
 

  كلیة الصیدلة /  جامعة جرش 
    العالج الطبیعي :تخصص 

    
  2020/2021خطة الطالب اإلرشادیة   

  )ساعة) 132( عدد الساعات المعتمدة (  
  

 ً   )اختیاري 12+  إجباریة15 (ساعة معتمدة ) 27: (متطلبات الجامعة: أوال

  ساعة معتمدة  ) 24: (متطلبات الكلیة اإلجباریة : ثانیا 

  )اختیاریة 6+ إجباریة  75(ساعة معتمده ) 81: (متطلبات التخصص: ثالثاً 

  
 ً   متطلبات الجامعة : أوال

  ساعة ) 15(المتطلبات اإلجباریة  -أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  3 علوم عسكریة 0000101
  0  عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0000105
 101099 3 )1(مھارات اتصال باللغة العربیة  0000110
 102099 3 )  1(مھارات اتصال باللغة اإلنجلیزیة  0000112
   3 التربیة الوطنیة 0000113
   3 ثقافة اسالمیة 0000120

  
  :ساعة )  12(المتطلبات االختیاریة -ب

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب 
  السابق

  3 التفكیر واإلبداع 0000114
  3  ة والتعبیربالكتا 0000116
  3  )القضیة الفلسطینیة(القدس  0000118
  3  حقوق اإلنسان 0000122
  3  قضایا قانونیة معاصرة 0000124
  3  االقتصادمقدمة في  0000126
  3  نقل المعرفة 0000128
  3  مقدمة في علم النفس 0000130
  3  أخالقیات والسلوك 0000132
  3  علم البیئة والزراعة 0000136
  3  التغیر المناخي وسیاسة االستدامة 0000138
  3  الغذاء في حیاتنا 0000139
  3 أساسیات في مھارات الحاسوب 0000140
  3 والنترنت مدخل إلى الحاسوب 0000142
   3 أساسیات في اللغة العربیة 0000144
   3 اإلسالم وقضایا العصر 0000145

  
  ساعة معتمدة) 24: (متطلبات الكلیة : ثانیاً 

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

  المتطلب السابق

  3 )1(كیمیاء عامة   0301101

متزامن  1 عملي) / 1(كیمیاء عامة   0301103
  0301101مع

  3 ) 1(بیولوجیا عامة 0302101
  3 ) 1(تفاضل وتكامل  0303101
  3 )1(فیزیاء عامة  0304101
 0301101 3 )1(كیمیاء عضویة صیدالنیة  1101111

 متزامن مع 1 عملي) /1(كیمیاء عضویة صیدالنیة  1101112
1101111  

 0301101 3 1)(كیمیاء تحلیلیة صیدالنیة 1101113
 0302101 2 التشریح واألنسجةعلم  1101131
 1101111 2 )2(كیمیاء عضویة صیدالنیة  1101210

  ساعة معتمدة) 81(متطلبات التخصص : ثالثاً 
  ساعة معتمدة) 75(متطلبات تخصص إجباري   )أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

  المتطلب السابق

 1101131 3 فسیولوجیا اإلنسان 1102113
 1101131 2 تشریح الجھاز العضلي الھیكلي  1102114
 م1102114 1  )عملي(تشریح الجھاز العضلي الھیكلي  1102115
  1  أخالقیات التأھیل الطبي 1102118
  1  مقدمة العالج الطبیعي 1102219
 1102219 2  علم الحركة 1102223
 م1102223 1  )عملي(علم الحركة  1102224
 1102113 3  العظام والعضالتأمراض وإصابات  1102225
 1102113 3  علم األعصاب 1102232
 م1102232 1  )عملي(علم األعصاب  1102233
 1101131 3  التطور العصبي العضلي 1102236
 1102219 1  التقییم العضلي الحركي 1102241
 م1102241 1  )عملي(التقییم العضلي الحركي  1102242

 1102223 2  التمارین العالجیة 1102243
1102242 

 م1102243 1  )عملي(التمارین العالجیة  1102244
 1102224 2  العالج الیدوي 1102326
 م1102326 1 )عملي(العالج الیدوي  1102327

 1102326 2 عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت 1102328
1102327 

عالج طبیعي ألمراض العظام والعضالت  1102329
 م1102328 1 )عملي(

 1102236 2  األطفال أمراض 1102337
 م1102337 1  )عملي( األطفال أمراض 1102338
 1102219 2  العالج الكھربائي 1102345
 م1102345 1  )عملي(العالج الكھربائي  1102346
 1102223 3  األطراف الصناعیة واألجھزة المساعدة 1102347

 1102345 3 طرق وأسالیب بحث 1102361
1102346 

الساعات  اسم المادة المادة رقم
 المعتمدة

  المتطلب السابق

 1102244 3 عالج طبیعي للمسنین 1102362
 1102113 3  مبادئ التشخیص اإلشعاعي 1102366
 1102233 2 عالج طبیعي ألمراض الجھاز العصبي 1102434

عالج طبیعي ألمراض الجھاز العصبي  1102435
 م1102434  1 )عملي(

 4  )1(میداني في العالج الطبیعي تدریب  1102448
1102329 
1102435  
1102452  

 1102448 8  )2(تدریب میداني في العالج الطبیعي  1102449
 1102113 2 عالج طبیعي ألمراض القلب والرئتین  1102451

عالج طبیعي ألمراض القلب والرئتین  1102452
 م1102451 1 )عملي(

 1102326 2  الجراحیة والحروقعالج طبیعي للحاالت  1102453

عالج طبیعي للحاالت الجراحیة والحروق  1102454
 م1102453 1  )عملي(

 1102361 1  ندوة في العالج الطبیعي 1102462
1102345 

 1102224 3  علم األدویة 1102469

  
  ساعات معتمدة) 6: (مواد تخصص اختیاریة ) ب

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

  المتطلب السابق

 1102113 3  تشریح الجھاز العصبي 1102231
  1102113 3  علم األمراض 1102215
  3  علم النفس لطلبة التأھیل 1102216
  3  مفاھیم التعامل مع مرضى التأھیل 1102417

  1102328 3 عالج اإلصابات الریاضیة 1102363
1102113 

 1102345 3 التأھیل المجتمعي 1102465
  3  إدارة الخدمات الصحیة 1102467

  
  :مالحظات 

  

ان  - ة المتح ي الجامع ھ ف ل فی ب ُ ذي ق ل ال ة الفص ي بدای دم ف ب أن یتق ى الطال عل
ة  ى عالم ول عل ة حص ي حال وب وف ة والحاس ة انجلیزی ة ولغ ة عربی مستوى لغ

فأكثر یعفى من مادة استدراكي لغة عربیة ولغة انجلیزیة وحاسوب وفي %) 50(
دم  ة ع واد حال ة م جیل ودراس ھ تس ا علی اح فیھ دم النج ات أو ع دیم االمتحان تق

ویعتبر النجاح بمواد االستدراكیة من شروط متطلبات . االستدراكي المذكورة أعال 
  .التخرج

  
 .متزامن ) م(تعني  -

 


