جمهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية  :التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم  :العلوم النظرية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضرالثالثي :علي مهدي هادي
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :الدكتوراه
مكان العمل :تربية بدنية وعلوم رياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
االسم

علي مهدي هادي
draljamuly@yahoo.com

البريد االلكتروني
اسم المادة

الفسلجة الرياضية

مقرر الفصل
اهداف المادة

معرفة الرويا الواضحة باألسس الصحيحة مستوى حاجة الرياضي من
الطاقة والتغيرات الفسيولوجية التي تحصل في الجسم نتيجة األحمال
التدريبية العالية والمختلفة حسب نوع وشدة الفعالية .

التفاصيل االساسية للمادة

نظريات وتطبيقات في علم الفسلجة الرياضية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

شبكة االنترنيت ومتابعة كل ماهو جديد في مجال القياس الفسيولوجي
للجميع وضائف اجهزة الجسم في المجال الرياضي
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

المختبر

االمتحانات

المشروع

االمتحان النهائي

اليومية
مثال%25

مثال%00

مثالا%00

-

مثالا%50

تكليف الطلبة بتقديم واجبات عن اي جهاز من اجهزة الجسم من اجل تشجيع الطلبة وتحفيزهم

معلومات اضافية

على الية كتابة المقاالت العلمية وطريقة كتابة المصادر .
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التاريخ

المادة النظرية
اساسيات في علم الفسيولوجي
اهمية الفسيولوجي في التدريب
الرياضي
المصطلحات االسياسية في
الفسيولوجيا
الجهاز العصبي
انواع الخاليا العصبية
وضائف الجهاز العصبي في المجال
الرياضي
الهرمونات وانواعها
ميكانيكية عمل الهرمون
الهرمونات والنشاط الرياضي
الجهاز العضلي
اعضاء الحس في العضلة
الية حدوث االنقباض العضلي
التغذية
الكاربوهيدرات
الدهون
البروتينات
الوضائف الحيوية والفسيولوجية
للمصادر الطاقة
عطلة نصف السنة
مفهوم واهمية الطاقة في المجال
الرياضي
النظام الفوسفاجيني )(ATP
نظام حامض الالكتيك ( ) LA
النظام االوكسجيني
القلب – حجم القلب –حجم الضربة
العوامل المؤثرة على ضغط الدم
تاثير النشاط الرياضي على الدم
الجهاز التنفسي –ميكانيكة التنفس
مؤشرات لياقة الجهاز التنفسي
الحهاز التنفسي والنشاط الرياضي
االستشفاء ومراحله
االسسس البيولوجية لالستشفاء
انواع االستشفاء
الريالضة والبيئة المحيطة
االصابات الحرارية
العوامل الرئيسية التي تساعد على
منع فقدان الحرارة
تاثير المرتفعات على المستوى
الرياضي

المادة العلمية

المالحظات

: توقيع العميد

: توقيع االستاذ
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