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 ٕاٌــــــــانؼُ انظفؾخ

 

 انفماسٖ انغابَجٗ نهؼًإ  ثبالَؾُبء انًظبثٍٛ ٔانغٛس انًظبثٍٛ االشخبص ندٖ االرصاٌ 40

 .انطجٛؼٗ انؼالط فٗ ٔرطجٛمبرخ

 ٔاظازُجبؽ انًُابػٙ انغٓابش ػهاٙ ؽٕٚهاخ نفزاساد كٓسٔيغُبؽٛعاٙ نًغبل انزؼسع اصس 18

 انطفم. طؾخ ػهٙ َزبئغّ

 يدٖ انؾسكخ فٗ انفمساد انؼُمٛخ ندٖ االشخبص االطؾبء.االخزالفبد فٗ لٛبض  117

االزرجاابؽ ثااٍٛ لاإح ػؼااالد انزااُفط ٔ ياادٖ كفاابءح انؾٛاابح ثؼااد ثسَاابيظ راا ْٛهٗ زئاإٖ  152

 نًسػٗ انعدح انسئٕٚخ انًصيُخ. 

االظزغبثبد انكٓسٔفعٕٛنٕعٛخ نهزُجّٛ انؼظجٙ انؼؼهٙ نظبْسح َفك انؼظى انكبؽهٙ  194

 فًٛب ثؼد انؾسٔق.

 إظزغبثخ األػساع األٚؼٛخ نزدزٚجبد انًشٙ ٔانزغرٚخ لهٛهخ انكسثْٕٛدزاد نهًعٍُٛ. 185

اظزغبثخ انعؼخ انٕٓائٛخ نزًسُٚبد انًشٗ األنكزسَٔٗ يمبثم انؼغهخ انضبثزخ ػُد األؽفبل  206

 ذٖٔ انسٔيبرٕٚد انًفظهٗ.

ٔزعٕيزسٚااخ فااٗ إظاازغبثخ انماادزح انزًسُٚٛااخ ٔ ٔلاابئة انزٕٓٚااخ انسئٕٚااخ نهزًسُٚاابد األ 184

 األؽفبل انًظبثٍٛ ثبنسثٕ انشؼجٗ.

اظاازغبثخ كضبفااخ انؼظاابو نالْزااصاش انكبياام نهغعااى يمبثاام راادزٚت انًمبٔيااخ نهعااٛداد ثؼااد  183

 اَمطبع انطًش.

 .نالظًُذ ؽسح يظُغ نؼُبل رُفعٛخ رًبزٍٚ نجسَبيظ انسئٕٚخ انٕلبئة اظزغبثخ 22

 ياٍ يسػاٗ انجادُٚبد انعاٛداد فاٙ انإشٌ اَمابص نجسَابيظ انهٛجزاٍٛ ْسيٌٕ اظزغبثخ 58

 انعكس٘ انجٕل يسػٗ ٔغٛس

 انشاهم نؼاالط ؽابالد ثبنزُابٔة انًزمبثهاخ نهؼؼالد انؼظجٙ انكٓسثبئٙ انزُجٛخ اظزخداو 36

 انؼؼهٛخ. انُغًخ شٚب ح فٙ نهزؾكى االؽفبل فٙ انُظفٙ انًخٙ

 اظزخداو انؼالط انكٓسٔيغُبؽٛعٗ فٗ ػالط يسػٗ انشهم انسػبغ. 131

ػُاد  انجهإؽ يسؽهاخ فاٙ انؾادة ؽابالد لإاو نزؾعاٍٛ ػالعاٙ أظاهٕة ػاٍ اظزمظابء 19

 .انجُبد
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 َزٛغاخ نؼادو انفخار ػظًاخ اظافم يغ انسػفخ ػظًخ نًفظم انًٛكبَٛكٙ انخهم اظزُزبط 30

 .ثًفظم انسكجخ ايبيٙ انى يٍ ٚؼبٌَٕ انرٍٚ انًسػٙ فٗ انؼؼالد رؾًم كفبٚخ

 فاٙ انزئابو انؾاسٔق ػهاٙ ازظاُٛد انًَٕٛإو ثغابنٕٛو يمبزَاخ َٛإٌ ْٛهاٛى نٛاصز اشاؼبع 12

 انفئساٌ.

إػب ح رظًٛى اندػبيخ انظٓسٚاخ انمطُٛاخ فاٗ ػإء انزؾهٛام انضالصاٗ األثؼاب  ٔرطجٛمبرٓاب  139

 انؼًهٛخ.

 إَؾسافبد انًشٗ ٔاإلرصاٌ ثؼد رغٛٛس يفظم انفخر. 143

انسؤٔض فٗ إكزشبف ػدو اإلظزمبيخ انٕؽشٛخ نًفظم  أًْٛخ شأٚخ انؼؼهخ زثبػٛخ 102

 انسػفخ يغ أظفم ػظًخ انفخر فٗ اإلَبس انجدُٚبد أصُبء رؾًٛم انضمم.

 انؼظًاٗ انًفظاهٗ انسكجاخ انزٓابة نًسػاٗ ٔانادُٚبيٛكٗ االظزبرٛكٗ انزٕاشٌ ػٍ ثؾش 35

 خبص. ردزٚجٗ ثسَبيظ يصأنخ ٔثؼد لجم

 .انسئٕٖ انعم يسػٗ فٗ ثبنهٛصز نهؼالط انًُبػٛخ انزبصٛساد ثؼغ 42

 انخهام انإلٛفٙ ػاالط فاٙ انؼؼاهخ انطبلخ ٔاظبنٛت انمدو رفهطؼ عجٛسح اظزخداو ر صٛس 61

 .انفخر ػظًخ اظفم يغ انسػفخ نًفظم

ر صٛس اشؼخ انهٛصز انًُخفؼخ انشدح ػهٗ انشهم االزرغبفٙ نهؼظت انؾغبثٙ ثؼد عساؽخ  95

 انمهت انًفزٕػ.

 انٕظاطٙ ػهاٙ االنٛٛاخ ٔػؼاهخ انؼظًاٙ االنٛٛاخ نؼؼاهخ انؾسكاٙ زؼهاٛىان اػاب ح را صٛس 66

 .انديبغٛخ انعكزخ يسػٙ ندٖ انًزٕاشٌ انٕلٕف

ألحمال غير المتوقعة  ليةا اجةتةاع  ل ةلج الةة ا شةا األألةحاء األ ةحا  تأثير ا 80
 ومر ا أالم أجفل الظهر.

 نهعٛداد انؾٕايم. ر صٛس االزرفبػبد انًخزهفخ نكؼت انؾراء ػهٙ لٛبظبد انًشٙ 98

ر صٛس االْزصاش انكهٙ نهغعى ػهٙ ًَؾ انًشٙ ند٘ انعٛداد انًظبثبد ثٍْٕ انؼظبو ثؼد  188

 . اَمطبع انطًش

 .انًخٗ انزشُغٗ انشهم ذٖٔ األؽفبل فٗ انغبصًخ انًشٛخ ػهٗ انكٓسثٗ االْزصاش ر صٛس 33

عين عالفةةال  تةةأثير التأليةةل المعرشةةا ليةةا وظةةا ا اليةةا شةةا األ فةةال الم ةةا 111
 .الألقا التألنةا
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 ر صٛس انزدزٚت انًزعبٖٔ ػهٗ انؼصو انؼؼهٗ ٔاإلرصاٌ اندُٚبيٛكٗ فٗ يسػٗ  انؾسٔق. 127

ر صٛس انزدزٚت انًؼسفٗ ػهٗ كًُٛبرٛكٛخ انطسف انؼهٕٖ ػُد األؽفبل انًظبثٍٛ ثبنشهم  204

 انُظفٙ انزمهظٗ.

ؼد ح انمٛبظبد ػهٗ انًعزمجالد انؾعّٛ انؼًٛمّ  نًفظم انكزاة فاٗ ر صٛس انزدزٚجبد يز 175

 األشخبص انسٚبػٍٛٛ.

راا صٛس انزؼااسع نهًغاابل انًغُبؽٛعااٙ يااُخفغ انشاادحو ٔثزااس   خًعاإٌ ْٛسرااص ػهااٗ  87

 األَعغخ انهًٛفبٔٚخ نهفئساٌ.

 ٔ اال زان انجظاسٖ يٓابزاد ياٍ كاال رؾعاٍٛ ػهٗ انًصا ح االظزسعبػٛخ انزغرٚخ ربصٛس 34

 .انزمهظٗ ثبنشهم انًخٗ انًظبثٍٛ االؽفبل ؽبالد فٗ اندلٛمخ انؾسكٛخ انًٓبزاد

 .انسػبغ انشهم يسػٗ فٗ انهٛفٕ ٔثب يعزٕٖ ػهٗ انزًبزٍٚ ر صٛس 15

تأثير التمرينات الهوائية عمى مرضى األلتهاب الكبدى المزمن الغير تميفىى الفيروىىى  141
 ىى.

 . نمٕاو أصُبء انؾًمر صٛس انزًسُٚبد ػهٗ رغٛساد ا 155

  ر صٛس انزًسُٚبد ػهٗ ْشبشخ انؼظبو ندٖ انعٛداد ثؼد اَمطبع اندٔزح انشٓسٚخ. 82

ر صٛس انزُجّٛ انؾسكٙ ندْهٛص األذٌ ػهٙ عٕٛيزسٚخ انظٓس ٔيد٘ ؽسكاخ انؼًإ  انفماس٘  134

 فٙ األؽفبل انًظبثٌٕ ثبنشهم انسثبػٙ انزمهظٙ.

ػهٙ يُؾُٙ انؼاغؾ انصيُاٙ نؼؼاالد أزػاٛخ انؾإع  ر صٛس انزُجّٛ انكٓسثٙ انشسعٙ 106

 .فٙ يب ثؼد االطبثخ ثبنعهط انجساش٘

 ثؼاد انسئٕٚاخ انمهجٛاخ انًزغٛاساد ثؼغ ػهٙ انخبزعٙ انؼبنٙ انزس   ذاد انرثرثبد ر صٛس 68

 .انكجس٘ انؼهٕٚخ انجطٍ عساؽبد

ل انؼًٕ  انفمس٘ ر صٛس انعُداد انمطُٛخ انؼغصٚخ انًسَخ ٔانًزٕظطخ انظالثخ ػهٗ اؽًب 91

 فٙ أػبع يخزهفخ نهغرع.

 ربصٛس انشد يٍ ٔػغ االَجعبؽ ػهٗ ْٛئخ ركٍٕٚ انفمساد انمطُٛخ ٔ انُشبؽ انؼؼهٙ. 115

 ثبنشاهم انُظافٗ انًظابثٍٛ االؽفابل ػُاد انًشاٗ اًَإذط ػهاٗ انؾسكاٗ انؼاالط را صٛس 54

 .انزمهظٗ
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رؾذ انؼغؾ ػهٗ انزطٕز انؾسكٙ انكجٛس فٙ األؽفبل ذٔ  ر صٛس انؼالط ثبألكعغٍٛ 209

 انزشُظ انشدٚد. 

تأثير العالج باألوزون مقابل الميزر منخفض الشدة عمى اعتالل األوعية الدموية فىى  147
 قرحة القدم الىكرى. 

راا صٛس انؼااالط ثاابنهٛصزػهٗ لٛبظاابد انزمٛااٛى انكٓسثاابئٙ ػُااد األؽفاابل انًظاابثٍٛ ثبنشااهم  136

 ٗ.انطسف انٕعٓٙ

 ر صٛس انُجؼبد انكٓسٔ يغُطٛعٛخ انسَُٛٛخ انًظًًخ ػهٗ رغد  انؼؼالد انٓٛكهٛخ. 73

 ر صٛس انٕظبئم انؼالعٛخ انًخزهفخ ػهٗ اإلرصاٌ انؾسكٙ ندٖ انًعٍُٛ. 93

 تأثير الوىائل العالجية عمى تغيير الضغط والدورة الدموية الجمدية فى القدم الىكرى. 140

 انغعى انًخزهفخ ػهٗ رٕشٚغ انؼغؾ اظفم انمدو فٙ االشخبص انطجٛؼٍٛ.ر صٛس أشاٌ  77

 فاٗ األؽفابل يؼاٍٛ ؽسكاٗ ؽعاٗ إ زاكاٗ َشابؽ ػهاٗ انًزجاب ل انزؼهاٛى ثسَابيظ رابصٛس 20

 .انزشُغٙ انُظفٙ ثبنشهم انًظبثٍٛ

ر صٛس ثسَبيظ انزًسُٚبد انٕٓائٛخ انًؼدل ٔانشخظٛخ ػهٗ يعزٕٖ انهجزٍٛ فٗ اندو نادٖ  176

 شخبص انجدَبء.األ

ر صٛس ثسَبيظ ػالط ؽجٛؼاٗ يخزابز ػهاٗ انكضبفاخ انؼظًٛاخ فاٗ األؽفابل ذٖٔ فزاك انؾجام  168

 انشٕكٗ ٔظؾبٚبِ.

راا صٛس ثسَاابيظ ػالعااٗ شاابيم ػهااٗ يمٕياابد ؽسكااخ انًشااٗ ٔاظاازٓالن االكعااغٍٛ فااٗ  79

 انًسػٗ انًظبثٍٛ ثبنزٓبة ػظًٗ يفظهٗ فٗ أؽد يفظهٗ انفخر.

 ئم انطجٛؼٛخ  ػهٗ انعٛداد انجدُٚبد.ر صٛس ثؼغ انٕظب 149

راا صٛس ر ْٛاام انماادزاد انجظااسٚخ انؾسكٛااخ ػهااٙ انًٓاابزاد انؾسكٛااخ اندلٛمااخ فااٙ األؽفاابل  133

 انًظبثٍٛ ثبنفبنظ انشمٙ انزشُغٙ.

راا صٛس راادزٚت ػؼااالد انشاآٛك ػهااٗ انماادزح انٕلٛفٛااخ نًسػااٗ فشاام ػؼااهخ انمهاات  121

 انًصيٍ.

 ياٍ يادرٍٛ يخزهفزاٍٛ ثؼاد انؼظابو ركٍٕٚ ػهٙ نالنزٕاء عجتانً انؾًم رس   رغٛس ر صٛس 60

 انجبنغٍٛ. ٔٚعزس انفئساٌ ػُد انزؾًٛم ػدو
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 ر صٛس ركٍٕٚ انُجغ نهزٛبز انًزٕند ػهٗ رغد  ػظت انُعب. 72

 ػُاد انفخار االيبيٛاخ ػؼاالد ػُاد يؾاد ح شأٚاخ ػُاد انعابكُخ انزمٕٚخ رًسُٚبد ربصٛس 39

 .انسكجخ يفظم رغٛٛس يسػٙ

ر صٛس رًسُٚبد ػؼالد انجطٍ ػهٗ ٔلٛفخ ػؼالد انؾٕع انسافؼخ فٙ ؽبالد انعهط  97

 انجٕنٙ االعٓب ٘ انجعٛؾ.

 ر صٛس ؽًم ؽمٛجخ انًدزظخ ػهٗ انًشٛخ ٔلٕاو انغعى. 178

ًشٗ ر صٛس شٔاٚب انًٛم انًخزهفخ نهُؼبل انجبؽُخ ذاد األظبفٍٛ انخبزعٛخ ػهٗ يٛكبَٛكب ان 181

 فٗ يسػٗ االنزٓبة انؼظًٗ انًفظهٗ انداخهٗ نهسكجخ.

رااا صٛساد انزًسُٚااابد انٕٓائٛاااخ ٔانزٛااابز انكٓسثاااٙ انااادلٛك ػهاااٗ ؽااادٔ  انًُبػاااخ ػمااات  165

 اظزئظبل انؼمد انهًٛفبٔٚخ نهسلجخ.

ر صٛساد ردزٚجبد انًعزمجالد انؾعٛخ انؼًٛمخ ػهٗ انضجبد انٕلٛفٙ نهكبؽم ثبنعزخداو  100

 انًؼدل.نٕػ االرصاٌ 

راا صٛساد  ػااى ٔشٌ انغعااى انغصئااٙ ػهااٗ االرااصاٌ اناادُٚبيٛكٙ ٔ يعاابفخ انًشااٙ فااٙ أنااى  157

 .أظفم انظٓس انًٛكبَٛكٙ انًصيٍ

انجٕال  ر صٛسرًسُٚبد عٓبشظٛس انًشٗ انًزؾسن  ػهىبنؼغؾ انداخهٗ نهؼٍٛ ندٖ يسػٗ 186

 انعكسٖ )انُٕع انضبَٗ(.

يااغ ؽمااٍ انجاإركط ناؽفاابل انًظاابثٍٛ ثبنفاابنظ  ر ْٛاام انٛااد يااغ ػًهٛاابد َماام اناإرس ٔ 112

 انزشبثخ ٔاالخزالف.

 اؽزشابء نًاب ثؼاد ربْٛهٗ ثسَبيظ فٗ انمهت نكفبءح ٔلٛفٗ ٔرمٛٛى االزرٕاء يؼدل رؾدٚد 43

 .انمهت ػؼهخ

انازؾكى فااٗ انمإاو أصُاابء انؾسكاخ  انزاادزٚت ػهااٗ انعاٛس انًزؾااسن ياغ انزؾًٛاام انغصئااٗ  135

 خدل انشمٗ انطٕنٗ انزمهظٗ ػُد األؽفبل.نٕشٌ انغعى فٗ ؽبالد ان

 ػهٗ كسظٗ انغهٕض ٔاصُبء انٕلٕف اصُبء انسكجخ فس  نؼؼهخ انكٓسثٗ انزخطٛؾ رؾهٛم 49

 .انًفظهٗ انؼظًٗ انسكجخ انزٓبة ؽبالد فٗ

رؾهٛم انؾسكخ ٔانمٕح انًؾسكخ نًفظم انفخر اصُبء انًشٙ ثبظزخداو انٕظبئم انًعبػدح  125

 جدال انكهٙ نهًفظم.ٔثدَٔٓب ثؼد االظز

 رؾهٛم صالصٗ األثؼب  نؾسكخ انغصع ثبنُعجخ إنٗ فئبد انخهم انٕلٛفٗ ألظفم انظٓس. 103



DDDOOOCCCTTTOOORRRAAALLL   AAARRRAAABBBCCC   TTTTTTLLLEEE   IIINNNDDDEEEXXX      Prepared by Nerveen Abd El Salam Abd El Kader Ahmed 

 

 6 

 انؼُــــــــٕاٌ انظفؾخ

 .رؾهٛم صالصٙ األثؼب  نًدٖ ؽسكخ انطسف انؼهٕ٘ ناشخبص انطجٛؼٍٛٛ 76

انًظاابثٍٛ  انزااداخم ثااٍٛ األ اء انًؼسفااٗ ٔاالرااصاٌ يااٍ ٔػااغ انٕلاإف ػُااد األؽفاابل 172

  ثبنظسع ذارٙ اإلػزالل.

 .ثبنشهم انًخٗ انًظبثٍٛ االؽفبل ربْٛم اػب ح يًبزظخ فٗ انرارٗ انزفجم ردزٚت 69

 االؽفابل انًظابثٍٛ ػُاد ٔانزُمام االراصاٌ ػهاٗ ٔرابصٛسِ انمإاو انازؾكى ػهاٗ انزادزٚت 70

 .ثبنفبنظ

 انزؼهٛك انغصئٙ نهغعى ٔر صٛسِ ػهٗ كفبءح انًشٙ فٙ يسػٗ انعكزخ انديبغٛخ. 109

 ػهٗ انزبصٛس انًزداخم فٗ انكٓسثٗ انزُجٛخ ثبظزخداو ٔيمبزَزٓب انؾٕٛٚخ انسعؼخ انزغرٚخ 27

 .انجٕنٗ انعهط ؽبالد

َمابص انزغٛساد انمٛبظٛخ نهجطٍٛ األٚعس ندٖ انجدَبء انًظبثٍٛ ثبزرفبع ػغؾ اندو ثؼد إ 150

 انٕشٌ.

  رغٛساد خظبئض انًشٙ انًسرجطخ ثبنعٍ أصُبء انًشٙ ثعسػزّ ند٘ انًعٍُٛ. 151

رمٕٚى اَؾُبء انؼًٕ  انفمسٖ انُبرظ يٍ االػطساة انؼؼهٗ انؼظجٗ ثبنزغرٚخ انًسعؼٛاخ  169

 نهؼؼالد فٗ االؽفبل انًظبثٍٛ ثبنشهم انزمهظٗ.

 .انًؼبْد انزؼهًٛٛخ ٔ نهًعزشفٛبد انؼبيخ ئخانٓٛ فٗ انطجٛؼٗ انؼالط أخظبئٗ ا اء رمٛٛى 205

رمٛٛى االرصاٌ فٙ األطؾبء ٔفٙ يسػٙ انزٓبة األػظبة انعكس٘ انخبػؼٌٕ نجسَبيظ  145

 .ردزٚجٙ

رمٛااٛى رٕشٚااغ ػااغؾ انمااديٍٛ ٔاالرااصاٌ فااٙ يسػااٗ انزٓاابة طاافبق األخًااض ثبؽاادٖ  84

 انمديٍٛ.

 ػؼاالد ػهاٙ لإح انزمهٛدٚاخ ًسُٚابدانز ٔثسَبيظ انكٓسثبئٙ انزُجٛخ يدٖ فبػهٛخ رمٛٛى 8

 انٕال ح. ثؼد انجطٍ

رمٛٛى يعزمجالد اإلؽعبض انؼًٛماخ لجام ٔ ثؼاد انزادخم انغساؽاٙ نًسػاٗ ػاٛك انُفاك  159

  انسظغٙ ثؼد ثسايظ انؼالط انطجٛؼٙ انًخزهفخ.

 انزكبفؤاد انًٛكبَٛكّٛ ناؽساف انعفهّٛ ثؼد ػًهٛخ إػب ح ثُبء انسثبؽ انظهٛجٙ األيابيٙ 144

  .ثئظزخداو ؽُؼى ي خٕذ يٍ انغبَت األَعٙ نهؼؼهّ اإلظكّٛ انعبلّٛ

 يسػاٗ فشام ربْٛام فاٗ انٕٓائٛاخ انزادزٚجبد يمبثام انعابق نؼؼاالد انزمٕٚاخ رًسُٚبد 24

 .انًصيٍ انمهت ػؼهخ
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 انسثابؽ ءاػاب ح ثُاب ثؼاد نهسكجاخ انؾسكاٙ انضجبد اظزؼب ح فٙ انؾسكٛخ انعهعهخ رًسُٚبد 10

 .االيبيٙ انظهٛجٙ

 يسػاٗ انعاكزخ ؽابالد فاٙ انًعازًس انكٓسثابئٙ انزٛابز ثبظازخداو االذٌ  ْهٛاص رُجٛاخ 64

 .انديبغٛخ

 انًسػاٙ نؼالط االخزالل انًٓجهٛخ انًخسٔؽٛخ األصمبل يمبثم انًٓجهٙ انكٓسثبئٙ انزُجّٛ 7

  .انعٛداد ندٖ انًضبَخ نؼؼهخ انرارٙ

   اح عدٚدح نز ْٛم يسػٗ انعدح انسئٕٚخ انًصيُخ. انزُجّٛ انكٓسثبئٗ ك 148

 فاٙ انشاهم انؼابغطخ انٕٓائٛاخ انغجٛاسح يمبثام انغهاد ػجاس نهؼظات انكٓسثابئٙ انزُجٛاّ 14

  .ٔانفمسٖ انًخٙ انزمهظٙ

 رخفٛاة انما  فاٙ انإخصٖ انؼاغؾ يمبثام انغهاد ػجاس انؾعاٙ نهؼظت انكٓسثٙ انزُجّٛ 46

 .انؾًم اصُبء انًزكسز انشدٚد ٔانم 

 االؽفابل فٙ ؽابالد انؾسكٙ انًعبز ٔرؼدٚم نزمٛٛى انًخ خالٚب ػجس انًغُبؽٛعٙ انزُجّٛ 17

 انُظفٙ. انًخٙ ثبنشهم انًظبثٍٛ

انخظبئض انزكٛفٛخ نهًشٙ فٙ األشخبص انًظبثٍٛ ثؼادو االراصاٌ انًاصيٍ فاٙ انكبؽام  119

 أصُبء انًشٙ ؽبفٙ انمديٍٛ ٔثبنؾراء.

انفخار فاٗ يسػاٗ -انسكجاخ-ٕنٕعٛخ ؽسكٛخ نهزفبػم ثٍٛ انمدو زاظخ إكهُٛٛكٛخ كٓسٔفعٛ 130

 انعكزخ انديبغٛخ.

اراج  النألا  الكهرعا لع لج محتارة تتحكم شا ثعاج الحوض أثنا  المألا شا  108
 مر ا الجكت  الاماغي .

 زاظااخ صالصٛااخ األثؼااب  نؾسكااّ انفمااساد انمطُٛااخ فااٙ األشااخبص انطجٛؼٛااٍٛ  88

 .ظٓسٔانًظبثٍٛ ث نى أظفم ان

  زاظخ ٔطفٛخ نهؼالط انطجٛؼٙ نًسػٗ ثزس انطسف انعفهٙ. 160

  ٔز انزًسُٚبد انٕٓائٛخ فٙ يسػٗ اػزالل ػؼهخ انمهت انزًد ٖ األٔنٗ. 123

ثعاى  ؽمآُى راى انارٍٚ انًٕػاؼٙ انزإرسٖ انخهام يسػاٗ فاٙ انطجٛؼاٙ انؼاالط  ٔز 63

 .انجزٕٛنُٕٛو

  .انؾسٔق ثؼد يب َدثبد فٙ نزؾكىا فٙ انظٕرٛخ فٕق ثبنًٕعبد انؼالط  ٔز 31
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انًاصيٍ  ثبنزعاًى انًظابثٍٛ االؽفابل ػُاد اال زان نزادزٚت يزخظاض ثسَابيظ  ٔز 53

 .نهسطبص

 ٔز ردزٚجبد انًعزمجالد انؾعٛخ انؼًٛمخ فٙ ػالط يزالشيخ اَؾشبز انؼؼالد  101

 انًدٔزح نفظم انكزة. 

 قابل المعالجة اليدوية في عالج اضطرابات الفقرات العنقية.الشد ثنائي االتجاه م 190

انظالؽٛخ ٔ انًظدالٛخ فاٙ إظازخداو انغٓاد انفؼابل انًؼادل نهؼظات األٔظاؾ ٔ انصَاد٘  177

 كئخزجبز َعجٙ.

 طُغ انمساز نؼالط انشدح انؼؼهٛخ ػُد االؽفبل ذٖٔ انشهم انزمهظٗ. 203

انؼابو انًعازٓدفّ يمبثام انزًسُٚابد انؼالعٛاّ   ُمبؽ انُعٛظ انؼؼهٙنَفساعٙ انؼغؾ اال 158

فٙ ػالط اٜالو انًظبؽجخ نالخزالل انٕلٛفٙ انًصيٍ نهُعاٛظ انؼؼاهٙ انؼابو نؼؼاالد 

 انسلجّ.

انطبلخ انًعزُفرح ػُد االشخبص االطؾبء يخزهفٗ االؽٕال ٔاالشخبص انرٍٚ ٚؼبٌَٕ  90

 يٍ ػدو صجبد يفظم انكبؽم يٍ انخبزط.

 انؾعاٛخ انؼًٛماخ نهًعازمجالد انًجكاس انزًاسٍٚ خاالل ياٍ يٕعاّ نؼًام هٙانز ْٛ انؼالط 65

 .انديبغٛخ انعكزخ نًسػٙ

انؼالط ثبألكعغٍٛ رؾذ انؼغؾ يمبثم انزدزٚت اإل زاكٗ ػهٗ ٔلبئة انٛد فٙ األؽفبل  207

 .انًظبثٍٛ ثبنشهم انُظفٙ انزشُغٙ

 نهؼؼاالد انمبثؼاخ كٛاخاالٚصٔكُٛزٛ ٔانؼاصٔو انزُجؤٚاخ انًزغٛاساد ثؼاغ ثاٍٛ انؼاللاخ 57

 .انسٚبػٍٛٛ َبشئٙ فٙ نهسكجخ ٔانجبظطخ

انؼاللخ ثٍٛ ظسٚبٌ اندو ثبنشسٚبٌ انؼؼد٘ ٔلٛبظبد زظى انمهت انكٓسثبئٛخ ثؼد ػجؾ  94

 ٔشٌ انغعى فٙ انركٕز ذٔ٘ يخبؽس انشسٚبٌ انزبعٙ انؼبنٛخ.

 .ؾًمان رعًى ؽدٔس اؽزًبالد فٗ نهزؾكى ٔلبئٛخ كٕظٛهخ االظزسخبء فبػهٛخ 47

انزًسُٚبد انٕٓائٛاخ ٔرًسُٚابد انزاُفط انؼًٛاك ػهاٗ انٕلٛفاخ انسئٕٚاخ ٔانعاؼخ  فبػهٛخ 105

 انٕلٛفٛخ  نًسػٗ انؾسٔق يٍ انسعبل.

فبػهٛااخ انزُجٛااخ انكٓسثااٗ انؼظااجٗ ػجااس انغهااد  ٔثسَاابيظ يخزااـبز يااٍ انزًسُٚااـبد ثؼااد  128

 ػًهٛــبد اطال ػ انفزك األزثٗ ػهٗ انًسػٗ انسعبل.
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فبػهٛخ انزٛبز انًجبشس انًزمطغ يمبزَخ ثبنزٛبز انًجبشس فٙ انؼالط ثبنز ٍٚ ثبظزخداو يبء  163

 انظُجٕز نؼالط شٚب ح رؼسق زاؽخ انٛد.

فبػهٛخ انؼالط ثبالٔشٌٔ ػهٗ انٕزو انهًٛفبٖٔ انًصيٍ ثبنرزاع ػمت انؼالط االشؼبػٗ  198

 نعسؽبٌ انضدٖ.

ًُشغ نهؼٕء ػهٗ لسػ انمدو انعكس٘. فبػهٛخ انؼالط 164  ثبنًٕؽد انؼٕئٙ ان

فبػهٛخ انهٛدٔكبٍٚٛ فٙ انزخدٚس انًٕػؼٙ لجم اإلعساءاد انغهدٚخ ػٍ ؽسٚك اَزمبل  196

 األَٕٚبد ثبنكٓسثبء.

فبػهٛخ انًغبل انًغُبؽٛط ٔ انزدزٚت نهًعازمجالد انؾعاٛخ انؼًٛماخ فاٙ ػاالط خشإَخ  116

 انسكجخ.

انًغُبؽٛعٗ انًزمطغ ػهٗ كضبفاخ انؼظابو فاٗ انسٔيبرٕٚاد انًفظاهٗ ػُاد  فبػهٛخ انًغبل 208

 األؽفبل.

فبػهٛخ إَزمبل انجٛزبيٛضبشٌٔ  ٚجسٔثبَٕٚٛذ  ثبنًٕعبد فٕق انظٕرٛخ فٙ ػالط  195

 االنزٓبة انغهد٘ يفسؽ انؾعبظٛخ.

 فبػهٛخ ثسَبيظ إػب ح ر ْٛم ػؼالد لبع انؾٕع نهزؾكى فٙ انزُمٛؾ ثؼد انزجٕل 192

 نًسػٗ انخهم انٕلٛفٙ االَزظبثٗ. ظسػخ انمرفٔ

 فبػهٛخ رًبزٍٚ االرصاٌ صُبئٛخ انًٓبو فٗ يسػٗ انعكزخ انديبغٛخ ذٖٔ يشبكم االرصاٌ. 200

فبػهٛخ صجبد انٕػغ اندُٚبيٛكٗ فٗ رُظٛى اظزضبزح انٕؽاداد انؼظاجٛخ انؾسكٛاخ نؾابالد  167

 األؽفبل انًظبثٍٛ ثبنفبنظ انشمٗ.

 انسثابؽ انٕؽشاٙ اطابثخ رمٛاٛى فاٙ انظٕرٛخ فٕق ثبنًٕعبد يمبزَخ بئٗانفٛصٚ انفؾض 29

 .انكبؽم نًفظم

فؼبنٛخ اظزخداو انزغرٚخ انسعؼٛخ ثبظزخداو زظى انؼؼالد ػهٙ رؾعٍٛ انمٕح ٔانزُشاٛؾ  161

 اإلزا ٘ نهؼؼهخ ذاد األزثغ زءٔض ثؼد ػًهٛبد انزغٛٛس انكبيم نًفظم انسكجخ.

انؼظااجٗ ػجااس انغهااد يمبثاام انؼااالط ثبنًغاابل انكٓسٔيغُبؽٛعااٗ فؼبنٛااخ انزُجٛااّ انكٓسثااٗ  193

 انُبثغ فٗ إنزٓبة انجسٔظزبرخ انًصيٍ.

فؼبنٛااخ انًٕعاابد فاإق انظاإرٛخ يمبثاام انزٛاابز ػاابنٙ انفٕنزٛااخ ػهااٗ يؼاادل انزئاابو لااسػ  197

 انعبق انٕزٚدٚخ.

 ٍ انًدزظخ.انمٛى انطجٛؼٛخ نا اء األٚصٔكُٛزٛكٗ نهسكجخ ػُد األؽفبل األطؾبء فٙ ظ 171
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كفاابءح انزٛاابز انكٓسثاابئٙ يااُخفغ انزااس   فااٙ ػااالط انعااهط انجاإنٙ االعٓااب ٖ ناادٖ  154

 انعٛداد.   

كفبءح انهٛصِز يُخفِغ انشدِ ػهٗ انزؼت انؼؼهٗ انًز خس انُبرظ ػٍ انزًسُٚبِد انعبنجخ  179

. ِٙ  األرغبِ ٔانزُجّٛ انؼظجٙ انؼؼه

 .انًفظهٗ انؼظًٗ االنزٓبة ؽبالد ػالط فٗ انشدح غيُخف انهٛصز 51

 يزُج د اطبثخ انؼًٕ  انفمس٘ َؾٕ يؼبيهخ ٚدٔٚخ نسفغ االؽًبل اكضس ايبَب. 56

 ٔانًسرفؼخ. انًُخفؼخ انكٓسٔيغُبؽٛعٛخ نهًغبالد انزؼسع اصُبء رؾدس انزٙ انًخبؽس 21

 .نٕلبٚخ يٍ ْشبشخ انؼظبوثسَبيظ انؼالط انطجٛؼٙ انًخزبزفٙ انؼالط ٔايد٘ فبػهٛخ  75

 كعادٖ فاٙ انز انزإاشٌ ػهاٙ انشادح  ياُخفغ ٔانهٛاصز انؼالعٛاخ انزًسُٚابد يمبزَاخ 25

 .انجعٛؾ انؼبنٙ انؼغؾ

 ػهاٙ يسػاٙ انمهات ر ْٛام َابيظسٔث انًُخفؼاخ انشدح ذٔ انؼالعٙ انهٛصز ثٍٛ يمبزَخ 4

 خ.انظدزٚ انرثؾخ

 فاٙ نهؾغابة انؾغابش انزُفط رًسُٚبد ٔ انؼالعٛخ انظٕرٛخ فٕق انًٕعبد ثٍٛ يمبزَخ 26

 .انًصيُخ انسئٕٚخ انعدح ؽبالد

 .انفمبزٖ االيبيٙ االَصالق نًسػٙ ٔانغساؽخ يؼدل ؽجٛؼٙ ػالط ثسَبط ثٍٛ يمبزَخ 28

يمبزَخ ثٍٛ ر صٛس انزغرٚخ انؼؼهٛخ انًسرغؼاخ انجظاسٚخ ٔانعاًؼٛخ ػهاٗ ًَإذط انًشاٙ  170

  انطٕنٙ.ندٖ األؽفبل انًظبثٍٛ ثبنشهم انُظفٙ 

يمبزَخ ثٍٛ ر صٛساد رًسُٚبد رمّٕٚ نؼؼهخ ثطٍ انعبق يغ انغٕزة انؼبغؾ انًسٌ أٔ  122

 ثدَّٔ فٗ ػالط  ٔانٗ انعبلٍٛ.

 انجاسايظ انزبْٛهٛاخ َزابئظ ػهاٗ انشادح يخزهفاخ انٕٓائٛاخ ربصٛسانزًسُٚابد ثاٍٛ يمبزَاخ 44

 .نهمهت انديٕٚخ اندٔزح لظٕز نًسػٗ

 .نهًعٍُٛ انًُبػٙ انغٓبش ػهٙ انزًسُٚبد ٔثسَبيظ زانهٛص كفبءح ثٍٛ يمبزَخ 5

 انفماسٖ انغبَجٙ نهؼًإ  االَؾُبء اطالػ ثؼد انسئخ ٔلبئة ػهٙ انسئٕٖ انزبْٛم َزبئظ 23

 .نهًساْمٍٛ عساؽٛب

شةةا مر ةةا الألةةيل الن ةةفا الجةةفيا ض النتةةا   الوظيفيةة  ليتنعيةةن المينا يجةةا النةةاع 201
 التألنةا.

 


