مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التربية الرياضية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :محمد ناجي شاكر
اللقب العلمي  :أستاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :جامعة الكوفة  -كلية التربية للبنات -
قسم التربية الرياضية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

أ .د .محمد ناجي شاكر

البريد االلكتروني

Mohammedn.shaker@uokufa.edu.iq

اسم المادة

الفسلجة الرياضية

مقرر الفصل

الفصل االول /الفصل الثاني

اهداف المادة

تعريف الطالبات بالمبادئ االساسية للفسلجة الرياضية ( فسيولوجيا التدريب)

التفاصيل االساسية للمادة

التعرف على مفهوم الفسلجة الرياضية وفسيولوجيا بعض أجهزة الجسم (العصبي والقلب والعضلي
والتنفسي ) والدم والهرمونات والسوائل واالنزيمات وأنظمة الطاقة والمرأة والرياضة والتدخين

والعقاقير واالنشطو الرياضية
الفسلجة الرياضية لطالب كلية التربية الرياضية ( طارق االمين وقيس الدوري)
الكتب المنهجية

التدريب الرياضي  ،االسس الفسيولوجية ( أبو العال أحمدعبد الفتاح)
المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات اضافية

شبكة االنترنت الدولية

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

السعي السنوي

-

االمتحان النهائي
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-

% 55

االول

الثاني
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مفهوم الفسلجة الرياضية-تكوين الخلية-وصفها أنواعها وظائفها-
التغيرات الخلوية بالرياضة
فسلجة الجهاز العصبي-أجزائه-وظائفه-تركيب الخلية العصبية-تاثير
التدريب على وظائفه
فسلجة العضالت –التركيب النسيجي للعضالت ( االرادية-الالأرادية-
القلبية)
أنواع العضالت اإلرادية وتركيبها والتجهيز العصبي
العضالت الالأرادية والسيطرة العصبية – العضلية  ،التقلص العضلي
والعمل العضلي االرادي والالأرادي والتغيرات الحاصلة بالتقلص
مراحل التقلص – التعب العضلي وأنواعه ،
التغيرات البنائية والبيوكيميائية في العضالت نتيجة التدريب الرياضي
أمتحان (االول) الفصل االول
فسلجة القلب والجهاز الوعائي-أجزائه وظائفه – الدورة القلبية الجهازية
والرئوية
التغذية الدمويةالقلبية والعصبية للقلب – الناتج القلبي والعوامل
المؤثرةوالتنظيم القلبي
النبض وضغط الدم والعوامل المؤثرة – تاثير التمرين على جهاز القلب
واالوعية الدموية
السوائل أنواعها – التبادل بين سوائل الجسم والعناصر المعدنية وتاثير
التمرين
الدم (مكوناته الخلوية ،البالزما،وظائفه)
الجهاز التنفسي –تركيبه –وضائفه-الحجوم والسعات الرئوية-التبادل
الغازي والتهوية الرئوية-تاثير النشاطات الرياضية على الحجوم
والسعات الرئوية
أنظمة الطاقة-
الطاقة الالهوائية الفوسفاجينية ومصادرها-
الطاقة الالهوائية الالكتيكية ومصادرها
االمتحان ( الثاني ) الفصل االول
الطاقة الهوائية ومصادرها
نصف السنة
ا -أنظمة الطاقة والفعاليات الرياضية-النفص والدين االكسجيني –تداخل
أنظمة الطاقة في االنشطة الرياضية
االستشفاء – أعادة خزن مصادر الطاقة
أزالة حامض الالكتيك من الدم والعضالت – تاثير التمرين على سرعة
أزالة الالكتات واالستشفاء
الغدد الصم والهرمونات (أنواعها ووظائفها)
تاثير التمرين على الغدد والهرمونات
االنزيمات ووظائفها
تاثير التمرين على االنزيمات
االمتحان ( االول ) الفصل الثاني
التاثير الفسيولوجي للتدريب في البيئات المختلفة – التدريب في
المرتفعات والمنخفضات
التدريب في االجواء الحارة والباردة -التدريب في االعماق (الغوض)

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

المالحظات
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أ.د محمد ناجي شاكر
مدرس المادة

الغذاء والسيطرة على الوزن -أنواع االغذية (تغذية الرياضي في مراحل
التدريب المختلفة)
التوازن الطاقي –السيطرة على الوزن-تاثير البرامج الرياضية والغذائية
على الوزن
المرأة والرياضة – تاثير النشاطات الرياضية الفسيولوجية على الوظائف
الجسمية للمرأة
مشاركة المرأة وعالقة الجنسين بالرياضة -عالقة التدخين والعقاقير
بالتمارين الرياضية
االمتحان ( الثاني ) الفصل الثاني

أ.م.د أيمان عبد المالك الحلو
العميد

