الجامعة  :جامعة الموصل

الكلية :التربية البدنية وعلوم الرياضة
القسم  :العلوم الرياضية
اسم المحاضر :مازن سامي
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي  :دكتوراه فسلجة تدريب
مكان العمل  :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

أهداف المادة

تؼليم ماهيت فسلجت التمريه والتذريب الرياضي واهميتها في الؼمليت
التؼليميت والتذريبيت
mazensamie@yahoo.com
Hadeellaith@ yahoo.com h

البريذ االلكترووي
التفاصيل االساسيت للمادة
الكتب المىهجيت
المصادر الخارجيت

شرح وظري لمفرداث المادة مغ بؼض التطبيقاث الؼمليت في المختبر
والميذان
كتب الفسلجت لهزاع به دمحم الهزاع
ابى الؼال ػبذ الفتاح McArdle w.d, Katch V. L, and Katch F I) ,
الفصل االول

تقذيراث وتقسيم الذرجاث

%52

)وبعض مصادر االنترنيت
السعي السنوي
الفصل الثاني
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النهائي
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المفرداث حسب االسابيغ
السادة الشظرية

االسبهع

التاريخ

االول

7112/11/1

الثاني

7112/11/8

الخلية ومكهناتها

الثالث

7112/11/11

الخلية ومكهناتها

الرابع

7112/11/72

الخامس

7112/11/72

انظسة انتاج الطاقة وتهازن الطاقة

الدادس

7112/17/6

امتحان نظري في السادة الدابقة

الدابع

7112/17/12

الجهاز العربي

الثامن

7112/17/71

تكسلة الجهاز العربي وتاثير التدريب عليه

التاسع

7112/17/72

الجهاز العزلي

العاشر

7118/1/2

الجهاز العزلي

الحادي عذر

7118/1/11

تاثي التدريب على الجهاز العزلي

الثاني عذر

7118/1/12

امتحان نظري في الجهاز العربي والعزلي

الثالث عذر

7118/1/72

الدهائل الجدسية والدم

الرابع عذر

7118/1/21

الدهائل الجدسية والدم

علم الفدلجة ,التشظيم العزهي لجدم االندان,
اهسية علم الفدلجة في السجال الرياضي

الطاقة ووحدات قياس الطاقة وانظسة انتاج
الطاقة

عطلة نرف الدشة الدراسية

السادة العسلية

السالحظات

االسبهع

التاريخ

السادة الشظرية

االول

7118/7/71

الجهاز التشفدي /آلية الذهيق والزفير

الثاني

7118/7/72

الثالث

7118/2/6

الرابع

7118/2/12

الجهاز القلبي الهعائي

الخامس

7118/2/71

الجهاز القلبي الهعائي

الدادس

7118/2/72

الشاتج القلبي ومتغيراته في الراحة والجهد

الدابع

7118/2/2

امتحان نظري في الجهاز التشفدي القلبي

الثامن

7118/2/11

التاسع

7118/2/12

العاشر

7118/2/72

محاضرة عسلية في كيفية قياس الشبض والزغط

الحادي عذر

7118/1/7

الغدد الرم والهرمهنات

الثاني عذر

7118/1/8

استجابة بعض الهرمهنات للجهد البدني

الثالث عذر

7118/1/11

امتحان نظري

تشظيم التشفس /الحجهم والدعات الرئهية
والتههية الرئهية

التغيرات الفدلجية الشاتجة عن التدريب في
الجهاز التشفدي

تاثير التسارين الرياضية على القلب وجهاز
الدوران
ضغط الدم
تاثير التسارين الرياضية على ضغط لدم

السادة العسلية

السالحظات

