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 يكًم رٔانفقاس صانخ عهًاٌ جٕدِ 35

 َاجخ سؤٖ فشْٕد َاجٙ عًشش٘ 36

 يكًم سأفد دفاس عشٚش ْذٚش 37

 َاجذح سداب عثذ عهٙ عثثذ انغادج 38



 (صباحي)تمريض البالغين 

 َاجخ سعٕل يذًذ شاكش عُض 39

 يكًم سعذ ْاشى صيٛى رٔٚة 40

 َاجخ سغذ صانخ يشٔاٌ يذغٍ 41

 يكًهح سغذِ دٛذس يذًذ كاظى 42

 َاجذح صْشاء جعفش خعٛش عثاط 43

 يكًهح صْشاء صْٛش عثذ انشدًٍ عهًاٌ 44

45 
َاجذح صْشاء عادس عهًاٌ يٕعٗ 

46 
 َاجذح صْشاء ٕٚعف شاسد عهٙ

 

 يكًهح صْٕس عاجذ كاظى عهٕاٌ 47

 َاجذح صُٚة دغٍ دغٍٛ ٔنٙ 48

 َاجذح صُٚة عثذهللا خعٛش يذًذ 49

 َاجذح صُٚة قاعى دداو يذًذ 50

 َاجذح صُٚة قٛظ عثذانٓاد٘ يٓذ٘ 51

 َاجذح صُٚة يذغٍ يذًذ ععٛذ 52

 ساعثح عاسِ داذى عثاط دًٛذ 53

 يكًهح عاسج عهٙ ايٕس٘ 54

 يكًهح عجا ععٕد عهٕاٌ دغٍٛ 55

 َاجخ ععٛذ دغٍٛ َأ٘ شٓاب 56
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