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  ذحٛاخ أحًذ ـ خشاؽحيرٕعطح 

 َٔظفعاعح :  ًذجن.                                                           ايرٕعؾ انًغرٕٖ: انغُح انشاتعح

 انفظهٙ األٔل فٙ يادج عهٕو انطثٛعح ٔانحٛاج االخرثاس

 

 ٌ(12): انجضء األٔل

 

 تًُٛا أحذ ؽشٚمٙ ايرظاص انًغزٚاخ 1انٕثٛمح ذثٍٛ : (8ٌ) انرًشٍٚ األٔل

 يٍ جٓاص حٕٛ٘ فٙ جغى اإلَغاٌ. اجضء 2انٕثٛمح ذظٓش                         

 :أٔال

 .1عى انعُاطش انًشلًح فٙ انٕثٛمح .1

 ؟1ًثٍٛ فٙ انٕثٛمحانؽشٚك االيرظاص يا ْٕ  .2

 (.1يٍ انٕثٛمح) 3انعُظشغزٚاخ انًٕجٕدج عهٗ يغرٕٖ انً عذّد .3

 ثاترح( 1)يٍ انٕثٛمح  5َغثح عكش انعُة فٙ انًُطمحعهًد أٌ  إرا .4

 : انطثٛعٛحفٙ انحانح  

 ؟عُذ انشخض انغهٛى أ ـ كى ذمذس ْزِ انُغثح     

   ب ـ كٛف ذفغش ثثاخ ْزِ انُغثح فٙ َفظ انًُطمح؟         

 

  2يٍ انٕثٛمح 5شانذساعح انرششٚحٛح نهعُظ: ثاَٛا

  3يٕػحح فٙ انٕثٛمح  أظٓشخ ذشاكٛة خاطح       

 غٛش انكايهح.       

 .2انٕثٛمح عى انعُاطش انًشلًح فٙ .1

 ثى أكًهٓا يع كراتح 3أعذ سعى انٕثٛمح .2

 جًٛع انثٛاَاخ انالصيح.

 ثى أركش ٔظٛفح  3الرشح عُٕاَا نهٕثٛمح .3

 ْزا انرشكٛة فٙ انعؼٕٚح.

 

 

 ذجشتح َرائجٓا لًُا تاَجاصانحٕٛٚح  عٕائم انجغىيٍ أجم دساعح احذ :  (4ٌ)انرًشٍٚ انثاَٙ 

 انًماتهح. 1فٙ انٕثٛمح يٕػحح                         

 أعطٗ  1إرا عهًد أٌ: ـ إػافح لطشاخ يٍ حًغ اٜصٔخ إنٗ انعُظش 

 انهٌٕ األطفش.                   

 َمم انغاصاخ انرُفغٛح فٙ انجغى. ٔظٛفح  3ـ نهعُظش                  

 ـ اعرُرج انغائم انحٕٛ٘ انًذسٔط فٙ ْزِ انرجشتح. 1

 ـ عى انعُاطش انًشلًح. 2

 تكاشف حًغ اٜصٔخ  1أثُاء يعايهح انعُظش ـ فغش ظٕٓس انهٌٕ األطفش 3

 انعُظش  فٙ انعؼٕٚح.ْزا دٔس  ثى أركش    

 انغائم انًذسٔط تشعى ذخطٛطٙ عهّٛ جًٛع انثٛاَاخ انالصيح.يكَٕاخ ش عٍ ـ عثّ  4

 

 

 )الهة انظفحــــــــح(½ انظفحــــح 

 

 

  



  

 انٕػعٛح اإلدياجٛح                                      ٌ(.8) انجضء انثــــــــاَٙ

 

 ًٚراص، فٙ يخرهف األعًاسٚظٛة يالٍٚٛ انثشش عثش انعانى غٛش يعذ ( يشع  ostéoporose ْشاشح انعظاو) 

 تٕاعطحًٚكٍ انكشف عُّ  ظاْشج،يثكشج عادج تذٌٔ أعشاع انًشع  .ٔانفمشاخ اَكغاس انعظاو  تغٕٓنح

 انًظاتح. اؽكعهٗ يغرٕٖ انًُ رّلهّح كثافشفافٛح انعظى ٔانرٙ ذظٓش  اإلشعاعٛحانظٕس 

عذو االْرًاو ٔخاطح يع لهح انُشاؽ ٔذعاؽٙ انكحٕل ٔػعف انثُٛح انجغًٛح رمذو انغٍ تَغثح اإلطاتح رضاٚذ ذ 

  انًظاب. انًٕخ انًثكش نهفشد ْزا انًشع لذ ٚغثةٔأشعح انشًظ  ٔذجُةترُأل انخؼش ٔانفٕاكّ 

 

 :  ُذاخــــانغ

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تاالعرًاد عهٗ انغٛاق ٔيكرغثاذك انغاتمح ٔانغُذاخ انًمذيح نك . انرعهًٛاخ:

 

 ـ لذو ذفغٛشا نزنك.)أ٘ ال ُٚرمم يٍ شخض ٜخش( ٚعرثش انًشع  غٛش يعذ  .1

 تٓزا انًشع؟ ٍٛكٛف ذفغش عٕٓنح اَكغاس انعظاو عُذ انًظات .2

 ؟ّن عالجٛاحال لذّو ٔنٓزا انًشع انًًكُح  انحهٕل انٕلائٛح الرشح .3

 

 

 . تانرٕفٛك ـــــــــ  أعرار انًـــــــــــــادج

 

 (2/2انظفحح)
 

 
 


