
 

 
 

 الفلسفة يف علوم التأهيل هدكتورا
 

 
 اهليكل العام للربانمج 
 الرسالة  املقررات و خيار 

o ( وحدة 33عدد الوحدات املطلوبة )على النحو التايل:للرسالة  تدريسية ةوحد (12) إىلإضافة  تدريسية 

 عدد الوحدات املطلوبة عدد املقررات نوع املقررات

 تدريسية( وحدة 30) (13) إجباريةمقررات 
 تدريسية( وحدة 3) (1) مقررات اختيارية 
 0 (1) االختبار الشامل

 تدريسية( وحدة 12) (1) الرسالة
 للرسالة ( وحدة تدريسية12( وحدة تدريسية + )33) (16) اجملموع

 
  

 العلوم الطبية التطبيقيةكلية 
 التأهيل الصحيعلوم قسم 

 



 
 :اخلطة الدراسية للربانمج 

 السنة األوىل
 :املستوى األول 

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3  (1) منهجية البحث هيل 611 1
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 (1)اإلحصاء ألحباث التأهيل  هيل 612 2
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 علوم التأهيل مفاهيم يف هيل 613 3

 ( وحدات تدريسية9) اجملموع

 املستوى الثاين: 

 مسمى املقرر ورمزهرقم املقرر  م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

 هيل 611 حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 (2) منهجية البحث هيل 621 1
 هيل 612 حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 (2)اإلحصاء ألحباث التأهيل  هيل 622 2
  جناح/ رسوب حماضرة نظرية (0+1) 1 (1علوم التأهيل )ندوات يف  هيل 614 3
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 (1مقرر اختياري ) .... هيل 4

 ( وحدات تدريسية10) اجملموع

 :املستوى الثالث 

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق ابملعدل)حيسب/ ال حيسب( 

  حيسب ابملعدل عملي (3+0) 3 للتعليم التدريب العملي هيل 631 1
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 (1دراسات موجهة ) هيل 623 2

 /هيل 612 حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+2) 2 القياس املتقدم يف علوم التأهيل هيل 633 3
 هيل 622

  جناح/ رسوب حماضرة نظرية (0+1) 1 (2علوم التأهيل )ندوات يف  هيل 624 4

 ( وحدات تدريسية9) اجملموع

 
 



 
 السنة الثانية

 :املستوى الرابع 

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (0+3) 3 (2دراسات موجهة ) هيل 632 1
  جناح/ رسوب حماضرة نظرية (0+1) 1 (3علوم التأهيل )ندوات يف  هيل 634 2

( وحدة 17) جناح/ رسوب إشراف (0+1) 1 إعداد خطة حبث هيل 699 3
 تدريسية

 ( وحدات تدريسية5) اجملموع

 املستوى اخلامس: 

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

 جناح/ رسوب اختبار (0) االختبار الشامل شامل 700 1
( وحدة 33)

تدريسية /معدل 
3.75 /5 

 وحدة تدريسية (0) اجملموع
 املستوى السادس واملستوايت الالحقة: 

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

 700هيل/  699 جناح/ رسوب إشراف (0+12) 12 الرسالة هيل 700 1
 شامل

 ( وحدة تدريسية للرسالة12( وحدة تدريسية + )33) اإلمجايل
  



 ( مقرر مما يلي:1قائمة املقررات االختيارية: خيتار الطالب عدد ) 

 مسمى املقرر ورمزهرقم املقرر  م
عدد الوحدات 

 التدريسية
 التقييم نوع النشاط

 متطلب سابق )حيسب/ ال حيسب( ابملعدل

 هيل 661 1
أتهيل موضوعات متقدمة يف 

 اجلهاز العضلي اهليكلي
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (3+0) 3

 هيل 662 2
أتهيل موضوعات متقدمة يف 
 اجلهاز العصيب

  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (3+0) 3

 هيل 663 3
أتهيل موضوعات متقدمة يف 

 األطفال
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (3+0) 3

 هيل 664 4
أتهيل موضوعات متقدمة يف 

 املسنني
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (3+0) 3

 هيل 665 5
أتهيل موضوعات متقدمة يف 

 القلب واجلهاز التنفسي
  ابملعدلحيسب  حماضرة نظرية (3+0) 3

 هيل 666 6
التأهيل موضوعات متقدمة يف 
 الرايضي 

  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (3+0) 3

 هيل 667 7
أتهيل موضوعات متقدمة يف 

  صحة املرأة
  حيسب ابملعدل حماضرة نظرية (3+0) 3

 

  



  الربانمج مقرراتوصف 
 (0+3) 3  (1) منهجية البحث هيل 611
طااااااوات عمليااااااة البحااااااث. ساااااايتم ال  ياااااا  علااااااى  ديااااااد مشااااااكلة خل شاااااارحالبحااااااث السااااااريري و  قاااااارر مفهااااااومناااااااول هاااااا   امليت

أناااااااوا  نتلفاااااااة مااااااا  أسااااااااليب  املقاااااااررهااااااا ا يف يناقش ساااااااالبحاااااااث وصااااااايا ة أسااااااافلة البحاااااااث واألهاااااااداف واالف اضاااااااات البح ياااااااة. 
فااااة ألخاااا  عينااااات ماااا  البحااااث السااااريري الاااال تثطااااي طاااارري البحااااث التجريبيااااة و اااار التجريبيااااة.  مااااا ساااايتم مناقشااااة الطاااارري امل تل

.  ماااااا سااااايتم تنااااااول مواضاااااي  إضاااااافية م ااااال البحاااااث يالبح ااااا املقااااا حاملشاااااار ني يف البحاااااث. سااااايتعرك الطااااا ب أيض اااااا ملكاااااو ت 
 .ادارة املراج بر مج است دام و  الطبية،يف قواعد البيا ت 

 (0+3) 3 (1اإلحصاء ألحباث التأهيل ) هيل 612
اإلحصاااااااء الوصاااااافي  ااااااا يف  قاااااارريناقش هاااااا ا املساااااااإلحصاااااااءات الوصاااااافية واالسااااااتنتاجية األساسااااااية. قاااااارر ناااااااول هاااااا   امليت

ذلااااااااا إحصااااااااازيات الن عااااااااة املر  يااااااااة وإحصااااااااازيات التشااااااااتحت.  مااااااااا ساااااااايتم مناقشااااااااة اختبااااااااار الفرضاااااااايات والعواماااااااال الاااااااال  اااااااادد 
املساااااااااتقل  t ذلااااااااا اختباااااااااار االختبااااااااار اإلحصاااااااااازي املناسااااااااب. ساااااااااتثطي الاااااااادورة التحلاااااااااي ت اإلحصاااااااااازية االسااااااااتنتاجية  اااااااااا يف

 املعملياااااةالبااااادازل  ااااار  مناقشاااااة ياااااتم أيضاااااا يف هااااا ا املقااااارر . ساااااوفأبشاااااكالع املتعاااااددة ليااااال التبااااااي  اختباااااار املعتماااااد و  tواختباااااار 
 لإلحصاءات االستنتاجية.

 (0+3) 3 مفاهيم يف علوم التأهيل هيل 613
منااااااااذت ونظااااااارايت سااااااايتم يف هااااااا ا املقااااااارر مناقشاااااااة  الفلسااااااافية والنظرياااااااة لعلاااااااوم التأهيااااااال. فااااااااهيم امل سااااااايناقش هااااااا  املقااااااارر

مناقشاااااة مفااااااهيم العمااااال واإلعاقاااااة والصاااااحة  اااااا يف ذلاااااا مفااااااهيم بنياااااة اجلسااااام وو يفتاااااع  أيضاااااا الصاااااحة وإعاااااادة التأهيااااال. ساااااتتم
 والنشاط واملشار ة والعوامل الش صية والبيفية.

 
 (0+1) 1 (1)علوم التأهيل ندوات يف  هيل 614

ضاااااام  مناقشااااااة اجلوانااااااب تالفعالااااااة يف هاااااا   الناااااادوة األساااااابوعية الاااااال ت احلضااااااور واملشااااااار ة طاااااا ب الااااااد تورا  يتوقاااااا  ماااااا 
وعاااارك  املنشااااورة،امل تلفااااة املتعلقااااة أبحباااااث التأهياااال. قااااد تت اااا  الناااادوة أشااااكاال  نتلفااااة  ااااا يف ذلااااا التقياااايم النقاااادي للبحااااوث 

نشااااااار علاااااااى الاااااااد تورا   تااااااادريب طااااااا بيتم توجياااااااع النااااااادوات لساااااااوعااااااارك املشااااااااري  املنجااااااا ة.  البح ياااااااة،ق حاااااااات املفكاااااااار و األ
 البحوث على مستوايت نتلفة.

 
 (0+3) 3 (2) منهجية البحث هيل 621
موضاااااااااوعات منهجياااااااااة البحاااااااااث املتقدماااااااااة املتعلقاااااااااة ببحاااااااااوث التأهيااااااااال. ستشااااااااامل املوضاااااااااوعات قااااااااارر امل انااااااااااول هااااااااا يت

البحاااااث العلماااااي الداخلياااااة واخلارجياااااة ، تقيااااايم الدراساااااات البح ياااااة ، تقااااادير موثوقياااااة مراجعاااااة األدبياااااات ،  البحاااااث،أخ قياااااات 
حجااااااام العيناااااااة ، وأسااااااااليب البحاااااااث الناااااااوعي. ساااااااتثطي هااااااا   الااااااادورة أيض اااااااا املوضاااااااوعات املتعلقاااااااة ابلدراساااااااات التجريبياااااااة م ااااااال 

 أساليب التوزي  العشوازي وإخفاء الت صيص والتعمية.



 (0+3) 3 (2اإلحصاء ألحباث التأهيل ) هيل 622
االسااااااااتداليل البااااااااارام ي و اااااااار البااااااااارام ي ل رتباااااااااط ال نااااااااازي املتثاااااااار. سااااااااتتم مناقشااااااااة  ءاإلحصااااااااا قااااااااررامل اناااااااااول هاااااااا يت
االرتبااااااط للبياااااا ت الففوياااااة م ااااال إحصاااااازيات مربااااا   ااااااي و رهاااااا. ساااااتتم مناقشاااااة اال ااااادار اخلطاااااي البساااااي  واال ااااادار  مقاااااايي 
 أيض اااااا طااااارري التحليااااال متعااااادد املتثااااارات م ااااال اال ااااادار اللوجسااااالقااااارر امل اهااااا ثطي ي. سااااااملقااااارر ايف هااااا  بشاااااكل مفصااااالاملتعااااادد 

 التحليل العنقودي.و  
 (0+3) 3 (1دراسات موجهة ) هيل 623
. سااااايتم توجياااااع الدراساااااة املوجهاااااة  صاااااصجماااااال التيف  معرفاااااة عميقاااااةالاااااد تورا    بإلعطااااااء طااااا قاااااررتصاااااميم هااااا   املمت 

املرشااااااد للطالااااااب بواسااااااطة عضااااااو هيفااااااة تاااااادري  يعتااااااس خباااااار ا يف اوااااااال الاااااا ي يهااااااتم بااااااع الطالااااااب. سااااااي تار طالااااااب الااااااد تورا  و 
ميكاااااا  أ  تكااااااو   .الطالااااااب يف هاااااا ا املقااااااررموضااااااو  الدراسااااااة املوجهااااااة وعضااااااو هيفااااااة التاااااادري  الاااااا ي ساااااايعمل الطالااااااب معااااااع 

  شطة ومهام متعلقة ابلبحث.الدراسة املوجهة يف شكل قراءات موجهة أو مشرو  مستقل أو أن
 (0+1) 1 (2علوم التأهيل )ندوات يف  هيل 624

ضاااااام  مناقشااااااة اجلوانااااااب تالفعالااااااة يف هاااااا   الناااااادوة األساااااابوعية الاااااال ت احلضااااااور واملشااااااار ة طاااااا ب الااااااد تورا  يتوقاااااا  ماااااا 
وعاااارك  املنشااااورة،امل تلفااااة املتعلقااااة أبحباااااث التأهياااال. قااااد تت اااا  الناااادوة أشااااكاال  نتلفااااة  ااااا يف ذلااااا التقياااايم النقاااادي للبحااااوث 

نشااااااار علاااااااى الاااااااد تورا   تااااااادريب طااااااا بيتم توجياااااااع النااااااادوات لساااااااوعااااااارك املشااااااااري  املنجااااااا ة.  البح ياااااااة،ق حاااااااات املفكاااااااار و األ
 .البحوث على مستوايت نتلفة

 (3+0) 3 للتعليم التدريب العملي هيل 631
( ل نضاااااامام إىل أحااااااد أعضاااااااء هيفااااااة التاااااادري  رشااااااداملساااااايتم تعيااااااني طالااااااب الااااااد تورا  )ابلتشاااااااور ماااااا   املقاااااارر، ايف هاااااا 

للمرحلاااااة اجلامعياااااة األوىل لفصااااال دراساااااي واحاااااد. سااااايقوم  اخلاصاااااة  قااااارر دراساااااي واحااااادومسااااااعدتع يف أليااااا  األنشاااااطة التعليمياااااة 
تقاااااااادت اواضااااااارات أو اجللساااااااات العملياااااااة. ساااااااوف يشاااااااار  طالااااااااب  التعليمياااااااة،طالاااااااب الاااااااد تورا  ابملشاااااااار ة يف تطاااااااوير املاااااااواد 

 الد تورا  أيض ا يف تقييم وتصنيف ط ب املرحلة اجلامعية األوىل.
 
 (0+3) 3 (2دراسات موجهة ) هيل 632

ابملواضااااااي  هاااااا ا املقاااااارر هااااااتم يحتيااااااات طالااااااب الااااااد تورا  وعااااااادة مااااااا حسااااااب ابشااااااكل فااااااردي  قااااااررتصااااااميم هاااااا   املساااااايتم 
عضاااااااو هيفااااااة التااااااادري   املرشااااااد. سااااااي تار طالااااااب الاااااااد تورا  و ةيف باااااار مج الاااااااد تورا قااااااارراتواملهااااااارات الاااااال ال تثطيهاااااااا بقيااااااة امل

 ط ااااا بشااااكل وثياااد أبطروحااااة الااااد تورا  للطالاااب.مرتبوالاااا ي سااايكو   الطالااااب وموضااااو  الدراساااة املوجهااااةمعاااع الااا ي ساااايعمل 
 ميك  أ  تكو  الدراسة املوجهة يف شكل قراءات موجهة أو مشرو  مستقل أو أنشطة ومهام متعلقة ابلبحث.

 

 



 

 (0+2) 2 القياس املتقدم يف علوم التأهيل هيل 633
نظااااارايت القيااااااس الااااال تقاااااوم عليهاااااا أدوات القيااااااس يف علاااااوم التأهيااااال  اااااا يف ذلاااااا نظرياااااة االختباااااار  قااااارريتنااااااول هااااا ا امل

 طريقااااااة االسااااااتجابةو تطااااااوير أداة القياااااااس  ااااااا يف ذلااااااا اختيااااااار العناصاااااار ي املقاااااارر ثطي. ساااااابناااااادالك ساااااايكية ونظريااااااة اسااااااتجابة ال
واالختبااااااار امليااااااداا. ساااااايتم أيض ااااااا تناااااااول تقياااااايم خصااااااازص قياااااااس األداة  ااااااا يف ذلااااااا مناقشااااااة وتطبيااااااد األساااااااليب اإلحصااااااازية 

)الصااااا حية اهليكلياااااة( ابسااااات دام أسااااااليب  القيااااااس ألداةل خاااااا  علاااااى تقيااااايم اهليكااااال الاااااداخلي املناسااااابة. سااااايتم ال  يااااا  بشاااااك
 نتلفة.إحصازية 

 (0+1) 1 (3التأهيل )علوم ندوات يف  هيل 634
ضاااااام  مناقشااااااة اجلوانااااااب تالفعالااااااة يف هاااااا   الناااااادوة األساااااابوعية الاااااال ت احلضااااااور واملشااااااار ة طاااااا ب الااااااد تورا  يتوقاااااا  ماااااا 

وعاااارك  املنشااااورة،امل تلفااااة املتعلقااااة أبحباااااث التأهياااال. قااااد تت اااا  الناااادوة أشااااكاال  نتلفااااة  ااااا يف ذلااااا التقياااايم النقاااادي للبحااااوث 
نشااااااار علاااااااى الاااااااد تورا   تااااااادريب طااااااا بيتم توجياااااااع النااااااادوات لساااااااوعااااااارك املشااااااااري  املنجااااااا ة.  البح ياااااااة،ق حاااااااات املفكاااااااار و األ

 البحوث على مستوايت نتلفة.
 (0+1) 1 إعداد خطة حبث هيل 699

سااااايتم توجيااااااع طالاااااب الااااااد تورا  بواساااااطة عضااااااو هيفاااااة تاااااادري  يف تطاااااوير و تابااااااة مقااااا ح أطروحااااااة الاااااد تورا  يف موضااااااو  
 التأهيل. جيب أ  يكو  موضو  مق ح األطروحة ضم  مسار ختصص الطالب. علوممتعلد ب

 (0) االختبار الشامل شامل 700
جيتااااااز الطالاااااب بعاااااد انتهازاااااع مااااا  أليااااا  املقاااااررات املطلوباااااة اختباااااار ا  رياااااراي  وشااااافواي  شاااااام   تعقاااااد  جلناااااة مت صصاااااة وفاااااد 

 ضواب  االختبار الشامل املقرة م  جمل  اجلامعة.
 (0+12) 12 الرسالة هيل 700

األطروحاااااة. سااااايقوم طالاااااب الاااااد تورا   مقااااا حسااااايقوم الطالاااااب ةجاااااراء دراساااااة حب ياااااة بنااااااء  علاااااى ماااااا مت اق احاااااع يف وثيقاااااة 
. ساااايداف  طالااااب الااااد تورا  عاااا  أطروحااااة ةليصااااارمة علميااااا وأصاااا جيااااب أ  تكااااو وثيقااااة أطروحااااة الااااد تورا  النهازيااااة الاااال  كتابااااةب

 .يتم تشكيلهاالد تورا  أمام جلنة فحص 

 

  



 (0+3) 3 أتهيل اجلهاز العضلي اهليكليموضوعات متقدمة يف  هيل 661
 املقاااااااااررشااااااااامل ياجلهااااااااااز اهليكلاااااااااي العضااااااااالي. س أتهيااااااااال املواضاااااااااي  املتقدماااااااااة واملعاصااااااااارة يف جماااااااااال قاااااااااررينااااااااااقش هااااااااا ا امل

دارة املاااااااااريو )الفحاااااااااص والتقيااااااااايم والتشااااااااا يص والاااااااااتكه  والوقاياااااااااة والتااااااااادخل( إ أليااااااااا  أر اااااااااا موضاااااااااوعات متقدماااااااااة تثطاااااااااي 
املرضاااااى الااااا ي  يعاااااانو  مااااا  اضاااااطراابت اجلهااااااز اهليكلاااااي العضااااالي. وستشااااامل املوضاااااوعات  لاااااد ابإلضاااااافة إىل قيااااااس النتاااااازج 

 تصااااااي ضاااااالي املرتبطااااااة  لوجيا املرضااااااية الضااااااطراابت اجلهاااااااز اهليكلااااااي العيساااااايو اإلضااااااافية علاااااام األوبفااااااة وامليكانيكااااااا املرضااااااية والف
 التأهيل.

 (0+3) 3 أتهيل اجلهاز العصيبموضوعات متقدمة يف  هيل 662
موضااااااااوعات  املقااااااااررشاااااااامل ياجلهاااااااااز العصاااااااايب. س أتهياااااااال املواضااااااااي  املتقدمااااااااة واملعاصاااااااارة يف جمااااااااال قاااااااارريناااااااااقش هاااااااا ا امل

دارة املااااااريو )الفحاااااص والتقياااااايم والتشااااا يص والااااااتكه  والوقاياااااة والتاااااادخل( ابإلضاااااافة إىل قياااااااس إ ألياااااا  أر اااااا متقدماااااة تثطاااااي 
املرضااااااااى الاااااااا ي  يعااااااااانو  ماااااااا  اضااااااااطراابت اجلهاااااااااز العصاااااااايب. وستشاااااااامل املوضااااااااوعات اإلضااااااااافية علاااااااام األوبفااااااااة  لااااااااد النتااااااااازج 

 التأهيل.تصي  لوجيا املرضية الضطراابت اجلهاز العصيب املرتبطة  يسيو وامليكانيكا املرضية والف
 (0+3) 3 أتهيل األطفالموضوعات متقدمة يف  هيل 663

موضاااااااوعات متقدماااااااة  املقاااااااررشااااااامل ياألطفاااااااال. س أتهيااااااال املواضاااااااي  املتقدماااااااة واملعاصااااااارة يف جماااااااال قاااااااررينااااااااقش هااااااا ا امل
دارة املااااااريو )الفحااااااص والتقياااااايم والتشاااااا يص والااااااتكه  والوقايااااااة والتاااااادخل( ابإلضااااااافة إىل قياااااااس النتااااااازج إ ألياااااا  أر ااااااا تثطااااااي 
الااااااااا ي  يعاااااااااانو  مااااااااا  اضاااااااااطراابت. وستشااااااااامل املوضاااااااااوعات اإلضاااااااااافية علااااااااام األوبفاااااااااة وامليكانيكاااااااااا املرضاااااااااية  ألطفاااااااااالا لاااااااااد 
 التأهيل. تصي املرتبطة  األطفال لوجيا املرضية الضطراابت يسيو والف

 (0+3) 3 أتهيل املسننيموضوعات متقدمة يف  يله 664
موضاااااوعات متقدماااااة تثطاااااي  املقاااااررشااااامل ي. سساااااننيامل أتهيااااال املواضاااااي  املتقدماااااة واملعاصااااارة يف جماااااال قاااااررينااااااقش هااااا ا امل

 لااااااد دارة املااااااريو )الفحااااااص والتقياااااايم والتشاااااا يص والااااااتكه  والوقايااااااة والتاااااادخل( ابإلضااااااافة إىل قياااااااس النتااااااازج إ ألياااااا  أر ااااااا 
لوجيا يساااااايو الاااااا ي  يعااااااانو  ماااااا  اضااااااطراابت. وستشاااااامل املوضااااااوعات اإلضااااااافية علاااااام األوبفااااااة وامليكانيكااااااا املرضااااااية والف سااااااننيامل

 التأهيل. تصي املرتبطة  سنني املرضية الضطراابت امل
 (0+3) 3 أتهيل القلب واجلهاز التنفسيموضوعات متقدمة يف  هيل 665

 املقاااااااااررشااااااااامل يالتنفساااااااااي. س واجلهاااااااااازالقلاااااااااب  أتهيااااااااال املواضاااااااااي  املتقدماااااااااة واملعاصااااااااارة يف جماااااااااال قاااااااااررينااااااااااقش هااااااااا ا امل
دارة املاااااااااريو )الفحاااااااااص والتقيااااااااايم والتشااااااااا يص والاااااااااتكه  والوقاياااااااااة والتااااااااادخل( إ أليااااااااا  أر اااااااااا موضاااااااااوعات متقدماااااااااة تثطاااااااااي 
التنفساااااي. وستشااااامل املوضاااااوعات  واجلهاااااازاملرضاااااى الااااا ي  يعاااااانو  مااااا  اضاااااطراابت القلاااااب  لاااااد ابإلضاااااافة إىل قيااااااس النتاااااازج 

 تصااااااي التنفسااااااي املرتبطااااااة   واجلهااااااازلوجيا املرضااااااية الضااااااطراابت القلااااااب يساااااايو اإلضااااااافية علاااااام األوبفااااااة وامليكانيكااااااا املرضااااااية والف
 التأهيل.

 



 (0+3) 3 التأهيل الرايضي موضوعات متقدمة يف  هيل 666
موضاااااااوعات متقدماااااااة  املقاااااااررشااااااامل يالرايضاااااااي. س التأهيااااااال املواضاااااااي  املتقدماااااااة واملعاصااااااارة يف جماااااااال قاااااااررينااااااااقش هااااااا ا امل

دارة املااااااريو )الفحااااااص والتقياااااايم والتشاااااا يص والااااااتكه  والوقايااااااة والتاااااادخل( ابإلضااااااافة إىل قياااااااس النتااااااازج إ ألياااااا  أر ااااااا تثطااااااي 
. وستشاااااامل املوضااااااوعات اإلضااااااافية علاااااام األوبفااااااة وامليكانيكااااااا املرضااااااية اإلصاااااااابت الرايضاااااايةاملرضااااااى الاااااا ي  يعااااااانو  ماااااا   لااااااد 
 التأهيل. تصي املرتبطة  لإلصاابت الرايضية لوجيا املرضية يسيو والف

 (0+3) 3 أتهيل صحة املرأة موضوعات متقدمة يف  هيل 667
موضاااااوعات  املقاااااررشااااامل ي. ساملتعلاااااد بصاااااحة املااااارأة التأهيااااال املواضاااااي  املتقدماااااة واملعاصااااارة يف جماااااال قاااااررينااااااقش هااااا ا امل

دارة املااااااريو )الفحاااااص والتقياااااايم والتشااااا يص والااااااتكه  والوقاياااااة والتاااااادخل( ابإلضاااااافة إىل قياااااااس إ ألياااااا  أر اااااا متقدماااااة تثطاااااي 
. وستشاااااامل املوضااااااوعات اإلضااااااافية علاااااام األوبفااااااة اضااااااطراابت متعلقااااااة بصااااااحة املاااااارأةاملرضااااااى الاااااا ي  يعااااااانو  ماااااا   لااااااد النتااااااازج 

 التأهيل. تصي املرتبطة   الضطراابت صحة املرأةلوجيا املرضية يسيو وامليكانيكا املرضية والف
 

 


