
 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 معالجة المریض 
ور مقدرة الطالب وتحضیره للتأثیر كذلك تغطي المبادئ الالزمة لتسھیل تط. واتخاذ القرارات الصحیحة بشأنھ 

  .وسیتم استعراض استعمال الكمبیوتر في البرامج التأھیلیة . في نوعیة العنایة وعمل التغییرات الضروریة فیھا 



  وصف المواد
  األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة

  
  

   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

ت       دم ووق بض       والحمراء وطرق قیاسھا وفصائل ال اس الن ب وقی تجلط و تخطیط القل  النزف وال
  .وضغط الدم الشریاني وتحلیل ضربات القلب وفحص التنفس 

 
  

   ساعات معتمدة3تشریح األطراف                                                         0502108
  0304101: متطلب سابق 

  
س    رف ال وي و الط رف العل شریح الط ادة ت ذه الم ي ھ ان  تغط وض والعج بطن و الح . فلي و ال

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                             المعالجات                                    0503101

   0501108: متطلب سابق أو متزامن 
  

ى         شائعة والتعرف عل تشتمل ھذه المادة على مبادئ األدویة في عالج األمراض والجراحات ال
ة        ة ومحاذیر االستعمال لألدوی ى    . دواعي االستعمال و األعراض الجانبی ز عل وسیكون التركی

ستعملة   ة الم ضالت                      األدوی راض الع ل أم ي مث ل الطب ب التأھی ي تتطل راض الت ي األم  ف
  .و المفاصل والجھاز العصبي 

 
  

   ساعة معتمدة1علم االمراض                                                               504207
  

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

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

  
  



   ساعة معتمدة2                الجراحة 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

لمفاصل والحوادث و الحروق والجراحة     جراحات الدماغ والعمود الفقري وأمراض العظام وا     
  .التجمیلیة و المسالك البولیة وجراحة األطفال 

 
  

   ساعة معتمدة2األمراض الباطنیة لطلبة التأھیل                                             0508102
   0501107: متطلب سابق 

  
ل ال         شتركة لك ادئ واألساسیات الم ى المب ادة عل ذه الم شتمل ھ ذلك    ت رة وك شاكل الصحیة الكبی م

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           . وكذلك سوائل الجسم     ز عل ع التركی ة م ة المختلف وتغطي أیضا األمراض الباطنی

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

 
  

   ساعة معتمدة2الفحوص التشخیصیة                                                             0508103
   أو متزامن0508102: متطلب سابق 

  
ى  . تشتمل ھذه المادة على مبادئ األشعة التشخیصیة بأنواعھا المختلفة وكیفیة قراءتھا         كذلك تشتمل عل

ر سي     الط رنین المغناطی صوتیة و ال ذبات ال ة و الذب ات المخبری ل الفحوص رى مث صیة األخ ق التشخی
  .والصور الطبقیة المستخدمة في تشخیص ومتابعة عالج األمراض التي تتطلب التأھیل الطبي 

 
  

  مدة ساعات معت3مبادئ 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
 .الساعة المعتمدة العملیة على تطبیق ھذه المبادئ األساسیة 

  
   ساعات معتمدة3المیكانیكا الحیویة                                                        1803201

  0302103: متطلب سابق 
  

تشتمل ھذه المادة على نظریة الحركة وتطبیقھا على الجسم البشري وكذلك التصرف المیكانیكي النشط        
لموضوعات ذات أھمیة خاصة لتخصص  والساكن ألنسجة الجسم مع التركیز على المیكانیكیة الحیویة      

اس      . التأھیل الطبي   ة القی ب وكیفی ة للطال وستركز الساعة العملیة على تنمیة مھارة المالحظة والمراقب
  .الموضوعي لحركات الجسم البشري 

 
  

   ساعة معتمدة2تقنیات األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة                           1803241
  

ل              تغطي ھ  ة مث ادن المختلف واع المع ع أن ادة  طرق التعامل م ة و اللحم و    (ذه الم ب و التعبئ الثق
صفائح              ) التثبیت شكیالت وال ب والت شغیلھا  وطرق التحضیر والقوال ات وت ى الماكن ود عل والتع

 .والتعامل مع صفائح البالستیك 
  

   ساعة معتمدة1            إجراءات السالمة في ورشات العمل                         1803242
  



ة و          ات و الصعقة الكھربائی وادث الماكن ة من ح ة بالحمای ادة الخصائص المتعلق ذه الم تغطي ھ
ادئ    . طبیعة المواد الكیمیائیة وسمیتھا      وسیتعلم الطالب استخدام أدوات الحمایة الشخصیة و مب

 .الحمایة الشخصیة من الحوادث  والعنایة الصحیة وحوادث الحرائق 
  
  

   ساعة معتمدة2وظائف الجھاز الحركي                                                    1803302
  1803201متطلب سابق  

  
ضالت    ن أعصاب وع ھ م ي ومكونات از الحرك ائف الجھ شریح ووظ ى ت ادة عل ذه الم شتمل ھ ت

ة المفا    . وعظام ومفاصل    واع حرك صل والتعرف   وكذلك مقاطع الجسم المختلفة مع وصف ألن
 .على األمراض واإلصابات التي تؤثر على حركات الجسم 

  
  

   ساعة معتمدة2األجھزة المساعدة للطرف العلوي                                         1803313
  1803241: متطلب سابق 

ة       ائف الطبیعی ي تصیب الوظ ات عن األمراض واإلصابات الت ى معلوم ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
ذه األمراض       . رف العلوي   للط وسیتم توظیف النظریة في االستخدام العملي للحلول المناسبة لھ

ي     . واإلصابات باستعمال األجھزة المساعدة     ستعملة ف ساعدة الم وسیتم التركیزعلى األجھزة الم
ارات الضروریة لتصمیم         ى المھ الحاالت العصبیة والعضلیة والمفاصل وسیتم تعلیم الطالب عل

 .ذه األجھزة وتصنیع ھ
  

   ساعات معتمدة3"                                 1"األطراف االصطناعیة للطرف السفلي  1803325
  1803241: متطلب سابق أو متزامن 

  
رق       بابھا وط ا أس سفلي مبین رف ال ر للط ة البت ستویات عملی واع وم ى أن ادة عل ذه الم شتمل ھ ت

رض    ع الم صال م ا واالت ف . تأھیلھ ذلك تعری ذه     ك ل ھ ي مث أھیلي ف ق الت ى الفری ب عل  الطال
ى المشي           . الحاالت   ر عل أثیرات البت ل المشي وت ة وطرق تحلی ا الحیوی ویتعلم الطالب المیكانیك

ى الطرف االصطناعي        ز عل وكیفیة معالجتھ عن طریق األطراف االصطناعیة وسیكون التركی
 .المؤقت وطرق تعلیم المریض على استخدامھ 

  
   ساعات معتمدة3"                                    1"زة المساعدة للطرف السفلي األجھ 1803328

  1803302: متطلب سابق 
  

ة             ة الوظائف الطبیعی شوه وإعاق ى ت ؤدي إل ي ت تشتمل ھذه المادة على األمراض واإلصابات الت
ستخدمة          ل الم ة لتصنی     . للطرف السفلي وطرق التأھی ارة الالزم ب المھ تعلم الطال ع األجھزة  وی

شاكل         ى الم ة عل صفة خاص ز ب یتم التركی شوھات وس راض والت ذه األم بة لھ ساعدة المناس الم
 .الممكن مواجھتھا في تصنیع الساق والكاحل االصطناعي وطرق حلھا 

  
  
  

   ساعات معتمدة3"                                 2"األطراف االصطناعیة للطرف السفلي  1803329
  1803325:  متزامن متطلب سابق أو

  
تشتمل ھذه المادة المعرفة األساسیة والمتخصصة في موضوع األطراف االصطناعیة للطرف       

ب   . السفلي للبتر على مستوى القدم وتحت الركبة     ین الطال وكذلك المعرفة الالزمة من أجل تمك
 .من تصنیف أنواع البتر واألطراف االصطناعیة 

  
  
  

   ساعات معتمدة3عمود الفقري                                         األجھزة المساعدة لل 1803332



  1803351: متطلب سابق 
  

شوكي            ري والنخاع ال ود الفق شوھات للعم ى اإلصابات واألمراض والت ادة عل ذه الم شتمل ھ . ت
االت      ذه الح ي ھ ستخدمة ف ات الم رق والتقنی ساعدة    . الط زة الم ى األجھ ز عل یكون التركی وس

ود ا  ارات      للعم ب مھ تعلم الطال ري وی ود الفق ویم العم صحیح وتق ت وت ستخدم لتثبی ي ت ري الت لفق
زة   ذه األجھ صنیع ھ االت   . ت ذه الح ة ھ ي معالج ل ف ق التأھی ى دور فری ز عل یتم التركی وس

 .المرضیة 
  

  ة ساعة معتمد2علم المواد                                                                1803344
  

طناعیة      راف االص صنیع األط ي ت ستخدمة ف واد الم صائص الم ى خ ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
ساعدة   زة الم ة       . واألجھ صنیعیة وكیفی ة والت واد الفیزیائی صائص الم ة خ ى معرف شتمل عل وت

 .وتشتمل على المعادن واألخشاب والبولیمر المصنع . التعامل معھا 
  
  

 ساعات معتمدة                                       3"            1"ناعیة واألجھزة المساعدة التطبیق العملي لألطراف االصط 1803346
   أو متزامن1803329: متطلب سابق

  
ضمن        سفلیة وتت ة وال راف العلوی ساعدة لألط زة الم صنیع األجھ رق ت ادة ط ذه الم ي ھ  -:تغط

د و أجھزة مفصل      األحذیة الطبیة و ضبانات أجھزة مفاصل القدم والكاحل و أج   ھزة مفصل الی
 .الرسغ والید و أجھزة مفاصل المرفق والكوع 

  
  
  
  

   ساعة معتمدة2الرسومات التقنیة                                                           1803348
  

وتعطي . تغطي ھذه المادة الطرق األساسیة في تصمیم وبناء مجموعة من األطراف واألجھزة        
ال شكیل  الط ع لت ة التوق م و كیفی ة للرس اییر ذات العالق م و المع ة عن أدوات الرس رة عام ب فك

 .الجھاز أو الطرف و تخیل األشكال وربط القطع مع بعضھا 
  

   ساعة معتمدة2أمراض العظام                                                              1803351
  0502108: متطلب سابق 

ي ھ  سفلیة       تغط ة وال راف العلوی راض األط شوھات وأم ن ت یة ع ات األساس ادة المعلوم ذه الم
ة       ة التحفظی ة المعالج ا خاص ة عالجھ ذع  وكیفی ع و األورام و    . والج سور و الخل ة الك معرف

ادئ وصف األطراف            ور ومب أمراض الجھاز العصبي والعضلي  وإالصابات الریاضیة و البت
 .واألجھزة المساعدة 

  
  

   ساعات معتمدة3"                                 1"األطراف االصطناعیة للطرف العلوي  1803414
   أو متزامن1803344: متطلب سابق

  
ستوى            وي وستغطي المواضیع م ر الطرف العل ة األساسیة لحاالت بت تغطي ھذه المادة المعرف

ذ            ل ھ ي تأھی ا ف ة عالمی ة المتبع ین     البتر و أسباب البتر والطرق الحدیث ع األخذ بع ه اإلصابات م
ب     دریب الطال ى ت ز عل یتم التركی ة  وس ة والجمالی ة والمھنی ریض اإلجتماعی ة الم االعتبار حال
ة                   وع وأنواعھ المختلف ستوى تحت الك ى م ر عل على تصمیم وتصنیع الطرف االصطناعي للبت

 .المیكانیكیة والكھروعضلیة والتجمیلیة 
  

   ساعات معتمدة3"                                 2" العلوي األطراف االصطناعیة للطرف 1803417
  1803414: متطلب سابق 

ا          ضمنة المیكانیك طناعیة مت راف االص ة لألط یة والمتقدم ة األساس ادة المعرف ذه الم ي ھ تغط



ة     . الحیویة لھا   واع المختلف وع واألن وق الك وسیتم التركیز على األطراف االصطناعیة لبتر ما ف
 .راف مثل المیكانیكیة ، والكھروعضلیة والتجمیلیة لھذه األط

  
   ساعات معتمدة3"                                 3"األطراف االصطناعیة للطرف السفلي  1803421

  1803329: متطلب سابق 
  

ى         ر عل االت البت ة لح راف االطناعی صة لألط یة والمتخص ة األساس ادة المعرف ذه الم تغطي ھ
ب عن األطراف     . ركبة و فوق الركبة و وخالل مفصل الحق     مستویات خالل ال   وسیتعلم الطال

صمیم         ى ت ب عل یتدرب الطال االت وس ذه الح ل ھ ي مث ستعملة ف ا الم طناعیة ومكوناتھ االص
 .وتصنیع مثل ھذه األطراف االصطناعیة 

  
  ساعات معتمدة 3"                                    2"األجھزة المساعدة للطرف السفلي  1803424

  1803328: متطلب سابق 
  

ا        دم وأنواعھ ل و الق ة ، والكاح ساعدة للركب زة الم ي األجھ ة ف ى المعرف ادة عل ذه الم شتمل ھ ت
تعماالتھا  صمیمھا    . واس ة لت ة والنظری ى الخلفی دا عل صنیعھا معتم ي لت ق العمل ذلك التطبی . وك

 .كذلك سیكون ھناك تركیزا على تشوھات القدم وطرق عالجھا 
  

   ساعة معتمدة2"                                 4"األطراف االصطناعیة للطرف السفلي  1803426
  1803421: متطلب سابق 

ا               ل الریاضة وغیرھ شطة خاصة مث م أن ذین لھ تشتمل ھذه المادة على المعرفة عن المرضى ال
ي حاجاتھم الخ       م لتلب ل  (اصة          وكذلك طرق تصنیع األطراف االصطناعیة الخاصة بھ مث

ویدرس الطالب كذلك كیفیة التصمیم بواسطة الحاسوب والتصنیع بواسطة       ) . الریاضة والمھنة 
 . الحاسوب 

  
 ساعات معتمدة                                                     3"            2"التطبیق العملي لألطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة  1803442

   أو متزامن1803346: تطلب سابقم
  

ساعدة          ة و األجھزة الم تغطي ھذه المادة تقنیات تصنیع  األطراف االصطناعیة  وأجھزة الركب
 .لمفاصل الركبة  والكاحل  والقدم و أجھزة الید و أجھزة الركبة  وأجھزة العمود الفقري 

  
1803445  

  
  
  
  
  
  

1803461  
  
  
  
  
  
  
  

1803462  
  
  
  
  

 ساعات معتمدة                                               3"            3"ي لألطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة التطبیق العمل
  1803442: متطلب سابق أو متزامن 

  
سفلي      رف ال وي والط رف العل طناعیة للط راف االص صنیع األط ات ت ادة تقنی ذه الم ي ھ . تغط

ل  الطرف االصطناعي       وتشمل مجموعة من أنواع األطراف و     ة مث ة العالی األجھزة ذات التقنی
  .الذكي واألجھزة التي تساعده على السیر المتوافق 

  
 ساعات معتمدة                                               6                                 تدریب سریري لألطراف االصطناعیة

  1803442: متطلب سابق 
  

درب الطال طناعي    یت رف االص وفیر الط ة لت سریریة التطبیقی ة ال ى الناحی ادة عل ذه الم ي ھ ب ف
ع   . للمریض   صنیع جمی ب وت شخیص ووصف الطرف المناس ى الت ب عل درات الطال ى ق وتنم

سریریة      . أنواع األطراف االصطناعیة لألطراف العلیا والسفلى    رة ال ب الخب ادة للطال وفر الم وت
امال   الالزمة التمام الطرف االصطناع    ي بمقاییس ومواصفات نموذجیة ، وتعده لیكون عضوا ك

  .في الفریق التأھیلي الطبي 
   ساعات معتمدة4                                     تدریب سریري لألجھزة المساعدة

                                                 1803442: متطلب سابق 
ساعد المناسب      یتدرب الطالب في ھذه المادة عل    از الم وفیر الجھ ة لت ى الناحیة السریریة التطبیقی

ریض  ع    . للم صنیع جمی ب وت از المناس ف الجھ شخیص ووص ى الت ب عل درات الطال ى ق وتنم
ري          ود الفق سفلى والعم ا وال راف العلی ساعدة لألط ة الم زة الطبی واع األجھ ادة   . أن وفر الم وت



  
  
  
 

ة ،   للطالب الخبرة السریریة الالزمة التمام الجھ      از الطبي المساعد بمقاییس ومواصفات نموذجی
  .وتعده لیكون عضوا كامال في الفریق التأھیلي الطبي 

 

  
1803449   

  
  
  
  
  

1803371  
  
  
  
  

1803372  
  
  
  
  

1803335  
  
  
  

1801365  
  
  
  
  

  ة ساعات معتمد3األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة                                
ساعدة             ستعملة في صنع األطراف االصطناعیة واألجھزة الم واد الم تغطي ھذه المادة المعلومات األساسیة حول الم
ذه األجھزة             ى ھ یم حاجة المریض إل ى تقی ساعد عل ي ت لألطراف العلویة والسفلیة والعمود الفقري وكذلك الطرق الت

ة االستع      ى كیفی ى       حسب حالتھ ومن ثم تعلیم وتمرین المریض عل شتمل عل ذلك ت ا لتحسین األداء وك مال الصحیح لھ
  .أنواع األجھزة المساعدة للمشي والكراسي المتحركة وطرق وضع وفك أنواع الجبس 

  
   ساعة معتمدة2التكنولوجیا الكھربائیة                                                    

ك         اء وخصوصا تل م الكھرب شاغل األطراف االصطناعیة واألجھزة       تغطي ھذه المادة أساسیات عل ي م ستخدمة ف الم
ین           ساعدة لتمك زة الم م األطراف االصطناعیة واألجھ ي عل ذه األساسیات ف ة استخدام ھ ساعدة وسیتم شرح كیفی الم

  .الطالب من االلمام بطرق القیاس االلكترونیة الحدیثة 
  

   ساعة معتمدة2         الحاسوب في األطراف االصطناعیة واألجھزة المساعدة           
تخدام    ساعدة باس زة الم طناعیة واألجھ صمیم األطراف االص ي ت وب ف تخدام الحاس ة اس ادة عن كیفی ذه الم شتمل ھ ت

ي تصمیم       . برامج مثل األتوكاد وخالفھ   د ف شكل متزای ستعمل ب حیث أن الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات أصبحت ت
  .ناعیة بعد أن كانت وسیلة لألبحاث فقط وتقییم األجھزة المساعدة واألطراف االصط

  
   ساعة معتمدة2األجھزة المساعدة المتقدمة للعمود الفقري                               

ى              ادة عل ود الفقري وستركز الم ي تصیب العم شوھات الت تغطي ھذه المادة بشكل موسع األمراض واإلصابات والت
ھ        األجھزة المساعدة الحدیثة المستخدمة لل     ھ أو دعم ھ أو تقویم ري من أجل تثبیت ود الفق ي    . عم وسیغطي الجزء العمل

  . من المادة شھادات تصنیع أجھزة مساعدة مثل جھاز میلواكي وبوسطن وشارلیستون وغیرھا 
   ساعات معتمدة3علم الحركة                                                              

  1803201: متطلب سابق 
ا  ت وى وتأثیراتھ ادة الق ذه الم اقش ھ ا(ن سكون   ) میكانیكی ي حاالت ال سان ف سم اإلن ى ج ا عل دوى المیكانیك ق ج وتطبی

ین خط   ) حركة مضادة للحركة و حثیثة و معادلة(وتحدید دور العضلة ) میكانیكا حیویة(والحركة   ، وكذلك العالقة ب
  لناتجحیثیة الحركة اشد العضلة ومركز دوران العضلة التي تحدد 

 


