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 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني 

 قسم فسيولوجيا الجهد البدني 
 

 

 فسيولوجيا الجهد البدني الخطة الدراسية ملقرر 

  فجب 211: رقم ورمز املقرر   الجهد البدني فسيولوجيا: اسم املقرر

و  73655و  73654و  53611و  53610: شعبة رقم ه 40/1441 األولالفصل الدرايس  

  73657و  73656

 )011 8063370فاكس:  ،011 8063233، هاتف:   G104 مكتب: عبدالعزيز الدايل )املقررأستاذ 

 (http://staff.ksu.edu.sa/aldayel موقع إلكرتوني   aldayel@ksu.edu.sa  بريد إلكرتوني:

  أجهزة وتكيف   استجابة عن األساسية باملعلومات إملاما مساعدة الطالب عىل إىل املقرر  هذا يهدف:  توصيف املقرر

  إىل باإلضافة. مختلفة متغرياتو  عوامل تأثري تحت أو العادية الظروف  يف سواء والتدريب البدني للجهد  اإلنسان  جسم

  املقرر هذا يهدف كما وحدوده، البدني األداء يف بالتطور املرتبطة الفسيولوجية املتغريات لفهم فرصة الطالب يعطي انه

 البدني الجهد  تأثري تحت البدني الجهد  بفسيولوجيا املتعلقة املعلومات واكتشاف البحث عىل الطالب تشجيع إىل

 .البدني الجهد  فسيولوجيا مجال يف املعملية القياسات وإجراءات طرق عىل التعرف وكذلك والتدريب.

 أهداف املقرر: 

فهم املبادئ الترشيحية والوظيفية ألجهزة الجسم املختلفة )الجهاز الهيكيل العضيل والعصبي الحركي والقلبي  •

 ، ونظم إنتاج الطاقةالبدنيلتنفيس( وعالقتها بالنشاط  الوعائي والدوري ا

  األحوال  يف البدني للجهد  املختلفة اإلنسان جسم أجهزة وتكيف  استجابة عن األساسية باملعلومات اإلملام •

 . املختلفة البيئية  والظروف االعتيادية

 البدني لألداء الفسيولوجية الحدود عىل التعرف •

 التدريب مع وتكيفها اإلنسان  جسم يف الطاقة  إنتاج ونظم االيضية للعمليات الناقد   الفهم •

 والتدريب البدني بالجهد  املرتبطة الفسيولوجية األسس وتطبيق وصف  •

 البدني الجهد  فسيولوجيا حقل يف املعملية القياسات وإجراءات طرق عىل التعرف •

 وتحليل النتائج وتفسريهاالتعرف عىل األسس النظرية واإلجراءات املعملية للقياسات الفسيولوجية  •

 . ( مسك 204 ) ومبادئ الفسيولوجي: الترشيح التطبيقي املقرر متطلبات

جارب تضمن تتعميل ال وساعتني للجزءنظري يتضمن محارضات نظرية الجزء لل األسبوعن يف ساعتا: طبيعة املقرر

 معملية.

 .للجزء النظري وساعة )فعيل ساعتني( للجزء العميل ساعتني–ساعات معتمدة  ثالث: الوحداتعدد 

املتوفر عىل   مخصص لكل شعبة يف الجدول ما هو: حسب  مواعيد املحارضات العملية والنظرية والساعات املكتبية 

 .امللصق عىل باب املكتباملوقع اإللكرتوني أو 

mailto:aldayel@ksu.edu.sa
http://staff.ksu.edu.sa/aldayel
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مفصلة كالتايل:درجة(  100)املجموع  درجة لالختبار النهائي 40درجة لألعمال الفصلية +  60 :الدرجةيم يتق  

 األعمال الفصلية:  •

o  :درجة 20اختبار تحريري . 

o  نهاية الفصل(قبل )تسلم  درجات 10: عملورقة. 

o  :درجة 30الجزء املعميل : 

 .درجات 15تقارير التجارب املعملية =  ▪

 . درجات 10اختبار نهائي =  ▪

 . درجات 5= وتفاعل مشاركة  ▪

 .درجة 40االختبار النهائي: اختبار تحريري يف الجوانب النظرية فقط =  •

 

 : املقررمصادر 

كتاب فسيولوجيا الجهد البدني:  لهذا املقرر. أو معريف كمصدر علمي كتابحاليا ال يوجد : الجزء النظري

 سيستعان 2009 – األسس النظرية واإلجراءات املعملية للقياسات البدنية، هزاع الهزاع، جامعة امللك سعود 

سيتم توفريها عرب نظام إدارة التعلم. سيتم توزيع ورقات ورشوحات مختلفة و  عليه كثريا كمصدر للمقرر.

 خالل املحارضات النظرية.  ما يطرح ويناقشإضافة إىل 

: كتاب "تجارب معملية يف وظائف أعضاء الجهد البدني" هزاع الهزاع، من مطبوعات جامعة الجزء العميل

 امللك سعود. 

 مصادر مقرتحة:

 . 2006األردن،  -فسيولوجية الجهد البدني. هاشم الكيالني، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، عمان •

 ·2003مرص،  -ة. أبو العال عبدالفتاح، دار الفكر العربي، القاهرة  فسيولوجيا التدريب والرياض •

قياس مستوى النشاط البدني والطاقة املرصوفة لدى اإلنسان. هزاع الهزاع ومحمد األحمدي، إصدار مركز  •

 . 2004البحوث الرتبوية، 

إصدار االتحاد  اإلنسان. هزاع الهزاع،التنظيم الحراري وتعويض السوائل واملنحالت أثناء الجهد البدني لدى  •

 .2007السعودي للطب الريايض، 

  http://faculty.ksu.edu.sa/hazzaa مطويات مختلفة عىل موقع الدكتور هزاع الهزاع: •

  http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini :خالد املزينيمطويات مختلفة عىل موقع الدكتور  •

  

http://faculty.ksu.edu.sa/hazzaa/Pages/Resources.aspx
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/
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 خطة التدريس:

 النظري  الجزء •

 املوضوعات االسبوع 

 األول
 بداية الدراسة للفصل الدرايس الثاني

 )مصطلحات ومفاهيم( والتدريب مقدمة يف علم وظائف أعضاء الجهد البدني

 الجهاز العضيل والنشاط البدني )أسس ترشيحية ووظيفية(  الثاني

 الجهاز العصبي الحركي والنشاط البدني )أسس ترشيحية(  الثالث

 الجهاز العصبي الحركي والنشاط البدني )أسس وظيفية(  الرابع

 ترشيحية ووظيفية( الجهاز الدوري التنفيس والنشاط البدني )أسس  الخامس

 )أسس ترشيحية ووظيفية( الجهاز الهرموني والغدد الصماء  السادس

 حلقة نقاش ونشاط مجموعات السابع

 االختبار الفصيل  الثامن 

 محددات استهالك األكسجني اثناء وبعد النشاط البدني ومدلوالتها التاسع 

 الهوائي والالهوائياالستجابة الفسيولوجية للجهد البدني  العارش

 ووظيفية(  كيميوحيويةنظم إنتاج الطاقة )أسس و الطاقة الحيوية ومصادر  عرش الحادي

 الغذاء والتغذية واثرها عىل الجهد البدني واألداء الريايض الثاني عرش

 العوامل البيئية املؤثرة عىل الجهد البدني والتدريب الثالث عرش

 الحراري وتعويض السوائل واملنحالت أثناء الجهد البدنيالتنظيم  الرابع عرش

 موضوعات فسيولوجية مختارة الخامس عرش

 بداية اختبارات مواد اإلعداد العام  السادس عرش

 موعد االختبار النهائي يحدد الحقا السابع عرش
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 العملي الجزء  •

 املوضوعات  االسبوع 

 األول
 الثانيبداية الدراسة للفصل الدرايس 

 األجهزة  ومعايرة املخترب تحضري

 الفسيولوجية  واالختبارات بالقياسات املرتبطة اإلحصائية اإلجراءات الثاني 

 كتابة التقرير العميل جولة يف املخترب + التنظيمات املتعلقة باستخدام األجهزة واألدوات +  الثالث 

 كتابة التقرير العميل + تطبيق عىل  تجربة قياس القوة العضلية الرابع 

 تجربة قياس القوة العضلية والعالقة بني القوة وحجم العضالت  الخامس 

 مقدمة لطرق قياس الجهد البدني وحساب الشغل وكيفية قياس رضبات القلب  السادس 

 ومراجعة عامة جمع الكراسات  السابع 

 فصيل اختبار  الثامن

 القلب يف الراحة واملجهود البدني )صندوق الخطوة( تجربة معدل رضبات  التاسع 

 تجربة معدل رضبات القلب يف الراحة واملجهود البدني )دراجة الجهد( العارش 

 ( و فوكس تقدير االستهالك األقىص لألكسجني )بطريقة اسرتاند عرش  الحادي

 تقدير االستهالك األقىص لألكسجني )بطريقة كوينز كولج(  الثاني عرش 

 قياس القدرة الالهوائية )بطريقة مارجرييا وطريقة سارجنت(  الثالث عرش 

 مراجعة عامة و  تجربة مختارة الرابع عرش 

 االختبار العميل النهائي  الخامس عرش 

 بداية اختبارات مواد اإلعداد العام السادس عرش 

  السابع عرش 

 

 

 الحاجة. أقتضتمالحظة: الخطة التدريسية للجزء النظري والعميل قابلة للتغيري متى 

 

 1441حمرم  1املسودة األوىل للخطة الدراسية  


