
 مخطط ارشاد الطمبة
 قسم العالج الطبيعي

 

 __________________الجاهعي  الرقن_______________________ الطالب  اسن

 __________________الورشد           _______________________    التاريخ 

 السنة األولى

 الفصل الثاني  الفصل األول 
  اسم المادة رقم المادة   اسم المادة رقم المادة 
  3 تشريح األطراف 0502108  3 حياةالفيزياء العامة لطمبة عموم ال 0342103
  2 "1"عمم وظائف األعضاء 0501107  3 "1"عموم الحياة العامة  0304101
  3 التأهيل الطبيواخالقيات مبادئ  1801101  3  المهارات الحاسوبية لمكميات اإلنسانية 1942102
  2 عمم النفس لطمبة التأهيل 1802131  3 "1"العاهت  الكيوياء 0303101

   المجموع     المجموع  
 

  السنة الثانية

 الفصل الثاني   األولالفصل 
  اسم المادة رقم المادة   اسم المادة رقم المادة 
  2 الجراحة العامة لطمبة التأهيل 0507103  3 تشريح الرأس والعنق والصدر 0502107
  2 األمراض الباطنية لطمبة التأهيل 0508102  2 "2"عمم وظائف األعضاء  0501108
  3 عمم األعصاب  1801231  1 المعالجات 0503101
  2 عمم الحركة 1801262  3 الميكانيكا الحيوية 1801261
  2 الفحوص التشخيصية 0508103  2 اختبارات ومقاييس  1811202
  3 2توارين عالجيت  1801204  1 عمم األمراض 5042070

 العالج الفيزيائي والكهربائي 1801205  3 1توارين عالجيت  1801203

 
3  

   المجموع     المجموع  
 

 

 

 

Codes 
R: Registered X: Not taken F: Fail P: Pass 

 



 السنة الثالثة

 الفصل الثاني  الفصل األول 
  اسم المادة رقم المادة   اسم المادة رقم المادة 
العالج الطبيعي لمجهاز القمبي  1801324

  (1)التنفسي 
العالج الطبيعي لمجهاز  1801334  3

  (2)العصبي العضمي 
4  

العالج الطبيعي لمجهاز العصبي  1801339
 (1)العضمي 

العالج الطبيعي لمجهاز  1801318  3
  (2)العضمي الهيكمي 

4  

العضمي العالج الطبيعي لمجهاز  1801313
 (1)الهيكمي 

العالج الطبيعي لمجهاز القمبي  1801328  3
  (2)التنفسي 

3  

  3 "1" العالج الطبيعي لألطفال 1801344  2 اإلحصاء الحيوي لطمبة التأهيل 1801381
أساليب البحث في عموم  1804340    

 التأهيل
3  

   المجموع     المجموع  
 السنة الرابعة

 الفصل الثاني  الفصل األول 
  اسم المادة رقم المادة   اسم المادة رقم المادة 

  6 "2"العالج الطبيعي السريري  1801492  6 "1"العالج الطبيعي السريري 1801491
  2 العالج الطبيعي ألمراض الشيخوخة 1801472  3 "2"العالج الطبيعي لألطفال  1801446
  1 مشروع تخرج 1801493  2 األطراف االصطناعية 1813449
  3 دارة والقيادةاإل 1802447  3 هكثفتالعالج الطبيعي في الرعايت ال 1811471

   المجموع     المجموع  
متطمبات الجامعة 

  ةههاراث االتصال باللغت العربي 1

 ههاراث االتصال باللغت االنجليزيت  2

 العلوم العسكريت  3

 التربيت الوطنيت  4

5   

6   

7   

8   

9   



 

الخطة المقترحة 
 _____________العام الدراسي 

 
 الفصل الصيفيالفصل الثاني الفصل األول 

   

   

   

   

   

   

المجموع  المجموع  المجموع  
 

 _____________ العام الدراسي

 

 الفصل الصيفيالفصل الثاني الفصل األول 
   

   

   

   

   

   

المجموع  المجموع  المجموع  
 

 _____________ العام الدراسي

 

 الفصل الصيفيالفصل الثاني الفصل األول 
   

   

   

   

   

   

المجموع  المجموع  المجموع  
 

 


