
 

 

1439-1438جدول االخجبارات العهلي النهائية للفصل الدراسى الثاني   

 كلية العلوم الطبية الجطبيقية
 

  العالج الطبيعيبرناهج/ علوم الجأهيل الطبى قسم

 اليوم اإلنحهاءوقثوقث البدء  اسن الوقرر رهز الهقرر م
جاريخ االخحبار 

هجري 
جاريخ االخحبار 

هيالدي 

 2018-4-22 1439-8-6 األدذ  ص10:00  ص8:00 اساسياث عهى االنسجت  شردع231  1

 2018-4-22 1439-8-6 األدذ  و3:00  و1:00 كيًياء ديىيت  كيى208  2

 2018-4-22 1439-8-6 األدذ  و3:00  و1:00 2دراست انذركتعهى   عطب304  3

 2018-4-22 1439-8-6 األدذ  ص10:00  ص8:00 انرياضيتتأهيم اإلصاباث   عطب306  4

 2018-4-22 1439-8-6 األدذ  و3:00  و1:00  األدنتعهي انقائًت انًًارست  عطب409  5

 2018-4-22 1439-8-6 األدذ  ص12:00  ص10:00 يبادئ انعالج انىظيفي  عطب504  6

        

 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  ص12:00  ص10:00  اآلنً نهذاسب انصذيت انتطبيقيتاالستخذاياث  دانع250  7

 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  ص10:00  ص8:00 1دراست انذركتعهى   عطب203  8

 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  ص12:00  ص10:00 انعالج انًائً  عطب303  9

  عطب305  10
انعظًً و انجهاز انعضهي  يراضانعالج انطبيعي أل

 جرادتها
 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  و3:00  و1:00

 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  ص10:00  ص8:00 انباطنت و انًسنينيراض انعالج انطبيعي أل  عطب402  11

  عطب405  12
 انعضهي و  انجهاز انعصبي انطبيعي أليراضانعالج

 جرادتها
 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  ص12:00  ص10:00

 2018-4-23 1439-8-7 األثنين  و3:00  و1:00 2طرق انبذث انعهًي  طبع511  13

        

 2018-4-24 1439-8-8 انثالثاء  ص10:00  ص8:00 انذيىيت يقذيت في انكيًياء  كيًع207  14

 2018-4-24 1439-8-8 انثالثاء  ص12:00  ص10:00 انجهاز انعصبي وظائفعهى   فسم224  15

 2018-4-24 1439-8-8 انثالثاء  و3:00  و1:00 2انعالج انكهربائي  عطب302  16

 2018-4-24 1439-8-8 انثالثاء  ص10:00  ص8:00  و االجهسة انًساعذةاألطراف انصناعيت  عطب308  17

 2018-4-24 1439-8-8 انثالثاء  ص10:00  ص8:00  و جرادتهايراض انقهب انطبيعي ألانعالج  عطب401  18

 2018-4-24 1439-8-8 انثالثاء  ص12:00  ص9:00 3انًًارست األكهينيكيت  عطب407  19

        

 2018-4-25 1439-8-9 األربعاء  ص10:00  ص8:00 (األطراف)عهى انتشريخ   شردع201  20

 2018-4-25 1439-8-9 األربعاء  و3:00  و1:00 ( و انعًىد انفقريانجهاز انعصبي)عهى انتشريخ   شرح202  21

 2018-4-25 1439-8-9 األربعاء  ص12:00  ص10:00 انتًارين انعالجيت  عطب301  22

 2018-4-25 1439-8-9 األربعاء  ص12:00  ص9:00 1انًًارست األكهينيكيت  عطب307  23

 2018-4-25 1439-8-9 األربعاء  ص12:00  ص9:00 2انًًارست األكهينيكيت  عطب404  24

 2018-4-25 1439-8-9 األربعاء  و3:00  و1:00 شعتاألعهى   أشع512  25

        

 2018-4-26 1439-8-10 انخًيس  ص10:00  ص8:00 عضاء األعهى وظائف  فسم223  26



 

 

 

 

                                                    المسجل األكاديمي لبرنامج العالج الطبيعى

 دمحم سامى/     د                                                 

 

 2018-4-26 1439-8-10 انخًيس  ص12:00  ص10:00  انعالج انطبيعًاختباراث و يقاييس  عطب202  27

 2018-4-26 1439-8-10 انخًيس  ص10:00  ص8:00 عهى انتشريخ انصذر و انبطن  شرح310  28

 2018-4-26 1439-8-10 انخًيس  و3:00  و1:00 تأهيم األيراض انصذريت  عطب403  29

 2018-4-26 1439-8-10 انخًيس  ص12:00  ص10:00  و جرادتهاطفال انطبيعي أليراض األانعالج  عطب501  30

        

 2018-4-29 1439-8-13 األدذ  ص12:00  ص10:00 1طرق انبذث انعهًي  طبع414  31

 2018-4-29 1439-8-13 األدذ  ص12:00  ص9:00 4انًًارست األكهينيكيت  عطب503  32

        

 2018-4-30 1439-8-14 األثنين  و3:00  و1:00 1انعالج انكهربائً  عطب 201  33

        

 2018-5-1 1439-8-15 انثالثاء  و3:00  و1:00 تأهيم انذروق  عطب502  34

        


