
 
 

  قسم الرتبية البدنية وعلوم احلركة
  جامعة امللك سعود  - كلية الرتبية 

 

قرر قرر       : وظائف أعضاء الجهد البدنياسم ا   ترض  ٢٤٥: رقم ورمز ا

  ٣٣٢٧٢: شعبة رقم          ه١٤٣٢/١٤٣٣الدرايس األول  الفصل

قرر ، بريد إلكرتوني: ٤٦٧٤٨٥٢فاكس:  ،٤٦٧٩٩٠٤، هاتف:  ١٣أ٢ مكتب: عبدالعزيز الدايل (أستاذ ا

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

  

قرر قرر بتطبيق مبادئ علم وظائف األعضاء البرشية عىل ممارسة النشاط البدني والتدريب  توصيف ا : يعنى ا

حيث يوفر األساس النظري لفهم االستجابات الفسيولوجية  ووظائفها لألصحاء،بأنظمة الجسم  وعالقتهالريايض 

ختلفة (القلب واألوعية الدموية و الجهاز   والعضيلالتنفيس الدوري للنشاط البدني وآلية عمل وظيفة اجهزة الجسم ا

 .والتنظيم الحراري أثناء الجهد البدني طرق إنتاج الطاقةو )  والعصبي الحركي والهرموني

قرر الر    ئيسة:أهداف ا

  بادئ ختلفة (الجهاز الهيكيل العضيل والعصبي الحركي الوظيفية ألجهزة الجسم االترشيحية و فهم ا

 التنفيس) وعالقتها بالنشاط البدني.الدوري والقلبي الوعائي و 

 ات الفسيولو عىل  التعرف زمنة التي تحدثالتغ مارسة  يف جية اآلنية وا ة البدني األنشطةالجسم استجابة 

ختلفة، والتي تشمل عمليات األيض واإلفرازات الهرمونية  حيطة.ا  والتكيف مع البيئة ا

 التعرف عىل مبادئ أساسية يف نظم إنتاج الطاقة.  

  عملية للقياسات الفسيولوجية ها.التعرف عىل األسس النظرية واإلجراءات ا   وتحليل النتائج وتفس

  

قرر متطلبات   .ترض ١١٢ -ظائف األعضاء : الترشيح التطبيقي وو ا

قرر جارب معملية ثالث ساعات يف األسبوع) وجزء عميل يتضمن ت(جزء نظري يتضمن محارضات نظرية : طبيعة ا

  (ساعت يف األسبوع).

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

حارضات العملية كتبية مواعيد ا لصق : حسب ماهو والنظرية والساعات ا مخصص لكل شعبة يف الجدول ا

كتب  .عىل باب ا

   



 
 

قرر جموع  درجة لالختبار النهائي ٤٠درجة لألعمال الفصلية +  ٦٠ :تقويم ا   مفصلة كالتايل:درجة)  ١٠٠(ا

 :األعمال الفصلية  

o  :درجة ٢٠اختبار تحريري. 

o  :(تسلم نهاية الفصل) درجات ١٠ورقة بحث.  

o  :عميل   :درجة ٣٠الجزء ا

  = عملية   .درجات ١٥تقارير التجارب ا

  = درجات ١٠اختبار نهائي.  

  درجات ٥= وتفاعل مشاركة.  

  = درجة ٤٠االختبار النهائي: اختبار تحريري يف الجوانب النظرية فقط.  

  

قررمصادر    :ا

قرر. أو معريف كمصدر علميمحددة حاليا ال يوجد مذكرة : الجزء النظري كتاب فسيولوجيا الجهد  لهذا ا

لك سعود  عملية للقياسات البدنية، هزاع الهزاع، جامعة ا  ٢٠٠٩ –البدني: األسس النظرية واإلجراءات ا

ا كمصدر للمقرر.  ما يطرح ويناقشسيتم توزيع ورقات ورشوحات مختلفة إضافة إىل و  سيعتمد عليه كث

حارضات النظرية.   خالل ا

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

لك سعود.   ا

  مصادر مقرتحة:

 مذكرة وظائف أعضاء الجهد البدني للدكتور هزاع الهزاع.  

 ٢٠٠٦األردن،  -فسيولوجية الجهد البدني. هاشم الكيالني، مكتبة الفالح للنرش والتوزيع، عمان.  

  ٢٠٠٣مرص،  - فسيولوجيا التدريب والرياضة. أبو العال عبدالفتاح، دار الفكر العربي، القاهرة·  

  رصوفة لدى اإلنسان. هزاع الهزاع ومحمد األحمدي، إصدار مركز قياس مستوى النشاط البدني والطاقة ا

  .٢٠٠٤البحوث الرتبوية، 

 ،نحالت أثناء الجهد البدني لدى اإلنسان. هزاع الهزاع إصدار االتحاد  التنظيم الحراري وتعويض السوائل وا

 .٢٠٠٧السعودي للطب الريايض، 

 ة عىل موقع الدكتور هزاع الهزاع:مطويات مختلف http://faculty.ksu.edu.sa/hazzaa  

   



 
 

  خطة التدريس:

 الجزء النظري  

  التقويم الجامعي  الخطة الدراسية التاريخ  اليوم  االسبوع

 ١٤٣٢شوال ١٢ السبت  األول
10 SEP 

11 
 بداية الدراسة والتهيئة للفصل األول  

 17 ١٤٣٢شوال  ١٩ السبت  الثاني
مقدمة يف علم وظائف أعضاء النشاط البدني (مصطلحات 

  ومفاهيم)
 

 إجازة اليوم الوطني   24 ١٤٣٢شوال  ٢٦ السبت  الثالث

 ١٤٣٢ذو القعدة  ٣ السبت  الرابع
1 OCT 

11 
  ووظيفية)الجهاز العضيل والنشاط البدني (أسس ترشيحية 

 

  الجهاز العصبي الحركي والنشاط البدني (أسس ترشيحية) 8 ١٤٣٢ذو القعدة  ١٠ السبت  الخامس
 

  الجهاز العصبي الحركي والنشاط البدني (أسس وظيفية) 15 ١٤٣٢ذو القعدة  ١٧ السبت  السادس
 

 22 ١٤٣٢ذو القعدة  ٢٤ السبت  السابع
ترشيحية  الجهاز الدوري التنفيس والنشاط البدني (أسس

  ووظيفية)
 

  الثامن
  االختبار الفصيل 29 ١٤٣٢ذو الحجة  ٢ السبت

 

 ١٤٣٢ذو الحجة  ٥ الثالثاء
1 NOV 

11 
 بداية إجازة عيد األضحى  

 12 ١٤٣٢ذو الحجة  ١٦ السبت  التاسع
محددات استهالك األكسج اثناء وبعد النشاط البدني 

  ومدلوالتها
إجازة عيد  بداية الدراسة بعد

 األضحى

  االستجابة الفسيولوجية للجهد البدني الهوائي والالهوائي 19 ١٤٣٢ذو الحجة  ٢٣ السبت  العارش
 

الحادي 

  عرش

  الطاقة الحيوية ومصادر الطاقة 26 ١٤٣٣محرم  ١ السبت
 

   30 ١٤٣٣محرم  ٥ اإلربعاء
آخر موعد لالعتذار عن الفصل 

قرر  وا

الثاني 

  عرش
 ١٤٣٣ محرم ٨ السبت

3 DEC 

11 

نظم إنتاج الطاقة والنشاط البدني (أسس حيوية وكميائية 

  ووظيفية)
 

الثالث 

  عرش
  الغذاء والتغذية واثرها عىل النشاط البدني واألداء الريايض 10 ١٤٣٣محرم  ١٥ السبت

 

الرابع 

  عرش
 17 ١٤٣٣محرم  ٢٢ السبت

نحالت أثناء النشاط  التنظيم الحراري وتعويض السوائل وا

  البدني
 

الخامس 

  عرش
نشطات الرياضية 24 ١٤٣٣محرم  ٢٩ السبت   الهرمونات وا

 

السادس 

  عرش

 بداية اختبارات مواد اإلعداد العام    31 ١٤٣٣صفر  ٦ السبت

 ١٤٣٣صفر  ١٠ اإلربعاء
4 JAN 

12 
 نهاية اختبارات مواد اإلعداد العام  

السابع 

  عرش
 االختبارات النهائية بداية   7 ١٤٣٣صفر  ١٣ السبت

الثامن 

  عرش

 موعد االختبار النهائي يحدد الحقا 14 ١٤٣٣صفر  ٢٠ السبت
 

 نهاية االختبارات النهائية   18 ١٤٣٣صفر  ٢٤ اإلربعاء

  

   



 
 

 الجزء العملي 

  التقويم الجامعي  الخطة الدراسية التاريخ  اليوم  االسبوع

  األول
 SEP 10 ١٤٣٢شوال ١٢ السبت

11 
 الدراسة والتهيئة للفصل األولبداية   

خترب ومعايرة األجهزة 12 ١٤٣٢شوال  ١٤ األثن    تحض ا

   كيفية كتابة التقرير العميل 19 ١٤٣٢شوال  ٢١ األثن  الثاني

  الثالث
 إجازة اليوم الوطني   24 ١٤٣٢شوال  ٢٦ السبت

   تجربة قياس القوة العضلية 26 ١٤٣٢شوال  ٢٨ األثن

 ١٤٣٢ذو القعدة  ٥ األثن  الرابع
3 OCT 

11 

تجربة قياس القوة العضلية والعالقة ب القوة وحجم 

  العضالت
 

 10 ١٤٣٢ذو القعدة  ١٢ األثن  الخامس
  جمع الكراسات + اختبار قص

مقدمة لطرق قياس الجهد البدني وحساب الشغل وكيفية 

  قياس رضبات القلب

 

 17 ١٤٣٢ذو القعدة  ١٩ األثن  السادس
جهود البدني  تجربة معدل رضبات القلب يف الراحة وا

  (صندوق الخطوة)
 

 24 ١٤٣٢ذو القعدة  ٢٦ األثن  السابع
جهود البدني  تجربة معدل رضبات القلب يف الراحة وا

  (دراجة الجهد)
 

  الثامن
   جمع الكراسات + اختبار قص + مراجعة عامة 31 ١٤٣٢ذو الحجة  ٤ األثن

 NOV 1 ١٤٣٢ذو الحجة  ٥ الثالثاء

11 
 بداية إجازة عيد األضحى  

  التاسع

بداية الدراسة بعد إجازة عيد    12 ١٤٣٢ذو الحجة  ١٦ السبت

 األضحى

   تقدير االستهالك األقىص لألكسج (بطريقة اسرتاند) 14 ١٤٣٢ذو الحجة  ١٨ األثن

   األقىص لألكسج (بطريقة فوكس)تقدير االستهالك  21 ١٤٣٢ذو الحجة  ٢٥ األثن  العارش

الحادي 

  عرش

   تقدير االستهالك األقىص لألكسج (بطريقة كوينز كولج) 28 ١٤٣٣محرم  ٣ األثن

آخر موعد لالعتذار عن الفصل    30 ١٤٣٣محرم  ٥ اإلربعاء

قرر  وا
الثاني 

  عرش
 ١٤٣٣محرم  ١٠ األثن

5 DEC 

11 

يا وطريقة قياس القدرة الالهوائية (بطريقة  مارج

  سارجنت)
 

الثالث 

  عرش
   تجربة مختارة 12 ١٤٣٣محرم  ١٧ األثن

الرابع 

  عرش
   مراجعة عامة 19 ١٤٣٣محرم  ٢٤ األثن

الخامس 

  عرش
   االختبار العميل النهائي 26 ١٤٣٣صفر  ١ األثن

 بداية اختبارات مواد اإلعداد العام    31 ١٤٣٣صفر  ٦ السبت  

 

 


