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 مقدمة

 يعتبر العالج الطبيعي من العلوم الطبية القديمة وهو مهنة فعالة تقوم على أسس علمية مدروسة وتطبيق سريري واسع االنتشار ويقوم القسم

بتجهيز خريجين مدربين في تخصص العالج الطبيعي لسد احتياجات المملكة، وليسد النقص في مجال العناية بالصحة كما يمكن ألخصائي العالج 

عي أن يتخصص في أحد فروع العالج الطبيعي المتعددة، حيث يكون بإمكانه تقديم خدماته للمرضى ذوى االحتياجات الخاصة من األطفال، الطبي

إصابات العظام، مرضى الجهاز التنفسي وأمراض القلب، مرضى الحروق و الجراحة، إصابات الجهاز العصبي ، إصابات المالعب، و تأهيل 

 المسنين. 

نامج بكالوريوس العالج الطبيعي مقررات مختلفة تشتمل على األجهزة المستخدمة، طرق العالج ، مقررات إكلينيكية والتى تشمل يقدم بر

يل طرق عالجية لمختلف األمراض تجعل الطالب قادرا على ممارسة العالج الطبيعي الحديث في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ومراكز التأه

 لكة.المختلفة بالمم

يقوم أخصائي العالج الطبيعي الذي ُيعد أحد أعضاء الفريق الطبي بتقييم حالة المريض، بعد تحويلها من الطبيب المختص، وإعداد وتنفيذ 

 لخطة العالجية. ويمكن استخدام وسائل العالج الطبيعي التالية:          ا

 و التوافق العضلي العصبي، واالسترخاء ... إلخ. والتوازن، التمرينات العالجية و تشمل : تمرينات التقوية، والمرونة، -1

 العالج المائي باستخدام أحواض مياه خاصة. -2

تنبيه الذاتي العالج الكهربائي مثل: الليزر، والموجات فوق الصوتية والعالج الكهربائي باأليونات، والتيار المتداخل، والتنبيه العصبي العضلي، وال -3

 ات الباردة والساخنة، والموجات القصيرة، واألشعة تحت الحمراء، وشمع البرافين، وأجهزة التمرينات العالجية المختلفة.للعضالت، والكماد

 تأهيل المريض باستخدام األجهزة التعويضية واألطراف الصناعية والجبائر المناسبة. -4

 التدريب والتأهيل للقيام بالنشاطات اليومية المختلفة. -5

 العالج البديل، مثل اإلبر الصينية، العالج بالضغط الموضعي، العالج باالنعكاسات، العالج بالطمي )الطين(.وسائل  -6
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 نشأة القسم

 م(2111 -2112ه )1431-1431قسم العالج الطبيعي هو أحد أقسام كلية العلوم الطبية التطبيقية، وفد تم تأسيسه عام 

 الهيكل الدراسي:

وذلك طبقا للخطة الدراسية القديمة(  )أربعة سنوات و نصف علي تسع مستويات 4½يتطلب برنامج العالج الطبيعي الدراسة المنتظمة لمدة 

 لمدة عام . تعقبها فترة ) امتياز( تدريب في المستشفيات   سنوات )ثمان مستويات وفقا للخطة الحديثة(  4و 

لعالج الطبيعي ليمارس المهنة بمسمي أخصائي العالج الطبيعي ويعين الخريج أخصائي العالج ويمنح الطالب درجة البكالوريوس في ا

 الطبيعي في المستشفيات و المراكز األهلية العامة و الخاصة و مراكز التأهيل والجامعات والنوادي والمراكز الرياضية

 كلمة رئيس القسم

This handbook has been prepared by the Department of Physical Therapy faculty and staff to 
guide you while you are a student in the Physical Therapy program at Majmaah University. The faculty 
welcomes you and will assist you in every way possible along your journey toward becoming a physical 
therapist.  

The policies and procedures for the students of the Department of Physical Therapy are described in 
this handbook. The students will be made aware of any changes made to this handbook through 
communication from the department head. Should you have any questions regarding the material 
contained in this handbook, please do not hesitate to ask your faculty advisor. 

The Baccalaureate of Physical Therapy (BPT) program at Majmaah University consists of a four and 
half year, nine-semester curriculum that incorporates didactic, clinical, and research experiences. The 
BPT degree is a professional  clinical degree that signifies the achievement of qualifications necessary 
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to enter the physical therapy profession. The degree represents the completion of comprehensive 
academic and clinical course work and fulfillment of all stated  requirements.   

Upon satisfying the degree requirements, graduates are eligible to take the Physical Therapy Licensure 
Examination required for becoming a licensed physical therapist. 

 

Dr. Fuzail Ahmad 

Head, Department of Physical Therapy 

 رؤية القسم

Leadership & excellence in education, clinical practice and research in physical therapy, through 
continuous professional development and community partnerships. 

 رسالة القسم

Foster an enriched academic environment to prepare skilled physical therapists, professionally 
committed to practice in an ethical manner for the advancement of health care services, research and 
community partnership.  
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 اهداف القسم

1. Prepare physical therapy professionals sensitive to the evolving concept of comprehensive 
rehabilitation and prepared to cooperate with other health professionals in meeting the 
changing health needs of society.  

2. Develop creative and flexible educational approaches to provide outstanding educational 
experiences to our students in order to develop expertise in the profession of physical therapy 
and health rehabilitation. 

3. Contribute to the advancement of knowledge in physical therapy and rehabilitation through 
scholarly inquiry and research for assuming responsibilities in the areas of patient care, 
administration and education. 

4. Model leadership, professionalism, and lifelong learning through involvement in the 
professional development forums and community interdisciplinary collaboration.  

5. Cultivate knowledge, understanding and appreciation of the social, political and economic 
aspects of health to practice in an ethical and legal manner.  

 رجات القسمخم

1. The student will acquire a comprehensive and well-founded knowledge in the field of 
Physical therapy with an understanding to recognize how other disciplines relates to it. 

2. The student will identify the conditions requiring physical therapy management. 
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3. The student will interpret results of the physical therapy examination and other diagnostic 
procedures for accurate physical therapy diagnosis. 

4. The student will develop the process of critical thinking, clinical reasoning, decision making, 
and exercise sound clinical judgment. 

5. The student will demonstrate ethical and moral responsibilities and social justice in Physical 
therapy practice that are consistent with the needs of the patient and society.  

6. The student will show the core values of professional identity: accountability, altruism, 
compassion, excellence, integrity, professional duty, and social responsibility. 

7. The student will identify the specific contribution of physical therapy interventions in the 
health care delivery system for the betterment of community. 

8. The students will display culturally appropriate behaviors when communicating with 
patients and other health care professionals. 

9. The student will use the updated technology to gather and evaluate data to assess the 
suitability, accuracy and reliability of information. 

10. The student will perform patient evaluation using appropriate tests and measures for 
accurate diagnosis and physical therapy treatment. 

11. The student will construct an appropriate physical therapy management consistent with the 
diagnosis and prognosis.  
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 اخلطة الدراسية القدمية

 المستوى األول

 رقم المقرر
رمز 
 المقرر

 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

  (1+1+1)2 استماع ومحادثة اللغة اإلنجليزية نجم 131

  (1+1+1)2 قراءة اللغة اإلنجليزية نجم 132

  (1+1+1)2 كتابة اللغة اإلنجليزية نجم 133

  (1+1+2)2 إحصاء حيوي احص 106

  (1+3+1)3 الحاسبمهارات  تقن 140

  (1+1+2)2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية سلم 101

  (1+1+2)2 المهارات اللغوية عرب 101

  15 المجموع  

 المستوى الثاني

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

  (1+1+3)4 العام علم األحياء حيا 106

  (1+1+2)2 )للعلوم الصحية(كيمياء عامة  كيم 105

  (1+1+2)2 كيمياء عضوية )للعلوم الصحية( كيم 105

  (1+1+3)4 العامةفيزياء ال فيز 106

  (1+1+2)3 اإلنجليزية لألغراض الصحية نجم 134

  15 المجموع  

 المستوى الثالث

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر
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  (1+2+2)4 علم التشريح ووظائف االعضاء لالنسان طبية 231

  (1+1+2)2 الرياضيات )للعلوم الصحية( طبية 232

  (1+1+2)2 المصطلحات الطبية طبية 233

  (1+1+1)2 الرعاية الصحية للطوارئ طبية 234 

  (1+ 1+2)2 مقدمة في علم االمراض طبية 235

  (1+1+2)2 االسالم وبناء المجتمع سلم 102

  (1+1+2)2 التحرير العربي عرب 113

  16 المجموع  

 المستوى الرابع

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

  (1+2+1)3 القياسات في العالج الطبيعي عالج  241

  (1+1+2)3 علم التشريح عالج 242

  (1+1+1)2 علم وظائف االعضاء عالج 243

  (1+1+2)3 1 –العالج الكهربائي  عالج 244

  (1+1+1)2 الحيويةمقدمة فى الميكانيكا  عالج  245

  (1+2+1)3 1-التمرينات العالجية  عالج 246

  16 المجموع  

 المستوى الخامس

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

 عالج  242 (1+1+2)3 بيالعص الجهاز تشريح عالج 351

352 
عالج،  245عالج،  242 (1+2+1)3 2- العالجية التمرينات عالج

 عالج  246

 عالج  244 (1+1+2)3 2- الكهربائي العالج عالج 353

 عالج  244 (1+1+2)3 األعصاب فسيولوجيا عالج 354
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 عالج 245 (1+1+2)3 الحركة دراسة علم عالج 355

  (1+1+2)2 االقتصاد اإلسالمي سلم 113

  11 المجموع  

 المستوى السادس

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

 عالج 243 (1+1+2)2 الوظيفي األمراض علم عالج 361

  (1+1+2)3 المائي العالج  عالج 362

 عالج 243عالج،  242 (1+1+1)2 الطبي التدليك عالج 363

 عالج 354عالج،  351 (1+1+2)3 األطفال ألمراضالعالج الطبيعي  عالج 364

  (1+1+2)2 علم األدوية عالج 365

 عالج 242 (1+1+1)2 علم اإلصابات  عالج 366

  (1+1+2)2 أساسيات السياسات اإلسالمية سلم 114

  16 المجموع  

 المستوي السابع
 

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة المقرراسم 

 (1+1+1)2 التعويضية األجهزة و لجبائرا عالج 411
عالج،  242عالج،  241

 عالج 243

 عالج 354عالج ،  351 (1+1+2)3 العصبي الجهاز الضطرابات الطبيعي العالج عالج 412

  (1+1+2)2 هيليألتا النفس علم عالج 413

 عالج 364 (2+1+1)2 األطفال علم يف إكلينيكية ممارسة عالج 414

 عالج366 (1+1+2)3 العالج الطبيعي ألمراض العظام و الروماتيزم عالج 415

  (1+1+2)3 الجراحة و الحروق لحاالت الطبيعي العالج عالج 416

  15 المجموع  
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 المستوي الثامن

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق المعتمدةعدد الساعات  اسم المقرر

 عالج 354عالج،  243 (1+1+2)3  التنفسي الجهاز الضطرابات الطبيعي العالج عالج 411

 عالج 354عالج،  243 (1+1+2)3 ألمراض القلب واألوعية الدموية  الطبيعي العالج عالج 412

 عالج 412عالج،  411 (1+1+2)3 المسنين هيلأت عالج 413

 عالج 354 (1+2+1)3 الطبيعي العالج في متقدمة أساليب عالج 414

  (1+1+2)3 الطبي التصوير في قراءة عالج 415

  15 المجموع  

 
 تاسعالمستوي ال

 رقم المقرر
رمز 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

  (1+1+2)2 الطبيعي العالجخدمات  وإدارة تنظيم عالج 421

  (1+1+2)3 الوظيفي العالج عالج 422

  (2+1+1)2 ةإكلينيكي ممارسة عالج 423

  (2+1+1)2 مختارة ةإكلينيكي مواضيع عالج 424

  (1+1+2)2 بحث طرق عالج 425

  (1+1+2)2 المريض رعاية عالج 426

  (1+1+2)2 مستقلة دراسة عالج 421

  15 المجموع  
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 حلديثةاخلطة الدراسية ا

 اإلجبارية واالختيارية:المتطلبات  -1

 مجموع الساعات المعتمدة نوع المتطلب متطلب
النسبة المئوية من مجموع ساعات الخطة 

 الدراسية

 جامعة
 0 0 إجباري

 8.8 12 اختياري

 كلية
 1.5 2 إجباري

 2.9 4 اختياري

 قسم
 62.8 86 إجباري

 2.9 4 اختياري

 21.2 92 مقررات السنة التحضيرية

 - -  حرةمقررات 

 %100 137 المجموع الكلي للساعات والنسب

 

  متطلبات السنة التحضيرية -2

 الفصل األول

 رقم المقرر
رمز 
 المقرر

 ةمعتمدالساعات ال اسم المقرر
رقم و رمز 
المتطلب 
 السابق

إسم المتطلب 
 السابق

111 PENG ( للسنة التحضيرية1اللغة اإلنجليزية ) 8 - - 

112 PMTH  2 1في الرياضيات مقدمة - - 

113 PCOM 2 مهارات الحاسب اآللي - - 

114 PSSC 2 مهارات التعلم و اإلتصال - - 

   14  المجموع

 الفصل الثاني
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 رقم المقرر
رمز 
 المقرر

 ةمعتمدالساعات ال اسم المقرر

رقم و 
رمز 

المتطلب 
 السابق

رقم ورمز 
المتطلب 
 المرافق

121 PENG  6 ( للسنة التحضيرية9)اللغة اإلنجليزية - - 

122 PENG 2 اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية - - 

124 PCHM 2 مقدمة في الكيمياء - - 

125 PPHS 2 فيزياء لألغراض الصحية - - 

126 PBIO 3 علم األحياء - - 

   15  المجموع

 

 األكاديمي * ال تحتسب متطلبات السنة التحضيرية ضمن الساعات المعتمدة للبرنامج

 متطلبات الجامعة : -3

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 (معتمدة ساعات 6مقررات ) 3يختار منها الطالب 

101 SALM 2 المدخل الى الثقافة االسالمية 

102 SALM 2 االسالم وبناء المجتمع 

103 SALM 2 النظام االقتصادي في االسالم 

104 SALM  2 اسس النظام السياسي 

 (معتمدتان ساعتان 2يختار منها الطالب مقررا واحدا )

101 ARAB 2 المهارات اللغوية 

102 ARAB 2 التحرير العربي 

 (معتمدة ساعات 4) 2يختار منها الطالب مقررين 

101 SOCI 2 قضايا مجتمعية معاصرة 

101 ENG 2 اللغة االنجليزية 

101 ENT  2 االعمالريادة 
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101 FCH 2 االسرة و الطفولة 

101 HAF 2 اساسيات الصحة واللياقة 

101 LHR 2 االنظمة وحقوق االنسان 

101 VOW 2 العمل التطوعي 

 

 متطلبات الكلية اإلجبارية -4

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

231 CAMS 2 رعاية الطوارئ 

 

 الكلية اإلختياريةمتطلبات  -5

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 (معتمدة ساعات 4) 2يختار منها الطالب مقررين 

232 CAMS 2 المصطلحات الطبية 

233 CAMS 2 االحصاء الحيوي 

234 CAMS 2 جودة الرعاية الصحية 

 

 متطلبات القسم اإلجبارية -6

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر المقرررمز  رقم المقرر

211 PHT 2 اساسيات التشريح 

214 PHT 2 اساسيات علم وظائف االعضاء 

212 PHT 3 تشريح الجهاز العضلي الهيكلي 

221 PHT  3 1الوسائل العالجية 

223 PHT 3 القياسات في العالج الطبيعي 

213 PHT 3 تشريح الجهاز العصبي 
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222 PHT  3  2الوسائل العالجية 

218 PHT 2 مقدمة في علم االمراض 

226 PHT 2 مقدمة في الميكانيكا الحيوية 

224 PHT  3 1التمرينات العالجية 

325 PHT  3 2التمرينات العالجية 

331 PHT 3 العالج الطبيعي للحروق وحاالت الجراحة 

315 PHT 3 فسيولوجيا العصاب 

327 PHT  3 الحيويةالميكانيكا 

361 PHT 2 طرق بحث 

332 PHT 4 العالج الطبيعي لالطفال 

316 PHT 2 فسيولوجيا التمرينات 

319 PHT 2 علم االدوية 

333 PHT 2 العالج الطبيعي للمالعب و االصابات 

353 PHT 2 التأهيل النفسي 

435 PHT 4 العالج الطبيعي لالضطرابات العصبية 

420 PHT  3 في العالج الطبيعياساليب متقدمة 

436 PHT 4 العالج الطبيعي لحاالت العظام 

419 PHT 2 قراءة في التصوير الطبي 

441 PHT  3 1ممارسة إكلينيكية 

454 PHT 2 الجبائر و االجهزة التعويضية 

437 PHT 3 العالج الطبيعي الضطرابات القلب، االوعية الدموية و الجهاز التنفسي 

443 PHT  2 اكلينيكية مختارةمواضيع 

442 PHT  3 2ممارسة إكلينيكية 

445 PHT 2 العالج الوظيفي 

456 PHT 2 ادارة خدمات و اخالقيات  مهنة العالج الطبيعي 
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438 PHT 2 تأهيل المسنين 

457 PHT 2 دراسة مستقلة 

 

 متطلبات القسم اإلختيارية -7

 المعتمدةعدد الساعات  اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 (معتمدة ساعات 4) 2يختار منها الطالب مقررين 

 1مقررات اختبارية 

328 PHT 2 العالج المائي 

329 PHT 2 التدليك الطبي 

 2مقررات اختبارية 

334 PHT 2 العالج الطبيعي لصحة المرأة 

352 PHT 2 النمو و التطور البشري 

 

 متطلبات التدريب -8

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

441 PHT  3 1ممارسة اكلينيكية 

442 PHT  3 2ممارسة اكلينيكية 

443 PHT 2 مواضيع اكلينيكية مختارة 

 

 توزيع المقررات على مستويات: -9

 المستوى االول

 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 ةمعتمدالساعات ال

رقم و رمز 
المتطلب السابق 

 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد
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111 PENG ( للسنة التحضيرية1اللغة اإلنجليزية )   - 8 - 

112 PMTH  2 -   1مقدمة في الرياضيات - 

113 PCOM 2 -   مهارات الحاسب اآللي - 

114 PSSC 2 -   مهارات التعلم و اإلتصال - 

  14     المجموع
 

 المستوى االثاني

 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 ةمعتمدالساعات ال

رقم و رمز 
المتطلب 
السابق 
 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

121 PENG ( للسنة التحضيرية9اللغة اإلنجليزية )   - 6  

122 PENG 2 -   اللغة اإلنجليزية للتخصصات الصحية  

124 PCHM 2 -   مقدمة في الكيمياء  

125 PPHS 2 -   فيزياء لألغراض الصحية  

126 PBIO 3 -   علم األحياء  

  15     المجموع

 
 المستوى الثالث

 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر

 ةمعتمدالساعات ال
رقم و رمز 

المتطلب السابق 
 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

211 PHT 2 0 1 1 اساسيات التشريح  

214 PHT 2 0 1 1 اساسيات علم وظائف االعضاء  
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212 PHT 3 0 1 2 تشريح الجهاز العضلي الهيكلي  

231 CAMS 2 0 1 1 رعاية الطوارئ  

221 PHT  3 0 1 2 1الوسائل العالجية  

  2 0 0 2 1متطلب جامعة  *** ***

  2 0 0 2 2متطلب جامعة  *** ***

  2 0 0 2 1اختياري متطلب كلية  *** ***

  18 0 5 13  المجموع

 
 المستوى الرابع

 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
 ةمعتمدالساعات ال

رقم و رمز 
المتطلب السابق 

 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

223 PHT 3 0 2 1 القياسات في العالج الطبيعي PHT212 

213 PHT  3 0 1 2 العصبيتشريح الجهاز PHT212 

222 PHT  3 0 1 2 2الوسائل العالجية PHT221 

218 PHT 2 0 0 2 مقدمة في علم االمراض PHT214 

226 PHT 2 0 1 1 مقدمة في الميكانيكا الحيوية PHT212 

224 PHT  3 0 2 1 1تمرينات عالجية PHT226 

  2 0 0 2  3متطلب جامعة  *** ***

  18 0 7 11  المجموع
 

 المستوى الخامس
 

 ةمعتمدالساعات ال اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
رقم و رمز 

المتطلب السابق 
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 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

325 PHT  3 0 2 1 2التمرينات العالجية PHT224 

331 PHT 3 0 1 2  العالج الطبيعي للحروق و حاالت الجراحة PHT325 

315 PHT 3 0 1 2 فسيولوجيا االعصاب PHT213 

327 PHT 3 0 1 2 الميكانيكا الحيوية PHT226 

  2 0 1 1 1متطلب قسم اختياري  *** ***

  2 0 0 2 2متطلب كلية اختياري  *** ***

  2 0 0 2 4متطلب جامعة   ***

  18 0 6 12  المجموع
 

 المستوى السادس
 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
ةمعتمدالساعات ال  

رقم و رمز 
المتطلب السابق 

 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

361 PHT 2 0 0 2 طرق بحث  

332 PHT 4 0 1 3 العالج الطبيعي لالطفال PHT315 

316 PHT 2 0 1 1 فسيولوجيا التمرينات PHT315 

319 PHT  2 0 0 2 علم االدوية PHT218 

333 PHT 2 0 1 1 العالج الطبيعي للمالعب و االصابات PHT316 

353 PHT 2 0 0 2 التأهيل النفسي PHT315 
  2 0 0 2 2متطلب قسم اختياري  *** ***

  2 0 0 2 5متطلب جامعة  *** ***

  18 0 3 15  المجموع
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 المستوى السابع
 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
ةمعتمدالساعات ال  

رقم و رمز 
المتطلب السابق 

 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

435 PHT 
العالج الطبيعي الضطرابات الجهاز 

 العصبي
3 1 0 4 PHT316 

420 PHT 3 0 1 2 اساليب متقدمة في العالج الطبيعي PHT325 

436 PHT 4 0 1 3 العالج الطبيعي لحاالت العظام PHT333 

419 PHT  2 0 1 1 التصوير الطبيقراءة في PHT436 

441 PHT  3 3 0 0 1ممارسة اكلينيكية 

PHT331 
PHT332 
PHT333 

454 PHT 2 0 1 1 الجبائر و االجهزة التعويضية PHT 436 

  18 3 5 10  المجموع
 

 المستوى الثامن
 

 اسم المقرر رمز المقرر رقم المقرر
ةمعتمدالساعات ال  

رقم و رمز 
المتطلب السابق 

 )المرافق(

 عملي نظري
 تدريب

 )تمارين(
  معتمد

437 PHT 
العالج الطبيعي الضطرابات القلب، 

 االوعية الدموية  و الجهاز التنفسي
2 1 0 3 PHT441 

443 PHT 2 2 0 0 مواضيع اكلينيكية مختارة PHT437 

442 PHT  3 3 0 0 2ممارسة اكلينيكية PHT435 
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PHT436 

445 PHT  2 0 0 2 الوظيفيالعالج PHT420 

456 PHT 2 0 0 2 ادارة خدمات و اخالقيات العالج الطبيعي PHT441 

438 PHT 2 0 1 1 تأهيل المسنين PHT436 

457 PHT 2 0 0 2 دراسة مستقلة PHT361 

  2 0 0 2 6متطلب جامعة  *** ***

  18 5 2 11  المجموع

 

 التدريب السريري

 الى:ينقسم التدريب السريري 

 لتدريب العمليا أوال: 

 ينفذ بمعامل الكلية ويهدف الى اكساب الطالب للمهارات األساسية في مجال التخصص قبل واثناء التحاقهم بالتدريب الميداني.  

 ثانيا: التدريب الميداني

ة ويهدف الى صقل مهارات يالصحالتأهيل  والمستوصفات ومراكز الصحيةينفذ في المرافق الصحية المختلفة من المستشفيات والمراكز 

 الطالب بالممارسة الفعلية لضمان إتقانه لكافه المهارات التخصصية.

 التدريب المكثف]تدريب االمتياز[ :ثالثا

الصحية  واإلداراتفي المرافق  شهرا(12) ومدته بنجاح يلتحق بالتدريب المكثف)االمتياز( قسمبال األكاديميةه تالطالب لدراس ءبعد إنها

المسئولين في اماكن وكلية ال ما بينالمشترك  األشرفلوصف الوظيفي للخريج وتحت طبقا ل المحددة  الفعليةحيث يمارس مهام العمل ة المختلف

 .التدريب
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 او ث تغييرواحدا ورفع قدراته وزيادة المعلومات هوتنمية مهارات ويهدف التدريب المكثف الى مساعدة الطالب الى تحسين ادائه وتطوير 

 . هدافاألتعديل في السلوك واالتجاهات وفق خطة معده لتحقيق 

 معامل القسم

 معمل العالج الكهربائي

  

  

LASER THERAPY COMBINED THERAPY 

SHORTWAVE 
ULTRAVIOLET 
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 معمل العالج  املائي:

  

  
 

 

 

 

PARAFFIN WAX WHIRLE POLE 

THERMOLATOR 

THERAPY 
CRYOTHERAPY 
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 معمل التمرينات العالجية

  

  
 معمل االطفال

  

PARALLEL BAR TREADMILL 

STATIONARY BICYCLE 
SHOULDER WHEEL 

BOLSTERS 
WEDGES 



 25 

  
 قاعدة بيانات اعضاء القسم

 اوال: اعضاء قسم الطالب

 الرابط رقم التحويلة األيميل  الجنسية  المرتبة العلمية  الوظيفة  االسم 

 استاذ مساعد د/ فضيل احمد

 رئيس القسم

a.fumfmumh.amh..f 2382 http://faculty.mu.edu.sa/f هندية دكتوراه

ahmad 

 استاذ مساعد د/ سالمة الدعجة

 

/fumf.fuumh.amh..f 2328 http://faculty.mu.edu.sa.. اردني دكتوراه

saldajah 

 محاضر الزهرانيأ/ مساعد محمد 
وكيل الكلية للشؤون 

 التعليمية

/m.fudu.fm@umh.amh..f 2382 http://faculty.mu.edu.sa سعودى ماجستير

imalzhran 

/u.mhduh.fmyumh.amh..f 2382 http://faculty.mu.edu.sa هندية دكتوراه محاضر ا/ هارير راجاموتوسامي

hmuthusamy 

a..f.uuuumh.amh..f 2382 http://faculty.mu.edu.sa/f هندية ماجستير محاضر ا/ فيزان زافار كاشو

kashoo 

ا/لوغاناتات تشاندرا 

 سيكار

.mhduh.hhfmyumh.amh.. هندية ماجستير محاضر

.f 

2388 http://faculty.mu.edu.sa/

cmuthusuuamy 

hmm@..@.umfmumh.amh..f 2382 http://faculty.mu.edu.sa/r.. هندية ماجستير محاضرا/ رادا كريشنان 

TILT TABLE STANDING FRAM 

mailto:f.ahmad@mu.edu.sa
http://faculty.mu.edu.sa/fahmad
http://faculty.mu.edu.sa/fahmad
mailto:s.aldajah@mu.edu.sa
http://faculty.mu.edu.sa/saldajah
http://faculty.mu.edu.sa/saldajah
mailto:m.alzhrani@mu.edu.sa
http://faculty.mu.edu.sa/hmuthusamy
http://faculty.mu.edu.sa/hmuthusamy
mailto:f.kashoo@mu.edu.sa
http://faculty.mu.edu.sa/fkashoo
http://faculty.mu.edu.sa/fkashoo
http://faculty.mu.edu.sa/cmuthusuuamy
http://faculty.mu.edu.sa/cmuthusuuamy
http://faculty.mu.edu.sa/runnikrishnan
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 unnikrishnan يونيكرتيشنان

ا/ عبد الحميد نبيل 

 الدغيدي

/f.madu@m@uma.amh..f 2322 http://faculty.mu.edu.sa مصري ماجستير محاضر

adeghidi 

/a..f.uyfmumh.amh..f 2382 http://faculty.mu.edu.sa هندية ماجستير محاضر ا/براشانت كاشب

pkashyap 

/a.au.fyamumh.amh..f 2328 http://faculty.mu.edu.sa  ماجستير محاضر ا/ والء محمد السيد 

wmohammad 

 ثانيا اعضاء قسم الطالبات

 الرابط رقم التحويلة األيميل  الجنسية  المرتبة العلمية  الوظيفة  االسم 

أ.د/آمال محمد عبد 

 الباقي 

 استاذ مشارك

 منسق قسم العالج الطبيعي 

/a.abdeibaky@mu.edu.sa 2223 http://faculty.mu.edu.sa مصرية  دكتوراه

aabdeibaky 

I.waked@mu.edu.sa 2222 http://faculty.mu.edu.sa/i مصرية دكتوراه أستاذ مساعد د/انتصار سالم واكد

waked 

/w.mohammad@mu.edu.sa 2332 http://faculty.mu.edu.sa مصرية دكتوراه أستاذ مساعد سيد محمدد/والء 

wmohammad 

/s.prakash@mu.edu.sa 2222 http://faculty.mu.edu.sa هندية ماجستير محاضر أ/سافيتا سينج

s.prakash 

r.saibaannavar@mu.edu.sa 2222 http://faculty.mu.edu.sa/r هندية ماجستير محاضر أ/راشمي اباساهيب

saibannava 

/n.kashyap@mu.edu.sa 2222 http://faculty.mu.edu.sa هندية ماجستير محاضر أ/نيفيدتا كاشب

n.kashyap 

/s.ume.um@hsiahs.m - http://faculty.mu.edu.sa@ هندية ماجستير محاضر ا/ ميناز شيخ

mshaikh 

 

http://faculty.mu.edu.sa/runnikrishnan
http://faculty.mu.edu.sa/runnikrishnan
mailto:a.deghidi@me.edu.sa
http://faculty.mu.edu.sa/adeghidi
http://faculty.mu.edu.sa/adeghidi
http://faculty.mu.edu.sa/pkashyap
http://faculty.mu.edu.sa/pkashyap
mailto:w.elsayed@mu.edu.sa
http://faculty.mu.edu.sa/wmohammad
http://faculty.mu.edu.sa/wmohammad
http://faculty.mu.edu.sa/aabdeibaky
http://faculty.mu.edu.sa/aabdeibaky
http://faculty.mu.edu.sa/iwaked
http://faculty.mu.edu.sa/iwaked
http://faculty.mu.edu.sa/wmohammad
http://faculty.mu.edu.sa/wmohammad
http://faculty.mu.edu.sa/s.prakash#_blank
http://faculty.mu.edu.sa/s.prakash#_blank
http://faculty.mu.edu.sa/rsaibannavar
http://faculty.mu.edu.sa/rsaibannavar
http://faculty.mu.edu.sa/n.kashyap
http://faculty.mu.edu.sa/n.kashyap
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 الزي املخصص للطالب

 اوال: الطالب

 .من بنطال وقميص اخضر, تتكونبدلة طبية لون  -

 الطالب حذاء مناسب يرتدي -

  (lab coatبالطو طبي ابيض ) -

 )بطاقة تعريف طالب( يضع الطالب على جنب القميص -

 الراس لىيسمح بلبس طاقيه ع ال -

 ثانيا : الطلبات

  داخل الكليةالزي 

 تنوره طويلة سوداء ساترة بدون فتحات -

 قميص ابيض ساتر وكم طويل. -

 حذاء رياضي ابيض او اسود مع جوارب -

 بالطو ابيض واسع ساتر الى حد الركبة عليه شعار الكلية -

 

  (الصحيةمرافق التدريب)المستشفيات والمراكز 

 فتحه ضيقة في ميدان التدريب نقاب طويل ذو + الخمار االسالمي االسودالى  ضافةباإل سبق ذكره جميع ما

 زي التدريب في المعامل 

 )بدله( ازرق طويل واسع قميص+  وطويل بنطلون ازرق ساتر واسع  -

 يحق ألي طالبة التجول بالكلية بدونه ال عليه شعار الكلية و الركبةبالطو ابيض واسع طويل ساتر الى حد  -

 حذاء رياضي ابيض + جوارب بيضاء -
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 هامةمواقع 

 مواقع عامة

 http://www.mu.edu.sa جامعه المجمعة

 cams@mu.edu.sa كلية العلوم الطبية التطبيقية

 http://www.scfhs.org.sa السعودية لتخصصات الطبية الهيئة

 http://www.sjmms.net للطب و العلوم الطبيةالسعودية  المجلة

 متخصصةمواقع 

 www.apta.org 

 www.physiomed.com 

 www.medsourceusa.com 

 www.books.google.co.in 

 www.mediarchive.com 

 www.sciencedirect.com 

www.pubmed.com 

 www.ijmhr.org/ijpr.html 

 

http://www.mu.edu.sa/
http://www.mu.edu.sa/
mailto:cams@mu.edu.sa
mailto:cams@mu.edu.sa
http://www.scfhs.org.sa/
http://www.scfhs.org.sa/
http://www.sjmms.net/
http://www.sjmms.net/
http://www.apta.org/
http://www.physiomed.com/
http://www.medsourceusa.com/
http://www.books.google.co.in/
http://www.mediarchive.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.pubmed.com/
http://www.ijmhr.org/ijpr.html

