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انًؼهىيبد  - أ

 وانًفبهيى:

 

 

 

 

 

 

 . التعرف عمي القواعد العامة عند اعداد نظام غذائي لممرضي .1-أ
التعرف عمي انواع الوجبات العامة والمستخدمة لتغذية المرضي ومواصفات كل  .2-أ

غذاء واستعماالته في تصميم وجبات عالجية لبعض الحاالت المرضية كالكمي 
باإلضافة الي التعرف عمي طرق التغذية األخرى لممرضي مثل والسكر ...الخ 

التغذية األنبوبية والتغذية بالحقن ضمن تقديم الرعاية الغذائية لبعض الحاالت 
  المرضية.

معرفة كيفية تقدير االحتياجات الغذائية لممرضي وتصميم وجبات عالجية خاصة . 3-أ
 الحالة الصحية سوء.تبعا لمحالة المرضية وحدتها تحسن أو ال تزيد 

االلمام باعتبارات الرعاية الغذائية الواجب مراعاتها عند تغذية بعض الحاالت  .4-أ
 –أيشاض انكهي  –أيشاض انجهبص انهعًي  –انغًنخ  –)انغكش المرضية 

 هشبشخ انؼظبو( –انحغبعيخ انغزائيخ 
االسموب األمثل يف بدرجات المرض المختمفة لبعض الحاالت المرضية وفهم التعر  .5-أ

 لطرق رعايتها غذائيا.
انًهبساد  - ة

 انزهنيخ:

 

 

 

العناية الغذائية بالمريض حسب الحالة المرضية وحدة  ونظاماستنباط التوصيات  .1-ب
 المرض في جميع مراحل المرض.

 .القدرة عمي التفرقة بين األمراض الغذائية المختمفة وطرق رعايتها غذائيا. 2-ب
 الوجبات الغذائية المحورة عمي الحاالت المرضية.استخالص تأثير . 3-ب
تحديد االحتياجات  الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العممي من خالل. 4-ب

 .محل الدراسة تصميم وجبات غذائية لبعض الحاالت المرضيةالغذائية وترجمتها ب
انًهبساد انًهنيخ  -جـ

 انخبصخ ثبنًقشس:
االحتياجات الغذائية لتحوير الوجبات الغذائية كي تناسب تحديد وتغيير بعض  .1-ج

 الحالة المرضية محل الدراسة وحدتها.
القدرة عمي تصميم وجبات غذائية تناسب الحاالت المرضية محل الدراسة وحدتها  .2-ج

 لممريض باستخدام نظام البدائل الغذائية.وتكافئ االحتياجات الغذائية 
  شرح كيف تؤثر العناصر الغذائية عمي بعض الحاالت المرضية محل الدراسة. . 3-ج
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 مناقشة أثر التغذية الخاطئة عمي المريض.القدرة عمي . 4-ج
 .اتقان آداب الحوار والنقاش وتبادل اآلراء  .1-د  :انًهبساد انؼبيخ - د

وكذلك مهارة مهارة البحث والتحضير لبعض الموضوعات المرتبطة بالمقرر  .2-د
 استخدام الحاسب اآللي واالنترنت في ذلك.

 . االتصال الفعال مع اآلخرين.3-د
 . التفكير بطريقة منظمة تواكب التقدم العممي في مجال التخصص.4-د

 األصجىع األول يحزىي انًقشس:  -4

أنواع  -القواعد العامة عند اعداد نظام غذائي لممرضي يفشداد انًقشس انُظشٌ :
الوجبات العامة والمستخدمة لتغذية المرضي ومواصفات كل غذاء واستعماالته في 
تصميم وجبات عالجية لبعض الحاالت المرضية كالكمي والسكر ...الخ باإلضافة الي 
طرق التغذية األخرى لممرضي مثل التغذية األنبوبية والتغذية بالحقن ضمن تقديم الرعاية 

  ة.الغذائية لبعض الحاالت المرضي
كيفية حساب الطاقة والمقررات الغذائية المقترحة من   يفشداد انًقشس انؼًهٍ:

  وكيفية استخدام نظام البدائل الغذائية لتصميم وجبات غذائية. –العناصر الغذائية 
 األصجىع انخبٍَ

أمراض  –الرعاية الغذائية ألمراض الكمي )الكمي ووظائفها يفشداد انًقشس انُظشٌ :
والنظام الغذائي  –الرعاية الغذائية لحاالت االلتهاب الكموي  –الكمي اسبابها واعراضها 

 محدد البروتين والمحدد الصوديوم(.

تطبيق عمي الرعاية الغذائية لبعض حاالت مرضي الكمي  يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
ام نظام البدائل )االلتهاب الكموي( عن طريق التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخد

 الغذائية.

 األصجىع انخبنج

الرعاية الغذائية ئية ألمراض الكمي )الرعاية الغذاربثغ  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 والحصوات الكموية( –الفشل الكموي لحاالت 

تطبيق عمي الرعاية الغذائية لبعض حاالت مرضي الكمي  يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
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بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل ( عن طريق التكميف الحصوات)
 الغذائية.

 األصجىع انشاثغ

الحساسية الغذائية والفرق بينها وبين بعض األمراض  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
واالسموب الغذائي المتبع لعالجها بإزالة  –الغذائية المشابهة مثل سوء االمتصاص 

 ة.واألغذية المسببة لمحساسي –الطعام المسبب 

مي الرعاية الغذائية ألحد حاالت الحساسية الغذائية تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
 عن طريق التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل الغذائية.

 وانضبدس األصجىع انخبيش

 الرعاية الغذائية ألمراض الجهاز الهضمي. يفشداد انًقشس انُظشٌ :

مي الرعاية الغذائية لبعض حاالت أمراض الجهاز تطبيق ع انؼًهٍ:يفشداد انًقشس 
 عن طريق التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل الغذائية.الهضمي 

 األصجىع انضبثغ

هشاشة العظام والعوامل الغذائية المؤثرة والمرتبطة بكتمة  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 العظم. 

عن مي الرعاية الغذائية لممحافظة عمي كتمة العظم تطبيق ع انؼًهٍ:يفشداد انًقشس 
 طريق التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل الغذائية.

 

 نخبيٍاألصجىع ا

 منتصف الفصل الدراسي )أعمال سنة(امتحان  يفشداد انًقشس انُظشٌ :

 )أعمال سنة(منتصف الفصل الدراسي امتحان  يفشداد انًقشس انؼًهٍ:

 وانؼبشش تبصغاألصجىع ان

النظام الغذائي  –درجات السمنة ونظم الرعاية الغذائية لها  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 واالتجاهات الخاطئة في العالج. –محدد السعرات 

عن طريق التكميف مي الرعاية الغذائية لمسمنة تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
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 باستخدام نظام البدائل الغذائية.بتصميم وجبات يوم كامل 
 انخبٍَ ػشش و انحبدٌ ػششاألصجىع 

  –الرعاية الغذائية لمرضي السكر أو ارتفاع دهون الدم  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 النظام الغذائي عالي االلياف.
عن أو ارتفاع دهون الدم مي الرعاية الغذائية لمسكر تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:

 التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل الغذائية.طريق 
أصبنُت انتؼهُى  -5

 وانتؼهى

 يحبظشاد نظشيخ  -

 وغشح االعئهخ انًزؼذدح انًنبقشخ وانحىاس -

انزكهيف ثزنفيز ثؼط انزذسيجبد انؼًهيخ نًب رى رؼهًه )رخطيػ وججبد غزائيخ  -

 نجؼط انحبالد انًشظيخ يحم انذساعخ(

 ظشاد واالنقبء نهبانزؼهيى انًصغش كإػذاد انًحب  -

أصبنُت انتؼهُى  -6

وانتؼهى نهطالة 

روي انقذساد 

 انًحذودح

 يحبظشاد نظشيخ  -

 وغشح االعئهخ انًزؼذدح وانشعىو انزىظيحيخ انًنبقشخ وانحىاس -

انزؼهيى ثبننشبغ وانزكهيف ثزنفيز ثؼط انزذسيجبد انؼًهيخ نًب رى رؼهًه      -

 وججبد غزائيخ نجؼط انحبالد انًشظيخ يحم انذساعخ()رخطيػ 

 انزؼهيى انًصغش كإػذاد انًحبظشاد واالنقبء نهب -

 انزؼهيى انزؼبوني -

 تقىَى انطـــالة :   -7

 
األعبنيت  - أ

 انًغزخذيخ

 

 

ين خالل انًشبسكخ وانًنبقشخ أصنبء انًحبظشاد وانًالحظخ  انشفىي -0

 نقيبط انًؼشفخ وانفهى.وغشح األعئهخ انذوسيخ أصنبء انًحبظشح 

ين خالل انجحىس واوساق انؼًم أو  )انىاججبد انذساعيخ( زطجيقيان -9

ساد انًهنيخ وانؼهًيخ انزي نزقييى ثؼط انًهب اننًبرط واأليضهخ انؼًهيخ

 .هب انطالةاكزغج

نزقييى انًهبساد  انزحشيشي ين خالل االخزجبساد انًشحهيخ واننهبئيخ -3

 .هب انطبنتانًؼشفيخ وانزهنيخ انزي اكزغج

 انزىقيذ - ة

 888نف

 (انضبين)االعجىع  أػًبل عنخ -انفصم انذساعيينزصف األول          ىانزقيي

ين خالل رقييى انىججبد  انزطجيقي – انفصم انذساعينهبيخ         انضبني ىانزقيي
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   انؼالجيخ انًصًًخ غىال انفصم انذساعي  

 اننظشي - نهبيخ انفصم انذساعيانضبنش        ىانزقيي

           دسجخ91أػًبل انغنخ  - رىصيغ انذسجبد -جـ

 دسجخ91ػًهي          -

 دسجخ61رحشيشي       -

 دسجخ011   انًجًىع  -

 قبئًخ انكتت انذساصُخ وانًشاجغ : -8

 

 يقىو ثىظؼه انغبدح أػعبء هيئخ انزذسيظ انقبئًين ثبنزذسيظ  )يزكشاد( كزبة جبيؼي يزكشاد - أ

 د/ شًُبء انًصُهحٍ،  د/ َجالء انشُخ،  شبهٍُخبنذ أ.د/ 

  كزت يهضيخ - ة

 ػشثُخ:يشاجغ  كزت يقزشحخ -جـ

المستشفيات ، عمان االردن: دار  فيالمخالالتي ،جالل خليل. دليل تغذية المرضي  -0
 م.7991الشروق للنشر والتوزيع ،

 ، التغذية العالجية ، الطبعة الثالثة ، دار المدني بجدة 9009خالد علي  ،المدني -9
(: الموسوعة العربية للغذاء والتغذية. الطبعة االولي، 9079مصيقر، عبد الرحمن ) -3

 المنامة مملكة البحرين. المركز العربي للتغذية.
مكتبة  (: تخطيط الوجبات الغذائية. الطبعة الثالثة.9009عويضة، عصام بن حسن ) -4

 العبيكان.
  أجُجُخ:يشاجغ 

Hand Book of Clinical Nutrition, by Douglas Heimburger, and Jamy  

Ard, 2006, 4
th

 edition, USA publisher 

Understanding Normal and Clinical Nutrition, (2005), Sharon Rady Rolfes, et 

al., 7
th

 edition. 

Introduction to clinical nutrition.Vishwanath M. Sardesai.   

Modern nutrition in health and disease.Shils, Maurice E.  

Krause's Food, nutrition and Diet Therapy by Kathleen Mahan, Sylvia Escott-

Stump, and Saunders Company; 11
th

 edition, 2003. 

 

دوسيبد ػهًيخ أو  -د

 نششاد ... انخ
------------------------- 
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 خبنذ شبهٍُأ.د/ انًبدح :  أصتبر 

 د/ َجالء انشُخ                     

 د/ شًُبء انًصُهحٍ                     

                       

 َىصف انحضبٍَُ./ : أ.د انؼهًٍسئُش يجهش انقضى                                                          
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 أ(     22ًَىرد سقى )                                                      انًُىفُخجبيؼخ: 

 أعظ اػذاد أغؼًخ يشظي يضًً انًقشس

 انًقشسكىد 

 

 

 االقتصبد انًُزنٍ . كهُخ: 

 .انتغزَخ وػهىو األطؼًخ قضى : 
 

 يصفىفخ انًؼبسف وانًهبساد انًضتهذفخ  ( أ)

أصجىع  انًحتىَبد نهًقشس

 انذساصخ

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُضخ

 األصجىع األول

القواعد العامة عند اعداد  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
أنواع الوجبات العامة  -غذائي لممرضينظام 

والمستخدمة لتغذية المرضي ومواصفات كل غذاء 
واستعماالته في تصميم وجبات عالجية لبعض الحاالت 
المرضية كالكمي والسكر ...الخ باإلضافة الي طرق 

 4-، د 3-، د 0-د 9-ط 4-ة 2-، أ 1-أ االول
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التغذية األخرى لممرضي مثل التغذية األنبوبية والتغذية 
لبعض الحاالت  بالحقن ضمن تقديم الرعاية الغذائية

  المرضية.
كيفية حساب الطاقة   يفشداد انًقشس انؼًهٍ:

 –والمقررات الغذائية المقترحة من العناصر الغذائية 
وكيفية استخدام نظام البدائل الغذائية لتصميم وجبات 

 غذائية.

 األصجىع انخبٍَ

الرعاية الغذائية ألمراض يفشداد انًقشس انُظشٌ :
أمراض الكمي اسبابها  –الكمي )الكمي ووظائفها 

 –الرعاية الغذائية لحاالت االلتهاب الكموي  –واعراضها 
 والنظام الغذائي محدد البروتين والمحدد الصوديوم(.

تطبيق عمي الرعاية الغذائية  يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
ي( عن لبعض حاالت مرضي الكمي )االلتهاب الكمو 

،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ انخبٍَ 

 4-، ة 3-ة

 3، ط 9-، ط 0-ط

 4-، ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د
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طريق التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام 
 البدائل الغذائية.

 األصجىع انخبنج

ئية الرعاية الغذاربثغ  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 –الفشل الكموي الرعاية الغذائية لحاالت ألمراض الكمي )

 والحصوات الكموية(

تطبيق عمي الرعاية الغذائية  يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
( عن طريق الحصواتلبعض حاالت مرضي الكمي )

التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل 
 الغذائية.

،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ انخبنج

 4-، ة 3-ة

 3، ط 9-، ط 0-ط

 4-، ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د

 األصجىع انشاثغ

الحساسية الغذائية والفرق  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
بينها وبين بعض األمراض الغذائية المشابهة مثل سوء 

واالسموب الغذائي المتبع لعالجها بإزالة  –االمتصاص 
 واألغذية المسببة لمحساسية. –الطعام المسبب 

،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ انشاثغ

 4-، ة 3-ة

،     9-، ط 0-ط

 4-ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

مي الرعاية الغذائية تطبيق ع انًقشس انؼًهٍ:يفشداد 
عن طريق التكميف ألحد حاالت الحساسية الغذائية 

بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل 
 الغذائية.

 وانضبدس األصجىع انخبيش

الرعاية الغذائية ألمراض  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 الجهاز الهضمي.

مي الرعاية الغذائية تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
عن طريق لبعض حاالت أمراض الجهاز الهضمي 

التكميف بتصميم وجبات يوم كامل باستخدام نظام البدائل 
 الغذائية

 انخبيش

 وانضبدس
،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ

 4-، ة 3-ة

 3، ط 9-، ط 0-ط

 4-، ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د

 األصجىع انضبثغ

هشاشة العظام والعوامل  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 الغذائية المؤثرة والمرتبطة بكتمة العظم. 

مي الرعاية الغذائية تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:

،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ انضبثغ

 4-، ة 3-ة

 3، ط 9-، ط 0-ط

 4-، ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

عن طريق التكميف بتصميم لممحافظة عمي كتمة العظم 
 يوم كامل باستخدام نظام البدائل الغذائية. وجبات

 تبصغ وانؼبششاألصجىع ان

درجات السمنة ونظم  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
 –النظام الغذائي محدد السعرات  –الرعاية الغذائية لها 

 واالتجاهات الخاطئة في العالج.

مي الرعاية الغذائية تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:
عن طريق التكميف بتصميم وجبات يوم كامل لمسمنة 

 باستخدام نظام البدائل الغذائية.

 انتبصغ

 وانؼبشش
،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ

 4-، ة 3-ة

 3، ط 9-، ط 0-ط

 4-، ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د

 انخبٍَ ػشش و انحبدٌ ػششاألصجىع 

الرعاية الغذائية لمرضي  يفشداد انًقشس انُظشٌ :
النظام الغذائي عالي   –السكر أو ارتفاع دهون الدم 

 االلياف.
مي الرعاية الغذائية تطبيق ع يفشداد انًقشس انؼًهٍ:

عن طريق التكميف بتصميم أو ارتفاع دهون الدم لمسكر 

انحبدٌ 

     ػشش

و انخبٍَ 

 ػشش

،   9-، ة 0-ة 5-، أ 4-، أ 3-أ

 4-، ة 3-ة

 3، ط 9-، ط 0-ط

 4-، ط

،  3-، د 9-، د 0-د

 4-د



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

 باستخدام نظام البدائل الغذائية.وجبات يوم كامل 

 

 خبنذ شبهٍُأ.د/ أصتبر انًبدح :   

 د/ َجالء انشُخ                      

 د/ شًُبء انًصُهحٍ                     

                     

 سئُش يجهش انقضى انؼهًٍ : أ.د/ .َىصف انحضبٍَُ                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ(     22ًَىرد سقى )                                                      انًُىفُخجبيؼخ: 



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

 

 أعظ اػذاد أغؼًخ يشظي يضًً انًقشس

 كىد انًقشس

 

 

 االقتصبد انًُزنٍكهُخ: 

 انتغزَخ وػهىو األطؼًخقضى : 

 يصفىفخ اصبنُت انتؼهى  ( ة)
 

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُضخ اصبنُت انتؼهى

،  4-، أ 3-، أ 9-، أ 0-أ يحبضشاد َظشَخ

 5-أ

،  3-، ة 9-، ة 0-ة

 4-ة

،     3، ط 9-، ط 0-ط

 4-ط

 4-، د 9-، د 0-د

انًُبقشخ وانحىاس وطشح 

 اصئهخ يتؼذدح

،  4-، أ 3-، أ 9-، أ 0-أ

 5-أ

،  3-، ة 9-، ة 0-ة

 4-ة

-،  ط 3، ط 9-، ط 0-ط

4 

 4-، د 3-، د 0-د

انتكهُف ثتُفُز ثؼض 

انتذسَجبد انؼًهُخ نًب تى 

)تخطُظ وججبد تؼهًه 

غزائُخ نجؼض انحبالد 

،  4-، أ 3-، أ 9-، أ 0-أ

 5-أ

،  3-، ة 9-، ة 0-ة

 4-ة

،     3، ط 9-، ط 0-ط

 4-ط

 4-، د 3-، د 9-، د 0-د



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

 

 خبنذ شبهٍُأ.د/ أصتبر انًبدح : 

 د/ َجالء انشُخ                      

                                                            د/ شًُبء انًصُهحٍ                     

سئُش يجهش انقضى انؼهًٍ : أ.د/ .َىصف انحضبٍَُ                                                                                                             

 انًشضُخ يحم انذساصخ(

انتؼهُى انًصغش كإػذاد 

 انًحبضشاد واالنقبء نهب

،  4-، أ 3-، أ 9-، أ 0-أ

 5-أ

    ، 3، ط 9-، ط 0-ط 3-، ة 9-، ة 0-ة

 4-ط

 4-، د 9-، د 0-د



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

 أ(     22ًَىرد سقى )                                                  انًُىفُخجبيؼخ: 

 اػذاد أغؼًخ يشظيأعظ  يضًً انًقشس

 كىد انًقشس

 

 

 االقتصبد انًُزنٍ:  كهُخ

 قُُىيصفىفخ اصبنُت انت )د(                              انتغزَخ وػهىو األطؼًخقضى : 
 

 يهبساد ػبيخ يهبساد يهُُخ يهبساد رهُُخ انًؼبسف انشئُضخ اصبنُت انتقُُى

يٍ خالل وانًالحظخ  انشفىٌ

أحُبء انًشبسكخ وانًُبقشخ 

انًحبضشاد وطشح األصئهخ 

انذوسَخ أحُبء انًحبضشح نقُبس 

 انًؼشفخ وانفهى.

،  3-، أ 9-، أ 0-أ

 5-، أ 4-أ

،  3-، ة 9-، ة 0-ة

 4-ة

،   3، ط 9-، ط 0-ط

 4-ط

 4-، د 3-، د 9-، د 0-د

انتطجُقٍ )انىاججبد انذساصُخ( يٍ 

خالل انجحىث واوساق انؼًم أو 

نتقُُى انًُبرد واأليخهخ انؼًهُخ 

ثؼض انًهبساد انًهُُخ وانؼهًُخ 

،  3-، أ 9-، أ 0-أ

 5-، أ 4-أ

،   3-، ة 9-، ة 0-ة

 4-ة

،   3، ط 9-، ط 0-ط

 4-ط

 4-، د 3-، د 9-د



انهُئخ انقىيُخ نضًبٌ جىدح انتؼهُى واالػتًبد ا  

      

 ا

 
 وحذح ضًبٌ انجىدح

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 د

 انتٍ اكتضجهب انطالة.

انتحشَشٌ يٍ خالل االختجبساد 

انًشحهُخ وانُهبئُخ نتقُُى انًهبساد 

انًؼشفُخ وانزهُُخ انتٍ اكتضجهب 

 انطبنت.

،  3-، أ 9-أ،  0-أ

 5-، أ 4-أ

 4-د 4-،  ط 3، ط 0-ط  3-، ة 9-، ة 0-ة

 خبنذ شبهٍُأ.د/ أصتبر انًبدح : 

 د/ َجالء انشُخ                      

 د/ شًُبء انًصُهحٍ                     

 قضى انؼهًٍ : أ.د/ .َىصف انحضبٍَُسئُش يجهش ان                                                                                                                       


