
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراس ي      

 

طب األسنانكلية:  قسم:   

DEBL101 :اسم املقرر: الفيزيولوجيا العامة   رمز املقرر 

2عملي:  املتطلب السابق:   - 2نظري:   3 :ساعات املعتمدةال   

 

 التوصيف 

تحقق االساااتب اا واالتزال الدا؛ليذ أن  ل    مجموعة وظيفية واحدةتجمع الفيزيولوجيا )علم وظائف األعضااااال الوظائف الفتلفة يف يا اي سااام و عضاااائ   ي 

ولذلك فالفيزيولوجيا دشاارآ يليات العمء   ،حياة الكائن البشااري واسااتمرارتت  دعتمد علم مجموو الوظائف وللى علم وظيفة زء جزا لوحدع بمعز  عن ا ؛ر

يطر  علم جع التي تحقق االتزال الدا؛لي، باإلضااافة أ م حاارآ ايفلء الوظيفذ الذي  د األساااسااية والعامة لفتلف  عضاااا جساام االقسااال وحلقات التلقيم الرا

    يبسبب بحدوث األمراض الفتلفة التي تصلب اإلقسال. والذيهذع األعضاا 

 املحتوى 

 مفردات القسم النظري: 

 .التلقيم الراجع السلبي واإليجابذليليات ) الدا؛لية ال لئة تنظيم -) الدا؛لي االتزال  (االستب اا الفصل األول: 

 )االنبشار البسيط، االنبشار امللّسر، النقء الفّعا ل. ايفلية غشاا عبر واي زتئات الشوارد نقء - ايف يا ؛ارج السائء  الفصل الثاني: 

 .يةالقل  االضطراباتبعض فيزيولوجيا  - الط يعي القلب كهربائية مخطط - كمضفة القلب - )البشرتح الفيزيولوجيل القل ية العضلة  الفصل الثالث: 

 -فيزيولوجياا الاد    -التنظيم العصااااااااااااابي للادورال     -الادورال )الشااااااااااااارتااقذ، الورتادي، اللمفذ، املوضاااااااااااااعيل   -  )البشااااااااااااارتح الفيزيولوجيل  جهاا  الادورال   الفص الرابع: 

 .فيزيولوجيا بعض القصورات واالضطرابات الدورانية والدموتة

فيزيولوجيا بعض  -التنظيم العصااااااابي للتنفى   -امل ادالت الغا تة  -الدورال الرئوي   -التهوتة الرئوتة  - )البشااااااارتح الفيزيولوجيل جها  التنفى الخامس: الفصللللللل 

 االضطرابات التنفسية.

التنظيم الكلوي يح م الد  وح م الساااااااائء ؛ارج  -إفراغ  يليات طرح  و تركيب ال و   ي الكلية و  -اي ها  ال و ي )البشااااااارتح الفيزيولوجيل   الفصللللللل السللللللاد : 

 فيزيولوجيا بعض االضطرابات الكلوتة وال ولية. -ايفلوي 

 -التحكم العصاااابي بالوظيفة الهضاااامية   -االمتصااااا   -الوظائف املزجية واالفرا تة للساااابيء الهضاااا ي   -جها  الهضاااام )البشاااارتح الفيزيولوجيل   الفصللللل السللللابع: 

 فيزيولوجيا بعض االضطرابات الهضمية.

 ايحاجة للفيتامينات واملعادل.  -الوظيفة االستق بية للك د    -استق ا )السكرتات، الدسم، البروتلناتل  -االستق ا وايحصو  علم الطا ة   الفصل الثامن: 

حركة العظا   –النقء العصااااابي العضااااالي  –يلية تقلص العضااااا ت الهيكلية و؛صاااااائصااااا   –الفيزيولوجيل اي ها  العضااااالي الهيكلي )البشااااارتح    الفصللللل التاسللللع: 

 فيزيولوجيا بعض االضطرابات العضلية والعظمية. –واملفاصء 

 –املنعكسااااااااااات  -ايحى الشااااااااااعوري والفعء اإلرادي الوا ي  -فيزيولوجيا األعصاااااااااااا واملشااااااااااابك  -اي ها  العصاااااااااابي )البشاااااااااارتح الفيزيولوجيل   الفصلللللللللل ال ا لللللللللر: 

 فيزيولوجيا بعض االضطرابات العصبية. -اي ملة العصبية الذاتية املستقلة )القسم الودي ونظير الودي  -املستق  ت ايحسية 

 فيزيولوجيا بعض االضطرابات الهرمونية. -يلية عمء الهرمونات  - اتط يعة الهرمون -لحة عن الغدد الصم وهرموناتها   -الغدد الصم   : الحادي عشرالفصل 

 

 



 مفردات القسم ال ملي: 

 الع مات ايحيوتة )الضغط الشرتاقذ، الن ض، التنفىل. األولى:  الجلسة

 اإلصغاا أ م  صوات القلب. الثانية:  الجلسة

 فيزيولوجيا القلب )تخطيط القلبل. الثانية:  الجلسة

  ياس الهيماتوكرتت. الثالثة:  الجلسة

  من النزف والتخثر. الراب ة: الجلسة 

 الزمر الدموتة. الخامسة:  الجلسة

 التنفى )فيزيولوجيت  و صوات ل. : السادسة الجلسة

 اي ها  ال و ي. : الساب ة الجلسة

 .املنعكسات العصبية الثامنة: الجلسة 

 االحساسات الشعورتة.  : التاس ة الجلسة
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 طب االسنان عميد كلية 

 

 مضر أحمدد. 

 

 

 


