
 

 العلوم الطبية التطبيقية : الكلية           

 العالج الطبيعي : القســـم           

  ماجستير  : الدرجة           
 

  مسمى البرنامج :

العالج الطبيعي للجهاز العضلي  /العالج الطبيعي الرياضي /العصبيالعالج الطبيعي للجهاز في العالج الطبيعي ) ماجستير العلوم

 (العالج الطبيعي للقلب والرئتين /العالج الطبيعي ألمراض األطفال /الهيكلي
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 فصول دراسية. 4

  :  البرنامجنظام 

 بالمقررات الدراسية و الرسالة  
 

  : المطلوبة للتخرجالدراسية الوحدات 

 ساعات للرسالة  9وحدة دراسية +  24
 

 :  للبرنامجالتخصصات الدقيقة 

 :وتتضّمن خمس اختصاصات فرعيّة

 ماجستير في العالج الطبيعي للجهاز العصبي .1

 ماجستير في العالج الطبيعي الرياضي .2

  ماجستير في العالج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي .3

  ماجستير في العالج الطبيعي ألمراض األطفال .4

 ماجستير في العالج الطبيعي للقلب والرئتين .5

 

 : للبرنامج الخطة الدراسية 

 

 العالج الطبيعي للجهاز العصبي -1

 السنة األولى للفصل الدراسي األول )الفصل األول للماجستير(
 

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 1منهجية البحث  3429510

  أساسي 0 2 سياسة صنع القرار المبنية على البحث العلمي 3429511

  تخصص 1 3 1العالج الطبيعي للجهاز العصبي  3429512

  تخصص 0 2 التعلم والتحكم الحركي 3429517

  تخصص 3 0 1التدريب السريري  3429521

 
 الثاني )الفصل الثاني للماجستير(السنة األولى للفصل الدراسي 

 

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 2منهجية البحث  3429522

  أساسي 0 2 القضايا النفسية واالجتماعية في العالج الطبيعي 3429523

  أساسي 0 1 العالج الطبيعيحاالت دراسية في  3429524

  تخصص 1 2 2العالج الطبيعي للجهاز العصبي  3429525

  تخصص 3 0 2التدريب السريري  3429530

 
 السنة الثانية للفصل الدراسي األول و الثاني )الفصل الثالث والرابع للماجستير(

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  تخصص 0 9 الرسالة 3429600

 

 
 



 

 العالج الطبيعي الرياضي  -2

 السنة األولى للفصل الدراسي األول )الفصل األول للماجستير(
3-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 1منهجية البحث  3429510

  أساسي 0 2 سياسة صنع القرار المبنية على البحث العلمي 3429511

  تخصص 1 2 أسس العالج الطبيعي الرياضي  3429513

  تخصص 1 2 1العالج الطبيعي الرياضي  3429518

  تخصص 3 0 1التدريب السريري  3429521

 
 )الفصل الثاني للماجستير(السنة األولى للفصل الدراسي الثاني 

4-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 2منهجية البحث  3429522

  أساسي 0 2 القضايا النفسية واالجتماعية في العالج الطبيعي 3429523

  أساسي 0 1 الطبيعيحاالت دراسية في العالج  3429524

  تخصص 1 2 2 الرياضيالعالج الطبيعي  3429526

  تخصص 3 0 2التدريب السريري  3429530

 
 السنة الثانية للفصل الدراسي األول و الثاني )الفصل الثالث والرابع للماجستير(

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  تخصص 0 9 الرسالة 3429600

 
  ماجستير في العالج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي -3

 السنة األولى للفصل الدراسي األول )الفصل األول للماجستير(
5-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 1منهجية البحث  3429510

  أساسي 0 2 سياسة صنع القرار المبنية على البحث العلمي 3429511

  تخصص 1 2  1العالج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي  3429514

القياسات الموضوعية في العالج الطبيعي للجهاز  3429519
 العضلي الهيكلي

 
 تخصص 1 2

 

  تخصص 3 0 1السريري التدريب  3429521

 
 السنة األولى للفصل الدراسي الثاني )الفصل الثاني للماجستير(

6-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 2منهجية البحث  3429522

  أساسي 0 2 العالج الطبيعيالقضايا النفسية واالجتماعية في  3429523

  أساسي 0 1 حاالت دراسية في العالج الطبيعي 3429524

  تخصص 1 2 2العالج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي  3429527

  تخصص 3 0 2التدريب السريري  3429530

 
 السنة الثانية للفصل الدراسي األول و الثاني )الفصل الثالث والرابع للماجستير(

 

 المقرررقم 

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي



 

  تخصص 0 9 الرسالة 3429600

 
  ماجستير في العالج الطبيعي ألمراض األطفال -4

 السنة األولى للفصل الدراسي األول )الفصل األول للماجستير(
7-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  المعتمدة * عدد الوحدات

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 1منهجية البحث  3429510

  أساسي 0 2 سياسة صنع القرار المبنية على البحث العلمي 3429511

  تخصص 1 3  1ألمراض األطفال العالج الطبيعي  3429515

  تخصص 0 2 التعلم والتحكم الحركي 3429517

  تخصص 3 0 1التدريب السريري  3429521

 
 السنة األولى للفصل الدراسي الثاني )الفصل الثاني للماجستير(

8-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 2منهجية البحث  3429522

  أساسي 0 2 واالجتماعية في العالج الطبيعيالقضايا النفسية  3429523

  أساسي 0 1 حاالت دراسية في العالج الطبيعي 3429524

  تخصص 1 2 2ألمراض األطفال العالج الطبيعي  3429528

  تخصص 3 0 2التدريب السريري  3429530

 
 للماجستير(السنة الثانية للفصل الدراسي األول و الثاني )الفصل الثالث والرابع 

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  تخصص 0 9 الرسالة 3429600

 
 ماجستير في العالج الطبيعي للقلب والرئتين -5

 
 السنة األولى للفصل الدراسي األول )الفصل األول للماجستير(

9-  

 

 رقم المقرر

 

 المقرراسم 

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 1منهجية البحث  3429510

  أساسي 0 2 سياسة صنع القرار المبنية على البحث العلمي 3429511

  تخصص 1 2 العالج الطبيعي الرئوي  3429516

  تخصص 0 2 الرياضيةاختبار ووصف التمارين  3429520

  تخصص 3 0 1التدريب السريري  3429521

 
 السنة األولى للفصل الدراسي الثاني )الفصل الثاني للماجستير(

10-  

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  أساسي 0 2 2منهجية البحث  3429522

  أساسي 0 2 القضايا النفسية واالجتماعية في العالج الطبيعي 3429523

  أساسي 0 1 حاالت دراسية في العالج الطبيعي 3429524

  تخصص 1 3 للقلب واألوعية الدمويةالعالج الطبيعي  3429529

  تخصص 3 0 2التدريب السريري  3429530

 
 )الفصل الثالث والرابع للماجستير(السنة الثانية للفصل الدراسي األول و الثاني 



 

 

 رقم المقرر

 

 اسم المقرر

  عدد الوحدات المعتمدة *

 نوع المقرر **

 

 مالحظات    
 نظري        عملي

  تخصص 0 9 الرسالة 3429600

 

 


