
  وصف المواد
  متطلبات الكلیة

  
   ساعة معتمدة2"                                                  1"علم وظائف األعضاء  0501107

  0304101: متطلب سابق 
ة           دورة الدموی سي وال ي والتنف از القلب تشتمل ھذه المادة على المعلومات األساسیة لوظائف الجھ

از العصبي     ذلك للجھ دأ ب . وك یتم      ویب سیولوجي ووقف النزیف وس تحكم الف یة لل ادئ األساس المب
دریس الحواس         شري وسیتم ت ي الجسم الب التركیز على دور ھذه األجھزة في الوظیفة النھائیة ف

 .الخاصة 
  

   ساعات معتمدة3تشریح الرأس والعنق والصدر                                            0502107
  0304101: متطلب سابق 

ى             ز عل ع التركی دماغ ، م تغطي ھذه المادة تشریح الرأس والعنق والصدر والتشریح العصبي لل
ى األطراف           ال األوامر إل دماغ وطرق انتق ي ال . العالقات والوظائف التي تتحكم بھا المراكز ف

 .مع االھتمام الخاص بالتشریح الوظیفي وعالقتھ باإلعاقات التي تتطلب التأھیل الطبي 
  

   ساعات معتمدة3مقدمة في اضطرابات النطق واللغة والسمع                               1804140
  

ة          ة الكالمی ة كاضطرابات النطق والطالق تعریف الطلبة باالضطرابات النطقیة واللغویة المختلف
صبیة           ق الع طرابات النط ة واض سة الكالمی ة والحب طرابات اللغ صوت واض طرابات ال واض

سمعیة   . عضویة والوظیفیة التي تؤدي إلى ھذه االضطرابات  واألسباب ال  أنواع االضطرابات ال
ذة عن        سریري ونب وأسبابھا ودرجاتھا وأعراضھا السریریة وآلیة السمع وكیفیة فحص السمع ال

  .تشریح وفسیولوجیا األذن 
 

  عات معتمدة سا3أسالیب البحث في علوم التأھیل                                    1804240
  

تركز ھذه المادة على تقییم التصامیم البحثیة واإلحصاءات الحیویة والتطبیق البحثي على 
الممارسة السریریة والوسائل المتبعة في علوم التأھیل مع التركیز على صیاغة الفرضیات 

  .وجمع البیانات واالستنتاجات ومشاركة الطالب في النقد البحثي ألبحاث منشورة
 

  
  

   ساعات معتمدة3اإلدارة والقیادة                                                           1802447
  

ى     ب عل درة الطال ز مق ة لتعزی ادة الالزم ادئ اإلدارة والقی اھیم ومب ى مف ادة عل شتمل ھذه الم ت
شأنھ    صحیحة ب رارات ال اذ الق ریض واتخ ة الم سھیل   . معالج ة لت ادئ الالزم ي المب ذلك تغط ك

ا                رات الضروریة فیھ ة وعمل التغیی ة العنای ي نوعی أثیر ف ب وتحضیره للت . تطور مقدرة الطال
  .وسیتم استعراض استعمال الكمبیوتر في البرامج التأھیلیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ساعة معتمدة2                               "                   2"علم وظائف األعضاء  0501108
  0501107: متطلب سابق 

   
ولي     لي والب از التناس دد والجھ دم والغ ضالت وال صاب والع سیولوجیا األع ادة ف ذه الم تغطي ھ

  .وستركز على دور ھذه األجھزة في الوظیفة النھائیة للجسم البشري 
 

   ساعة معتمدة1                                   "           عملي"علم وظائف األعضاء  0501109
   أو متزامن0501107: متطلب سابق 

  
امھم             ق أم ع الطالب أو تطب ا م ي سیتم عملھ ة مجموعة التجارب والت ادة العملی ذه الم تغطي ھ

دم البیضاء              : ومنھا   ات ال دم وكری ل ال وظائف العضالت واألعصاب وطرق انقباضھا و تحلی
بض           والحمراء وطرق قی   اس الن ب وقی تجلط و تخطیط القل ت النزف وال دم ووق اسھا وفصائل ال

  .وضغط الدم الشریاني وتحلیل ضربات القلب وفحص التنفس 

 
   ساعات معتمدة3تشریح األطراف                                                         0502108

  0304101: متطلب سابق 
  

ر   شریح الط ادة ت ذه الم ي ھ ان   تغط وض والعج بطن و الح سفلي و ال رف ال وي و الط . ف العل
ة   ة و التغذی ة الدموی ات و التروی ب والعالق ى التركی ي عل تركز المحاضرات والجزء العمل وس
اص           ام خ ع اھتم شوكي م اع ال صاب النخ ذلك أع سم وك ن الج زاء م ذه األج ل ھ صبیة لك الع

  .بوظائف األعضاء 
 

   ساعة معتمدة1                                              علم األمراض                 504207
  

سجة    اء االن ادة بن ة واع ادة والمزمن ات الح ة وااللتھاب راض الخلی ادة ام ذه الم ي ھ تغط
وتشتمل ایضا على نظرة عامة على االمراض  . واضطرابات الدم واالورام واالمراض المعدیة   

سم المخ  زة الج صیب اجھ ي ت طرابات الت ة   واالض م طلب ي تھ االت الت ة بالح ا عالق ي لھ ة الت تلف
  0علوم التأھیل

  

  وصف المواد
    العالج الطبیعي



  
0503101  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0508102  
 
 

   ساعة معتمدة1المعالجات                                                                
   0501108: متطلب سابق أو متزامن 

  
ى     تشتمل ھذه المادة على مبادئ األدویة في عالج األم    شائعة والتعرف عل راض والجراحات ال

ة        ة ومحاذیر االستعمال لألدوی ى    . دواعي االستعمال و األعراض الجانبی ز عل وسیكون التركی
ضالت                         راض الع ل أم ي مث ل الطب ب التأھی ي تتطل راض الت ي األم ستعملة ف ة الم األدوی

  .و المفاصل والجھاز العصبي 
  
  

   ساعة معتمدة2أھیل                                            األمراض الباطنیة لطلبة الت
   0501107: متطلب سابق 

  
ذلك             رة وك شاكل الصحیة الكبی شتركة لكل الم ادئ واألساسیات الم ى المب ادة عل ذه الم شتمل ھ ت

و   ة والنم ل الخلی ي عم الل ف ا    . اإلخ دفاع عنھ رق ال ة وط سم المترابط ال الج ي أعم الل ف اإلخ
ى األمراض           . وائل الجسم   وكذلك س  ز عل ع التركی ة م ة المختلف وتغطي أیضا األمراض الباطنی

از      راض الجھ ة  وأم راض الرئوی دماغ واألم صاب وال راض األع ل أم ات مث رك إعاق ي تت الت
 .التنفسي والقلب 

  
  معتمدة ساعة 2الجراحة العامة لطلبة التأھیل                                               0507103

  0502108: متطلب سابق 
  

ى          ز عل تشتمل ھذه المادة على مبادئ الجراحة كطریقة لعالج بعض األمراض وسیكون التركی
ل         ي مث ل الطب ل التأھی ي حق املون ف ا الع ي یواجھھ رة لألمراض الت ي تجري بكث الجراحات الت

ق والجراحة  جراحات الدماغ والعمود الفقري وأمراض العظام والمفاصل والحوادث و الحرو        
  .التجمیلیة و المسالك البولیة وجراحة األطفال 

 
   ساعة معتمدة2الفحوص التشخیصیة                                                             0508103

  0508102 : أو متزامنمتطلب سابق 
  

ى  .  قراءتھا تشتمل ھذه المادة على مبادئ األشعة التشخیصیة بأنواعھا المختلفة وكیفیة        كذلك تشتمل عل
سي      رنین المغناطی صوتیة و ال ذبات ال ة و الذب ات المخبری ل الفحوص رى مث صیة األخ رق التشخی الط

  .والصور الطبقیة المستخدمة في تشخیص ومتابعة عالج األمراض التي تتطلب التأھیل الطبي 
 



  
   ساعات معتمدة3                    مبادئ التأھیل الطبي                                  1801201

  0507102: متطلب سابق 
  

ق        اعي كفری ل الجم ي والعم ل الطب یة للتأھی ادئ األساس ب المب ادة للطال ذه الم دم ھ ي . تق وتلق
أدوار األعضاء اآلخرین          وستركز  . الضوء على دور كل عضو في الفریق التأھیلي وعالقتھ ب

 .ه المبادئ األساسیة الساعة المعتمدة العملیة على تطبیق ھذ
  

   ساعات معتمدة3"                                               1"تقنیات العالج الطبیعي  1801202
   أو متزامن 1801201متطلب سابق 

  
ة           ة والعملی ة النظری تقدم ھذه المادة للطالب المبادئ األساسیة لتقنیات العالج الطبیعي من الناحی

ادة         ویشمل مبادئ التم   ات زی ة، و تمرین واع الحرك ع أن داء، وجمی ة، و وضع االبت ارین العالجی
ب  . القوة العضلیة، و التدلیك العالجي السطحي و العمیق، والعالج بالضغط  وسیكون على الطال

 .الدوام في قاعات التمارین العالجیة ومعرفة األجھزة المستخدمة في العالج
  

   ساعات معتمدة3                                               "2"تقنیات العالج الطبیعي  1801306
  1801202: متطلب سابق 

  
ة و              ذلك االستخدامات العالجی سیولوجیة و ك أثیرات الف تغطي ھذه المادة القواعد الفیزیائیة و الت
وق الصوتیة و           التطبیق العملي للعالج الكھربائي مثل العالج بالموجات القصیرة و الموجات ف

ات االستطالة و     . كذلك التنبیھ الكھربائي للعضالت   و تشمل أیضا علي القواعد األساسیة لتمرین
 .طرق التحریك المفصلي

  
   ساعات معتمدة3"                                               3"تقنیات العالج الطبیعي  1801307

  1801306: متطلب سابق 
  

ي       تغطي ھذه المادة المعلومات وال  ستخدمة ف ة الم ات الحدیث ق بعض التقنی مبادئ األساسیة لتطبی
ى أسس   . العالج الطبیعي مثل استخدام اللیزر العالجي و العالج المغناطیسي     و تشتمل أیضا عل

ھ       ائي و تمرینات الج الم ي الع یة ف ادئ األساس ات و المب ذلك المعلوم ائي و ك شخیص الكھرب الت
 .العالجیة

  



  
   ساعات معتمدة3"                              1"عي للجھاز العضلي الھیكلي العالج الطبی 1801313

  0507103: متطلب سابق 
  

ر            ارات التفكی ویر مھ ي تط ضلي الحرك از الع طرابات الجھ ة باض ادة الخاص ذه الم ي ھ تغط
شریة  ة الب طرابات الحرك ة اض الزم لدراس ي ال سابي والعلم ي والح ى . التحلیل ضًا عل ز ای وترك

ع وإصابات المالعب       تقییم ا الكسور والخل ا فیھ شتمل  .  وعالج حاالت اإلصابات المختلفة بم وت
ا المضاعفات          ا فیھ سور بم ي الك ام ف المعرفة الكاملة بمراحل االلتئام الطبیعي ومضاعفات االلتئ
ة          ة والتطبیقی ة النظری ق الدراسة العلمی ك عن طری الناتجة عن مالزمة الفراش لفترة طویلة وذل

 .الت مختارةعلى حا
  

   ساعات معتمدة4"                              2"العالج الطبیعي للجھاز العضلي الھیكلي  1801318
  1801313: متطلب سابق 

  
رات      دیث والخب ي الح ث العلم ة والبح ة اآلمن ات العالجی دث التطبیق ى أح ادة عل ذه الم ز ھ ترك

ة  العملیة فیما یتعلق بتقییم وعالج حاالت العظام و   على دواعي وموانع استخدام التقنیات العالجی
د          ل الروماتی ة مث المختلفة في حاالت جراحات العظام وعلى تقییم حاالت األمراض الروماتیزمی
شاكل       وام وم شوھات الق االت ت الج ح ى ع االت، وعل ن الح ا م ضالت وغیرھ اتیزم الع وروم

ق     رابط وثی اك ت یكون ھن والدة وس دیثي ال ال وح ي األطف ام ف ة  العظ رات النظری ین المحاض  ب
 .والعملیة

  
   ساعات معتمدة3"                               1"العالج الطبیعي للجھاز القلبي التنفسي  1801324

  0508102: متطلب سابق 
  

شریح                    ث أسباب الحدوث والت شائعة من حی سي ال از التنف ى أمراض الجھ ادة عل تشتمل ھذه الم
ا  . المرضى ومسار المرض ومآلھ    ذه   . وكذلك حاالت الجھاز القلبي التنفسي وجراحاتھ وتركز ھ

سعة    نفس وال سي وطرق الت از التنف اختالالت الجھ صاب ب ریض الم ة الم یم حال ى تقی المادة عل
 .الحیویة وطرق العالج الطبیعي المستخدمة

  
   ساعات معتمدة3"                               2"العالج الطبیعي للجھاز القلبي التنفسي  1801328

  1801324: متطلب سابق 
  

ستخدمة           رامج العالج الطبیعي الم تشتمل ھذه المادة على طرق التخطیط والتطبیق والتصمیم لب
سي           ي والتنف از القلب ي حاالت أمراض الجھ د الجراحة ف ا بع ة والعالج التحفظي وم ي الوقای . ف

ری   نفس وأوضاع الم ارین الت ة لتم الیب المختلف ى األس ذلك عل ي وك سوائل ف ن ال تخلص م ض لل
 .الصدر وطرق امتصاصھا

  
   ساعات معتمدة3"                              1"العالج الطبیعي للجھاز العصبي العضلي  1801339

  1801306: متطلب سابق 
  

یم    ذلك طرق التقی از العصبي وك سیولوجیا الجھ شریح وف یات الت ى أساس ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
سریري ل  ص ال ضلي   والفح صبي الع از الع راض     . لجھ باب واألع ف األس ضا وص شمل أی وت

ل       ل بعض األمراض مث ومسار المرض ومآلھ، وكذلك الفحص البدني والبرنامج المناسب لتأھی
 .الشلل النصفي والشلل الرعاشي والشلل الوجھي والترنح

  
   ساعات معتمدة3         علم الحركة                                                      1801365

  1803201: متطلب سابق 
  



ي     ) میكانیكیا(تناقش ھذه المادة القوى وتأثیراتھا      سان ف ى جسم اإلن وتطبیق جدوى المیكانیكا عل
ة   سكون والحرك االت ال ة (ح ا حیوی ضلة  ) میكانیك د دور الع ة و  (وتحدی ضادة للحرك ة م حرك

ة    ، وكذلك العالقة بین خط شد الع ) حثیثة و معادلة   ي تحدد حیثی ضلة ومركز دوران العضلة الت
 .الحركة الناتجة 

  
   ساعات معتمدة4"                              2"العالج الطبیعي للجھاز العصبي العضلي  1801434

  1801339: متطلب سابق 
  

ع طرق واستراتیجیات العالج            ق جمی تشتمل ھذه المادة على أساسیات وقواعد وخطوات تطبی
از العصبي العضلي           الطبیع یط الجھ شمل  . ي والتأھیل وكذلك الطرق المختلفة الستثارة أو تثب وت

امج المناسب            دني والبرن ھ والفحص الب أیضا وصف األسباب واألعراض ومسار المرض ومآل
دد          شوكي والتصلب المتع لتأھیل بعض األمراض مثل شلل الطرفین السفلیین وإصابات الحبل ال

 . األعصاب وداء العصبونات المحركةللجھاز العصبي واعتالل
  



  
   ساعات معتمدة3"                                              1"العالج الطبیعي لألطفال  1801444

  1801306: متطلب سابق 
  

ذلك    ال وك د األطف ور عن و والتط ھ النم ف أوج د مختل یات وقواع ى أساس ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
اس لم   یم و القی ال طرق التقی ف أمراض األطف باب واألعراض   . ختل ضا وصف األس شمل أی وت

راض      ض األم ل بع امج المناسب لتأھی دني والبرن ص الب آل المرض والفح سار المرض وم وم
 .المتعلقة باألطفال والتي تصیب الجھاز العضلي الھیكلي والجھاز القلبي التنفسي

  
   ساعة معتمدة3                           "                   2"العالج الطبیعي لألطفال  1801446

  1801444: متطلب سابق 
  

ع طرق واستراتیجیات العالج              ق جمی تشتمل ھذه المادة على أساسیات و قواعد وخطوات تطبی
ال       شمل  . الطبیعي والتأھیل المستخدمة في عالج أمراض الجھاز العصبي العضلي عند األطف وت

سار       امج       أیضا وصف األسباب و األعراض و م دني والبرن ذلك الفحص الب ھ و ك  المرض ومآل
راض    ض األم ال و وبع لل األطف دماغي و وش شلل ال ل ال راض مث ض األم ل بع ب لتأھی المناس

 .الوراثیة  وخلع الوالدة  واعتالل العضالت  وصعوبة التعلم والتخلف العقلي 
  

   ساعة معتمدة2                 العالج الطبیعي لألمراض النفسیة                        1801457
  1801307: متطلب سابق 

  
ث األسباب و                    ر شیوعا من حی سیة األكث ى وصف حاالت األمراض النف ادة عل تشتمل ھذه الم
ائف     ى الوظ ك عل أثیر ذل ى ت ز عل رض والتركی آل الم سار وم ة وم ات الدال األعراض والعالم

سدیة رامج      . الج یم ب ق و تقی یط و تطبی ى تخط ز عل ا ترك ذه    كم بة لھ ي المناس الج الطبیع  الع
 . األمراض النفسیة

  
   ساعات معتمدة3العالج الطبیعي في الحاالت الخاصة                                     1801471

  1801434: متطلب سابق 
  

سم         زاء الج ى أج ضاعفاتھا عل ة  وم ة الدموی راض األوعی ة أم ى معرف ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
ر شیوعا من     المختلفة والحروق   وارتفاع ضغط الدم والسكري واالضطرابات االستقالبیة األكث

الج        ي ع ل ف رق التأھی سریري وط ص ال یم والفح رق التقی راض وط ذه األم ة لھ ة الطبی الناحی
 .بعض ھذه األمراض

  



  
  

  مدة ساعة معت2العالج الطبیعي لألمراض النسائیة والتولید                                  1801481
  

ى التناسلیة         تغطي ھذه المادة     شریح ووظائف األعضاء الخاص بأعضاء األنث م الت أساسیات عل
رامج العالج    . والحمل الطبیعي والغیر طبیعي والوالدة  ق ب كذلك على المعرفة والمھارات لتطبی

 .الطبیعي المختلفة في عالج بعض حاالت أمراض النساء والتولید 
  
  

   ساعات معتمدة3ویة                                                       المیكانیكا الحی 1803201
  0302103: متطلب سابق 

  
صرف       ذلك الت شري وك سم الب ى الج ا عل ة وتطبیقھ ة الحرك ى  نظری ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
وعات         ة لموض ة الحیوی ى المیكانیكی ز عل ع التركی سجة الجسم م ساكن ألن شط وال انیكي الن المیك

ي      ذات أ ل الطب صص التأھی ة لتخ ة خاص ارة       . ھمی ة مھ ى تنمی ة عل ساعة العملی تركز ال وس
  .المالحظة والمراقبة للطالب وكیفیة القیاس الموضوعي لحركات الجسم البشري 

 
  
  
 
 

1803449  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1801419  
  
  
  
  
  
  
  
  

1801435  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ساعات معتمدة3األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة                                
  1801365: متطلب سابق 

  
ستعملة في صنع األطراف االصطناعیة        تغطي ھذه المادة المعلومات األساسیة حول المواد الم

ى    واألجھزة المساعدة لألطراف العل    ساعد عل ویة والسفلیة والعمود الفقري وكذلك الطرق التي ت
ة         ى كیفی یم وتمرین المریض عل م تعل تقییم حاجة المریض إلى ھذه األجھزة حسب حالتھ ومن ث
شي      ساعدة للم زة الم واع األجھ ى أن شتمل عل ذلك ت سین األداء وك ا لتح صحیح لھ االستعمال ال

  .بس والكراسي المتحركة وطرق وضع وفك أنواع الج
  
  

  ساعات معتمدة3العالج الطبیعي السریري ألمراض الجھاز العضلي الھیكلي               
  1801318: متطلب سابق 

  
شفیات    ي المست ام ف سام العظ ي أق ة ف سریري للطلب ي ال دریب العمل ى الت ادة عل ضمن ھذه الم تت

اج إل        ي تحت ى عالج طبیعي   المتخصصة من أجل تعریف الطالب بأمراض العظام المختلفة والت
سیرة المرضیة وإجراء الفحص            ا تتضمن أخذ ال ة كم داخل المستشفى أو في العیادات الخارجی
امج عالج طبیعي متكامل                م وضع برن السریري للمریض وإجراء التقییم الشامل لحالتھ ومن ث

  .یتناسب مع التشخیص السریري للمریض 
  

  ساعات معتمدة3ضلي               العالج الطبیعي السریري ألمراض الجھاز العصبي الع
  1801434: متطلب سابق 

  
شفیات         ي المست سام األعصاب ف ي أق ة ف تتضمن ھذه المادة على التدریب العملي السریري للطلب
الج     ى ع اج إل ي تحت ة والت صاب المختلف أمراض األع ب ب ف الطال ل تعری ن أج المتخصصة م

ة كم        ادات الخارجی ي العی شفى أو ف سیرة المرضیة وإجراء      طبیعي داخل المست ا تتضمن أخذ ال
امج عالج طبیعي               م وضع برن الفحص السریري للمریض وإجراء التقییم الشامل لحالتھ ومن ث

  .متكامل یتناسب مع التشخیص السریري للمریض 
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  ساعة معتمدة2العالج الطبیعي السریري ألمراض الجھاز القلبي التنفسي                
  1801328: متطلب سابق 

  
ي      ة ف راض الباطنی سام األم ي أق ة ف سریري للطلب ي ال دریب العمل ى الت ادة عل ضمن ھذه الم تت
ة      سي المختلف ي التنف از القلب أمراض الجھ ب ب ف الطال ل تعری ن أج صة م شفیات المتخص المست
ذ     ضمن أخ ا تت ة كم ادات الخارجی ي العی شفى أو ف ي داخل المست الج طبیع ى ع اج إل ي تحت والت

سیرة المرضیة وإ م   ال ن ث ھ وم شامل لحالت یم ال ریض وإجراء التقی سریري للم ص ال جراء الفح
  .وضع برنامج عالج طبیعي متكامل یتناسب مع التشخیص السریري للمریض 

  
   ساعة معتمدة2العالج الطبیعي السریري ألمراض األطفال                                 

  1801445: متطلب سابق 
  

ى ال      ادة عل ذه الم شفیات          تتضمن ھ ي المست ال ف سام األطف ي أق ة ف سریري للطلب ي ال دریب العمل ت
المتخصصة من أجل تعریف الطالب بأمراض األطفال المختلفة والتي تحتاج إلى عالج طبیعي       
سیرة المرضیة وإجراء الفحص            ا تتضمن أخذ ال ة كم داخل المستشفى أو في العیادات الخارجی

امج عالج طبیعي متكامل         السریري للمریض وإجراء التقییم الشامل       م وضع برن لحالتھ ومن ث
  .یتناسب مع التشخیص السریري للمریض 

  
  
  
  
  

   ساعة معتمدة2التشخیص الكھربائي                                                     
  1801434: متطلب سابق 

  
ط    صبي بواس ضلي الع از الع یم الجھ یة لتقی ادئ األساس ادة المب ذه الم ضمن ھ یط تت ة التخط

ة لتخطیط األعصاب        ة والعملی الكھربائي وتخطیط العضالت حیث تغطي المادة المبادئ النظری
یط         تخدام التخط الل اس ن خ ن م ي یمك ة الت ضلیة الھام صبیة والع راض الع ضالت واألم والع

  .تشخیصھا في مراحل مبكرة 
  
  
  

   ساعات معتمدة3        العالج الطبیعي ألمراض المفاصل                                
  

ي       ي ف الج الطبیع ة ودور الع ل المختلف راض المفاص یة ألم ادئ األساس ادة المب ذه الم تغطي ھ
  .معالجتھا ضمن فریق التأھیل الطبي 

  
  

   ساعات معتمدة3العالج الطبیعي لإلصابات الریاضیة                                       
  

ادئ األسا ادة المب ذه الم ا  تغطي ھ ة وطرق عالجھ ا المختلف یة لإلصابات الریاضیة ، أنواعھ س
  .ودور التأھیل في إعادة الریاضي إلى مستوى ما قبل اإلصابة 

  
  

   ساعة معتمدة2العالج الطبیعي ألمراض الشیخوخة                                      
  

ار العم          ب االحتیاجات الخاصة لكب ى إعطاء الطال ة   تھدف ھذه المادة إل رات البیولوجی ر والتغیی
ار                  ساعدة كب ي م ى دور العالج الطبیعي ف ز عل ع التركی سن م والوظیفیة التي تحدث مع تقدم ال

  .السن ، كما تركز على األمراض الشائعة في ھذه المرحلة مع طرق عالجھا وتأھیلھا 
  


