.0
 .3عمم البيئة  .تأليف حسين السعدي 3111

األنسان والبيئة  .تأليف يوسف الفضل .3112

المصادر الخارجية

الفصل االول

تقديرات الفصل

معمومات اضافية

الواحبات الصفية

امتحان الفصل

الواجبات الصفية

االمتحان النهائي

الثاني
 01درجة

 3درجة

01درجة

3درجة

01درجة

جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :اآلداب
القســم  :علم النفس
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :نغم هادي حسين
اللقب العلمي  :أستاذ مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة الخطة التدريسية لممادة

1
7
3
4
5
6
2
8
9
11
11
17
13
14
15
16

9/72انى 11/1
11/4انى 11/8
11/11انى11/15
11/18انى 11/77
11/75انى11/79
11/1انى11/5
11/8انى11/17
11/15انى11/15
11/77انى 11/76
11/79انى17/3
17/6انى17/11
17/13انى17/12
17/71انى17/74
17/72انى17/31
1/3انى1/2
1/11انى1/14
1/12انى1/ 71
1/74انى1/78
1/31انى7/4

يذخم انى عهى اننفس انبيئي
االدراك انبيئي
االتجبهبت وانتنبؤ ببنسهوك
نظريبت انبيئة وانسهوك

12
18
19
71
71
77
73
74
75
76
72
78
79
31

7/71انى7/75
7/78انى3/3
3/6انى3/11
3/13انى3/12
3/71انى3/74
3/72انى3/31
4/3انى4/2
4/11انى4/14
4/12انى4/71
4/74انى4/78
5/1انى5/5
5/8انى5/17
5/15انى5/19
 5/77انى 5/76

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

انتأثيرات انسهوكية نهضوضبء
االزدحبو وانكثبفة انسكبنية

ايتحبنبت انفصم االول

عطهة نصف انسنة

توقيع االستبر :

انتكيف نهًأنوف وغير انًأنوف انًجبل
انشخصي

انًجبل انًكبني
انعبء انبيئي
انضغوط انبيئية
أسبنيب يعبنجة انًشكالت

ايتحبٌ انفصم انثبني

توقيع انعًيذ :

المالحظات

