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 2023/  2022العالج الطبيعي لطلبة  لةالمعد الخطة اإلسترشادية
 
 
 

 السنة األولى 
    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة
 المعتمدة

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة المتطلب السابق 
 المعتمدة

 المتطلب السابق 

لبيولوجيا العامة للعلوم  ا 0216155
 الصحية

 تخصصمتطلب 
 اجباري 

 -- 3 متطلب كلية اجباري  الفيزياء العامة للعلوم الصحية 0216135 -- 3

الكيمياء العامة للعلوم   0216145
 الصحية

 3 متطلب كلية اجباري  علم وظائف االعضاء  1110144 -- 3 متطلب كلية اجباري 
 1110141متزامن 

تصال والتواصل  مهارات اال  1120100
 واخالقيات المهنة

  2 متطلب كلية اجباري 
1110141 

   0216155 3 متطلب كلية اجباري  علم التشريح واالنسجة
 1110144متزامن 

متطلب تخصص  مقدمة في العالج الطبيعي  1120122
 اجباري 

1  
  

 3 متطلب جامعة اجباري 
 

  3 متطلب جامعة اجباري     3 متطلب جامعة اجباري   

متطلب جامعة   
 اختياري 

3    
 3 متطلب جامعة اختياري 
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 السنة الثانية
    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة
 المعتمدة

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة المتطلب السابق 
 المعتمدة

 المتطلب السابق 

 1110141+ 0216135 2 متطلب تخصص اجباري  الميكانيكا الحيوية  1120226
 علم االعصاب  1120320

متطلب تخصص 
 1120220 3 اجباري 

 1 متطلب تخصص اجباري  الميكانيكا الحيوية/عملي 1120227
متطلب تخصص  ( 1تمارين عالجية )  1120230 1120226متزامن مع 

 1120122+ 1120220 2 اجباري 

از العضلي  تقييم الجه 1120220
 والهيكل العظمي

 1120111متزامن  2 متطلب تخصص اجباري 
 1120122سابق  

    0216099 سابق

 (/عملي 1تمارين عالجية )  1120228
متطلب تخصص 

 1120230متزامن مع  1 اجباري 

1120221 
تقييم الجهاز العضلي  
 والهيكل العظمي/عملي

 متطلب تخصص اجباري 
متطلب تخصص  عالج الفيزيائي والكهربائيال 1120223 1120220متزامن مع  1

 اجباري 
2 1120220 

تشريح الجهاز العضلي   1120111
 والهيكل العظمي

 متزامن مع  2 متطلب تخصص اجباري 

1120220 1120224 
العالج الفيزيائي 

 عملي/والكهربائي
متطلب تخصص 

 اجباري 
 1120223متزامن مع  1

تشريح الجهاز العضلي   1120112
 مي/عمليوالهيكل العظ

 1 متطلب تخصص اجباري 
 1120225 1120111متزامن مع 

العالج الطبيعي ألمراض 
 ( 1العضالت والعظام )

متطلب تخصص 
 1120221 2 اجباري 

 علم األمراض الوظيفي  1110260

 متطلب تخصص اجباري 
3 1110144 1120222 

العالج الطبيعي ألمراض 
ألمراض العضالت والعظام  

 (/عملي 1)

متطلب تخصص 
 1120225متزامن مع  1 باري اج

  3 متطلب جامعة اجباري     3 إجباري متطلب جامعه   

  3 ختياري متطلب جامعه ا    3 متطلب جامعة اجباري   
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 السنة الثالثة
    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة
 المعتمدة

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة سابق المتطلب ال
 المعتمدة

 المتطلب السابق 

متطلب تخصص  علوم الحركة 1120229
متطلب تخصص  العالج الطبيعي للمسنين 1120420 1120226 2 اجباري 

 اجباري 
2 1120321 

 ( 2تمارين عالجية )  1120321
متطلب تخصص 

 1120323 1120230 2 اجباري 
العالج الطبيعي ألمراض 

 ( 1القلب والرئتين )
متطلب تخصص 

 1120321+ 1120220 2 اجباري 

 (/عملي 2تمارين عالجية )  1120322
متطلب تخصص 

 1120324 1120321متزامن مع  1 اجباري 
العالج الطبيعي ألمراض 

القلب والرئتين 
 (/عملي 1)

متطلب تخصص 
 1120323متزامن مع  1 اجباري 

1120327 
لطبيعي ألمراض العالج ا

 ( 2العضالت والعظام )
متطلب تخصص 

 1120333 1120225 2 اجباري 
العالج الطبيعي للحاالت  

 الجراحية والحروق 
متطلب تخصص 

 1120321+ 1120220 3 اجباري 

1120328 
العالج الطبيعي ألمراض 

 (/عملي 2العضالت والعظام )
متطلب تخصص 

 1120329 1120327متزامن مع  1 اجباري 
لطبيعي ألمراض العالج ا

 ( 1الجهاز العصبي )
متطلب تخصص 

 1120321 2 اجباري 

 العالج الطبيعي لألطفال 1120331
متطلب تخصص 

 1120330 1120320+ 1120220 2 اجباري 
العالج الطبيعي ألمراض 

الجهاز العصبي 
 (/عملي 1)

متطلب تخصص 
 1120329متزامن مع  1 اجباري 

متطلب تخصص  العالج الطبيعي لألطفال/عملي  1120332
 1120426 1120331متزامن مع  1 اجباري 

العالج الطبيعي 
 للرياضيين 

متطلب تخصص 
 اجباري 

2 1120327 + 

1120320 

  
 متطلب كلية اختياري 

3  1120427 
العالج الطبيعي 
 للرياضيين/عملي 

متطلب تخصص 
 اجباري 

 1120426متزامن مع  1

متطلب تخصص   
 0216125  3-2 اختياري 

وي للعلوم  اإلحصاء الحي
 الصحية

 متطلب كلية اجباري 
1  

     1120411 
 الطب البديل والتكميلي

 

 متطلب كلية اجباري 
3  
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 السنة الرابعة 
    الفصل الثاني     الفصل األول 

الساعات   طبيعة المادة اسم المادة  رمز المادة
 المعتمدة

الساعات   طبيعة المادة ة اسم الماد رمز المادة المتطلب السابق 
 المعتمدة

 المتطلب السابق 

1120421 
مبادئ التشخيص 

 اإلشعاعي
متطلب تخصص 

 اجباري 
2 1120323 1120430 

التدريب الميداني في 
 (2العالج الطبيعي )

متطلب تخصص 
 اجباري 

6 1120427 

1120325 
االطراف الصناعية 
 واالجهزة المساعدة 

متطلب تخصص 
 1120424 1120229 2 اجباري 

العالج الطبيعي في العناية  
 الحثيثة 

متطلب تخصص 
 اجباري 

3 1120327 +1120429+1120422 

1120326 
االطراف الصناعية 

واالجهزة 
 المساعدة/عملي

متطلب تخصص 
 1120429 1120325متزامن مع  1 اجباري 

العالج الطبيعي ألمراض 
 ( 2القلب والرئتين )

متطلب تخصص 
 1120323 2 اجباري 

1120422 
العالج الطبيعي 
ألمراض الجهاز  

 (2العصبي )

متطلب تخصص 
 1120425 1120329 2 اجباري 

العالج طبيعي ألمراض 
 (/عملي 2القلب والرئتين )

متطلب تخصص 
 1120429متزامن مع  1 اجباري 

1120423 
العالج الطبيعي 
ألمراض الجهاز  

 (/عملي 2العصبي )

متطلب تخصص 
 متزامن مع  1 اجباري 

1120422 

 تخصصلب متط  
 اختياري 

2-3 
 

1120428 
التدريب الميداني في 

 (1العالج الطبيعي )

متطلب تخصص 
 6 اجباري 

1120327 +1120422 +
1120323 +1120331 +

1120223 
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