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 وصف المقرر اسم المقرر رمز المقرر

PHT 231 علم التشريح البشري 

تشريح اجلسم البشري يشمل أجهزة اجلسم ادلختلفة كاجلهاز العصيب،  يفمقدمة 
الدموي، التنفسي، الليمفاوي، البويل، اذلضمي، التناسلي والغدد الصماء مع الًتكيز 
على اجلهاز العضلي العظمي. تشمل احملاضرات حصص عملية تتضمن دراسة على 

 .اجلثث

PHT 232 علم وظائف األعضاء 
اجلهاز  ثلاجلسم ادلختلفة م أساسيات وظائف أعضاء أجهزة يغطي ىذا ادلقرر

العضلي، العظمي، العصيب، الدموي، التنفسي، البويل، اذلضمي، التناسلي والغدد 
 الصماء. كما يتم تغطية أساسيات االنقباض العضلي وكيميائية االنقباض.

PHT 233 مقدمة في العالج الطبيعي 

خر ادلستجدات يف تعليم ومهنة العالج آمهنة وتاريخ العالج الطبيعي و  يفمقدمة 
ختصصاتو ودوره يف الرعاية الصحية. كما سيتم التطرق للمعلومات و  الطبيعي

األساسية وادلهارات يف رعاية ادلريض مثل كيفية وضع ادلريض ونقلو، استخدام 
منن ادلقرر مقدمة يف الكرسي ادلتحرك وتصميمو وادلساعدة يف ادلشي. كما يتض

وسائل العالج الطبيعي الكهربائية واحلرارية ومواضيع رئيسية أخرى يف ذات 
 التخصص.

PHT 234 أساسيات رعاية الطوارئ 
يركز ادلقرر على أساسيات وقواعد التعامل مع حاالت الطوارئ ، التدريب على 

سية ومهارات اإلنقاذ الرعاية الصحية األولية ، قواعد اإلنعاش القليب الرئوي األسا
 ادلختلفة.

PHT 235 يتضمن ىذا ادلقرر معلومات عن ادلصطلحات الطبية ادلعتمدة و ادلتداولة كما يشمل  المصطلحات الطبية
 االختصارات الطبية.  إىلمصطلحات ختص العالج الطبيعي باإلضافة 

PHT 241 علم األعصاب 
األعصاب للجهاز العصيب والتعريف  يتناول ىذا ادلقرر التشريح العصيب وفيسيولوجيا

ادلواضيع ادلتعلقة مبمارسة العالج  و وظيفة اجلهاز العصيب ادلركزي ومساراتوو  بًتكيبة
 جلثث.على ادراسة  تتضمنعملية حماضرات  ادلقرر يشملكما   الطبيعي

PHT 242 شرح و ي على حركة اإلنسان دراسة ادليكانيكا احليوية وتأثريىايتم خالل ىذا ادلقرر  الميكانيكا الحيوية
 ثناء احلركة.أالقوى ادلؤثرة على أجزاء اجلسم ادلختلفة 

PHT 243  االكلينيكيأساسيات الفحص 
 فحصيتم خالل ىذا ادلقرر التعرف على طرق فحص اجلهاز العصيب العضلي مثل 

ألنسجة.  ا طرفية العضلية واجللدية، واختبارالنهايات ال فحصالعضالت اليدوي، 
 .االكلينيكي والتشخيصكما يتم تدريس مواضيع متعلقة بالفحص 

PHT 244 كيفية وصف   والتمارين العالجية  و طرق على تطبيقات الطالب يتم تدريب التمارين العالجية
 و كيفية تطبيق العالج ادلناسب عملياً. رين للمريضاالتم

PHT 245 علم األمراض و وظائف األعضاء 

، ألسبابل ويتم التطرقيركز على دراسة كيفية حدوث األمراض وطرق اإلصابة 
واإلصابات. كما يتم شرح ما  مراضلألاجلسمانية والنفسية  األعراضالعالمات ، 

يتم الًتكيز على و سيتعلق بتلف والتهاب وشفاء وعدوى ومناعة و ورم اخلاليا. 
 اجلهاز القليب الرئوي.و العضلي ، كيفية حدوث أمراض اجلهاز العصيب  دراسة

PHT 351  1العالج الطبيعي ألمراض العظام 

األول من ثالث مقررات تغطي أسس التقييم والعالج دلرضى  ادلقرر ىذا ادلقرر ىو
شرح ييركز ىذا ادلقرر على األطراف العلوية للجسم و حيث  ،اجلهاز العضلي العظمي

اإلصابات واالضطرابات  إىليوية. ويتطرق الًتكيبة التشرحيية ذلا وميكانيكيتها احل
 .اصل العالجيةحتريك ادلفطرق  الشائعة وطرق العالج مثل 

PHT 352  األول من مقررين يغطيان أسس التقييم والعالج دلرضى  ادلقرر ىذا ادلقرر ىو 1العالج الطبيعي ألمراض األعصاب
ادلقرر ادلضاعفات الناجتة عن إصابات  و يشرح ىذا االضطرابات العصبية العضلية



وكيفية  للجهاز العضلي العصيب حتليل األعراض والعالماتو ادلخ وحوادث السري 
 .االكلينيكياستخدامها يف القرار 

PHT 353 أساليب العالج الطبيعي 

يتناول ىذا ادلقرر ادلبادئ الفيزيائية والفيسيولوجية لطرائق العالج الطبيعي الكهربائية 
واحلرارية مثل أجهزة ادلوجات فوق الصوتية، ادلوجات القصرية، الليزر، األشعة فوق 

تأثري ىذه األجهزة العالجي، دواعي  إىلحتت احلمراء. مع التطرق و  البنفسجية
االستعمال وموانعو والتدابري الوقائية عند االستخدام. كما سيتم شرح أساسيات 

 . مل حماضرات عمليةتش التأثري االلكًتوين ذلذه األجهزة

PHT 354 فسيولوجيا التمارين 

وأساسيات توظيف األعصاب  التيركز ادلقرر على الًتكيبة اذليكلية والوظيفة للعض
الفيزياء احليوية النقباض العضلة والتوتر  إىليتطرق كما والعضالت يف اجلهد احلركي.  

در وتغريات امصالكيمياء احليوية لتقلص العضلة مبا يف ذلك يشمل  العضلي و
 جهاد.إلالتمرين واع، التسار ، حاالت الثبات يف لعضلةاطاقة لاحلاجة 

PHT 355 علم الحركة 

حتليل  وأسباب وعالج االضطرابات احلركية للجهاز العضلي العظمي  يفمقدمة 
فحص ادلدى احلركي للمفاصل  إىلباإلضافة  ركة اجلسم ميكانيكيًا و حيويًا وحركياً ح

تتضمن قياس حركة  عملية حماضراتادلقرر يشمل ، ادلشي طريقة ومرونتها و حتليل
 .ادلفاصل بأساليب خمتلفة

PHT 356  1كلينيكية ا ممارسة 

 ساعات أسبوعياً  6دلدة  االكلينيكيمرافق خمتلفة للتدريب  إىليتم إسناد الطالب 
 نظرياً يتمكنوا من أداء ادلهارات اليت تعلموىا  حىت لتطوير ادلهارات التخصصية ذلم

يتم الًتكيز على العالج الطبيعي دلرضى إصابات أعضاء ىيئة التدريس حتت إشراف 
إصابات واضطرابات العضالت والعظام لألطراف العلوية كما  و حلوادثاالدماغ، 

 ة و العظام.أقسام الباطن ىيشمل الفحص والعالج دلرض

PHT 361 2ج الطبيعي ألمراض العظام العال 

الثاين من ثالث مقررات تغطي أسس التقييم والعالج دلرضى  ادلقرر ىذا ادلقرر ىو
اجلهاز العضلي العظمي. يركز ادلقرر على األطراف السفلية ، وشرح الًتكيبة التشرحيية 

ابات اإلص إىلذلا وميكانيكيتها احليوية يف احلاالت الطبيعية والغري طبيعية. ويتطرق 
 .واالضطرابات الشائعة لألطراف السفلية وطرق العالج

PHT 362  2العالج الطبيعي ألمراض األعصاب 
الثاين من مقررين يغطيان أسس التقييم والعالج دلرضى ادلقرر  ىذا ادلقرر ىو

االضطرابات العصبية العضلية. يركز ادلقرر على احلاالت العصبية العضلية الشائعة 
 لتوازن ومرض الرعاش.مثل اضطرابات ا

PHT 363 علم اإلصابات وجراحة العظام 

يغطي ىذا ادلقرر ميكانيكية اإلصابة للعظام وادلفاصل واألنسجة وكيفية عالجها 
يتم تقدمي طرق التقييم كما أثناء دمارسة الرياضة أو أثناء العمل.   النشاط احلركينتيجة 

يتم تغطية مفاىيم و االجراءات اجلراحية.  والعالج شامالً  االكلينيكيوالفحص 
على ادلمارسة  و تأثريىامتعلقة باآلالم وااللتهاب وشفاء العظام واعادة تكوينها 

  يتعلم الطالب بروتوكول التأىيل دلا بعد اجلراحة يف حاالت العظامكما  ،االكلينيكية
عالجية الرق طاليتم دعم احملاضرات النظرية بالتدريب العملي، ويتم تدريس  كما

 ادلختلفة.وقائية الطرق اللإلصابات الرياضية وكيفية استخدام 

PHT 364 نمو اإلنسان ومراحل التطور 
اجلهاز على األساسيات العامة ادلتعلقة بالنمو والتطور ألجهزة اجلسم مثل ادلقرر يركز 

 إىلضافة وارتباطها بالعالج الطبيعي. باإل الرئويالقليب  و  العصيب ،العضلي ،العظمي
 لدى األطفال. األفعال الفسيولوجيةشرح التطور احلسي احلركي وردود 

PHT 365 الممارسة المهنية في العالج الطبيعي 
االتصال، مهارات  للعالج الطبيعي مبا يف ذلك ادلهنية يتعامل ىذا ادلقرر مع اجلوانب 

 إىل. كما يتطرق احلديثة التوثيق، القضايا القانونية، التعليم الفعال وطرق التعلم
 األخالق والقيم الطبية وقضايا خصوصية ادلريض.

PHT 366 و العمليات احلسابية عمل اإلحصاءات ادلرتبطة بالعلوم الطبية طرقيركز ادلقرر على  اإلحصاء الحيوي 
 .اتالعينات واختبار الفرضي و مجع



PHT 367  2ممارسة إكلينيكية 

 ساعات أسبوعياً  6دلدة  االكلينيكيخمتلفة للتدريب  مرافق إىليتم إسناد الطالب 
 نظرياً يتمكنوا من أداء ادلهارات اليت تعلموىا  حىت لتطوير ادلهارات التخصصية ذلم

. يتم الًتكيز على العالج الطبيعي حلاالت أعضاء ىيئة التدريسحتت إشراف 
 لألطراف السفلية.إصابات العضالت صابات العمود الفقري واضطرابات التوازن و إ

 ة و العظام.أقسام الباطن ىرضم يشمل الفحص والعالج و

PHT 471  3العالج الطبيعي ألمراض العظام 

ىذا ادلقرر ىو الثالث من ثالث مقررات تغطي أسس التقييم والعالج دلرضى اجلهاز 
ومنطقة احلوض، وشرح الًتكيبة  العمود الفقريالعضلي العظمي. يركز ادلقر على 

وميكانيكيتها احليوية يف احلاالت الطبيعية والغري  للعمود الفقري و احلوضالتشرحيية 
 .طبيعية. كما يشرح االصابات الشائعة للحبل الشوكي واحلوض وطرق العالج

PHT 472 العالج الطبيعي لألمراض القلبية والرئوية 
إىل باإلضافة عة اليت تصيب مرضى القلب و الرئة يتناول ىذا ادلقرر األمراض الشائ

طرق الفحص و العالج ادلتعلقة بأساليب العالج الطبيعي. و يتم تدريب الطالب 
 إكلينيكياً على الطرق احلديثة للفحص و التأىيل ألمراض وجراحة القلب و الرئة.

PHT 473 العالج الطبيعي ألمراض المسنين 

ثر على الصحة العامة للمسنني ويتم شرح مقدمة عن يغطي ادلقرر العوامل اليت تؤ 
التغريات ادلنهجية والسلوكية وادلعرفية اليت حتدث مع تقدم السن وتأثريىا على الوظيفة 

عمال أل وطرق دمارستهم وفحص ادلسننياحلركية. كما يركز على معرفة األداء احلركي 
 احلياة اليومية وتصميم برامج تأىيل للمسنني.

PHT 474 طرق البحث في العالج الطبيعي 
 ،ويشمل طرق البحث الطبيعييزود ىذا ادلقرر الطالب بأساسيات البحث يف العالج 

يتعلم  ، كماأسس مجع ادلعلومات وتقييم النتائج، اختبار الفرضياتالدراسة،  تصميم
 الطالب كيفية استخراج ادلعلومات و كيفية استخدامها يف البحث.

PHT 475 
 المبنية على البراهينالممارسة 

 في العالج الطبيعي

 إىليهدف و  على الرباىني يف العالج الطبيعيادلقرر أساسيات ادلمارسة ادلبنية  يتناول
تعليم الطالب كيفية القيام بالتقييم الفعلي لألحباث ادلنشورة يف العالج الطبيعي 

كما يتم   . ياالكلينيك التشخيص و العالجوكيفية فحص الرباىني واعتمادىا يف 
 .يف دمارسة العالج الطبيعي بتطبيق الرباىنيقضايا متعلقة التطرق إىل 

PHT 476 
: 1مواضيع مختارة في التأهيل الطبي 

 العالج المائي وتحريك األنسجة اللينة

حيتوي ادلقرر على جزأين، يتطرق اجلزء األول للتأثريات اجلسدية والفيسيولوجية عند 
استخدام طرق العالج ادلائي ادلختلفة مثل احلمامات ادلائية، الشمع البارافيين، 

و  يتم شرح التأثريات العالجيةحيث الكمادات احلارة والباردة، وتطبيقات الثلج. 
 . عملية مل على حماضراتتيش و تياطات استعماذلاواح نعهادواعي االستخدام وموا

لتحريك األنسجة مثل  االكلينيكياالستخدام طرق  أساليب و إىليتطرق اجلزء الثاين 
مساج االحتكاك العميق، مساج التفريغ الليمفاوي وأساليب أخرى يف حتريك 

 اليت ميكن استخدامها يف العالج الطبيعي. و األنسجة اللينة 

PHT 477 3ارسة إكلينيكية مم 

 ساعات أسبوعياً  6دلدة  االكلينيكيمرافق خمتلفة للتدريب  إىليتم إسناد الطالب 
 نظرياً يتمكنوا من أداء ادلهارات اليت تعلموىا  حىت لتطوير ادلهارات التخصصية ذلم

يتم الًتكيز على العالج الطبيعي حلاالت و . أعضاء ىيئة التدريسحتت إشراف 
 يشمل الفحص والعالج و. إىل حاالت القلب، والرئةباإلضافة  فقريال لعمودا
 ة و العظام.أقسام الباطن ىرضم

PHT 481 العالج الطبيعي ألمراض األطفال 

ادلقرر الفحص، التقييم، والعالج لألطفال ذوي اإلعاقات العصبية ىذا  يغطي 
شائعة عند حاالت أخرى  إعاقات النمو العصيب و، تأخر النمو العصيب ، العضلية

 عالج األطفالل إعداد برامج عالجية مناسبة يتعلم الطالب مهارات كما األطفال.  
 .باإلضافة إىل كيفية تطبيق العالج ادلناسب عملياً 

PHT 482 الجبائر واألجهزة التعويضية 
ودواعي التعويضية  واألجهزة و األطرافاجلبائر  بتعريف الطالب علىادلقرر يقوم ىذا 
باإلضافة إىل  . اختيار ما يلزم للمرضى وتأىيلهم الستخدامهاوكيفية استعماذلا 

كما يشمل معلومات عن األدوات و األساليب األساسية اليت تستخدم لصناعتها.  



 حتليل طريقة ادلشي وماىية ادلشي ادلرضي دلرضى االضطرابات العصبية العضلية.

PHT 483 اإلدارة والقيادة في العالج الطبيعي 
ادلقرر أسس القيادة واإلدارة يف العالج الطبيعي شاماًل مهارات االتصال، يغطي 

اإلدارة ، التوظيف، اإلشراف، التدريب، التحفيز، ادلراقبة والتقييم. كما يشمل 
 التخطيط االسًتاتيجي، اإلدارة ادلالية، التسويق الفعال وادلهارات االستشارية.

PHT 484 األشعة في العالج الطبيعي 

ادلقرر على معلومات أساسية عن الدراسات االشعاعية كاألشعة التصويرية،  يشمل
، اجلهاز العظمياألشعة ادلغناطيسية، األشعة ادلقطعية. دراسة األشعة تكون على 

. كما يتم شرح كيفية قراءة وترمجة احلالة الطبيعية الرئوي والقليب العصيب ادلركزي
 األشعة. لصوروادلرضية 

PHT 485 لنفس التأهيليعلم ا 
القضايا النفسية ادلتعلقة  ويركز ادلقرر على أسس علم النفس اليت تستخدم يف التأىيل 

االتصال بني ادلريض وادلعاجل، دور األسرة طرق بالعالج الطبيعي مثل الصحة العقلية، 
 واألصدقاء وتأثري اإلعاقة على احلالة النفسية.

PHT 486 علم األدوية 
درجة مسية العقار والدواء.  وأيضاً  التأثري الدوائي احلركي والعالجييتعامل ادلقرر مع 

ادلناسبة وتأثريىا وآثارىا اجلانبية واليت ميكن  اتيركز على األدوية الشائعة واجلرع
 العالج الطبيعي.تطبيقات استخدامها يف 

PHT 487 
: 2مواضيع مختارة في التأهيل الطبي 
 رأةالعالج الطبيعي الغشائي وصحة الم

مثل لجلد حيتوي ادلقرر على جزأين. األول خمتص بالتقييم والعالج لألمراض الشائعة ل
احلروق واجلروح، تقرحات اجللد، والندبات. اجلزء الثاين خمتص يف دور العالج 
الطبيعي يف صحة ادلرأة ويشمل التغريات لدى ادلرأة يف األجهزة احلسية، العصبية، 

 العضلية العظمية. و القلبية، الرئويةالعضلية، 

PHT 488  4ممارسة إكلينيكية 

 ساعات أسبوعياً  6دلدة  االكلينيكيمرافق خمتلفة للتدريب  إىليتم إسناد الطالب 
 نظرياً يتمكنوا من أداء ادلهارات اليت تعلموىا  حىت لتطوير ادلهارات التخصصية ذلم

الطبيعي ألمراض يتم الًتكيز على العالج  . أعضاء ىيئة التدريسحتت إشراف 
و  صحة ادلرأة إىلاحلروق باإلضافة الشائعة. كما يتم تغطية تأىيل حاالت  األطفال

 يشمل الفحص والعالج للمرضى يف أقسام األطفال واحلروق.
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