
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-2التحرير العربيعرب103-2اإلحصاء الحيوياحص3145مهارات الحاسبتقن140

-2مدخل في أساليب العالج الوظيفيهيل201-3علم األحياءحين2145مقدمة في الرياضياتريض140

كلن224-3فيزياء عامةفيز2145مهارات االنصالعلم140
أساسيات علم التشريح ووظائف 

األعضاء
س-/حين3145

-2مبادىء الحاسب اآلليتيك227-2مقدمة في الكيمياء العضويةكيم8145(1)اللغة االنجليزيةنجم140

-3علم التشريح البشريهيل241س-/نجم8140اللغة االنجليزية لألغراض الصحيةنجم145

-2أساسيات رعاية الطوارىءصحه243
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

3تشريح الجهاز العصبيهيل2244الفسيولوجيا االكلينيكيةهيل243
س       -/هيل241

س-/هيل301
13-ممارسة اكلينيكيةللعالج الوظيفيهيل307

س         -/هيل303

س-/ هيل 306

هيل308س/هيل23302-اساليب العالج الوظيفيهيل3304علم التشريح الوظيفي البشريهيل301
ممارسة إكلينيكيةفي العالج 

الوظيفي ألمراض األطفال
3_

هيل12305-اساليب العالج الوظيفيهيل302
فسيولوجيا األعصاب ألخصائي 

العالج الوظيفي
-2الترفية في العالج الوظيفيهيل309س-/هيل3243

هيل303
مقدمة في الممارسة 

إالكلينيكيةللعالج الوظيفي
3وسائل العالج الوظيفيهيل2306

س       -/هيل201

س-/هيل303
3النمو والتطوير البشريهيل345

س       -/هيل241

س-/هيل301

3علم االمراض ووظائف االعضاءكلن2323علم االدويةهيل366
س       -/هيل243

س-/هيل301
2اساليب في التأهيل الطبى\هيل422

هيل2442علم النفس التأهيلينفس372
النواحى الطبية لحاالت العجز 

والمرض
3-

-2وسائل التقييم في العالج الوظيفيهيل435
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

جبارية 
إ
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)

اجملموعاجملموع

مستوى: مسمتزامن: مساعات: سعمعدل:مع سابق:س

-

-
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السادساخلامسالرابع

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

س-/كلن224

س-/كلن224

-

-

اجملموع15

الثانياألول

-

علوم التأهيل: اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 

العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

اجملموع

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة 

رئيسي: نوع اخلطة    العالج الوظيفيOCTH:التخصص 

الثالث

المتطلب

-

-

-

اجملموع



املستوى

اجملموعة

المتطلباسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

س-/تيك2228المواد الحيويةتيك2337مقدمة في الميكانيكا الحيويةتيك228

س-/هيل3442-1-مواضيع اكلينيكية مختارةهيل24434-ممارسة إكلينيكيةللعالج الوظيفيهيل337

هيل2458العالج الوظيفي للمسنينهيل338
إدارة وأخالقيات مهنة العالج 

الوظيفي
2-

34-ممارسةإكلينيكيةللعالج الوظيفيهيل416

3الطب النفسي في العالج الوظيفيهيل417

هيل418
النظريات المتقدمة في العالج 

الوظيفي
3عالج شورانيهيل2460

س        -/هيل 308

س-/هيل338  

-3صور باالشعة المؤينة وقراءتهااشع463

-2-1-دراسة مستقلةهيل481
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المتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

-2األسرة في اإلسالمسلم102

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104

-2حقوق اإلنسانسلم105

-2الفقه الطبيسلم106

-2أخالقيات المهنةسلم107

-2قضايا معاصرةسلم108

-2المرأة ودورها التنمويسلم109
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جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

رئيسي: نوع اخلطة   العالج الوظيفيOCTH:التخصص علوم التأهيل: اخلطة الدراسية لقسم العلوم الطبية التطبيقية:كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل136:ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة 3: االصدار 

ساعات: سعمعدل:مع سابق:س

س       -/هيل 307

س       -/هيل337

س-/هيل416

3 4-ممارسةإكلينبكية للعالج الوظيفي هيل459

( ساعات8 )1اختيارية : اجملموعة 

مستوى: مسمتزامن: م

الثامنالسابع

اجملموع

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

-

س-/هيل307

س        -/هيل303

س-/هيل308
س     -/هيل307

س-/هيل337

س-/نفس372

_

17اجملموع


