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 تقرير حول 

 المركز الوطني لمسكري والغدد الصماء والوراثةرئيس مع  لقاءالُمجريات 

 

 مقر المركز الوطني لمسكري والغدد الصماء والوراثة. مكان اإلنعقاد:

 م.5105من شهر تشرين ثاني عام  52الخميس الموافق  التاريخ:

 أ محمد الحمــو، منى أبو سـل.فريق الّزيارة: 

واقــــــــت الخـــــــــدما  الصـــــــــحية وال   يـــــــــة والوقا يـــــــــة  عمـــــــــىالوقـــــــــو  الهددددددددددا مدددددددددن الزيدددددددددار : 
لمرضــــــــــى الســــــــــكري والغــــــــــدد الصــــــــــماء والوراثــــــــــة فــــــــــي المركــــــــــز الــــــــــوطني لمســــــــــكري المقدمــــــــــة 

 والغدد الصماء والوراثة.

   :ومداوالته  ُمجريات المقاء

المركـــــــــــــز الـــــــــــــوطني لمســـــــــــــكري والغــــــــــــــدد م ـــــــــــــالي أ. د. كامـــــــــــــل ال  مـــــــــــــوني ر ـــــــــــــيس إبتـــــــــــــدأ 
ـــــــــــــة ـــــــــــــ    الصـــــــــــــماء والوراث ـــــــــــــاء بالترحي ـــــــــــــوق ا نســـــــــــــان المق ـــــــــــــوطني لحق ـــــــــــــق المركـــــــــــــز ال بفري
  لموفد عن المركز عمى النحو التالي: الزا ر، وقدم ممخصاً 

ـــــــــــي ن ـــــــــــدأ  فكـــــــــــر  انشـــــــــــاء المركـــــــــــز ف ـــــــــــة عـــــــــــام ب ـــــــــــي عـــــــــــام  م،0662هاي ـــــــــــ  ف وباشـــــــــــر عمم
لينتقــــــــــل ب ـــــــــد  لــــــــــ   األردنيـــــــــةداخــــــــــل حـــــــــرام مستشــــــــــفى ال ام ـــــــــة بتقـــــــــديم خدماتـــــــــ  م 0663

ــــــــــي عــــــــــام  ــــــــــر  5112ف ــــــــــدا مم إلــــــــــى مق ــــــــــ   توســــــــــ ة وي ــــــــــري  ،ال ــــــــــا عمــــــــــى تنفي ال مــــــــــل حالي
 التوســــــــــــــ ةعممــــــــــــــًا بــــــــــــــ ن  ،م5101عــــــــــــــام  لممركــــــــــــــز فــــــــــــــي ب ــــــــــــــد اضــــــــــــــافة أر    ديــــــــــــــد 
لغايـــــــــــا  موا هـــــــــــة التوســـــــــــت فـــــــــــي الحا ـــــــــــة والتطـــــــــــوير، وقـــــــــــد و لـــــــــــ  مطموبـــــــــــة،  أصـــــــــــبح 

ـــــــــي  ـــــــــق وطن ـــــــــق فري ـــــــــ ل  إدار  المركـــــــــز  هـــــــــودًا  ن ـــــــــا  ال مـــــــــل وخم ـــــــــر ب ، وم سســـــــــة محت
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ــــــــــــًة لمنــــــــــــاس  لمتــــــــــــداوي والشــــــــــــفاء وا ــــــــــــراء الفحوصــــــــــــا   ال مــــــــــــل، مــــــــــــا   ــــــــــــل المركــــــــــــز قبم
 .الدقيقة، دونما وساطا ، هنا  احترم عال لمدور والنظام والنظافة

كــــــــــــز الــــــــــــوطني لمســــــــــــكري والغــــــــــــدد الصــــــــــــم والوارثــــــــــــة م سســــــــــــة وطنيــــــــــــة المر كمـــــــــــا بــــــــــــي ن أن 
ـــــــــــوم والتكنولو يـــــــــــا، يـــــــــــدير شـــــــــــ ونها م مـــــــــــس مكـــــــــــون مـــــــــــن  تاب ـــــــــــة لمم مـــــــــــس األعمـــــــــــى لم م

وًا بر اســـــــــة ر ـــــــــيس ي ينـــــــــ  صـــــــــاح  الســـــــــمو الممكـــــــــي األميـــــــــر الحســـــــــن ضـــــــــث ثـــــــــة عشـــــــــر  ع
ـــــــــوم والتكنولو يـــــــــا وعضـــــــــوية كـــــــــل مـــــــــن أمـــــــــين  ـــــــــيس الم مـــــــــس األعمـــــــــى لم م ـــــــــن طـــــــــ ل ر  ب

ــــــــــــاالصــــــــــــحة، أمــــــــــــين عــــــــــــام الم مــــــــــــس  عــــــــــــام وزار  ــــــــــــوم والتكنولو ي ، مــــــــــــدير الخــــــــــــدما  لم م
الطبيــــــــــــة الممكيــــــــــــة، عمــــــــــــداء كميــــــــــــة الطـــــــــــــ  فــــــــــــي ال ام ــــــــــــة األردنيــــــــــــة و ام ــــــــــــة ال مـــــــــــــوم 
ــــــــــــــ  وال ام ــــــــــــــة الهاشــــــــــــــمية و ام ــــــــــــــة اليرمــــــــــــــو ، و ام ــــــــــــــة  والتكنولو يــــــــــــــا، و ام ــــــــــــــة م ت
 البمقــــــــــــــاء التطبيقيــــــــــــــة، ور ــــــــــــــيس  م يــــــــــــــة ال نايــــــــــــــة بالســــــــــــــكري، وممثمــــــــــــــين مــــــــــــــن القطــــــــــــــاع

 الخاص، ونا   ر يس المركز.

اقتـــــــــرا  تنظـــــــــيم متكامـــــــــل لمرعايـــــــــة أ. بمـــــــــا يمـــــــــي: ب نهـــــــــا تتمثـــــــــل المــركـــــــــــز   ولخـــــــــص أهـــــــــدا
الصــــــــــــحية المتخصصــــــــــــة ألمــــــــــــرا  الســــــــــــكري والغــــــــــــدد الصــــــــــــم والوراثــــــــــــة فــــــــــــي القطــــــــــــاعين 
ال ــــــــــام والخــــــــــاص بالت ــــــــــاون مـــــــــــت الم سســــــــــا  الطبيــــــــــة ال امـــــــــــة والخاصــــــــــة فــــــــــي المممكـــــــــــة 

ــــــــــة الهاشــــــــــمية. ــــــــــت  .  األردني ــــــــــى رف ــــــــــة عم الت ــــــــــاون مــــــــــت القطاعــــــــــا  واأل هــــــــــز   ا  ال  ق
إ ـــــــــــــراء ج.  مســـــــــــــتوى الرعايـــــــــــــة الطبيـــــــــــــة ألمـــــــــــــرا  الســـــــــــــكري والغـــــــــــــدد الصـــــــــــــم والوراثـــــــــــــة.

البحـــــــــــــول والدراســـــــــــــا  ال مميـــــــــــــة لتحديـــــــــــــد أســـــــــــــبا  األمـــــــــــــرا  المشـــــــــــــمولة ب حكـــــــــــــام هـــــــــــــ ا 
ــــــــــي المممكــــــــــة بهــــــــــد  الحــــــــــد مــــــــــن  ــــــــــى طــــــــــرق انتشــــــــــارها ف النظــــــــــام وع  هــــــــــا والت ــــــــــر  عم

الت ـــــــــاون مـــــــــت المراكـــــــــز  د. برنـــــــــامم وطنـــــــــي شـــــــــامل. ضـــــــــمنميـــــــــل مضـــــــــاعفاتها ت ثيرهـــــــــا وتق
ـــــــــــــت البحـــــــــــــول  ـــــــــــــى  مي ـــــــــــــي هـــــــــــــ ا الم ـــــــــــــال بهـــــــــــــد  ا طـــــــــــــ ع عم ـــــــــــــة ف والم اهـــــــــــــد ال امم
ــــــــــــــــة. ــــــــــــــــة والدولي ــــــــــــــــة وال ربي ــــــــــــــــدوا  المحمي         والمســــــــــــــــت دا  مــــــــــــــــن خــــــــــــــــ ل المــــــــــــــــ تمرا  والن

ــــــــــــــــة ب هــــــــــــــــدا  ه.  ــــــــــــــــا   ا  ال  ق ــــــــــــــــق البحــــــــــــــــول والدراســــــــــــــــا  والم مومــــــــــــــــا  والبيان توثي
هـــــــــــ ا  فـــــــــــي ي المســـــــــــتمر ل ختصاصـــــــــــيين وال ـــــــــــاممينتشـــــــــــ يت الت مـــــــــــيم الطبـــــــــــ. و المركـــــــــــز.

 يت التثقيــــــــــ  الصـــــــــــحي تشـــــــــــ. ز الم ــــــــــال لموصــــــــــول إلـــــــــــى المســــــــــتوى المهنـــــــــــي المطمــــــــــو .
 والمواطنين لتحديد النمو ج األمثل لمت امل مت ه ا المر . لممرضى و ويهم
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رســـــــــالت  فـــــــــي م ـــــــــا   ال ـــــــــ ج والتـــــــــدري  والت هيـــــــــل يـــــــــ دي المركـــــــــز كمـــــــــا أشـــــــــار إلـــــــــى أن 
والبحــــــــل ال ممــــــــي فــــــــي إطـــــــــار مكافحــــــــة أمــــــــرا  الســــــــكري والغـــــــــدد الصــــــــماء والوراثــــــــة كمـــــــــا 

يقـــــــــــدم دورا  تدريبيـــــــــــة متخصصـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــ ا  أكـــــــــــاديمييحتـــــــــــوي المركـــــــــــز عمـــــــــــى م هـــــــــــد 
 .الم ال

الســــــــــــــــكري   يقــــــــــــــــوم المركــــــــــــــــز بتقــــــــــــــــديم خدمــــــــــــــــة ع  يــــــــــــــــة متكاممــــــــــــــــة لم نايــــــــــــــــة بمــــــــــــــــر و 
والغـــــــــــــدد الصـــــــــــــم وفـــــــــــــق القـــــــــــــيم المتمثمـــــــــــــة فـــــــــــــي التركيـــــــــــــز عمـــــــــــــى المـــــــــــــري  ومضـــــــــــــاعفات  

ـــــــــة  ـــــــــل المســـــــــاوا  وال ـــــــــود  حســـــــــ  الم ـــــــــايير ال المي ـــــــــ  صـــــــــحيًا ضـــــــــمن منظومـــــــــة تكف ورعايت
والمحميــــــــــة التــــــــــي ي كــــــــــد عميهــــــــــا قــــــــــانون الــــــــــب د وعرفهــــــــــا والدســــــــــتور الطبــــــــــي الم مــــــــــول بــــــــــ  

ــــــــ ي يحمــــــــل فــــــــي ــــــــى مســــــــتوى المممكــــــــة ال هــــــــ    فــــــــي األردن، كمــــــــا ي ــــــــد المركــــــــز الوحيــــــــد عم
 الم ا   م تم ة تح  سق  واحد.

يـــــــــوفر المركـــــــــز مرفقــــــــــا كـــــــــام  لمخـــــــــدما  مــــــــــن خـــــــــ ل فريـــــــــق طبــــــــــي متكامـــــــــل وعيــــــــــادا  و 
متخصصــــــــــــــة فــــــــــــــي الســــــــــــــكري والغــــــــــــــدد الصــــــــــــــم والوراثــــــــــــــة واألمــــــــــــــرا  المصــــــــــــــاحبة لهــــــــــــــا 

متطـــــــــــور  تشـــــــــــمل عمـــــــــــى مختبـــــــــــرا  طبيـــــــــــة متخصصـــــــــــة بـــــــــــاألمرا  التنفســـــــــــية ومختبـــــــــــرا  
 وأمرا  القم  وغيرها.

ــــــــــــدم الســــــــــــكرية وقســــــــــــم خــــــــــــاص كمــــــــــــا يخصــــــــــــص الم ــــــــــــة بالق ــــــــــــاد  متطــــــــــــور  لم ناي ركــــــــــــز عي
ـــــــــــــى ـــــــــــــووي هـــــــــــــ ا وبا ضـــــــــــــافة إل ـــــــــــــة  لألشـــــــــــــ ة التشخيصـــــــــــــية والطـــــــــــــ  الن خـــــــــــــدماتنا التغ وي

 والتثقيفية المميز  في م ال السكري وع   .

صــــــــــــباحًا  1::4يبـــــــــــدأ ال مـــــــــــل فـــــــــــي المركـــــــــــز باســــــــــــتقبال المرضـــــــــــى فـــــــــــي تمـــــــــــام الســـــــــــاعة 
عصـــــــــــرًا طيمـــــــــــة أيـــــــــــام األســـــــــــبوع باســـــــــــتثناء يـــــــــــوم ال م ـــــــــــة وأيـــــــــــام  1:::وينتهـــــــــــي الســـــــــــاعة 

ال طـــــــــل الرســـــــــمية، وهنــــــــــا أكـــــــــد م ــــــــــالي أ. د. كامـــــــــل ال  مـــــــــوني أن بدايــــــــــة تقـــــــــديم الخدمــــــــــة 
 صباحًا. 1::4في تمام الساعة تتم  لممرضى والمرا  ين 

يــــــــــتم الت اقــــــــــد مــــــــــت أطبــــــــــاء مستشــــــــــفى ال ام ــــــــــة األردنيــــــــــة، وأطبــــــــــاء مستشــــــــــفيا  القطــــــــــاع و 
 فــــــــــــــي م ــــــــــــــال التخصصــــــــــــــا  التاليــــــــــــــة: القمــــــــــــــ ، وال يــــــــــــــونلتقــــــــــــــديم لخــــــــــــــدما  الخــــــــــــــاص 

 .وب   التخصصا  األخرى
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بهـــــــــد  تقـــــــــديم الخدمـــــــــة الطبيـــــــــة المميـــــــــز  والســـــــــري ة مـــــــــت الحـــــــــرص عمـــــــــى مشـــــــــاركة  ميـــــــــت 
ـــــــــــــ ـــــــــــــة التطـــــــــــــوير االمرضـــــــــــــى والمـــــــــــــرا  ين ف لمســـــــــــــتمر  لممركـــــــــــــز، وي ـــــــــــــري عمـــــــــــــل ي عممي

 مـــــــــــن خـــــــــــ ل مرا  ـــــــــــي عيـــــــــــادا  المركـــــــــــز الـــــــــــوطني لمســـــــــــكريمرضـــــــــــى و  راءآلاســـــــــــتط ع 
ـــــــــة ـــــــــيم الخـــــــــدما اســـــــــتبيان  ت ب  ـــــــــ  بشـــــــــكل  تقي ـــــــــل المركـــــــــز لمرا  ي  يمكـــــــــنالمقدمـــــــــة مـــــــــن قب
ــــــــى المســــــــتوى المــــــــ مول. عممــــــــًا ب نــــــــ  تــــــــم اعــــــــداد ن عمــــــــى المركــــــــز يالقــــــــا م مــــــــن الوصــــــــول إل

ــــــــ  واعتمــــــــاد  مــــــــن  ــــــــا الم مومــــــــا ، كمــــــــا تمــــــــ  مرا  ت ــــــــر  تكنولو ي ــــــــل دا  ا ســــــــتبيان مــــــــن قب
ـــــــــة قبـــــــــل  ـــــــــى أســـــــــ مة محـــــــــدد  لقيـــــــــاس نوعي الم نـــــــــة ال ميـــــــــا لم ـــــــــود ، ويحتـــــــــوي ا ســـــــــتبيان عم

 الخدما  المقدمة في المركز، ورضى المرا  ين الكمي. 

حصـــــــــــا يا  عينـــــــــــة تقيـــــــــــيم المركـــــــــــز الـــــــــــوطني لمســـــــــــكري والغـــــــــــدد  وبـــــــــــالر وع إلـــــــــــى نتـــــــــــا م وان
( مرا ـــــــــت، فـــــــــي الفتـــــــــر  الزمنيـــــــــة الواق ـــــــــة مـــــــــا بـــــــــين 0011الصـــــــــم والوراثـــــــــة البـــــــــال  عـــــــــددها  

ـــــــــــــــــــــــــين أن 5105 أولم وشـــــــــــــــــــــــــهر تشـــــــــــــــــــــــــرين 5105شـــــــــــــــــــــــــهر     % مـــــــــــــــــــــــــن 42.5م. تب
وبــــــــــاقي وزار  الصــــــــــحة، مــــــــــن قبــــــــــل  نمـــــــــ منيالالمســـــــــت يبين لت ب ــــــــــة ا ســــــــــتبيان كــــــــــانوا مــــــــــن 

%، أمــــــــــا المــــــــــرا  ين عمــــــــــى نفقــــــــــتهم الخاصــــــــــة فقــــــــــد 51.0نســــــــــبة  مــــــــــا يشــــــــــكمونالمــــــــــ منين 
عيــــــــــادا  الســــــــــكري والغـــــــــــدد الصــــــــــم مـــــــــــا % تقريبـــــــــــًا. وشــــــــــكل مرا  ـــــــــــو 1.0شــــــــــكموا نســــــــــبة 

أمــــــــــا عــــــــــن مــــــــــدى رضــــــــــى المــــــــــرا  ين عمــــــــــى واقــــــــــت  % مــــــــــن ا مــــــــــالي ال ينــــــــــة.44نســــــــــبت  
والغــــــــــدد الصــــــــــماء  لمرضــــــــــى الســــــــــكريالصــــــــــحية وال   يــــــــــة والوقا يــــــــــة المقدمــــــــــة الخــــــــــدما  

ـــــــــــوطني لمســـــــــــكري والغـــــــــــدد الصـــــــــــماء  والوراثـــــــــــة والتـــــــــــي تـــــــــــم تقيمهـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــل المركـــــــــــز ال
 (.0والوراثة أنظر المرفق ممحق رقم  

ــــــــــى  ــــــــــوني عم ــــــــــ مين الصــــــــــحي أكــــــــــد م ــــــــــالي أ. د. كامــــــــــل ال  م ــــــــــق بموضــــــــــوع الت فيمــــــــــا يت م
أن أنــــــــ  لــــــــيس بــــــــ  عدالــــــــة، متســــــــا ً  هــــــــل ي قــــــــل أن يــــــــتم م ال ــــــــة طفــــــــل مصــــــــا  بمــــــــر  

الســــــــــكريه وأضــــــــــا  أنــــــــــ   بــــــــــد أن   م انــــــــــا و  يــــــــــ من طفــــــــــل مصــــــــــا  بمــــــــــر  الســــــــــرطان
ولــــــــــيس المــــــــــر ، و لــــــــــ  لتحقيــــــــــق  أو الشــــــــــخص يكــــــــــون التــــــــــ مين عمــــــــــى أســــــــــاس ا نســــــــــان

 ال دالة.



5 
 

ــــــــــوطني وتشــــــــــير  ــــــــــاد ومرا  ــــــــــي المركــــــــــز ال ــــــــــى أن مرضــــــــــى الســــــــــكري بازدي ا حصــــــــــا يا  إل
ــــــــــــــوطني مــــــــــــــن   ــــــــــــــى  211بازديــــــــــــــاد إ  يتــــــــــــــراو  عــــــــــــــدد المــــــــــــــرا  ين لممركــــــــــــــز ال ( 311( إل

 مرا  ًا يوميًا. 

ــــــــ مين األفــــــــراد  ــــــــتم ت نمــــــــا ي ــــــــة  وان ــــــــراد بصــــــــور  فردي ــــــــ مين األف ــــــــول ت بشــــــــكل عــــــــام   ي ــــــــوز قب
ــــــــــــا  م هــــــــــــم بمو ــــــــــــ   ل ال ام ــــــــــــا  والشــــــــــــركا  والم سســــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــ ــــــــــــا  ،اتفاقي ووفق

لشـــــــــــروط واحـــــــــــد  وموحـــــــــــد  ل ميـــــــــــت ال هـــــــــــا . عممـــــــــــا بـــــــــــ ن أغمبيـــــــــــة مرضـــــــــــى ومرا  ـــــــــــي 
مـــــــــــن مـــــــــــوظفي وزار  الصـــــــــــحة هـــــــــــم المركـــــــــــز الـــــــــــوطني لمســـــــــــكري والغـــــــــــدد الصـــــــــــم والوراثـــــــــــة 

 والشركا  كالفوسفا  والبوتاسيوم. وال ام ا  الحكومية

المركددددددز الددددددوطني اسددددددتطء  اراء ضعددددددع مر دددددد  ومراجعددددددي الفريددددددئ الزا ددددددر  اسددددددتطا و 
عمدددددددد  النحددددددددو وشددددددددكوا   وجدددددددداءت مءح دددددددداته  لمسددددددددكري والغدددددددددد الصدددددددد  والوراثددددددددة 

 التالي:
ــــــــد مــــــــن المــــــــرا  ين  .0 ــــــــدواء لهــــــــماشــــــــتكى ال دي ــــــــة صــــــــر  ال ــــــــام مــــــــن  لي ــــــــدهم الت ، وتقي

عـــــــــدم األخـــــــــ  ب ـــــــــين ا عتبـــــــــار الحـــــــــا   الخاصـــــــــة  ،الـــــــــدواء فـــــــــي مواعيـــــــــد صـــــــــر 
 .عمى سبيل المثال   الحصر حا   السفر

اشـــــــــــــتكى المـــــــــــــرا  ين مـــــــــــــن طـــــــــــــول أمـــــــــــــد المواعيـــــــــــــد خاصـــــــــــــة مواعيـــــــــــــد مرضـــــــــــــى  .5
 ال يون. 

اشــــــــــتكى المرضــــــــــى والمــــــــــرا  ين مــــــــــن ا كتظــــــــــاظ عنــــــــــد قســــــــــم المحاســــــــــبة وتســــــــــ ير   .:
 الدواء.

ـــــــــــى  ويهـــــــــــم مـــــــــــن احتكـــــــــــار تقـــــــــــديم  .1 اشـــــــــــتكى المرضـــــــــــى والمـــــــــــرا  ين با ضـــــــــــافة ال
ـــــــــــي  ـــــــــــة ف ـــــــــــوطني لمســـــــــــكري والغـــــــــــدد الصـــــــــــم والوراث ـــــــــــل المركـــــــــــز ال الخدمـــــــــــة مـــــــــــن قب

 لـــــــــديهمعمـــــــــان األمـــــــــر الـــــــــ ي يســـــــــب  مشـــــــــقة ويرفـــــــــت مـــــــــن نســـــــــبة األلـــــــــم  ال اصـــــــــمة
 نتي ة تكبدهم عناء السفر من مختم  محافظا  المممكة إلى عمان.

اشـــــــــتكى ال ديـــــــــد مـــــــــن المرضـــــــــى والمـــــــــرا  ين و ويهـــــــــم مـــــــــن ضـــــــــيق مســـــــــاحة قاعـــــــــة  .2
ــــــــة  ــــــــ ن الغالبي ــــــــت المــــــــرا  ين عممــــــــا ب ــــــــى اســــــــتي ا   مي ــــــــدرتها عم ا نتظــــــــار وعــــــــدم ق
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 وي اعاقـــــــــة مـــــــــن  مـــــــــن هـــــــــم مـــــــــن كبـــــــــار الســـــــــن ومـــــــــنهم ال ظمـــــــــى مـــــــــن المـــــــــرا  ين
 مستخدمي الكراسي المتحركة.

 وي ا عاقـــــــــــــة مـــــــــــــن عـــــــــــــدم الســـــــــــــما  لهـــــــــــــم مـــــــــــــن شـــــــــــــخاص ب ـــــــــــــ  األاشـــــــــــــتكى  .3
 باستخدام المواق  الخاصة بالمركز.

، ضــــــــــــرور   ال مــــــــــــل عمــــــــــــى زيــــــــــــاد  عــــــــــــدد مواقــــــــــــ  الســــــــــــيارا طمــــــــــــ  المــــــــــــرا  ين  .4
واعطـــــــــــــــــا هم ومراعـــــــــــــــــا  حـــــــــــــــــا   األشـــــــــــــــــخاص  وي ا عاقـــــــــــــــــة وكبـــــــــــــــــار الســـــــــــــــــن 

 .األولوية

 توصيات الفريئ الزا ر: ثالثًا:

فــــــــــي  لســـــــــكري والغـــــــــدد الصـــــــــماء والوراثـــــــــةاعيـــــــــادا  لرفـــــــــت كفـــــــــاء  وزار  الصـــــــــحة  مخاطبـــــــــة
فـــــــــــــي المحافظـــــــــــــا  لمقيـــــــــــــام  لهـــــــــــــاالمستشـــــــــــــفيا  الحكوميـــــــــــــة والمركـــــــــــــز الصـــــــــــــحية التاب ـــــــــــــة 

 ان.عم  م اصمة بوا بها عمى أكمل و   ووق  عممية التحويل ل

 
 
 

 أعدت المح ر
 

 من  أضو سل


