
 كلية العلوم الطبية املساندة                                                   (2021/2022العالج الطبيعي )اخلطة الدراسية لتخصص البكالوريوس يف                                                                               

          ة(   دساعة معتم 132) 

 

 

 وتشمل: ساعة معتمدة( 27)متطلبات الجامعة أوال: 
  :ساعة معتمدة( 18) متطلبات الجامعة اإلجباريةالمجال األول: 

تقييم الجهاز العضلي والهيكل *يتوجب على الطالب النجاح في الحاسوب االستدراكي ليتمكن من تسجيل مادة 
 العظمي

 ساعة معتمدة(: 21انيًا: متطلبات الكلية )ث
  (ساعة معتدة18الكلية االجبارية:)بات متطلأ.

 

 المادة  اسم المادة  رقم
ساعات 
 معتمدة 

 المتطلب السابق 
 

 العالمة 

  -- 3 الكيمياء العامة للعلوم الصحية  0216145

  -- 3 الفيزياء عامة للعلوم الصحية 0216135

  1120319 3 الطب البديل والتكميلي  1120411

1120100 
و  االتصال  اصل  التو مهارات 

 واخالقيات المهنة
2 -- 

 

  -- 1 االحصاء الحيوي 0216125

 3 علم التشريح واالنسجة   0910141
0216155 

 0910144متزامن 
 

  910260متزامن  3 علم وظائف االعضاء   0910144

 ساعات معتمده( 3):متطلبات الكلية االختيارية ب.

 بق المتطلب السا  ساعات معتمدة المادة  اسم المادة  رقم
 

 العالمة 

 - 3 (  ++cالبرمجة بلغة ) 0750115
 

  - 3 ( 1تفاضل وتكامل) 0216111

 
 

 ساعة معتمدة(:  84تخصص )الثالثا: متطلبات 
 ( ساعة معتمدة:79متطلبات تخصص اجباري ) .أ

 اسم المادة  المادة  رقم
ساعات 
 معتمدة 

 المتطلب السابق 
 

 العالمة 

  -- 3 عامة للعلوم الصحيةال البيولوجيا  0216155

 متزامن   3 اض الوظيفي المر لم اع 0910260
910144  

 

  -- 1 مقدمة في العالج الطبيعي  1120122

 2 تشريح الجهاز العضلي والهيكل العظمي  1120111
 متزامن مع

1120220 
 

1120112 
والهيكل   العضلي  الجهاز  تشريح 

 العظمي/عملي 
 1120111متزامن مع  1

 

  0216135 2 الميكانيكا الحيوية   1120226
  1120226متزامن مع  1 الميكانيكا الحيوية/عملي  1120227
  1120226 2 علوم الحركة  1120229

 2 تقييم الجهاز العضلي والهيكل العظمي  1120220

 1120111متزامن 
 1120122سابق  

     0750099 سابق   

 

1120221 
والهيكل   العضلي  الجهاز  تقييم 

 1120220متزامن مع  1 العظمي/عملي 
 

  1120122+1120220 2 (1ارين عالجية )تم 1120230
  1120230متزامن مع  1 (/عملي 1تمارين عالجية ) 1120228
  1120230 2 (2تمارين عالجية ) 1120321
  1120321متزامن مع  1 (/عملي 2تمارين عالجية ) 1120322
  0211109+ 1120122 2 العالج الفيزيائي والكهربائي  1120223
  1120223متزامن مع  1 عملي / يزيائي والكهربائيالف العالج  1120224
  1120220 3 علم االعصاب  1120320
  1120321 2 العالج الطبيعي للمسنين  1120420
  1120229 2 االطراف الصناعية واالجهزة المساعدة  1120325

واالجهزة   1120326 الصناعية  االطراف 
 المساعدة/عملي 

  1120325متزامن مع  1

العضالت  الع 1120225 ألمراض  الطبيعي  الج 
 ( 1والعظام )

2 1120221  

العضالت   1120222 ألمراض  الطبيعي  العالج 
  1120225متزامن مع  1 (/عملي 1والعظام )

العضالت   1120327 ألمراض  الطبيعي  العالج 
  1120225 2 ( 2والعظام )

1120328 
العضالت   ألمراض  الطبيعي  العالج 

 1120327 مع متزامن 1 (/عملي 2والعظام )
 

  1120321 2 ( 1العالج الطبيعي ألمراض الجهاز العصبي ) 1120329
الجهاز   1120330 ألمراض  الطبيعي    1120329متزامن مع  1العالج 

 (/عملي 1العصبي )

1120422 
الجهاز   ألمراض  الطبيعي  العالج 

 1120329 2 ( 2العصبي )
 

الجهاز   1120423 ألمراض  الطبيعي  العالج 
 لي عم/(2العصبي )

 متزامن مع 1
1120422 

 

العالج الطبيعي ألمراض القلب والرئتين   1120323
(1) 

2 1120220+1120321 
 

العالج الطبيعي ألمراض القلب والرئتين   1120324
 (/عملي 1)

 1120323متزامن مع  1
 

الجراحية   1120333 للحاالت  الطبيعي  العالج 
 والحروق 

3 1120220+1120321  

  1120320+1120220 2 بيعي لألطفال الطالعالج  1120331
  1120331متزامن مع  1 العالج الطبيعي لألطفال/عملي  1120332

طبيعي ألمراض القلب والرئتين  العالج  ال 1120429
(2) 

2 1120323  

والرئتين  ال 1120425 القلب  ألمراض  طبيعي  عالج 
 (/عملي 2)

  1120429متزامن مع  1

 +1120327 2 ين اضيالعالج الطبيعي للري 1120426

1120320 
 

  1120426متزامن مع  1 العالج الطبيعي للرياضيين/عملي  1120427

1120428 
الطبيعي   العالج  في  الميداني  التدريب 

(1) 6 
1120327+1120422 +
1120323+1120331 +

1120223 

 

الطبيعي   1120430 العالج  في  الميداني  التدريب 
(2) 

6 1120427  

+ 1120429+1120327 3 في العناية الحثيثة  يعيالعالج الطب  1120424
1120422 

 

  1120323 2 مبادئ التشخيص اإلشعاعي  1120421
 ( ساعات معتمدة:5مواد التخصص االختيارية: ) .ب 

 المادة  رقم
 

 اسم المادة 
ساعات 
 معتمدة 

 المتطلب السابق  
 

 العالمة 
  0910144 2 االدوية علم  1120319

 موافقة القسم  3 يري لسر العالج النفسي ا 1120412
 

  موافقة القسم  3 موضوعات خاصة  1120413

  موافقة القسم  3 أساسيات التصريف الليمفاوي  1120415

  موافقة القسم  3 التغذية السريرية  0910230

  موافقة القسم  3 صحة المرأة في العالج الطبيعي  1120416
  موافقة القسم  3 طب العقل والجسد 1120417

 
07/09/2022 

 

 اسم المادة  رقم المادة 

ساعة 
 معتمدة 

متطلب 
 سابق 

 
 العالمة 

0116103 
هارات االتصال والتواصل  م

 (( 1)اللغة العربية )
3 0114099 

 

  -- 3 علوم عسكرية  0111100
  -- 3 التربية الوطنية  0116101
  -- 1 الريادة واالبتكار  0116110
  -- 1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 0116102
  -- 1 المهارات الحياتية  0116104

مهارات االتصال والتواصل   0116107
  0130099 3 (( 1)اللغة االنجليزية )

0116108 
مهارات االتصال والتواصل  

 0130107 3 (( 2)اللغة االنجليزية )
 

   0 خدمة المجتمع  ي فيتطوععمل  0116109
 المجال الثاني: متطلبات الجامعة االختيارية 

 ( ساعة معتمدة من المواد التالية: 9يدرس الطالب )
 

  -- 3 (1مهارات لغوية ) 0116111
  -- 3 (2مهارات لغوية ) 0116112
  -- 3 الفكر والحضارة االنسانية 0116133
  -- 3 الثقافة القانونية 0116143
  -- 3 مقدمة في علم النفس واالجتماع 0116144
  -- 3 حقوق االنسان 0116140
  -- 3 مقدمة في ادارة المشاريع 0116114
   3 مهارات التفكير 0116105
   3 الثقافة الصحية 0216105
  -- 3 الثقافة االقتصادية 0116106
  -- 3 مهارات تحليل البيانات 0216102
  -- 3 ةبيئيالتنمية وال 0116113
  -- 3 الثقافة الرقمية 0216104

يتوجب على جميع الطلبة التقدم المتحان مستوى في اللغة العربية واللغة االنجليزيةةة *
ومهةةارات الحاسةةوب وعلةةى الطالةةب الةة ي نخاةةق فةةي النجةةاح بهةة ا االمتحةةان )أقةةل مةةن 

 %( أن نجتاز بنجاح المادة االستدراكية التي أخاق فيها.50
 االستدراكية ضمن الساعات المعتمدة للخطة الدراسية.ادة الم  ال تحسب *

 


