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 أهداف المقرر

 الطب بين كل منويدمج بين  المستحدثة، علم األعصاب من االختصاصات البحثية عتبري

. يهدف هذا الفرع من المعرفة إلى فهم الطالب  علوم الحياةواالنفورماتيك وعلم النفس والفيزياء و

الجهاز العصبي على المستوى الخلوي وعمل الهرمونات واإلشارات الكهربائية الناتجة عن  لعمل

علوم معلومات عن من ال إستناداً إلى رصيد الطالب المعرفي الخارجية ومعالجتهاالمؤثرات 

وفق  تعلم كل من العمليات العصبيةمن ثم االنتقال الى  . والبنية التشريحية لجسم اإلنسان الحياة

فيزياء األعصاب هناك  وبدراسة. لفهم اآلليات الحاصلة بالخاليا واألعصاب معادالت رياضية

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.



على سبيل المثال تساعد على إستيعاب العملية العصبية ضمن خالياها ،  توجهات مختلفة األهمية

التركيز على  عالوة على الدماغفي تعلم آليات اإلدراك ومايحصل وعلم األعصاب اإلدراكي 

األعصاب  ةيولوجياأو التركيز على ب ،العصبية وتأثير المنبهات المختلفة مثل الضوء سلجةالف

تعريف الطالب بحيث يسهل .  وهي األساس البيولوجي الجزيئي والخلوي في الجهاز العصبي

تنمية قدرات والذي يساهم في  على االجهزة المختبرية وربط االسس النظرية بالتطبيق العملي

ً  هتأهيلوومهارات الطالب  ً  نظريا ي هة وان يؤديمكنه من مواصلة دراسته العليا من جمما  وعمليا

 . والصناعية والطبية متميزا في البحث والعمل في المنشأت العلمية دوراً 
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 القلب وعالقة االعصاب بالنتائج التشخيصية .

تعزيز القدرة المعرفية لدى الطلبة على فهم السائل الشوكي وانتعقال االيعازات العصبية  -6
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 طرائق التعليم والتعلم      

 واستخدام السبورة التفاعلية طريقة احملاضره

 تزويد الطلبة ابالساسيات واملواضيع االضافية املتلعقة مبخرجات التفكري

 اسئلة للطالب وتكوين جمموعات نقاشية خالل احملاضرات ملناقشة حل املسائل اليت تتطلب التفكري والتحليل توجية

 اعطاء الطلبة واجبات حلل املسائل 

 تكليف الطلبة ابعداد التقارير تتعلق ابملقرر

 يم النظرية يف املسائل الفيزايئية املختلفةتطبيق املفاه

 

 طرائق التقييم      



 االمتحاانت النظرية)الشهرية والنهائية(

 التقارير والدراسات

 امتحاانت اليومية 

  درجات حمددة بواجبات بيتية

 نية والقيميةهداف الوجدااال -ج

 يلتزم الطالب ابخالقيات املؤسسة اجلامعية

 يستقبل ويتقبل املعرفة

 حيب الطالب العمل املكلف بة

 طرائق التعليم والتعلم     

 احملاضرات النظرية والعملية

 التقارير والدراسات

  االختبارات النظرية والعملية

 طرائق التقييم    

 كتابة التقارير -1

 االمتحانات الشهرية والنهائية-2

 االنشطة اليومية-3

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة)المهارات االخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د

 الشخصي(

 المشاركة في الورش والندوات العلمية داخل وخارج القطر-1د

 متابعة التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمية عن طريق االنترنيت-2د

   تنمية قدرة الطالب على اجراء البحوث والتقارير العلمية-3د
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الساعا

 ت

األسبو

 ع
 مخرجات التعلم المطلوبة

الوحدة / أو اسم 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

 األول 2

الطالب له القدرة على 

فسلجة األعصاب  فهم

 والنبضة العصبية

Neuron & The 

Physiology of 

Nerve Impulse 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

 الثاني 2

الطالب له القدرة على 

استيعاب تركيب الليف 

 العصبي

Nerve Fiber 

Structure 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

 الثالث 2

على  قابليةالالطالب له 

خطوط نقل  استيعاب

 االيعازات العصبية

Transmission 

Lines 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

 الرابع 2

على  قابليةالطالب له ال

انطالق استيعاب وتعّلم 

االيعازات العصبية 

 واتجاهاتها 

Speed of 

Propagation 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

2 
الخام

 س
 Nerve Fiberعلى  قابليةالالطالب له 

Action 

 طريقة

 القاء

توجيه 

 األسئلة



إدراك عمل الليف 

 العصبي وتشعباته

المحاضر

 ات

 والمناقشة

 القصيرة

2 
الساد

 س

على  قابليةالطالب له ال

إدراك وتعقب قياس 

 الجهود في األعصاب

Measurement of 

Potentials 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

 السابع 2

على  القدرة له الطالب

حل المسائل من خالل 

 المعلومات التي دراسها

Problems and 

Solutions 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

1  الثامن 2
st
 Test   

 التاسع 2

الطالب له القدرة على 

فهم اضطراب الجهاز 

العصبي وبعض 

الفحوصات التشخيصية 

الضطرابات الجهاز 

 العصبي

Nerve System 

Disorder & some 

Diagnostic Tests 

for Nervous 

System Disorders 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

 العاشر 2

على  قابليةالطالب له ال

إدراك وتعقب جهاز 

CT Scan. 

Electroencephalog

ram (EEG). 

 طريقة

 القاء

المحاضر

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة



المفراس الحلزوني 

 وتخطيط القلب

 ات

 والمناقشة

2 

الحاد

ي 

 عشر

على  قابليةالطالب له ال

إدراك جهاز الرنين 

 المغناطيسي واختباراته

MRI. Electro 

Diagnostic Tests. 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

2 
الثاني 

 عشر

 الطالب له القابلية على

فهم مسح التصوير 

المقطعي باإلصدار 

 .(PET) البوزيتروني

مخطط الشرايين )تصوير 

 الدموية(األوعية 

Positron Emission 

Tomography 

(PET) Scan. 

Arteriogram 

(Angiogram) 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

2 
الثالث 

 عشر

 فهم على قابليةال له الطالب

يل السائل الدماغي حتل

 الشوكي( النخاعي )السائل

Cerebral Spinal 

Fluid Analysis 

(Spinal Tap or 

Lumbar Puncture) 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

 والمناقشة

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة

2 
الرابع 

 عشر

 فهم على قابليةال له الطالب

 اإلمكاانت املستثارة  حتليل

كاملوجات فوق الصوتية 

Evoked Potentials. 

Ultrasound 

(Sonography) 

Neurosonography 

 طريقة

 القاء

المحاضر

 ات

توجيه 

 األسئلة

 القصيرة
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 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 Physics of the Body, Cameron, 

Skofronick and Grant, Ch. 9,  

 Electromyograms, Section 9.3 

 Electrocardiograms, Section 9.4 

 

   Electroencephalograms, Section 9.5 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 Medical physics. Cameron 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 

 

 

 

 والمناقشة ))التصوير فوق الصويت

2 

الخام
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 عشر

 2
nd

 Test   
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 تطبيق بعض اسرتاتيجات التدريس احلدثية

 ادخال كتب مصدرية ومنهجية حدثية

 توسيع مفردات املنهج
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