
 

 

 
 

 
 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 د . عمار عوض فرحان االسم
 frahan.ammar@yahoo.com البريد االلكتروني

 الفسيولوجيعلم النفس  اسم المادة
 / المرحلة الثالثةاالولالدراسي الفصل  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 ونشددد  ع وعه تدددع  دددالبلو  اال دددر  الفسددديولوجيالهددددف مدددا هددد ت المدددادة  بريدددل ال الددد   بلدددم الدددنفس 
 عنددد القيددا   دد   سددلوط او نشدداح عقلددي او حر ددي  ق عملددعائددوفسددلجة الجهدداز البصددبي  و ر جاال ددع وم

 ةواهم مواضيبع البلمي وفسلجة اعضاء الجسم االنسان اال ر 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 ,وعه تع  البلو  اال ر  الفسيولوجيالتبريل  بلم النفس  فصول الفصل االول ستة  تكون المادة ما 

والحواس  الشخصية فيو  ثيرها  فسلجة الغدد الثالث , و نسانفسلجة الجهاز البصبي لإلالثاني يتناول و 
الفصل الخامس النو  , و فسلجة  االنفباالت والبوا لوالفصل الرا ع , وفسلجة السلوط البدواني

 والبقلية ةالفصل السادس فسلجة االمراض النفسي, و ونظريا ع
  2002مص فى حسيا  اهي     ليل  الفسيولوجيعلم النفس جع في المر   الكت  المنهجية

 2002    6986احمد عبد الخالق    ليل  الفسيولوجيعلم النفس رات في ضمحا  المصادر الخارجية
 

  قديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

40% - - - 60% 
 

 يةمبلومات اضاف
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبارالجامبة :
  لية التر يع للبلو  االنسانية الكلية :
 البلو  التر وية والنفسيةالقسددم :
 ةالثالث المرحلة :

 د. عمار عوض فرحان اسم المحاضر الثهثي :
 مدرس اللق  البلمي :
 د تورات المؤهل البلمي :
  سم البلو  التر وية والنفسية مكان البمل  :



 

 

 
 

 

 

 
 جدول الدروس االسبوعي
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 المهحظات المادة البلمية المادة النظرية التاريخ

      ورت–  بريفة – الفسيولوجي النفس علم 60/ 65 6
   الجهاز البصبي 60/  22 2
   ةشتبا يوالمبا ر اإل ةالبصبي ةالخلي 60/  29 3
   الجهاز البصبي المر ز   66/ 5 4
   الجهاز البصبي المحي ي 66/ 62 5
   فسلجة الغدد 66/  69 6
   الحواس 66/  26 7
   فسلجة البدوان  62/ 3 8
   النو  62/  60 9
   نظريات النو  62/  67 60
   االنفباالت  و بيبتها 62/  24 66
   الجهاز االنفبالي  62/  36 62
   ةوالبقلي ةاالمراض النفسي 6/ 7 63
   القلق 6/ 64 64
   اال تئاب 6/  26 65
   الشزفرينيا 6/  28 66

 ع لة نصل السنة
  و يع البميد :       و يع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 لميوزارة التعليم العالي والبحث الع

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامبة :االنبار
 الكلية :  لية التر يع للبلو  االنسانية

 القسددم :البلو  التر وية والنفسية
 المرحلة : الثالث

 اسم المحاضر الثهثي : د. عمار عوض فرحان
 اللق  البلمي : مدرس

 المؤهل البلمي : د تورات
 لتر وية والنفسيةمكان البمل  :  سم البلو  ا

 


