
 الجامعة األردنية/كلية الطب

 2014/2015الجذول الذراسً للفصل  الثانً 

 البىلً التناسلًجهاز ال/  طبلثةالسنة الثا

   

 التاسعاألسبىع  3-29االحذ  3-30األثنين  3-30الثالثاء  4-1األربعاء  4-2الخميس 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
4فسٍٕنٕجً    

Tubular Function of 

kidney II 
ٌُال شفاقٕج. د  

2يٍكرٔتٍٕنٕجً   

Parasitic infection 
 حساٌ اتٕ انراغة. د

1 يٍكرٔتٍٕنٕجً  

Parasitic infection 
حساٌ اتٕ انراغة. د  

1تاثٕنٕجً   
Testicular tumors 

فاطًّ عثٍذاخ. د  

8-9  

(7)قاعة   

 (2)أَسجح  
Kidney 
 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (1)اَسجح 
Kidney  

 
 فرج انثسطايً. د.أ

 (2)تشرٌح 
Kidney 

 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (1)تشرٌح 
Kidney 

 فرج انثسطايً . د.أ
 

9-10  

 

(7)قاعة    

  
  2-عًهً

 تشرٌح
 

 

 

 

(أ-2)عًهً /طة يجتًع 1-عًهً   
 تشرٌح

(أ-1)عًهً /طة يجتًع  10-11  

  

 
 (3)فسٍٕنٕجً 

Tubular Function I 
ٌُال شفاقٕج. د  

 
(8)انقاعّ   

 
 (1)فسٍٕنٕجً 

Functional Anatomy Of 

Kidney  
 ٌُال شفاقٕج. د

 
 (8)انقاعّ 

11-12 

( 8)القاعة   

 

 

 

 

 ٔتائٍاخ ٔاحصاء 
(7)انقاعّ   

 (2)فسٍٕنٕجً 
Assessment/Renal 

Function 
ٌُال شفاقٕج. د  

(7)انقاعّ   

 ٔتائٍاخ ٔاحصاء
(7)انقاعّ   

12-1  

(7)القاعه   

 

1عًهً  تشرٌح ------ (ب-2)عًهً /طة يجتًع    تشرٌح2-عًهً ----
 

2-1  (ب-1)عًهً /طة يجتًع----  

   2-3  

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 (2)أَسجح  
Kidney 
 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (1)اَسجح 
Kidney  

 
 فرج انثسطايً. د.أ

 (2)تشرٌح 
Kidney 

 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (1)تشرٌح 
Kidney 

 فرج انثسطايً . د.أ
 

8-9  

 

(8)القاعة   

4فسٍٕنٕجً    
Tubular Function 

of kidney II 
ٌُال شفاقٕج. د  

2يٍكرٔتٍٕنٕجً   

Parasitic infection 
 حساٌ اتٕ انراغة. د

1 يٍكرٔتٍٕنٕجً  

Parasitic infection 
حساٌ اتٕ انراغة. د  

1تاثٕنٕجً   
Testicular tumors 

فاطًّ عثٍذاخ. د  

9-10  

 

(8)القاعة   

-4)عًهً /طة يجتًع  

(أ -- 
4-عًهً   

 
 تشرٌح

 

(أ-3)عًهً /طة يجتًع  تشرٌح 3-عًهً ---
 

10-11  

   11-12  

 

(8)القاعة   

 (3)فسٍٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء 
Tubular Function I 

ٌُال شفاقٕج. د  
 

 (1)فسٍٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء
Functional Anatomy Of 

Kidney  
 ٌُال شفاقٕج. د

 

12-1  

 

(8)القاعة   

(ب-4)عًهً /طة يجتًع    تشرٌح3-عًهً 
 

(ب-3)عًهً /طة يجتًع   تشرٌح4-عًهً  
 

 1-2  

   2-3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجامعة األردنية

 2014/2015الجذول الذراسً للفصل  الثانً 

 الجهاز البىلً التناسلً/  طبلثةالسنة الثا

   

األحذ   6/4اإلثٍٍُ  7/4انثالثاء  8/4األرتعاء  9/4انخًٍس 

5/4 /
 االسبىع العاشر

 انشعثح األٔنى
  3تاثٕنٕجً 

Glomerular 
 diseases-2 

 فاطًّ عثٍذاخ.د
 

 

 2تاثٕنٕجً 
Glomerular 
diseases-1 

فاطًّ عثٍذاخ.د  
 

 (7)فسٍٕنٕجً 
Concentration & 
Dilution of Urine 

 ٌُال شفاقٕج. د
 

 (6)سٍٕنٕجً ف
Concen/Dilution 

Of Urine-II 
 ٌُال شفاقٕج. د

 

PBL-1 

Renal 

 رَذِ. د

8-9  

(7)قاعة   

 (6)تشرٌح 
Male 

Reproductive 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (3)أَسجح 
Ureter/ 

Bladder/Breast 
 فرج انثسطايً. د.أ

 (5)تشرٌح 
Male Reproductive 

  فرج انثسطايً. د.أ

 (4)تشرٌح 
Urethra 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (3)تشرٌح  
Ureter &U- Bladder 

فرج انثسطايً, د.أ  

9-10  

 

(7)قاعة    

  

  2-عًهً

 تشرٌح

 

 

(أ-2)عًهً /طة يجتًع 1عًهً    

 تشرٌح

(أ-1)عًهً /طة يجتًع  10-11  
   

 

 

 (5)فسٍٕنٕجً 
Tubular Function III 

  ٌُال شفاقٕج. د
 

 (8)القاعه 

(8)القاعة 11-12  

 

 

 (8) فسٍٕنٕجً 
Acid – Base 
Balance I  

ٌُال شفاقٕج. د  

(8)انقاعّ   

 ٔتائٍاخ ٔاحصاء 

(7)انقاعّ   

 ٔتاءٌاخ ٔاحصاء 
(7)القاعه   

12-1  

 

(7)القاعه   

1عًهً  تشرٌح ------ (ب-2)عًهً /طة يجتًع    تشرٌح2ي عًم ----
 

2-1  (ب-1)عًهً /طة يجتًع----  
   2-3  



الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 (6)تشرٌح 
Male 

Reproductive 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (3)أَسجح 
Ureter/ 

Bladder/Breast 
 فرج انثسطايً. د.أ

 (5)تشرٌح 
Male Reproductive 

  فرج انثسطايً. د.أ

 (4)تشرٌح 
Urethra 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (3)تشرٌح  
Ureter &U- Bladder 

فرج انثسطايً, د.أ  

8-9  

 

(8)القاعة   

   4 تاثٕنٕجً
Acute tubular 

necrosis 
 فاطًّ عثٍذاخ.د

 

 2تاثٕنٕجً 
Glomerular 
diseases-1 

فاطًّ عثٍذاخ.د  
 

 (7)فسٍٕنٕجً 
Concentration & 
Dilution of Urine 

 ٌُال شفاقٕج. د
 

 (6)سٍٕنٕجً ف
Concen/Dilution Of 

Urine-II 
 ٌُال شفاقٕج. د

 

PBL-1 
Renal 

 رَذِ. د

9-10  

 

(8)القاعة   

-4)عًهً /طة يجتًع  

(أ -- 
4-عًهً   

 
 تشرٌح

 

(أ-3)عًهً /طة يجتًع  تشرٌح 3-عًهً ---
 

10-11  

 (8) فسٍٕنٕجً 
Acid – Base 
Balance I  

ٌُال شفاقٕج. د  
 

  3تاثٕنٕجً 
Glomerular 
 diseases-2 

 فاطًّ عثٍذاخ.د
 

 

 11-12  

 

(8)القاعة   

  ٔتائٍاخ ٔاحصاء 

 

 (5)فسٍٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء
Tubular Function III 

  ٌُال شفاقٕج. د
 

 

12-1  

 

(8)القاعة   

-4)عًهً /طة يجتًع 

(ب  

 تشرٌح 3-عًهً

 

(ب-3)عًهً /طة يجتًع   تشرٌح4عًهً  

 
 1-2  

   2-3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجامعة األردنية

 2014/2015الجذول الذراسً للفصل  الثانً 

 2لجهاز العصبً ا/  طبلثةالسنة الثا
   

 الحادي عشر األسبىع  4-12األحذ  4-13 4-14انثالثاء  4-15األرتعاء  16/4انخًٍس 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 9تاثٕنٕجً 

Breast diseases 
 8تاثٕنٕجً 

Renal tumors 
 فاطًّ عثٍذاخ.د

 6 تاتٕنٕجً
Tubulointerstitial 

disease 
 فاطًّ عثٍذاخ.د

 5تاثٕنٕجً 
Acute tubular 

necrosis 
 فاطًّ عثٍذاخ . د

 

 4تاثٕنٕجً  
Glomerular disease-3 

 فاطًّ عثٍذاخ . د
 

8-9 

(7)قاعة   

 (7)أَسجح 
Male reproductive 

system 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (6) أَسجح 
Female Reproductive 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (5)أَسجح 
Female reproductive 

system 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (8)تشرٌح 
Female 

Reproductive 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (7)تشرٌح 
Female Reproductive 

فرج انثسطايً. د.أ  

9-10  

 
(7)قاعة    

  
  2-عًهً

 تشرٌح
 

  تاثٕنٕج1ًعًهً 

 

(أ-2)عًهً /طة يجتًع 1-يعًم   
 تشرٌح

(أ-1)عًهً /طة يجتًع  10-11  

10تاثٕنٕجً   
Breast Tumors 

  ٍْاو عٕض. د
(8)انقاعّ   
 

 7     تاثٕنٕجً
Cystic diseases 
and renal stones 

فاطًّ عثٍذاخ.د  
(8)نقاعّ   

 9فسٍٕنٕجً  
Acid – Base Balance II  

 ٌُال شفاقٕج. د
 

 (8)انقاعّ 

(8)القاعة 11-12  

 

 

 

 

 وبائيات واحصاء 

(7)انقاعّ   

 10فسٍٕنٕجً 
Acid – Base 
Balance II  

ٌُال شفاقٕج. د  

 ٔتاءٌاخ ٔاحصاء
(7)انقاعّ   

12-1  

(7)انقاعّ   

 

1عًهً  تشرٌح ------  

  تاثٕنٕج2ًعًهً 

(ب-2)عًهً /طة يجتًع   تشرٌح2نً عى ----
 

 2-1  (ب-1)عًهً /طة يجتًع----
   2-3 

الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   األسبىع السادس



 (7)أَسجح 
Female 

Reproductive 
فرج انثسطايً. د.أ  

 (6) أَسجح 
Female 

Reproductive 

 (5)أَسجح 
Male Reproductive 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (8)تشرٌح 
Female Reproductive 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (7)تشرٌح 
Female Reproductive 

فرج انثسطايً. د.أ  

8-9  

 
(8)القاعة   

 9تاثٕنٕجً 
Breast 

diseases 
 فاطًّ عثٍذاخ.د

 

 8تاثٕنٕجً 
Renal tumors 

 فاطًّ عثٍذاخ.د

 7     تاثٕنٕجً
Cystic diseases and 

renal stones 
 فاطًّ عثٍذاخ.د

 6 تاتٕنٕجً
Tubulointerstitial disease 

 فاطًّ عثٍذاخ.د

 5تاثٕنٕجً 
Acute tubular necrosis 

 فاطًّ عثٍذاخ . د
 

9-10  

 
(8)القاعة   

-4)عًهً /طة يجتًع  

(أ -- 
4-عًهً   

 
 تشرٌح

  تاثٕنٕج3ًعًهً 

(أ-3)عًهً /طة يجتًع  تشرٌح 3-عًهً ---
 

10-11  

 10فسٍٕنٕجً   
Acid – Base Balance I  

 ٌُال شفاقٕج. د
 

11-12  

 
(8)القاعة   

10تاثٕنٕجً   
Breast tumors 

 ٍْاو عٕض. د

 9فسٍٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء  ٔتائٍاخ ٔاحصاء
Acid – Base Balance II  

 ٌُال شفاقٕج. د
 

 

12-1  

 
(8)القاعة   

(ب-4)عًهً /طة يجتًع    تشرٌح3-عًهً 

  تاثٕنٕج4ًعًهً 

(ب-3)عًهً /طة يجتًع   تشرٌح4-عًهً  
 

 1-2  

   2-3  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 األردنيةالجامعه  

 2014/2015الجذول الذراسً للفصل  الثانً 

 ألجهاز البىلً التناسلً/  طبلثةالسنة الثا

   

 الثانً عشراألسبىع  19/4األحذ  20/4اإلثٍٍُ  21/4انثالثاء  22/4األرتعاء  23/4الخميس 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 4 يٍكرٔتٍٕنٕجً   

Viral infections of 
UGT 

 3يٍكرٔتٍٕنٕجً
Viral infections of UGT 

8-9 

(7)قاعة   

Anatomy 16 

Pathology 10 

Physiology 10 

Pharmacology 2 

Microbiology 2 

PBL -1 

 (10)تشرٌح  عطهح نهًتحاٌ 
Renal Embryology 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (9)تشرٌح 
Renal Embryology 

فرج انثسطايً. د.أ  

9-10  

 
(7)قاعة    

     10-11  

1ادٌٔح     
Diuretics-1 

د سٍٓم انزيٍهً.ا  
8القاعه   

(8)القاعة 11-12  

 

2أدٌّٔ      
Diuretics-2 

د سٍٓم انزيٍهً. ا  

7القاعه   

 
 ٔتائٍاخ جاحصاء

7القاعه   

12-1  

      

    

  الشعبة الثانيه

 (10)تشرٌح    
Renal Embryology 

فرج انثسطايً. د.أ  

 (9)تشرٌح 
Renal Embryology 

فرج انثسطايً. د.أ  

8-9 

 



 4 يٍكرٔتٍٕنٕجً   
Viral infections of UGT 

 3يٍكرٔتٍٕنٕجً
Viral infections of UGT 

9-10  

 

      

 
10-11  

2أدٌّٔ     
Diuretics-2 

 د سٍٓم انزيٍهً. ا

11-12  

 

(8)القاعة   

   

 

1ادٌّٔ  ٔتائٍاخ ٔاحصاء  
Diuretics-1 

 د سٍٓم انزيٍهً.ا

12-1  

 

(8)القاعة   

      1-2  

   2-3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الجامعة األردنية/

/ 2014الجذول الذراسً للفصل  الثانً 

 ألجهاز البىلً التناسلً/  طبلثة السنة الثا2015
  

  الثالث عشراألسبىع  4-26األحذ  4-27األثنين  4-28الثالثاء  4-29األربعاء  4-30الخميس 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 

13تاثٕنٕجً   
Diseases of the 

endometrium 
َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د  

 14فسٍٕنٕجً      
Female Hormones 

 د سهٍى نخرٌشا.            أ
 

13فسٍٕنٕجً              
Androgens 

 د سهٍى نخرٌشا.            أ
 

13 

12فسٍٕنٕجً   
Oogenesis 

د سهٍى انخرٌشا.ا  
 

11فسٍٕنٕجً   

Spermatogenesis 

 د سهٍى نخرٌشا.            أ
 

8-9 

(7)قاعة   

 4ادٌّٔ  
Antifungal 

Agents 
 سٍٓم انزيٍهً. د. ا

7يٍكرٔتٍٕنٕجً   
Sexual disease 

د عاصى انشٓاتً.ا  

 6يٍكرٔتٍٕنٕجً 
Candidal infection 

د عاصى انشٓاتً.ا  

 (12)تشرٌح 
F Reprod 

Embryology  
فرج انثسطايً. د.أ  

 (11)تشرٌح 
M Reprod Embryology  

فرج انثسطايً. د.أ  

9-10  

 
(7)قاعة    

  

  2-عًهً

 تشرٌح

 

(أ-2)عًهً /طة يجتًع 2عًهً    

 تشرٌح

(أ-1)عًهً /طة يجتًع  10-11  

12تاثٕنٕجً    

Diseases of the cervix 

َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د  

8القاعه   

 3ادٌّٔ 

Diuretics-3 

 د سٍٓم انزيٍهً.ا

 8القاعه 

(8)القاعة 11-12  

 

 

 

 

PBL- 

GYN           
(7)انقاعّ   

 

 ٔتائٍاخ ٔاحصاء

(7)انقاعّ   
 5يٍكرٔتٍٕنٕجً 

UTI 

 د عاصى انشٓاتً.ا

 (7)انقاعّ           

 ٔتاءٌاخ ٔاحصاء
(7)انقاعّ   

12-1  

 

(7)نقاعّ ا  

1عًهً  تشرٌح ------ (ب-2)عًهً /طة يجتًع    تشرٌح1ي عًم ----
 

 2-1  (ب-1)عًهً /طة يجتًع----
   2-3 



الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة الـثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

 4ادٌّٔ  
Antifungal 

Agents 
سٍٓم . د. ا

 انزيٍهً

7يٍكرٔتٍٕنٕجً   
Sexual disease 

د عاصى انشٓاتً.ا  

 6يٍكرٔتٍٕنٕجً 
Candidal infection 

د عاصى انشٓاتً.ا  

 (12)تشرٌح 
F Reprod Embryology  

فرج انثسطايً. د.أ  

 (11)تشرٌح 
M Reprod Embryology  

فرج انثسطايً. د.أ  

8-9  

 

(8)القاعة   

 
13تاثٕنٕجً   

Diseases of the 

endometrium 
َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د  

 14فسٍٕنٕجً      
 د سهٍى نخرٌشا.            أ

 

13فسٍٕنٕجً      
Oogenesis         

 د سهٍى نخرٌشا.            أ
 

 

12فسٍٕنٕجً   
Androgens 

د سهٍى انخرٌشا.ا  
 

11فسٍٕنٕجً   

Spermatogenesis 

 د سهٍى نخرٌشا.            أ
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(8)القاعة   

-4)عًهً /طة يجتًع  

(أ -- 
4-عًهً   

 
 تشرٌح

 

(أ-3)عًهً /طة يجتًع   3-عًهً ---
 

10-11  

 PBL-2 

GYN 

 5يٍكرٔتٍٕنٕجً 
UTI 

 د عاصى انشٓاتً.ا

11-12  

 

(8)القاعة   

12تاثٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء   
Diseases of the cervix 

 َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د

 3ادٌّٔ  ٔتائٍاخ ٔاحصاء
Diuretics-3 

 د سٍٓم انزيٍهً.ا

12-1  

 

(8)القاعة   

(ب-4)عًهً /طة يجتًع    تشرٌح3-عًهً 
 

(ب-3)عًهً /طة يجتًع   تشرٌح3-عًهً  
 

 1-2  

   2-3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجامعة األردنية/كلية الطب

 2014/2015الجذول الذراسً للفصل  الثانً 

 2لجهاز العصبً ا/  طبلثةالسنة الثا
   

 الرابع عشراألسبىع  5-3األحــذ  5-4 االثنين 5-5الثالثاء  5-6االربعاء  5-7الخميس 

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــعبة األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
 18فسٍٕنٕجً  

Puberty and menapase 
 د سهٍى انخرٌشا.أ

 

17فسٍٕنٕجً   

Breast development 
د سهٍى انخرٌشا.أ  

  16فسٍٕنٕجً 
Embryo 

development 
د سهٍى انخرٌشا.أ  

 1 5فسٍٕنٕجً 
Female Hormones 

 د سهٍى انخرٌشا.أ
 

8-9 

(7)قاعة   

 (8)أدٌٔح  
estrogens-Progestins  

د سٍٓم انزيٍهً.ا  

 (7)أدٌٔح 
GnRH, LH, FSH 

د سٍٓم انزيٍهً.ا  

 15تاثٕنٕجً 
Diseases of the 

ovary َسرٌٍ اتٕ.  د  

  شاٍٍْ

 

 

 5ادٌّٔ 
Antifungal Agents- 2 

9-10  

 
(7)قاعة    

  

 

 

 

(أ-2)عًهً /طة يجتًع 1عًهً   
 تشرٌح

  يٍكر2ٔعًهً 

(أ-1)عًهً /طة يجتًع  10-11  

16تاثٕنٕجً    
Ovarian tumors 

َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د  
(8)انقاعّ   

 14تاثٕنٕجً 
Gestaional trophoblastic 

disease 
 َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د

(8)القاعة 11-12  

 

 

 

 

 
Pathology lab 2 

(7) انقاعّ   

 

 

 ٔتائٍاخ ٔاحصاء
(7)انقاعّ   

 (6) أدٌٔح 
Drugs Acting/ 

Uterus 
 د سٍٓم انزيٍهً.ا

 (7)انقاعّ 
 

 ٔتائٍاخ ٔاحصاء
(7)انقاعّ   

(7)انقاعّ   
12-1  

(ب-2)عًهً /طة يجتًع  ------   يٍكر1ٔعًهً  ----

  تشرٌح2عًهً 

 1-2  

   2-3  

الشعبة الثانيه   



 (8)أدٌٔح  
Oestrogens-

Progestins  
د سٍٓم انزيٍهً.ا  

 (7)أدٌٔح 
GnRH, LH, FSH 

د سٍٓم انزيٍهً.ا  

 15تاثٕنٕجً 
Diseases of the ovary 

َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د  

 5ادٌّٔ 
Antifungal agents 2 

8-9  

 18فسٍٕنٕجً  
Puberty and 

menapase 
 د سهٍى انخرٌشا.أ

 

17فسٍٕنٕجً   

Breast development 
د سهٍى انخرٌشا.أ  

  16فسٍٕنٕجً 
Embryo development 

د سهٍى انخرٌشا.أ  

 1 5فسٍٕنٕجً 
Female Hormones 

 د سهٍى انخرٌشا.أ
 

9-10  

-4)عًهً /طة يجتًع  

(أ -- 
 تشرٌح -3عًهً   

 

  يٍكرٔتٍٕنٕج4ً     عًهً 

10-11  

 Pathology lab  (6)أدٌٔح 
Drugs Acting/ Uterus 

 د سٍٓم انزيٍهً.ا

11-12  

 

(8)القاعة   

16تاثٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء   
Ovarian tumors 

 َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د

 14تاثٕنٕجً  ٔتائٍاخ ٔاحصاء
Gestaional trophoblastic 

disease 
 َسرٌٍ اتٕ شاٍٍْ. د

12-1  

 

(8)القاعة   

(ب-4)عًهً /طة يجتًع  (ب-3)عًهً /طة يجتًع   يٍكرٔتٍٕنٕجً 3 -عًهً    
  تشرٌح4عًهً 

 

 1-2  

   2-3  

 
 

 

 

 

 

 


