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Course overview 
 

 
   The course description and definition :تعريف المساق ووصفه

 البدني.خالل هذا المساق سيتم التعمق في مفاهيم متقدمة في فسيولوجيا الجهد  (1

 سيتم دراسة استجابة أجهزة جسم اإلنسان خالل و بعد أداء التمرينات والجهد البدني.    (2

سيتم التعرف عمى اآلليات و التغيرات و التكيفات الفسيولوجية الناتجة عن  التدريب و القيام بالجهد  (3
 البدني بشكل عام. 

ولوجية الرياضية و بعض الدراسات سيتم التطرق ومناقشة وتطبيق بعض الفحوصات المخبرية الفسي  (4
 الحديثة.  

 معرفة وظائف الفسيولوجية لالعضاء الجسم . (5
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 .مكونات االنظمة الجسمية في جسم االنسان معرفة  (6
 .العالقة الوظيفية بين أعضاء و االجهزة الجسم االنسان معرفة  (7
  .التمارين الرياضية عمى أعضاء و االجهزة الجسم  االنسان تأثيرات معرفة  (8
 . كيفية التعامل مع الجسم حسب التخصص الرياضيمعرفة  (9
 .العوامل الداخمية والخارجية لالستتباب الداخمي معرفة تأثيرات  (11
 .أثناء التدريب والراحة كيفية التعامل مع السوائل الجسمية  معرفة (11
 ) إنخفاض و إرتفاع ( حرارة الجسم أثناء التدريب والراحة .  كيفية التعامل مع معرفة (12

 لتعرف عمى أوجه المقارنة بين االلعاب الرياضية .ا (13

 التعرف عمى اهمية الغذاء والتغذية لمرياضيين . (14

 بعد ( التمارين الرياضية . –أثناء  –تاثيرات الهرمونات عمى الجسم ) قبل  (15

 البنية الجسمية لمهيكل الجسم . معرفة (16
 
 

 Course Objectives  : ساقأهداف الم

 

 التعمق بمعرفة  االستجابات و التكيفات ألفسيولوجية لمجهد البدني والتدريب  (1
 معرفة  الحدود القصوى  لألداء البدني الهوائي والالهوائي.  (2
 التعمق بمعرفة كيفية االستفادة من المعمومات النظرية في فسيولوجية الرياضة في البحث العممي والتدريب. (3
ح ومناقشة بعض الدراسات واألبحاث الحديثة و التطبيقات المرتبطة في تمكين الطالب من تقديم  و توضي (4

 فسيولوجيا التدريب الرياضي.
 لالجهزة الجسم وكيفية التعامل معها أثناء ) التمرين ، الراحة( . والوظائف والتغيرات كثير من المعمومات (5

 الراحة( .إلمام الطالب بالعالقة الوظيفية بين أجهزة الجسم أثناء ) التمرين ،  (6

 
   Previous requirements :المتطلباث السابقت 

                  

 الرياضت لمستوى البكالوريوس التشريح  مادة    

 
 Instructions Course  : تعليماث المساق

 .تجاوز نسبة الغياب المقرر ستحرم الطالب من دخول االمتحان النهائي (1
 . المادة المطموبة قبل موعد المحاضرةالطالب مسئول عن تحضير و دراسة  (2
 . كل المادة التي تناقش خالل المحاضرات مطموبة في االمتحان (3



 . يتم تقديم االمتحانات القصيرة بشكل عشوائي ومفاجأ و بدون تحديد الموعد مسبقا  (4
 

  Course Evaluation System : نظام تقوين المساق

 
 نسبة الدرجة نوع اإلختبار ت
 %15 .القصيرةالفسيولوجية البسيطة عدد من االختبارات قيام ب 1
 %2 لممعمومات المأخوذة . شفويةاختبارات  2
 %2 .كتابية لممصطمحات الفسيولوجية الرياضية بالمغة االنجميزية  3
 %3 .تقرير 4
 %3 . عرض التقرير و ممخصات لألبحاث 5
 %15 . الثانياإلختبار فصل  6
 %60      . االختبار النهائي 7

 %100 مجموع الدرجات
 

 

 
 

  الموضوعاث الرئيست المقررة في المساق :

 ت
أياو 

 األضبوع
 اهلدف مً احملاضسة موضوع احملاضسة

1  
االطاز العاو لعله  

 وظائف األعطاء
 ) فطيولوديا التنسيً ( الفطلذة السياضية-الفطيولوديا  )عله وظائف األعطاء (  

 مفَوو وأٍنية الفطيولوديا -أٍنية عله الفطيولودي يف اجملال السياضي 
 عنليات البياء  –عنليات اهلدو  -االضتكالب  أيض اخللوي  2

 ىصمياتاأل  3
أىواع  -  خواصاالىصميات-  آلية عنل االىصميات -  وظائف االىصميات -  تهويً االىصميات

 اليشاط السياضي واالىصميات -  االىصميات العوامل اليت تؤثس على عنل - االىصميات

4  
اهلسموىات املودودة يف 

 دطه اإلىطاٌ
 

أىواع اهلسموىات  -مواقع عنل اهلسموىات -تعسيف اهلسموىات   -انتشاف اهلسموىات   -اهلسموىات  
 موقع الػدد الصناء -مً حيح توقيتات االفساش  

5  
االوعية  –الكلب 
ديياميهية  –الدموية 

 الدو

تسنيب الكلب  - دَاش الكليب الوعائي يتهوٌ مً ثالخ أقطاو  -الوعائى قلب أٍنية دَاش 
 األوعية الشعسية الدموية  -األوزدة  - الشسايني  -صنامات الكلبية  -ووظيفتُ  

التػرية العصبية للكلب )اجلَاش  -الدوزة التادية - )تػرية الكلب( الدموي -وظائف الدو 
الدوزة الدموية اجلَاشية ) الدوزة الهربى (الدوزة الدموية السئوية ) الدوزة  - التوصيلي للكلب(

 الكلب واالجناش السياضي - تأثري التدزيب على الكلب واجلَاش الدوزي -أصوات الكلب    -الصػسى ( 

6  
يف  اجلَاش العصيب

 اإلىطاٌ
 -  اجلَاش العصيب املسنصيب األغشية احمليطة - اخللية العصبية - يف اإلىطاٌ  اجلَاش العصيب

 تأثري التدزيب على اجلَاش العصيب -آلية عنل اجلَاش العصيب :   -الطائل الدماغي الشوني 
 التَدئة املياضبة -مهوىات التَدئة  -فوائد االمحاء   -مهوىات االمحاء  اإلمحاء والتَدئة  7

8  
أىعنة  الطاقة  يف 
 الفعاليات السياضية

والفعاليات السياضية  خطوط إىتاج الطاقة -الكينة الطعسية  لألغرية-وحدات الطاقة  -الطاقة
خصوصية -تداخل عنل أىعنة إىتاج الطاقة   -أىعنة الطاقة  -  خطوط إىتاج الطاقةتعسيف  -

 اإلضتفادة التطبيكية مً دزاضة أىعنة إىتاج الطاقة - التدزيب 



  امتخاٌ فصلي ... األول  9

 تيعيه حسازة اجلطه  10
 –ىكل احلسازة بني ادصاء اجلطه  -أليات توليد احلسازة يف اجلطه   –آليات إنتطاب اجلطه للخسازة 

تأقله السياضي مع اجلو –تيعيه دزدة حسازة اجلطه  –العوامل املؤثسة على دزدة حسازة اجلطه 
 الوضائل املطتددمة للتدزيب يف دو البازد . -. أٍنية التواشٌ احلسازي للسياضيني . احلاز

9  
 يف العطلي اجلَاش
 االىطاٌ دطه

العطالت امللطاء   - العطالت امللطاء )الالإزادية( -  املدططةأو  تسنيب العطلة اهليهلية -  العطالت
التكلـــص ..... أي.....   العنل العصيب العطلي - العطلة الكلبية -)الالإزادية( والتذَيص العطلي  

 الوحدة احلسنية - االىكباض العطلى  -العطـــلي 

 ضتشفاءاإل ..و..التعب  10
العنليات الوظيفية األضاضية اليت  -عالمات التعب - التعب البدىي  أىواع - أىواع التعب -  التعب

 االضتشفاء -  السياضي بالتعب عالقة التدزيب -  يشتنل عليَا التعب العطلي

 اجلَاش التيفطي  11

  -  يف االىطاٌ زقاو عً اجلَاش التيفطي -  عنل أعطاء دَاش التيفطي –أعطاء دَاش التيفطي 
تسنيب  -   أٍه وظائف املنسات اهلوائية    -  اٍه وظائف اجلَاش التيفطي نالتالي -معيى التيفظ 

 - عنلية الصفري   - عنلية الشَيل   -  تيعيه التيفظ و يهاىيهية م - ىعامُ و اجلَاش التيفطي 
تأثري    -  العوامل املؤثسة يف عنلية التيفظ - الطعة احليوية  -و أحذاو التيفظ  ضسعة التيفظ 

 التدزيب السياضي على اجلَاش التيفطي
  ... الجاىي امتخاٌ فصلي  12

 اجلطه  ضوائل  13

مصادز  -توشيع  الطائل على حذسات اجلطه   -اء ــــــــــــــاملحمتوى اجلطه مً  -اجلطه    ضوائل
التبادل بني  - املائي التواشٌ - املاء فى اجلطه االىطاٌ فكداٌ  طسم  –ىطاٌ املاء فى اجلطه األ

) تسوية اجلطه بالطوائل - تسنيب  الطوائل اجلطه - الطائل داخل اخلاليا والطائل البيين
 دوـــــــــــال  - الطوائل فكداٌ  -( امتصاص الطوائل 

14  
 التػرية

 

 -أٍه الوظائف احليوية للػراء  -  العياصس الػرائية -التػرية السياضية   -تعسيف عله التػرية 
الوظائف احليوية والفطيولودية  -الهاليهودني  -الهسبوٍيـــدزات -التػرية واجلَد البدىي   

 -  الربوتييات  - احليوية والفطيولودية للدٍوٌالوظائف  - الدٍـــوٌ  - للهازبوٍيدزات
- أٍنية الفيتامييات للسياضي - الفيتامييات  -الوظائف احليوية والفطيولودية للربوتييات

املـــاء والتدزيب  -  أٍنية ووظائف العياصس املعدىية جلطه االىطاٌ  - االمالح املعدىيـــــة 
تػرية السياضي وغري  - ماذا تشسب مً املاء  - للناء الوظائف احليوية والفطيولودية - السياضي

 السياضي وننية الطعسات احلسازية

 

Course Reading Listand Rerernces  
Key references  

usefule references  

)magazine 

and reviews 

 (فسمملاجاالا )  علممو ائمماألع اءع مما ،شتتتيوي العبتتد   (1
 لمنشتتتر والتوزيتتتع والطباعتتتةالمستتتيرة ،دار  عّمتتتان : ) 1،ط
،2112 . ) 
فسلاجاالا اجرلا لة ) نئرلما   احمد نصر الدين  سيد، (2

 2113: )القتتاهرة ،دار الفكتتر العربتتي ، 1،ط اتطبلقمما (
. ) 

علمو ائماألع اضع ما  ااجا م  محمد سمير سعدالدين ،  (3
 ( .2111: ) القاهرة ،  3، ط اجب ني

) :  1، ط علممممو اجاممممضة اجرلا مممملةعصتتتتام الحستتتتنات ، (4
 ( . 2119عمان دار اسامة لمنشو والتوزيع ،

فسممملاجاالا ابتتتو العتتتال احمتتتد واحمتتتد نصتتتر التتتدين ستتتيد   (5

اضستشممءا  أبتو العتال أحمتتد عبتد الفتتتاح   (1
:)القتتتتتتتتتاهرة فممممممممما اجااممممممممما  اجرلا ممممممممما

 (1996،دارالفكرالعربى، 
تطبلقا  في علمو ريسان خريبط مجيد    (2

 1،ط فسممملاجاالا ا اجتممم رلا اجرلا مممي
:)عمتتان ،دار الشتتروق لمنشتتر والتوزيتتع ، 

1997  ) 
:)  قلمما اجرلا ممي  عّمتتار جاستتم مستتمم  (3

آب لمطباعتتتتتتتتة الفنيتتتتتتتتة ،مطبعتتتتتتتتة بغتتتتتتتتداد 
 ( .2116، المحدودة 

 

 



 (. 2113:)القاهرة ،دارالفكر العربي، ،اجللاقة اجب نلة 
فسممملاجاالا اجرلا مممة ااء ا   بهأالتتتدين إبتتتراهيم ستتتالمة   (6

 (. 2111: )القاهرة ، دارالفكر العربي ، 1، ط اجب ني
جءسلاجاالا ابا أل ا اتطبلقات ا فمي ا قاسم حسن حستين  (7

:) الموصتتتتتتتل،مطبعة دار الحكمتتتتتتتة  اجااممممممما  اجرلا مممممممي
 (1991لمطباعة والنشر، 

 
 

 ملحق ..

                                                                                                              : Type of exams questtion  نموذج السئمة االمتحانية
  Typical answers for above exam question  جواب نموذجي السئمة االمتحانية
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