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 :الطبٌة المساعدةكلمة رئٌس لسم العلوم 

وااله. نٌابة عن زمالبً  ومن وصحبة آله وعلى على رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم والسالمبسم هللا والحمد هلل والصالة 

دلٌل الذي ال هذا  بكلٌة المجتمع، ٌسرنً أن ألدم إلٌكم الطبٌة المساعدةوزمٌالتً أعضاء وعضوات هٌبة التدرٌس بمسم العلوم 

برامجه وخططه الدراسٌة، وٌفخر المسم بوجود عدد من أعضاء وعضوات هٌبة التدرٌس المؤهلٌن فً جمٌع بو بالمسم ٌعَرف

 .باإلضافة إلى الكادر اإلداري الكفء لتحمٌك األهداف المرسومة الطبٌة المساعدةم تخصصات العلو
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 لسم العلوم الطبٌة المساعدة

 (الرسالة/  األهداف/  النشأة) عامة نبذة  .1

 
 ةأالنش

، وٌمنح هـ1118لسم العلوم الطبٌة المساعدة بشطرٌه )طالب/وطالبات( مع نشأة كلٌة المجتمع عام أنشا 
 ،لى تطوٌر نفسهاإمن خالل سعً كلٌة المجتمع المسم درجة )دبلوم المشارن( فً العلوم الطبٌة المساعدة، و

،   COEكادٌمً من الهٌبة الدولٌة لالعتماد االكادٌمً االمرٌكً األبعد حصول الكلٌة على االعتماد ال سٌما 
ت رؤٌة المسم بتعدٌل لً فً المجال الصحً، جاءللتطورات الحاصلة على المستوٌٌن الدولً والمحة ومواكب
لفزة نوعٌة نحو التمٌز فً تخرٌج فنًٌ سجالت طبٌة على كفاءة عالٌة.  لٌشكل السجالت الطبٌة،  برنامج

لى لسم العلوم الطبٌة إتتم إضافته جدٌد ول تخصص ألٌكون  ، )الصحة العامة(تخصص كما تم استحداث 
 دة.عالمسا

 
 
 

 األهداف

ى مستو على المختلفة الطبٌةباأللسام  العمل على للمدرةالوظٌفً وتهٌبتهم  داءلأل الدارسٌن عدادإ .1
 .عالً

 .المجاالت الطبٌة والصحٌة فً دارٌةوإ عملٌةو علمٌة راتببخ دٌنومز فنٌٌن هٌلأتو عدادإ .8
 .التى تواجههم فً أماكن عملهم اإلحصابٌةو المانونٌة الجوانب مع التعامل من الطالب تمكٌن .3
 .المساعدة الطبٌةم العلو فً للتمٌز محلًو لًوداعتراف  علىصول الح .1
 األنظمة فً العالمٌة المعاٌٌر لتحمٌك المساعدة الطبٌةم العلو فً مؤهلٌن بفنٌٌن المجتمع ٌدوتز .5

 .الصحٌة
 .المملكة فً المساعدة الطبٌةم العلو تخصصات تعلٌمالعالمٌة فً  المعاٌٌر تحمٌك .6

 

 
 الرسالة

 
 

 
                                                  إعداد كوادر طبٌة ضمن برامج متخصصة ومتمٌزة ،  ومواكبة للتطورات فً المطاعات الصحٌة العالمٌة.

 

 . متطلبات الحصول على درجة الدبلوم فً لسم العلوم الطبٌة المساعدة :2

 على ممسمة معتمدة (79) ٌجتازأن  الطالبللحصول على درجة )الدبلوم( فً مسار )السجالت الطبٌة(، فإنّه ٌتعٌن على 
فً )الدبلوم(  وللحصول على درجة الطبٌة، السجالت فً نًوالتعا العملً التدرٌب ضمنها من دراسٌة،صول ف خمسة
 ضمنها من دراسٌة،صول ف خمسة على ممسمة معتمدة (79) ٌجتازأن  الطالبفإنّه ٌتعٌن على )الصحة العامة(،  مسار

(، خمسة) صلأ من علىن( أو أاثنا) تراكمًعّدل م على المحافظة ٌجبالصحة العامة، و فً نًوالتعا العملً التدرٌب
 وذلن على النحو اآلتً:

 (11.)( ساعة دراسٌة فً )السنة التحضٌرٌة 
 (5.)( ساعات دراسٌة فً )الكلٌة 
 (12 ).)ساعة دراسٌة )متطلبات المسم 
 (44.)( ساعة دراسٌة )متطلبات التخصص فً كل برنامج على حده 

 
 

  

 الخطة الدراسٌة لمسم العلوم الطبٌة المساعدة : -3
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 ساعة دراسٌة ( 18متطلبات المسم لجمٌع المسارات )  . أ

 الرمز الممرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 السابك المتطلب

 تدرٌب عملً نظري
  BIO101 3   3 أحٌاء عامة

 BST301 3   3 STAT201 اإلحصاء الحٌوي
 PHT402 3   3 MRT303 إدارة الجودة فً العلوم الطبٌة

 PHT404 3   3 طرق البحث فً العلوم الصحٌة
BST301 
MRT310 

  12     المجموع
 

 ساعة دراسٌة ( 11متطلبات برنامج السجالت الطبٌة )  - ب
 

 الرمز الممرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 السابك المتطلب

 تدرٌب عملً نظري
  MRT201 2 1  3 علوم سجالت طبٌة

 CBIO201 3 1  4 BIO101 التشرٌح وعلم وظائف االعضاء

 MRT301 3   3 CBIO201 مصطلحات طبٌة
ELS002 

 MRT303 2   2 MRT201 إدارة السجالت الطبٌة
 MRT307 2 1  3 MRT201 أنظمة المعلومات الطبٌة
 MRT309 3   3 STAT201 إدارة التأمٌن الصحً

 MRT310 2 1  3 CBIO201 وأنظمة التصنٌف الفهرسة والترمٌز
 

 MRT402 3   3 CSC001 تطبٌمات وبٌانات
  MRT403 2 1  3 نظام ملفات السجالت الطبٌة
 MRT410 3   3 MRT201 التوثٌك فً السجالت الطبٌة
 MRT411 2   2 MRT307 تنظٌم خدمات الرعاٌة الطبٌة

 MRT416   12 12 التدرٌب التعاونً
Pass all 
courses 

successfully 
  44     المجموع

 ساعة دراسٌة ( 11متطلبات برنامج الصحة العامة )  - ب

 الرمز الممرر اسم
 الساعات عدد الوحدات عدد

 المعتمدة
 المتطلب
 تدرٌب عملً نظري السابك

  PHT201 3   3 ممدمة إلى الصحة العامة
  CHEM101 3   3 كٌمٌاء عامة

 PHT302 3   3 PHT201 السٌاسات الصحٌة

 PHT 303 2 1  3 األحٌاء الدلٌمة
BIO101 

CHEM101 
  PHT304 3   3 اإلدارة الصحٌة
 PHT305 4   4 PHT201 صحة البٌئة

 PHT306 3   3 PHT201 بٌئة وصحة وسكان
PHT305 

 PHT401 4   4 PHT201 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

 PHT403 3   3 PHT301 علم الوبائٌات
PHT404 

 PHT405 3   3 PHT 303 األمراض المنمولة وغٌر المنمولة

 PHT406   12 12 التدرٌب التعاونً
Pass all 
courses 

successfully 
  44     المجموع
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 : الممررات توصٌف - 5
 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  عامة حٌاءأ
 :ررـــــالمم

 الحٌوي حصاءإلا

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

BIO101  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

BST301 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بما ٌخص  
، الكابنات الحٌة وعملٌاتهاالدلٌمة ودراسة علم األحٌاء 

ٌوفر فرصة للطالب لتنمٌة مهاراتهم العملٌة، و
التمنٌات المختبرٌة، وفهم المبادئ األساسٌة مهارات و

للكابنات الحٌة. سٌموم الطالب باكتشاف العلوم 
البٌولوجٌة وعملٌة بناء الخالٌا، وعلم الوراثة، 

، وتنوع الكابنات الحٌة لٌةللخ والتطور والتصنٌف
 .ودورها البٌبً

 البٌاناتٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب معرفة   
فً المستمبل من  ٌحتاجها التً األساسٌة اإلحصابٌة

خالل معرفة المصطلحات والبٌانات اإلحصابٌة 
األساسٌة المتداولة فً المؤسسات الصحٌة 

استخراج هذه كٌفٌة و ،والمستشفٌات المحلٌة والعالمٌة
 البٌانات ودالالتها.

 
 

 

 

 

 
 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  الصحٌة العلوم فً الجودة إدارة
 :ررـــــالمم

 الصحٌة العلوم فً البحث طرق

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

PHT402  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

PHT404 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

تعرٌف الطالب على المفاهٌم ٌهدف هذا الممرر إلى   
للجودة فً الرعاٌة  والنظرٌة والمبادئ العملٌة

لضمان األساسٌة  العناصر األربعة ومعرفةالصحٌة، 
منح وستخدام، اال: تمٌٌم الجودة، وإدارة وهً الجودة

 سٌتم التطرق الى التراخٌص، وإدارة المخاطر. و
لضاٌا معٌنة مثل تعرٌف الجودة، والمٌاس وضمان 

فً  JCAHOمعاٌٌر، ومعرفة كٌفٌة تطبٌك الجودة
 .الحمل الصحً 

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب مجموعة من   
الحمل الصحً، فً مجال الخبرات والمهارات البحثٌة 

فهم وتفسٌر استٌعاب و المدرة على :هذه المهارات ومن
ٌغطً و. علمٌة ة على إجراء بحوثوالمدر ،البحوث

 الكمٌةوأنواعه،  أساسٌات البحث العلمً لممررا
الصحٌة، كما  ثوالبح تصامٌم، وأنواع لنوعٌةوا

 العلمً. أخاللٌات البحثإلى  ٌتطرق

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  طبٌة سجالت علوم
 :ررـــــالمم

 األعضاء وظائف وعلم التشرٌح

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

MRT201  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

CBIO201 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

بالمعرفة  البد الطٌوٌهدف هذا الممرر إلى تز  
، وأنواع السجالت األساسٌة عن السجالت الطبٌة

الطبٌة، وطرق مراجعة السجالت الطبٌة، الكمٌة منها 
بعض المعادالت اإلحصابٌة  والنوعٌة، ومعرفة

 .المستخدمه فً السجالت الطبٌة

 ،علم التشرٌحٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب ب   
. وٌشمل هٌكل جسم االنسانوعلم وظابف األعضاء فً 

والمفاهٌم األساسٌة لعلم التشرٌح  تها،ظٌفوالخلٌة و
 .وجمٌع أعضاء الجسم بشكل عام ووظابف األعضاء

 
 
 
 
 
 

 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

وأنظمة  الفهرسة والترمٌز
 التصنٌف

 مــــاس أ . 
 :ررـــــالمم

 تطبٌمات وبٌانات

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

MRT310  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

MRT402 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالتصنٌف  
لألمراض، وكٌفٌة تحوٌل األسماء إلى رموز  العالمً

حسب تصنٌف األمراض العالمٌة، ومعرفة كٌفٌة 
الفهرسة اللفظٌة والرلمٌة والهجابٌة واللونٌة وأٌضاً 

  اإلجراءات الطبٌة المستخدمة.
 

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب المهارات الٌدوٌة   
ت والعملٌة على الحاسب اآللً من خالل المحاضرا

النظرٌة والعملٌة ومن خالل منظومة النماذج 
والتصامٌم المأخوذة من والع المستشفٌات ودور 

 الرعاٌة الصحٌة.
 

 

 

 

 إدارة السجالت الطبٌة مــــاس أ .  طبٌة مصطلحات مــــاس أ .
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 :ررـــــالمم :ررـــــالمم
 ورلم رمز ب .

 :ررــالمم
MRT301  . ورلم رمز ب 

 :ررــالمم
MRT303 

 فـتوصٌ . ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

 مكوناتٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب ب  
 ها من الناحٌةتحلٌل وطرٌمة الطبٌة المصطلحات

 مصطلحاتلل ممدمة تشملو البٌولوجٌةوٌة تشرٌحال
الشابعة المستخدمة  راضماألو والعالجٌة، التشخٌصٌة

 .فً المستشفٌات والمراكز الصحٌة
 
 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالخدمات    
اإلدارٌة للمرضً الداخلٌن والخارجٌن من المستشفى و 
النواحً اإلدارٌة من خالل وضع لاعدة بٌانات ربٌسٌة 
للمرضً وكٌفٌة التعامل باألمور اإلدارٌة بشكل 

 خاص.
 

 
 

 مــــاس أ .
 :ررـــــالمم

 مــــاس أ .  أنظمة المعلومات الطبٌة
 :ررـــــالمم

 إدارة التأمٌن الصحً

 ورلم رمز ب .
 :ررــالمم

MRT307  . ورلم رمز ب 
 :ررــالمم

MRT309 

 فـتوصٌ ج .
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ ج .  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بأنواع النماذج   
فً  الطبٌة السجالتالطبٌة المستخدمة فً 

، وعلى محتوى الصحٌة الرعاٌة المستشفٌات ومرافك
هذه النماذج ومعرفة دور فنً السجالت الطبٌة 

 ومتطلبات عملٌة التوثٌك وكٌفٌة عمل الملفات الطبٌة.
 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب باألسس العالمٌة   
للتأمٌن الصحً، وعملٌة التعوٌض لشركات التأمٌن 

ٌر الطبٌة ومعرفة بعض النماذج وكٌفٌة حساب الفوات
 المستخدمة لذلن.

 

 
 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  نظام ملفات السجالت الطبٌة
 :ررـــــالمم

 التوثٌك فً السجالت الطبٌة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

MRT403  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

MRT410 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف وتزوٌد الطالب  
بالمعلومات الطبٌة لمحتوي السجالت الطبٌة الرلمٌة 
وكٌفٌة تحلٌل السجالت الطبٌة الرلمٌة، وطرق تخزٌن 
الملفات وطرق مراجعتها الكمٌة والنوعٌة، وبعض 
المعلومات عن االعتماد والمعاٌٌر العالمٌة المستخدمة 

 فً الحمل الطبً.

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالمهارات   
الصحٌحة لعملٌة التوثٌك فً السجالت الطبٌة 
اإللكترونٌة أو التملٌدٌة، ومعرفة أنواع التوثٌك وطرله 

 المستخدمة فً الحمل الطبً.

 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  تنظٌم خدمات الرعاٌة الطبٌة
 :ررـــــالمم

 التعاونًالتدرٌب 

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

MRT411  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

MRT416 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف وتزوٌد الطالب بالبنٌة  
التحتٌة والعملٌة للنظام الصحً السعودي وخصوصاً 
المستشفٌات، وإعطاء لمحة تارٌخٌة عن التطور 
ً عن  الحاصل بالمستشفٌات وكٌفٌة إدارتها، وأٌضا
الخدمات التمرٌضٌة، ومتطلبات االعتماد فً 

 المستشفٌات بشكل عام.

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب مجموعة من   
الخبرات المٌدانٌة والمهارات العملٌة فً مجال ممارسة 
مهنة السجالت الطبٌة، كما ٌهٌا للطالب الفرصة 

عارف والعلوم النظرٌة التً تعلمها خالل لتطبٌك الم
 دراسته الكتساب الخبرة العملٌة والعلمٌة.

 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  لى الصحة العامةإممدمة 
 :ررـــــالمم

 كٌمٌاء عامة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

PHT201  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

CHEM 101 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم
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ٌمّدم هذا الممرر مدخالً إلى علم الصحة العامة، ٌتم  
من خالله تزوٌد الطالب بالمعلومات األساسٌة 
الضرورٌة وتحدٌد دور فنً الصحة العامة فً 
المجتمع من خالل رصد األمراض واكتساب 
المهارات الولابٌة والمناعٌة منها، وتحدٌد المشكالت 

بالمؤشرات والدالالت الصحٌة الصحٌة، وتزوٌده 
 والمرضٌة.

 

الطالب بالمبادئ  تعرٌفٌهدف هذا الممرر إلى   
األساسٌة للكٌمٌاء ورموزها، ومعرفة التفاعالت 
الكٌمٌابٌة من خالل البنٌة التحتٌة للجزٌبات والعاللات 
الجزٌبٌة, والتوازن الكٌمٌابً، ومعرفة األحماض 

 والمواعد الكٌمابٌة ومعادالتها.
 

 

 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  السٌاسات الصحٌة
 :ررـــــالمم

 األحٌاء الدلٌمة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

PHT302  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

PHT303 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بملخص زمنً  
المحلٌة والعالمٌة وكٌفٌة عمل  عن السٌاسات الصحٌة

إعادة تأهٌل السٌاسات وتحسٌن فً مؤشرات الصحٌة 
العالمٌة فً اي نظام صحً وخاصة فً نظام الصحً 

 بالمملكة العربٌة السعودٌة.

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بوظٌفة     
الكابنات الحٌة الدلٌمة، وعلى رأسها علم البكتٌرٌا، 

 ، والمناعة وعلم ،الفطرٌات علمو الفٌروسات، علمو
 مرضومسببات ال ،البٌبةفً  الدلٌمة الحٌة الكابنات دور
 لتدرٌب المختبرٌة التجاربومعرفة بعض اإلنسان  فً

جمٌع الكابنات الحٌة  توصٌف طرٌمة على الطالب
 الدلٌمة .

 
 

 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  اإلدارة الصحٌة
 :ررـــــالمم

 البٌئةصحة 

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

PHT304  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

PHT305 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بصفات  
وخصابص ومهارات اإلدارة الصحٌة ودورها فً 
الخدمات الصحٌة ودورها فً عملٌة التوظٌف 

 الحمل الصحً.واختٌار الموظفٌن فً 
 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالمضاٌا   
والمفاهٌم الضرورٌة التً تخص صحة البٌبة، مثل 
تلوث الهواء والماء وصحة الغذاء ونظافته، وتلوث 
التربة وكٌفٌة التخلص من الفضالت الخطره واإلشعاع 
واألعاصٌر والمبٌدات الكٌمٌابٌة وتأثٌراتها على صحة 

 االنسان.
 
 

 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  بٌئة وصحة وسكان
 :ررـــــالمم

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

PHT306  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

PHT401 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بعاللة االنسان  
وكٌفٌة تأثٌر اإلنسان على جودة البٌبة الصحٌة، ببٌبته 

كما ٌتناول الممرر حجم السكان وتوزٌعاتهم الجغرافٌة 
. 

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب على أماكن تمدٌم   
الخدمات الصحة األولٌة وأهدافها، وذلن من خالل 

 سلوكٌات األفراد بالمجتمع واحتٌاجاتهم .

 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

 مــــاس -أ  علم الوبائٌات
 :ررـــــالمم

 األمراض المنمولة وغٌر المنمولة

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

PHT403  ورلم رمز -ب 
 :ررــالمم

PHT405 

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

 فـتوصٌ -ج  
 :ررــــالمم

 

 مبادئٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب على ال 
 تحلٌلب المتعلمة األوببة علمل األساسٌة والمفاهٌم
 عرض وسٌتم. الوبابٌة الدراسات وتفسٌر وتصمٌم

 المزمنة األمراض دراسة مثل الفرعٌة التخصصات
 تطبٌكو فهم، والوراثٌة واألوببة المعدٌة واألمراض

 المبادئ فهمو،ت ومعدال ،اوانتشاره ٌةالمرض تدابٌرال

ٌهدف هذا الممرر إلى تعرٌف الطالب بالمفاهٌم   
االساسٌة لألمراض المعدٌة، واألمراض المزمنة، 
وطرق انتمال األمراض المعدٌة، ومسببات المرض، 
والعوامل المساعدة بتفشً المرض، وكٌفٌة منع وتملٌل 

 األمراض بشكل عام. 
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وتحدٌد  المختلفة اتالدراس علٌها تموم التً األساسٌة
  مسببات المرض .

 

 
 

 مــــاس -أ
 :ررـــــالمم

   التدرٌب التعاونً

 ورلم رمز -ب
 :ررــالمم

PHT406  

 فـتوصٌ -ج
 :ررــــالمم

   

ٌهدف هذا الممرر إلى إكساب الطالب مجموعة من  
الخبرات المٌدانٌة والمهارات العملٌة فً مجال 
ممارسة مهنة )فنً الصحة العامة( وٌعطً الطالب 

بالخبرة  ةالفرصة لتطبٌك المواد النظرٌة وتزوٌد الطلب
 .العملٌة والعلمٌة
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