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 والعلاج الطبيعيإعادة التأهيل قسم  بكلية التربية البدنيةبرنامج الدراسات العليا 

 الماجستير فى إعادة التأهيل والعالج الطبيعي ةدرج بالعربي: اسم البرنامج
 Master degree in rehabilitation and physical therapyباإلنجليزي:

  Master's(1ماجستير: ) الدرجة العلمية 

 Doctorate(2دكتوراه: )

 والتأهيل الرياضيإعداد وتأهيل الكوادر العلمية من حملة المؤهالت العلمية المتخصصة في مجال إعادة التأهيل العام -1 أهداف البرنامج

 نشر الوعي الصحي والعلمي لمفهوم العالج الطبيعي وا عادة التأهيل.-2

 التأهيل.المساهمة في تقديم البحوث العلمية وتطويرها في مجال العالج الطبيعي وا عادة -3

 .والمصحات الخاصة في تقديم يد العون لذوي االحتياجات الخاصة في مراكز إعادة التأهيل والمستشفيات العامة المساهمة-4
وا عادة التأهيل واألقسام األخرى بالكليات المناظرة والجامعات والمنظمات العربية  الطبيعيتوثيق أواصر العالقات والتبادل الثقافي والعلمي بين قسم العالج -5

 والدولية ذات العالقة بهذا التخصص.

المقررات الدراسية 
 للبرنامج

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجليزي االسم بالعربي الرقم 

 Philosophy of physical Education 2 2 فلسفة التربية البدنية 13-01-01-501-01 .1

 Statistic in the sports field 2 3 المجال الرياضي اإلحصاء في 13-01-01-502-01 .2

 Research Methods (1) 2 3 (1) طرق البحث 13-01-01-504-01 .3

 Tests and Measurement 2 3 االختبارات والقياس 13-01-01-506-01 .4

 Research Methods (2) 2 3 (2) البحث قاعة 13-01-01-507-01 .5

 Physiological laboratory applications 2 2 تطبيقات فسيولوجية معملية 13-03-01-530-01 .6

 Rehabilitation and treatment of sport injuries 2 2 اإلصابات الرياضية إعادة تأهيل 13-03-01-530-01 .7

 المسنين وعالج أمراضقواعد تأهيل  13-03-01-534-02 .8
Basis of rehabilitation and treatment in 

geriatric medicine 2 2 

 Studies in the aging 2 2 دراسات في الشيخوخة 13-03-01-536-01 .9

 

 التأهيل والعلاج الطبيعي ةإعاد مقس بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةبرنامج الدراسات العليا 



 

المقررات الدراسية 
 للبرنامج

 عدد الساعات عدد الوحدات االسم باإلنجليزي االسم بالعربي الرقم 

 دراسات متقدمة في العالج والتأهيل 13-03-01-537-01 .10
Advanced studies in the treatment and 

rehabilitation 2 2 

 الطبيعيأساليب أعادة التأهيل والعالج  13-03-01-539-01 .11
Methods of rehabilitation and physical 

therapy 2 2 

 Advanced course in concepts of disability 2 2 اإلعاقة مفاهيم في ةمتقدم دراسات 13-03-01-551-01 .12

 Nutrition 2 2 التغذية 13-02-01-529-02 .13

 Biochemistry 2 2 الكيمياء الحيوية 13-03-01-544-02 .14

 Exercise physiology 2 3 فسيولوجيا الجهد البدني 13-03-01-545-02 .15

 الت الطبيةاوسائل التأهيل والعالج للح 13-03-01-546-02 .16
rehabilitation and treatment Methods for 

medical cases 2 3 

 Stature Rehabilitation and Treatment 2 2 والعالج القواميالتأهيل  01-541-01-03-13 .17

 Pathology 2 2 علم األمراض 13-03-01-547-02 .18

 Immunology 2 2 علم المناعة 13-03-01-548-02 .19

 Therapeutic Exercises 2 3 التمرينات العالجية 13-01-01-515-02 .20

 Kinesiology 2 2 علم الحركة 13-02-01-557-02 .21

 Biomechanics 2 2 الميكانيكا الحيوية 13-02-01-559-02 .22

 Kinetic analysis 2 3 التحليل الحركي 13-02-01-560-01 .23
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