
 الخطة الدراسية لبرنامج العالج الطبيعي

 المستوى األول -السنة األولى    

 الرمز الرقم المقرر اسم
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 

 عملي نظري متطلبات سابقة

 - 2 2 - 2 نجم 140 نجليزية )مهارات القراءة(إلغة 

 - 2 2 - 2 نجم 141 (الكتابةنجليزية )مهارات إلغة 

 - 2 2 - 2 نجم 142 والمحادثة( االستماعنجليزية )مهارات إلغة 

 - 2 2 - 2 نجم 143 )القواعد( نجليزيةإلغة 

 - 2 2 - 2 ريض 140 في الرياضيات ةمقدم

 - 2 2 - 2 جنه 140 مهارات التعليم والتفكير

 - 3 3 - 3 تقن 140 مهارات الحاسب

  15 15 - 15 المجموع

 المستوى الثاني -األولى  السنة

 الرمز الرقم اسم المقرر
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية
 ةمتطلبات سابق

 عملي نظري

 - 3 3 - 3 نجم 150 نجليزية العامةاللغة اإل

 - 2 2 - 2 نجم 151 كتابة التقارير الفنية

 - 1 1 - 1 نهج 150 أخالقيات المهنة

 - 2 2 - 2 علم 150 االتصالمهارات 

 - 4 4 - 4 ريض 150 التفاضل والتكامل

  12 12 - 12 المجموع

 

 المستوى الثالث -السنة الثانية  

 الرمز الرقم المقرر اسم
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 

 عملي نظري متطلبات سابقه

 - (2+2)4 3 1 2 عشرح 201 علم التشريح )األطراف(

 - (2+1)3 2 1 1 عفسل 223 علم وظائف األعضاء 

 - (2+1)3 2 1 1 كيمع 207 في الكيمياء الحيوية  ةمقدم

 - 1 1 - 1 عفيز 204 في الفيزياء ةمقدم
 - 2 2 - 2 عرب 201  1التحرير العربي

 - (2+1)3 2 1 1 عحال 250 الصحية التطبيقية للحاسب ستخداماتاال

 - 2 2 - 2 عطبع 241 حيويالحصاء أسس اإل

 - 2 2 - 2 سلم 111 الثقافة اإلسالمية المدخل إلى 

 - (2+1)3 2 1 1 شرحع 231 أساسيات علم األنسجة

 23 18 5 13 المجموع
 

 



 عالمستوى الراب -السنة الثانية   

 الرمز الرقم المقرر اسم
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

متطلبات 

 عملي نظري ةسابق

 عشرح 201 (2+2)4 3 1 2 شرح 202 علم التشريح )الجهاز العصبي والعمود الفقري(

 - 2 2 - 2 سلم 112 2الثقافة اإلسالمية 

 كيمع207 (2+1)3 2 1 1 كيم 208 الكيمياء الحيوية

 عفسل 223 (2+2)4 3 1 2 فسل 224 الجهاز العصبي علم وظائف

 عفيز 204 (2+1)3 2 1 1 عطب 201 1العالج الكهربي 

 عشرح 201 (2+2)4 3 1 2 عطب 202 ومقاييس العالج الطبيعي اختبارات

 عشرح 201 (2+2)4 3 1 2 عطب 203 1علم دراسة  الحركة 

  24 18 6 12 المجموع

 المستوى الخامس -السنة الثالثة    

 الرمز الرقم المقرر اسم
الساعات  عدد الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 

 بحثي عملي نظري ةمتطلبات سابق

 عشرح 201 (2+2)4 3 - 1 2 شرح 310 علم التشريح )الصدر والبطن(

 فسل 224 2 2 - - 2 فسل 311 التمارين اأساسيات فسيولوجي

 عفسل 223 (2+1)3 2 - 1 1 عطب 301 التمارين العالجية

 عطب 201 (2+2)4 3 - 1 2 عطب 302 2العالج الكهربي 

 عفيز 204 (2+1)3 2 - 1 1 عطب 303 يائالعالج الم

 عطب 203 (2+2)4 3 - 1 2 عطب 304 2علم دراسة الحركة 

 عفيز 204 1 1 - - 1 زيف 312 الفيزياء الطبية

 - 2 2 - - 2 سلم 113 3الثقافة اإلسالمية

 18 - 5 13 المجموع
 

23  

 المستوى السادس  - السنة الثالثة  

 الرقم المقرر اسم

 

 

 الرمز   

 

 عدد الساعات
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 

 بحثي عملي نظري ةمتطلبات سابق

 عشرح 201 2 2 - - 2 عظم 312 مبادئ أمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها

العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العضلي العظمي 

 (والعمود الفقري طراف)لأل وجراحتها
 4 - 2 2 عطب 305

6(2+4) 
 شرحع201

 عشرح 201 (2+1)3 2 - 1 1 عطب 306 تأهيل اإلصابات الرياضية

 عطب 304 (2+1)3 2 - 1 1 عطب 308 األطراف الصناعية واألجهزة المساعدة

 عطب 302 (4+4)8 4 - 4 - عطب 307 1الممارسة اإلكلينيكية 

 شرحع 231 2 2 - - 2 مرض 312 مراضعلم األ

 - 2 2 - - 2 سلم 114 4ةاإلسالميالثقافة 

 26 18 - 8 10 المجموع
 



  المستوى السابع -السنة الرابعة 

 الرمز الرقم المقرر اسم
الساعا عدد الساعات

ت 

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

متطلبات 

 بحثي عملي نظري ةسابق

 شرح 310 2 2 - - 2 قلب 410 مبادئ أمراض القلب وجراحتها

 فسل  311 (2+2)4 3 - 1 2 عطب 401 الطبيعي ألمراض القلب وجراحتهاالعالج 

 شرح 310 2 2 - - 2 بطن 411 والمسنين ةلباطناأمراض   مبادئ

  عطب 305 (4+2)6 4 - 2 2 عطب 402 والمسنين ةلباطناالعالج الطبيعي ألمراض 

 فسل 311 (2+2)4 3 - 1 2 عطب 403 تأهيل األمراض الصدرية

 عطب 307 (4+4)8 4 - 4 - عطب 404 2اإلكلينيكيهالممارسة 

 18 - 8 10 المجموع
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 المستوى الثامن -السنة الرابعة  

 الرقم المقرر اسم

 

 الرمز

 

 عدد الساعات
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 

متطلبات 

 ةسابق

 
 بحثي عملي نظري

 2 - - 2 عصب 411 مبادئ أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها
2 

 
 بطن411

 عطب402 (4+2)6 4 - 2 2 عطب 405 العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها

 بطن 411 1 1 - - 1 نفس 412 األمراض النفسية

 عطب404 (4+4)8 4 - 4 - عطب 407 3الممارسة اإلكلينيكية 

 - (2+1)3 2 1 - 1 عطب 409 الممارسة القائمة على األدلة

 كيم208 1 1 - - 1 دوا 413 علم األدوية

  2 2 - - 2 عرب 202 2التحرير العربي

 ععطب 141 (2+1)3 2 1 - 1 طبع 414 1البحث العملي طرق 

 26 18 2 6 10 المجموع
 

 

 

 

 

 

 



 المستوى التاسع -السنة الخامسة 

 الرمز الرقم المقرر اسم

 عدد الساعات
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 الفعلية

 

 بحثي عملي نظري متطلبات سابقة

 عصب 411 2 2 - - 2 طفل 510 أمراض األطفال وجراحتها مبادئ

 عطب 405 (4+2)6 4 - 2 2 عطب 501 العالج الطبيعي ألمراض األطفال وجراحتها

 شرحع 231 (2+1)3 2 - 1 1 عطب 502 تأهيل الحروق

 عطب407 (4+4)8 4 - 4 - عطب 503 4الممارسة اإلكلينيكية 

 عطب405 (2+1)3 2 - 1 1 عطب 504 مبادئ العالج الوظيفي

 طبع 414 (2+1)3 2 1 - 1 طبع 511 2البحث العلمي طرق 

 عظم312 (2+1)3 2 - 1 1 أشع 512 علم  األشعة

  28 18 1 9 8 المجموع

 

 الكلي عدد الساعات
 

 

 فعليةالساعات ال إجمالي الساعات المعتمدة إجمالي

 بحثي عملي نظري

103 47 3 
 

153 

 

203 

 

 (متيازاال) عمليالتدريب ال

 شهر 12 –التدريب العملي بالمستشفيات ومراكز التأهيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وصف مختصر للمقررات

 :علم التشريح )األطراف(: 201ع شرح
 اساسا الذي يعتبر التشريح األساسي وتشريح األطراف إلى إعطاء الطالب أساسا مفيدا في قرريهدف هذا الم

 .برنامج العالج الطبيعيممارسة الطبية التطبيقية في لل
 فسلع 223: علم وظائف األعضاء

 وصفو الجسم،بالكلي  المياه وحجم البشري الجسم وتكوين الخلية، وظائف مثل الموضوعات من العديد المقرر هذا يغطي

هذا  يوفر. المختلفةعلى اجهزة الجسم  هعملطريقة و الالإرادي العصبي والجهاز ،األيوني هاتكوينو الجسمب المياه مكونات
 وأجهزة الجسم المختلفة. واألعضاء البشرية األنسجة وظائف فهم لتطوير فرصة الطبيعي العالج لطالب المقرر أيضا  

 في الكيمياء الحيوية ةمقدم: 207كيمع 
الماء ودرجة  علىيهدف هذا المقرر الي تزويد الطلبة بالمعرفة األساسية للكيمياء الحيوية بما تحتويه من تفاعالت والتعرف 

طبيعة التركيب الجزيئي وااللكتروني في  علىالحموضة. تركيب ووظيفة الجزيئات الحيوية في االنسجة الحية. التركيز 

 خلوية. دور الفيتامينات والمعادن في عمليات الكيمياء الحيوية.تركيب المواد وتفاعالتهم في البيئة ال

 فيزع 204: مقدمة في الفيزياء
اساسيات علم الفيزياء ويقوم بتعريف الطالب للوحدات واالبعاد األساسية، المتجهات وقوانين الحركة،  يقدم المقرر

ويتعرض الى تركيب الموجات والظواهر الفيزيائية مثل الموجات الكهرومغناطيسية، الكهرباء، المغناطيسية، 

 ، ومقدمة موجزة للفيزياء في الطب.انبوبها وتركيب البصريات، وإنتاج األشعة السينية، وبناء أنبوب األشعة السينية

 1 التحرير العربي: 201 عرب
 ، ومعرفة نبذة مختصرة عن بعضيح لغويّا والكتابة بطريقة صحيحةيهدف هذا المقرر إلى الوصول بالطالب للنطق الصح

 . والتعرف على بعض األخطاء الشائعة أعالم اللغة و األدب 

 الصحية التطبيقية للحاسب ستخدامات: اال250ع حال
الورد واالكسيل والباور بويت وطريقة استخدامهم في المجال  برامج الحاسب األلى مثليناقش المقرر التعرف وإدارة 

 الصحي.

 حيويالحصاء أسس اإل :241ع طبع

وتلخيصها واجراء بعض المقاييس عليها مثل عرض البيانات  العلوم الطبيةب ذات الصلةمبادئ اإلحصاء الحيوي فهم  يقدم المقرر
لتمكين ا هاتوتطبيق وثالبح هذا المقرر المهارات االحصائية االساسية المستخدمة فيكما يوفر  باستخدام أدوات القياس المختلفة. 

 .الطالب من تطوير مهاراتهم في اختيار وتحديد المشاكل البحثية

 الثقافة اإلسالمية: المدخل إلى 111 سلم

 .الصالح السلف منهج ضوء في الطالب نفوس في وترسيخها والسنة الكتاب من المستمدة الصحيحة العقيدة تقريرف المقرر الى يهد

 أساسيات علم األنسجة: 231شرحع 

ات مقدمة في علم األنسجة األساسية التي تركز على جوانب ذات أهمية خاصة بالنسبة للعالج الطبيعي ، بما في ذلك أساسي

الطالئية ، النسيج الضام والعظام والغضاريف والجلد وتجويف الفم ، هيكل خلوي. األنسجة  األنسجة ، المجهر ،   علم

 .وظيفة األنسجة العصبية

 علم التشريح )الجهاز العصبي والعمود الفقري(: 202 شرح

 الطرفيو المركزي العصبي الجهاز ،الجهاز العصبي ووظائف مكوناتعن  ا  عام ا  مفهوم للطالب يوفر هذا المقرر

 العصبي الجهاز من مختلفةال جزاءاأل بين العالقة يقدم هذا المقرر أيضا  . الالإرادي العصبي الجهاز إلى باإلضافة

 .ووظائفها

 2الثقافة اإلسالمية : 112 سلم
 في الموجودة المشكالت وأهم االجتماعي، الترابط ووسائل عليها، يقوم التي واألسس اإلسالمي المجتمع خصائص إبراز

 هدي بيان. المجتمع وتشكيل األسرة بناء في المرأة دور وإظهار األسرة تكوين مجال في اإلسالم تعاليم تجسيد. المجتمع

 ترابط وبالتالي واستقرارها، األسرة كيان حفظ على يساعد الذي األمر األوالد، وتربية الزواج قضايا في وتوجيهاته اإلسالم

 .ومشكالت قضايا من األسرة نطاق في يحدث لما اإلسالم معالجةوشرح  وتقويته المجتمع

 الكيمياء الحيوية: 208كيم 

والتشوهات التي  ة والمسارات االيضية للكربوهيدرات والدهون واالحماض االمينية والنوكليوتيداتيساستغطي هذه المادة المفاهيم األ
تتعلق بالصحة والمرض. كما تغطي هذه المادة الدورة العملية الهامة المتعلقة بالعيب االيضي المختلف وطرق التشخيص المختبري 

 لبعض االمراض المتعلقة بالمسارات االيضية.

 : علم وظائف الجهاز العصبي224 فسل

، مصادر الطاقة الالزمة ألداء التمارين وتأقلم ألنواع التمارين يةتزويد الطلبة بالمعرفة األساسيهدف هذا المقرر الي 
الجسم القصير والطويل المدي على اداء التمارين مع التركيز على االستجابات القلبية الرئوية للتمارين وبناء اللياقة 

 البدنية.

 1: العالج الكهربائي 201 عطب
بالمعرفة األساسية حول األساليب الكهربائية واستخدام هذه األساليب في  الطالب لتزويد 1مقرر العالج الكهربائي تم تصميم 



صابات اإلنسان واألمراض مع وصف هذه األجهزة لتحقيق األهداف الرئيسية والممارسة بإبرنامج العالج المتعلقة 

في مهارات الفحص  دم المقررويق. مساراتهمن السيطرة على األلم و يتطرق المقرر الىالسريرية. وباإلضافة إلى ذلك، 

القصيرة والميكروويف لعالج اإلصابات المختلفة وتطبيق الليزر والعالج ات تطبيق الموجالدراسة  العالج الطبيعي. وتشمل

باألشعة فوق البنفسجية على المريض مع مختلف الحاالت الحادة والمزمنة وكيفية استخدام الموجات فوق الصوتية على 

 .صابات األخرىنقاط الكسر واإل

 ومقاييس العالج الطبيعي اختبارات: 202 عطب

يهدف هذا المقرر بتعريف الطالب بأساليب تقييم قوة العضالت والمدي الحركي للمفاصل والقياسات الطولية والدائرية 

اساليب  باستخدام الحركة مدى واختبار العضالت، اليدوي االختبار استخدام التقييم إجراءات تشملللطرف العلوي والسفلي. 

 الالزمة النظريةو العملية المهارات وإظهار فهم على قادرا   الطالب يكون سوفبنهاية هذا المقرر  .األساسيةالقياس 

.الرقبة عضالتو والجذع سفليالو العلوي للطرفالقياسات الطولية والدائرية ، الحركة مدى قياس، العضالت اليدوي لالختبار  

 1 دراسة الحركةعلم : 203 عطب
يقدم المقرر نظرة عامة ألساسيات ومصطلحات علم الميكانيكا. ويشرح الخصائص الميكانيكية والسلوك البنائي لألنسجة 

الحية كالعضالت والعظام. وتشمل محتويات المقرر المفاهيم الميكانيكية األساسية والعالقة بين التركيب والوظيفة لألنسجة 
 ى المؤثرة في حركة ووظيفة األنسان وخصوصا تحليل التمارين العالجية.ويشمل أيضا تحليل القو

 علم التشريح )الصدر والبطن(: 310 شرح

 ..تشريح السطح والتشريح الوظيفيالبطن ويتضمن اللتشريح الجذع ووالعملية  المعرفة النظريةالمقرر يوفر 

 التمارين اأساسيات فسيولوجي: 311 فسل
المستخدمة أثناء ممارسة الرياضة، على المدى  الطاقةساب الطالب المعرفة األساسية على أنواع من التمارين ويعمل المقرر على اك

القصير والتكيف على المدى الطويل من الجسم لممارسة مع التركيز الرئيسي على االستجابات القلبية الرئوية لممارسة وبناء اللياقة 
 .البدنية

 ةالتمارين العالجي: 301 عطب
هذا المقرر يقدم التمارين العالجية الذي يوضح االشكال المختلفة من التمارين وكيفية استخدام هذه الوسائل في برامج العالج المختصة 

موانع لفسيولوجية والفوائد العالجية والستخدامات وباإلصابات واألمراض البشرية. يتضمن المقرر معلومات مفصلة عن التأثيرات ا
 السالمة لكل نوع من التمارين.لمخاطر وتقنيات التطبيق وتدابير واالحتياطات من ااالستعمال 

 2 العالج الكهربي: 302 عطب
الذي يستكشف أنواع مختلفة من التيارات التحفيز الكهربائي وكيفية استخدام هذه الطرائق في برنامج 2العالج الكهربائي مقرر يقدم 

واألمراض. يحتوي المقرر على معلومات تفصيلية عن المبادئ الفيزيولوجية والفسيولوجية صابات اإلنسان بإالعالج المتعلقة 
والتأثيرات العالجية والمؤشرات وموانع االستعمال واالحتياطات والتقنيات المستخدمة في تيارات التردد المنخفض والمتوسط فضال 

 .عن مخاطر الكهرباء والصدمات الكهربائية

 يائمالعالج ال: 303 عطب

العالج المائي الذي يصف الخصائص الفيزيائية للمياه وكيفية االستفادة من هذه الخصائص في برنامج العالج المتعلق  المقرريقدم هذا 
على معلومات مفصلة عن التغيرات الفسيولوجية والتأثيرات العالجية والمؤشرات  قررباإلصابات واألمراض البشرية. يحتوي الم

 .وموانع االستعمال واالحتياطات وتقنيات التطبيق وتدابير السالمة لكل طريقة العالج المائي

 2علم دراسة الحركة : 304 عطب
مفصل الفخذ  ،ل الميكانيكي لمفاصل الطرف السفلىيقدم المقرر نظرة عامة عن تشريح وتحليل حركة العظام والمفاصل واالختال

على دراسة الوضع الميكانيكي الطبيعي والغير الطبيعي لمفاصل الطرف السفلى.  المقرر والرضفة والكاحل والقدم. يركز والركبة

 باإلضافة إلى تقديم التحليل الوصفي والسببي للمشي الطبيعي.
 الفيزياء الطبية: 312 زيف

لتوفير فهم للتصوير الطبي والفيزياء الطبية للجسم  المقررالفيزياء في الطب. تم تصميم  اتتطبيق يالطبية هالفيزياء 

مختلفة من النواع األلتمييز بين وا فهم حول كيفية التعامل مع المصادر المشعة ريوفالمقرر البشري. وباإلضافة إلى ذلك، 

 .الحماية من مخاطر اإلشعاعو التعرض لإلشعاع

 3 الثقافة اإلسالمية: 113 لمس
 االهتمام في السبق قصب لها اإلسالمية الشريعة أن يانوب .اإلسالمية الشريعة في الحقوق أهمية بيانيهدف المقرر الى 

 ليكون اإلسالم في للحقوق متعددة بأنواع الطالب توعيةو .إليه ترقى أن الوضعية التشريعات تستطيع ال اهتماما بالحقوق

 . بدينه معتزا   مجتمعه في نافعا وعضوا   صالحا مواطنا

 مبادئ أمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها :312 عظم

لمبادئ العامة لجراحة العظام والكسور، ووصف أعراض وعالمات الكسور ومظاهرها اإلشعاعية يقدم هذا المقرر ا

األساس المرضى لحاالت العظام المشهورة متعددة، وشرح  بإصاباتعالج المرضى المصابين ووالخطة العامة للعالج 

 وأعراضها

 (والعمود الفقري طراف)لأل العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها: 305 عطب

تقييم  العظام. وتعليم الطالب كيفية الفعال في حاالتالفيزيائي  العالجيووممارسة إجراءات التقييم يقدم هذا المقرر توضيح 

وتخطيط وتنفيذ العالج الطبيعي المناسب لألفراد الذين يعانون من مشاكل العظام التي تعالجها اإلجراءات الطبية أو 

 .الجراحية اتكيد على الرعاية قبل وبعد العمليالجراحية. وسيتم التأ

 تأهيل اإلصابات الرياضية: 306 عطب



ضية تخدام وسائل العالج الطبيعي الفعالة في عالج حاالت االصابات الريايوضح هذا المقرر كيفية الممارسة والتقييم باس

، تخطيط وتنفيذ برنامج العالج الطبيعي لألشخاص ذوي االصابات الرياضية كما يتم كما يدرس الطالب كيفية تقييم

 التركيز علي اجراءات العالج الطبيعي فيما قبل وبعد التدخل الجراحي لهذه الحاالت.

 األطراف الصناعية واألجهزة المساعدة :308 عطب

 العالج في العظام تقويم وأساليب االصطناعية األطراف من المختلفة االنواع استخدام فعالية وتقييم ممارسة المقرر يوضح

لهم  المناسب االستخدام وتنفيذ وتخطيط تقييم كيفية الطالب وتعليم .والعظام العصبي الجهاز مرضي حاالت لعالج الطبيعي

 .الجراحية أو الطبية باإلجراءات يعالجون الذينو العصبي والجهاز العظام مشاكل ذوي األفراد على تطبيقها وكيفية

 1الممارسة اإلكلينيكية : 307 عطب

يوفر هذا المقرر الممارسة السريرية ألمراض الجهاز العضلي العظمي وجراحتها وذلك من خالل إجراءات التقييم والعالج 

يعي المناسب للمرضى. تبنى دراسة هذا المقرر على مفاهيم كيفية تقييم وتحديد المشاكل واالعراض المرضية وخطة الطب

مرضى من خالل محاضرات اكلينيكية داخل عيادة العالج الطبيعي تحت اشراف مباشر من مدرس الالعالج وتطبيقها على 

 المقرر.

 مراضعلم األ: 312 مرض

المفهوم العام لعلم المراض ويناقش المرض بشكل عام الذي يسبب اإلجهاد الخلوي. وسيتم تغطية سيقدم المقرر للطالب 

 نظرة شمولية على األسباب والمظاهر السريرية، والتشخيص.ظم لألمراض األكثر شيوعا وإعطاء ومراجعة النظام المن

 4 الثقافة اإلسالمية: 114 سلم

 خالل من للطالب يجتمع. صحيحا فَهما اإلسالم لفهم العملي التطبيق فهي النبوية السيرة دراسةة يوضح المقرر أهمي 

 .األخالق أو األحكام أو العقيدة في سواء الشرعية المعارف من قدر أكبر النبوية للسيرة دراستهم
 مبادئ أمراض القلب وجراحتها: 410 قلب

أساسيات تشريح القلب، علم وظائف األعضاء، ديناميكا الدم بالعالج الطبيعي لتزويدهم المقرر لطالب تم تصميم هذه 

 .واضطرابات القلب الشائعة التي لها صلة مجال عملهم
 العالج الطبيعي ألمراض القلب وجراحتها: 401 عطب

قادر على تقييم مريض القلب، ووضع  ليكون  لطالب العالج الطبيعي المعارف األساسية والمهاراتهذا المقرر يوفر 

على تقييم مرضى جراحة القلب ووضع برنامج إعادة التأهيل قبل  كون قادري و نامج التأهيل وتطبيقه لهؤالء المرضىبر

 وبعد الجراحة

 والمسنين ةلباطناأمراض  مبادئ: 411 بطن

التي  المسنينوطب  طب الباطنةالمعرفة األساسية من  بأحدث معلومات العالج الطبيعيتزويد طالب  ىعل يعمل هذا المقرر

هي ذات الصلة لممارساتهم في المستقبل والتي من شأنها أن تساعدهم على فهم أفضل إجراءات العالج الطبيعي التي ترتبط 

 .بهذا المجال

 والمسنين ةلباطناالعالج الطبيعي ألمراض : 402 عطب

 مرض السكري واألوعية الدموية ذلك، بما في مرضى االمراض الباطنةتقييم وعالج المرضى المسنين ويشرح المقرر

والممارسة القائمة على  الممارسة العالجيةيجعل الطالب قادرا على  مما وطب الشيخوخة واضطرابات التمثيل الغذائي

 األدلة.

 تأهيل األمراض الصدرية: 403 عطب

والعالج الطبيعي ألمراض الصدر توفر هذه المادة للطالب المعرفة الرئيسية ألمراض الصدر ومنحهم مهارات التقييم 

األكثر شيوعا وتمكينهم من إجراء برنامج إعادة التأهيل الرئوي الفعال للمرضى الخارجيين والمرضى الداخليين وداخل 

 .وحدة العناية المركزة

  2 اإلكلينيكيةالممارسة : 404 عطب
االوعية الدموية وعالج السمنة  السكري وأمراضيتناول المقرر سبل تقييم وتشخيص أمراض الباطنة والمسنين مثل داء 

وأمراض القلب والجهاز الدوري التنفسي. وبالطبع يتناول أحدث طرق العالج الطبيعي لعالج هذه االمراض مما يجعل 

 الطالب قادرا بعد اجتياز هذا المقرر على التعامل مع كافة أمراض الباطنة بمهنية عالية مبنية على أساس طبي حديث.

 مبادئ أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها: 411 بصع

لالضطرابات العصبية الشائعة التي يعالجها العالج الطبيعي.  عالجلمحة عامة عن المعرفة األساسية والتقييم وال يقدم المقرر

مضاعفات، وعالج ، واللفحوصاتوا جية المرضية، والمظاهر السريرية،المسببات، والتغيرات الفيزيولو مادةوتناقش ال

 .االضطرابات العصبية

 العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها: 405 عطب

التقييم  بمبادئيوفر المقرر المبادئ األساسية للعالج الطبيعي لالضطرابات العصبية العضلية. يقوم المقرر بتزويد الطالب 

خطة برنامج العالج، تطبيق وضع وإجراءات العالج الطبيعي. أيضا، تعليم الطالب كيفية تقييم، وتحديد مشاكل المريض، 

 العمليات الجراحية.بل وبعد البرنامج ق

 األمراض النفسية: 412 نفس

 النفس وعلم والشخصية واللغة رالفك تطوير ذلك في بما واالجتماعي، تطوريال النفس علمعن  عامة لمحةالمقرر  عطيي

 .االتصالعوائق  ذلك في بما االجتماعية القضايا أيضا المساق ويشمل. طبيعية الغير النفسية التنظيمي، االمراض

 3الممارسة اإلكلينيكية : 407 عطب



وأيضا . العصبية األمراض مختلف ت العالجية فيوالتدخال التقييم التطبيق العملي للتدريب على إجراءات قررالم هذا يقدم

علي المرضي  السريرية الممارسة خاللمن  العصبية األمراض لمختلف والعالجية والطبية المرضية المفاهيم دراسة

 والتدخالت والتقييم للفحص البرامج الناجحة تنفيذ المباشر، كما يتم تدريب الطالب على اإلشراف تحت بالمستشفيات

  .العصبية الضطراباتبا المتعلقة العالجية

 الممارسة القائمة على األدلة: 407 عطب

أيضا  . الطبيعي العالج مجال في األدلة على القائمة الممارسة مفهوم حول بالمعرفة الطالب لتزويد مقررال هذه تصميم تم

 في البحث عملية يصف ذلك، على وعالوة. الطبيعي العالج في األدلة على القائمة الممارسة خطوات يقدم هذا المقرر

 .المرضى لعالج الطبيعي العالج في الطرق أحدث لتحديد الطالب مهارات لتحسين اإللكترونية والمواقع اإلنترنت

 علم األدوية: 413 دوا

لتدخالت الدوائية المستخدمة في العناية بالمرضى. هذا بالطبع يستكشف اآلليات األساسية للعمل افهم لمصمم  مقررهذا ال

، فضال عن اآلثار العالجيةو، التدخالت ذات الصلة إلى الدواءو، فضال عن مؤشرات وموانع العالج بالعقاقير. األدويةعلى 

  .اآلثار السلبية لألدوية التي تعطى للمرضى

 2 ير العربيالتحر: 202 عرب
فيها ، كما  الطالب من اكتشاف األخطاء الشائعة في الكتابة من الناحية اإلمالئية و األسلوبية و تجنب الوقوعالمقرر يمكن 

باألسلوب الالئق المناسب  يساعدهم على تحقيق الدقة في التعبير و الكتابة المركزة ، و يمكنهم من مخاطبة الجهات الرسمية

 .األخطاءالخالي من 

 1البحث العملي طرق : 414 طبع
تعريفات للبحث، وتطوير المهارات البحثية، وتحديد مشكلة البحث ومنهج البحث مناقشة المنهج العلمي وعملية البحث. يقدم 

عملية جمع وتحليل البيانات، تفسير النتائج وتشكيل االستنتاجات. وهو  شملوفهم مصطلحات البحث المشتركة. هذا بالطبع ي

 .البحوث ضمن المعرفة وفهم جميع مراحل البحث كتابةيفسر أساليب التخطيط والتصميم والتنفيذ والتقييم 

 مبادئ أمراض األطفال وجراحتها: 510 طفل

وتطورهم، وفرصهم لتحقيق اإلمكانات الكاملة للبالغين. يهتم طب األطفال بصحة الرضع واألطفال والمراهقين، ونموهم 

جراحة األطفال هي تخصص فرعي من الجراحة التي تنطوي على جراحة األجنة والرضع واألطفال والمراهقين والشباب 

كما الرعاية الجراحية للعيوب الخلقية جراحة العظام لألطفال وتشمل  20وقد نشأت جراحة األطفال في منتصف القرن 

 .لجراحة العضالت والعظام عند األطفا

 العالج الطبيعي ألمراض األطفال وجراحتها: 501 عطب

للطالب المعلومات حول فهم النمو الطبيعي والتنمية في األطفال، نضوج االنعكاسية في طب األطفال والفرق  يقدم المقرر

عاقات الجسدية التنموية، الحاالت العصبية لألطفال مختلف اإل يناقش المقررفي التقييم بين طب األطفال والبالغين. كما 

والشلل الدماغي، السنسنة المشقوقة، واإلصابات الضفيرة العضدية، كيفية تطبيق طرائق العالج الطبيعي المختلفة في طب 

 .األطفال

  تأهيل الحروق: 502 عطب

سوف يتم تدريب الطالب على بالطرق الفيزيائية. والت الحروق معالجة حاهذا المقرر يعد الطالب لمعرفة كيفية تقييم و

 وضع برنامج عالج طبيعي مناسب لكل حالة  ل تقييم وعالج ومتابعة كل حالة واختيار وسائل العالج الطبيعي المناسبة لعم

 4الممارسة اإلكلينيكية : 503 عطب
. والبالغين األطفال في التقييم بين الفرق واكتساب األطفال تقييم في العملية بالمهارات الطالب لتزويد مقررال اهذ تصميم تم

 وإصابات الدماغي، الشلل مثل ألطفال المختلفةا حاالتلعالج  العملية المهارات للطالب يوفر أيضا، الحال وبطبيعة

ي عند األطفال اعوجاج الرقبة الوراث داون، متالزمة ،األمراض الوراثية للعمود الفقري الوجه، وشلل العضدية، الضفيرة

 كيفية حول العملية المعرفة لطالبل يوفر باإلضافة الي أن هذا المقرر. والقدم والركبة مفصل الفخذ في خلقيةال تشوهاتالو

 ضوعاتالمو بعض عن معلوماتال يوفر هذا المقرر ذلك، إلى وباإلضافة. الجراحية العمليات وبعد قبل الحاالت مع التعامل

تأهيل األنشطة الحركية في حاالت  ،التدريب الوظيفي ؛التدريب على التنقل من مكان الي آخر ،المشيطرق  التوازن، مثل

 تأخر التطور الحركي.

 مبادئ العالج الوظيفي: 504 عطب

الوظيفي وخططه العالجية التي تستخدم في الحاالت هذا المقرر المفاهيم والمبادئ األساسية المرتبطة بالعالج  يوضح

 للعالج الوظيفي ضمنالطالب الالزمة لممارسة آمنة ومختصة  مهاراتو هذا المقرر معارف طوري كما .المختلفة

 .المختلفةالقانونية واألخالقية في مجاالت الممارسة  اإلطارات

 2البحث العلمي طرق : 511طبع 
أساليب البحث من خالل التعرف على تهدف هذه المادة إلى تحسين معرفة الطالب ومهاراتهم وقدراتهم على ممارسة 

عمليات المنهجية واستراتيجيات البحث وكذلك استخدام قواعد البيانات للحصول على الدراسات المقصودة. فضال عن تعلم 

، والتقييم النقدي، وطرح األسئلة، وإجراءات اإلجراءات ومناقشة األوراق العلميةالطالب عملية بناء البحوث، ومراجعة 

 .لمقررمع تفسير منطقي في البحوث الصغيرة في نهاية االنتائج 

 علم األشعة: 512 أشع

 وتشمل. السينية األشعة وتكنولوجيا األساسية والمصطلحات السينية األشعة ألساسيات يقدم هذا المقرر للطالب المعرفة

 اآلثار المرضى من وحماية السينية، األشعة آالت واستخدام الطبيعي، الشعاعي للتشريح تفصيلية دراسة الموضوعات



 مع الهيكلية األمراض علم: المتعلقة الشعاعي التصوير وتفسير الشعاعية اإلجراءات تطبيق ومبادئ لإلشعاع، البيولوجية

 الصلة، ذات واالضطرابات الغذائي التمثيل وأمراض والمفاصل، العظام في الصدمة آلفات التحليلي النهج على التركيز

 المفاصل، والتهاب المفاصل، والتهابات العظام الهيكلي، النظام أورام العظمي، الهيكل تصنع عسر الدم، واضطرابات

        . الرخوة األنسجة على تؤثر التي والشذوذ

 

 

 


