
  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 
 

  
  اعات معتمدة س3أسالیب 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 معتمدة 3    اإلدارة والقیادة                                1802447
  

تشتمل ھذه المادة على مفاھیم ومبادئ اإلدارة والقیادة الالزمة لتعزیز مقدرة الطالب على 
كذلك تغطي المبادئ الالزمة لتسھیل . معالجة المریض واتخاذ القرارات الصحیحة بشأنھ 

. تحضیره للتأثیر في نوعیة العنایة وعمل التغییرات الضروریة فیھا تطور مقدرة الطالب و
  .وسیتم استعراض استعمال الكمبیوتر في البرامج التأھیلیة 



 

  وصف المواد
  العالج الوظیفي

  
   ساعة معتمدة2"                                            2"علم وظائف األعضاء 

   0501107: متطلب سابق 
ذه  ي ھ لي      تغط از التناس دد والجھ دم والغ ضالت وال صاب  والع سیولوجیا األع ادة ف  الم

  .والبولي وستركز على دور ھذه األجھزة في الوظیفة النھائیة للجسم البشري 
 

0501108 

  
   ساعة معتمدة1"                                        عملي"علم وظائف األعضاء 

   أو متزامن0501107: متطلب سابق 
ق     الب أو تطب ع الط ا م یتم عملھ ي س ارب والت ة التج ة مجموع ادة العملی ذه الم تغطي ھ

ات             : أمامھم ومنھا    دم وكری ل ال وظائف العضالت واألعصاب وطرق انقباضھا و تحلی
یط    تجلط و تخط زف وال ت الن دم ووق صائل ال ھا وف راء وطرق قیاس ضاء والحم دم البی ال

  .وتحلیل ضربات القلب و فحص التنفس القلب وقیاس النبض وضغط الدم الشریاني 
 

0501109 

  
   ساعات معتمدة3تشریح األطراف                                                    

  0304101: متطلب سابق 
  

. تغطي ھذه المادة تشریح الطرف العلوي و الطرف السفلي والبطن و الحوض والعجان      
ى  ي عل زء العمل رات والج تركز المحاض ة و  وس ة الدموی ات و التروی ب و العالق  التركی

ام        ع اھتم شوكي م التغذیة العصبیة لكل ھذه األجزاء من الجسم وكذلك أعصاب النخاع ال

  .خاص بوظائف األعضاء 

 

0502108 

  
  ساعة معتمدة1علم األمراض                                                    504207

  
راض ا    ادة أم ذه الم ي ھ سجة      تغط اء األن ادة بن ة وإع ادة والمزمن ات الح ة وااللتھاب لخلی

ة  راض المعدی دم واألورام واألم طرابات ال ى  . واض ة عل رة عام ى نظ ضا عل شتمل أی وت
ة بالحاالت             ا عالق ي لھ ة الت ي تصیب أجھزة الجسم المختلف األمراض واالضطرابات الت

  0التي تھم طلبة علوم التأھیل
 

  
   ساعة معتمدة1                                            المعالجات               

   0501108: متطلب سابق أو متزامن 
  

شائعة والتعرف           تشتمل ھذه المادة على مبادئ األدویة في عالج األمراض والجراحات ال
ة     تعمال لألدوی اذیر االس ة ومح راض الجانبی تعمال و األع ي االس ى دواع یكون . عل وس

0503101 

ل أمراض            التركیز على األ   ي مث ل الطب ب التأھی ي تتطل ي األمراض الت ستعملة ف دویة الم
  .العضالت و المفاصل والجھاز العصبي 

 



  
 

   ساعة معتمدة2الجراحة العامة لطلبة التأھیل                                        
  0502108: متطلب سابق 

  
ز   تشتمل ھذه المادة على مبادئ الجراحة كطریقة    لعالج بعض األمراض وسیكون التركی

ل    ل التأھی ي حق املون ف ا الع ي یواجھھ راض الت رة لألم ي تجري بكث ات الت ى الجراح عل
ري و أمراض العظام والمفاصل والحوادث و          ود الفق دماغ والعم الطبي مثل جراحات ال

  .الحروق والجراحة التجمیلیة و المسالك البولیة وجراحة األطفال 
 

0507103 

  
   ساعة معتمدة2مراض الباطنیة لطلبة التأھیل                                     األ

   0501107: متطلب سابق 
  

رة     صحیة الكبی شاكل ال ل الم شتركة لك یات الم ادئ واألساس ى المب ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
و       ة والنم ي عمل الخلی ذلك اإلخالل ف ال الجسم المترابطة وطرق      . وك ي أعم اإلخالل ف

دف سم    ال وائل الج ذلك س ا  وك ع      . اع عنھ ة م ة المختلف راض الباطنی ضا األم ي أی وتغط
دماغ واألمراض           ل أمراض األعصاب وال ات مث التركیز على األمراض التي تترك إعاق

  .الرئویة  وأمراض الجھاز التنفسي والقلب 
 

0508102 

  
   ساعة معتمدة2الفحوص التشخیصیة                                                

   0508102 : أو متزامنمتطلب سابق 
  

ا    ة قراءتھ ة وكیفی ا المختلف صیة بأنواعھ عة التشخی ادئ األش ى مب ادة عل ذه الم شمل ھ  0ت
ذبات      ة و الذب ات المخبری ل الفحوص رى مث صیة األخ رق التشخی ى الط شتمل عل ذلك ت ك

شخی       ي ت ة عالج   الصوتیة  والرنین المغناطیسي والصور الطبقیة المستخدمة ف ص ومتابع
  .األمراض التي تتطلب التأھیل الطبي 

 

0508103 

  
   ساعات معتمدة3مبادئ التأھیل الطبي                                               

  0507102: متطلب سابق 
  

ق        ي  . تقدم ھذه المادة للطالب المبادئ األساسیة للتأھیل الطبي والعمل الجماعي كفری وتلق
ى  أدوار األعضاء اآلخرین    الضوء عل ھ ب أھیلي وعالقت ق الت ي الفری ل عضو ف .  دور ك

 .وستركز الساعة المعتمدة العملیة على تطبیق ھذه المبادئ األساسیة 

1801201 

  
   ساعات معتمدة3أساسیات العالج الوظیفي                                            

  
ی      ارات األساس ى المھ ادة عل ذه الم ز ھ ك       ترك وظیفي وذل الج ال ة الع ي مھن ة ف ة الالزم

سیة     . باستعراض عمل ودور المعالج الوظیفي والمھن األخرى        اھیم النف ذلك تعرف المف ك
ي    واء ف ة س االت الطارئ ع الح ل م ادئ التعام صحیة ومب ة ال ة بالمھن یة ذات العالق األساس

  . أقسام العالج الوظیفي أو خارجھ 

1832202  

  



   ساعات معتمدة3                                             الطب النفسي         
  0805230: المتطلب السابق 

  
اھیم                  ددة ومتضمنة المف سیة المتع ة بمجاالت األمراض النف اھیم متعلق ادة مف تغطي ھذه الم
ة            ة العقلی ق للحال سیة ، وفحص عمی األساسیة والمصطلحات المستخدمة في األمراض النف

سیة المرضیة       DSM IV أعراض مع التركیز على ات األساسیة من الحاالت النف  في الفئ
  .كذلك تغطي المادة األمور األساسیة المتعلقة بالتخلف العقلي والتوحد وصعوبات التعلم 

1802213  

  
   ساعات معتمدة3طرق العالج الوظیفي                                                

   أو متزامن1832202:  المتطلب السابق 
  

اذج      ار النم ا باختی سیة ویتبعھ ة والنف اذج الطبی یص النم و تلخ ادة ھ ذه الم دف األول لھ الھ
ة والتكامل          سلوك والمھن سانیة والتطور وال ا اإلن النظریة لممارسة العالج الوظیفي بما فیھ

سي    ل النف سي والتحلی ززة       . الح أقلم مع ارات الت ي ومھ سلوك المھن یاء وال ة األش وعالق
  .لمقارنات واالختالفات بین النظریات المختلفة با

1802302  

  
   ساعات معتمدة3تقییم االداء                                                     

    أو متزامن1802302: المتطلب السابق 
  

ة          المحور الرئیسي لھذه المادة ھو تطور اإلنسان من خالل وجھات نظر متنوعة كالحركی
ب  ة  واللع ة اإلدراكی سیة والمعرفی یم    . والح ددة لتقی یم المتع ى أدوات التقی ز عل ذلك ترك ك

  .األداء في اللعب ووقت الفراغ بالنسبة لألداء اإلجتماعي النفسي 
كذلك تستعرض . كما تقدم ھذه المادة الشروحات النظریة الرئیسة لالختالالت الحسیة واإلدراكیة  

   تقییم االختالالت الحسیة والحركیة واإلدراكیةتقنیات التدخل العالجي الوظیفي في

1802317  

  
   ساعات معتمدة3مھارات النفس اجتماعیة في العالج الوظیفي                      

  1802213: المتطلب السابق 
  

ق             وظیفي والتطبی ادات العالج ال ي عی ة المجموعات ف ات دینامیكی ادة نظری ذه الم تغطي ھ
ات و   ى المجموع ي عل شاكل ،      العمل ل الم لوب ح ل أس ة مث ات العالجی داخالت والتقنی الت

  .  والتعامل مع الضغوطات 

1832304  

  
   ساعات معتمدة3نماذج المعالجة                                                      

  1802302: المتطلب السابق 
  

ة باستخدام طرق         ادة الوسائل العالجی ذه الم ادة "تغطي ھ ي ال " الم ذلك تتضمن    . عالج  ف ك
ة            ین الموسیقى والرسم والكتاب راوح ب ي تت و تغطي  صفات   . على الكثیر من الوسائل الت

ة      . المادة  والتقنیات في استعمالھا       ألدوات العالجی ة مستفیضة ل وتختتم ھذه المادة بمراجع
  .والتجھیزات المصنعة والمستعملة من قبل المعالج الوظیفي 

1802305  
  
  
  
  
  

  



   ساعات معتمدة3العالج                                                         وسائل
  0507103: المتطلب السابق 

  
سیة   لإلصابات تقدم ھذه المادة تفصیل كامل إلى طرق العالج     clinical( الجسمیة والنف

and treatment approaches, such as Neurodevelopmental 
approaches, Biomechanical, Rehabilitative, and psychosocial 

approaches) 

1802308  

  
   ساعات معتمدة       3العالج الوظیفي التطبیقي عند االطفال                               

    1802306: متطلب سابق 
  

ال              د األطف شاكل العصبیة عن وظیفي للم ة للعالج ال د النظری ى القواع تحتوي ھذه المادة عل
دماغي   وخ شلل ال ستعملة    . اصة ال ات الم ة والتقنی ائل العملی ى الوس ز عل اك تركی ذلك ھن ك

ل      صبیة للطف شاكل الع ع الم ل م ة     . للتعام رق مختلف ى ط ي عل دخل العالج شتمل الت وی
  .كالتطور العصبي والفسیولوجیا العصبیة 

1802324  

  
   ساعات معتمدة3             العالج الوظیفي التطبیقي في الحاالت العصبیة عند الكبار

  0508102: المتطلب السابق 
  

د       صبیة عن شاكل الع وظیفي للم الج ال رق الع ة لط د النظری ى القواع ادة عل ذه الم تركز ھ
  .الكبار ، والوسائل العملیة والتقنیات المستعملة للتعامل مع ھذه الحاالت 

1802327  

  
   ساعة معتمدة3                  )                             الذات(العالج الوظیفي 

  1802302: المتطلب السابق 
  

نفس           م ال ى عل ة  وعل نفس المختلف اد ال تتضمن ھذه المادة استعراضا للمجاالت المتعلقة بأبع
ة لفحص                ى أدوات مختلف وظیفي وعل ي العالج ال ر ف األساسي لدراسة ذات الشخص والغی

  .الذات وتقنیات بناء الذات في العالج الوظیفي 

1802335  
  
  

  
   ساعة معتمدة3 المھني                                            والتأھیل المحتمعي
  1832202  و1802305 : المتطلب السابق

  
التركیز         ي ب ل المھن تشتمل ھذه المادة على مسائل أساسیة في التأھیل المھني وما قبل التأھی

ى     على دور المعالج الوظیفي في تحلیل متطلبات      ودة إل ة والع درة الوظیفی  العمل  وتقییم الق
اة العمل واألوضاع         . العمل والتكیف في العمل   دم العناصر األساسیة لطرق محاك ا تق كم

كما تشتمل ھذه المادة على التعریف بالتأھیل المجتمعي كوسیلة لتطور    .الصحیة للقیام بھ 
ع   وق إن        . المجتم ا قضیة حق ى أنھ ة عل ة اإلعاق اقش الطلب ة    ین سان وأساسیات التطور وبنی

ي األردن   ا وف ي عالمی ل المجتمع اذج    . التأھی ى نم رف عل ى التع الب عل تعلم الط ذلك ی ك
  .التأھیل المجتمعي وكذلك إبراز دور المختصین في التأھیل المجتمعي 

1802325  

  



  مدة ساعات معت3تأھیل  الید                                                          
  1802306 : المتطلب السابق

  
ار     ة باألوت ضمنة الحاالت المتعلق د مت ة لحاالت الی ة النظری ى المقدم ادة عل ذه الم تركز ھ

د          االت الی ق لح یم عمی ى تقی افة إل ام باإلض ابات العظ صاب وإص ك    . واألع ع ذل م یتب ث
ا    ساس فیھ دان اإلح د  وفق تالالت الی شوھات اخ ف بت دخال . التعری ي الت ذلك تغط ت ك

  . العالجیة الوظیفیة للحاالت السابقة 

1802405  

  
   ساعات معتمدة3العالج الوظیفي التطبیقي لالمراض النفسیة                        

  1802213: المتطلب السابق
  

ز       ي مراك ة ف ة النظری داخالت العالجی ة بالت سة المتعلق االت الرئی ادة المج ذه الم تغطي ھ
سیة      العالج النفسي والتدخالت ا  د لألمراض النف ة األم د وطویل لعالجیة العملیة قصیرة األم

  .باإلضافة إلى التدخالت العملیة في حاالت التخلف العقلي وصعوبات التعلم 

1802417  

  
   ساعات معتمدة3العالج الوظیفي التطبیقي في االختالالت الجسدیة                    

  1802327 : المتطلب السابق
  

ة  في عالج الحاالت        تساعد ھذه الم   ة النظری ق المعرف ادة طلبة العالج الوظیفي على تطبی
ة وحاالت أمراض العظام       ي        . العصبیة الحركی ستمر ف یم الم ذا من خالل التقی ق ھ ویتحق

  .العیادة والتدخالت العالجیة  تحت اإلشراف المباشر 

1802424  

  
   ساعات معتمدة3               استراتیجیات للحیاة باستقاللیة                        

  1802324: المتطلب السابق
  

تعراض   الل اس ن خ تقاللیة م تعادة االس ة باس سة المتعلق ادة المجاالت الرئی ذه الم تغطي ھ
ة من أجل المحافظة أو استعادة االستقاللیة واستعراض              ذوي اإلعاق المھارات المطلوبة ل

  .مختلفةمھارات التكیف التي یستخدمھا ذوي اإلعاقات ال

1802434  

  
   ساعات معتمدة3المیكانیكا الحیویة                                                  

  0302103: متطلب سابق 
  

ذلك التصرف               شري وك ى الجسم الب ا عل ة وتطبیقھ ة الحرك ى نظری ادة عل ذه الم تشتمل ھ
ى المیكان        ز عل ع التركی سم م سجة الج ساكن ألن شط وال انیكي الن ة  المیك ة الحیوی یكی

ي    ل الطب ى     . لموضوعات ذات أھمیة خاصة لتخصص التأھی ة عل ساعة العملی وستركز ال
سم      ات الج وعي لحرك اس الموض ة القی ب وكیفی ة للطال ة والمراقب ارة المالحظ ة مھ تنمی

  .البشري 
  

   ساعات معتمدة3العمل الجماعي وأخالقیاتھ                                        
  

ي   تعطي ھذه  ارات الت  المادة مقدمة إلى العملیات التي تحدث المجموعات وتبني على المھ
وم األساسیة         ي االتصال وھیاكل اإلسناد والعل ل من      . تعلمت ف ة إعادة التأھی دعم عملی ل

بعض ،        سھم ، وبعضھم ال ة أنف ي خدم ود أعضاء المجموعة ف سخیر جھ ة وت خالل تعبئ
سؤولیة      ل م م بتحم سمح لھ ا ی ة مم م     والمجموع ر فھ ة ، ویعتب الجتھم الخاص ر لمع  أكب

ي المجموعات            ل والعمل ف ة إعادة التأھی م من عملی ب  .األخالق جزء مھ وسیتعلم الطال
اء       ي أثن رار األخالق اذ الق رین التخ ة اآلخ صغیرة مخاطب ات ال ي المجموع ل ف د العم عن

ساع       ة للم ر المعیاری ة وغی الق المعیاری دة األخ رح قاع یتم ش داني وس ل المی ي العم دة ف
  .تطویر المھارات لحل المعضالت السریریة 
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   ساعات معتمدة3النشاطات اإلبداعیة                                        

  
الل           ن خ سھم م ن أنف ر ع اس للتعبی ق للن ة كطری شاطات اإلبداعی ادة الن ذه الم تغطي ھ

ل االتصال تلك األعمال والصور والكلمات واألصوات وكیفیة تعلم الناس من خالل وسائ       
ة    ى إدام دریبھم عل ى ت أثیره عل ذلك ت ى اآلخرین وك أثیرھم عل سھم وت ر عن أنف ، ا الكثی

دة  ات جی رق    . عالق ة وط شاطات اإلبداعی داع والن ول اإلب ارا ح ادة أفك ذه الم شرح ھ وت
  .التعبیر عنھا في طرق عالج خالقة وانعكاساتھا لتطویر التعلم الذاتي

  
  

   ساعات معتمدة3                                       علم نفس للعالج الوظیفي 
  

سھ ولآلخرین          ھ لنف د من فھم ي تزی سیة الت تزود ھذه المادة المعالج الوظیفي بالمعرفة النف
راد          ع األف ي تماس مباشر م وتحسن مھاراتھ المحترفة ألن طبیعة عملھ تتضمن تواجده ف

ة     ة طویل رات زمنی ى فت یع  . عل رت المواض د اختی یع    وق ي مواض سي لتغط شكل رئی  ب
ار     ى إظھ سي إل شكل رئی دف ب ي تھ نفس والت م ال ي عل صیات ف داخل الشخ الشخصیة وت
الج         ة للمع ارات العالجی كیف أن علم النفس یمكن تطبیقھ في مجاالت مھنیة وتحسین المھ

  .  وزیادة قدرة الطالب على فھم أنفسھم 
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