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الخطــة الدراسيـــة لدرجة الماجستير مشروع إنشاء خطة ماجستير  

 في طب أسنان األطفال
 مسار الرسالة

 
     

 أحكام وشروط عامة أواًل:
 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة  .1
  ي يمكن قبولها في البرنامج:. التخصصات الت2 

ـ درجة دكتور في طب األسنان أو بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسنان                      

 
  شروط خاصة: ثانيا:

 فترة تدريب االمتياز ىيشترط في المتقدم أن يكون قد أنه .1

ية م ن مسسس ات وكلي ات يشترط في المتقدم أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحانات العلوم الطبية األساس  .2
تعترف بها الكلية كامتحان الجزء األول من شهادة الزمالة إلحدى كليات الج راحنن الملكي ة البريطاني ة 

( أو م  ا نوازي    م  ن امتحان  ات محلي  ة أو رالمي  ة معت  رف به  ا وف  ي ح  ال ر  دم MFDSأو األنرلندي  ة  
امتحان ا  للقب ول ورل ى المتق دم اجتي از  اجتياز الطال ب أل  م ن االمتحان ات الم ذكورة أر قه تعق د الكلي ة

 رقمة النجاح التي تحددها الكلية. 

 تتم المفاضلة بنن المتقدمنن للقبول ضمن العدد المقرر وفق التوزيع التالي:  .3

 للتقدنر في شهادة البكالوريوس.  %80 .أ
 لمن اجتاز بنجاح امتحانات العلوم الطبية األساسية من مسسسات وكليات تعترف بها %20 .ب

الكلية كامتحان الجزء األول من شهادة الزمالة إلحدى كليات الجراحنن الملكية البريطانية أو 
 ( أو ما نوازي  من امتحانات محلية أو رالمية معترف بها.MFDSاإلنرلندية  

 / رسالة                  2007م الخطة /             /        /رق



 2 

 :سارة معتمدة موزرة كما نلي 42هذه الخطة من مواد تتكون  ثالثا:
 كما نلي: مدة( سارة معت27قائمة المواد اإلجبارية   (أ

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 نظري 
 متطلب سابق   عملي 

  سريري  مختبر 
 - 6 3 2 5 1 طب أسنان األطفال 1303765

 1303765 9 - 1 4 2 طب أسنان األطفال 1303766

 1303766 9 - 1 4 3 طب أسنان األطفال 1303767

 1303767 9 - 1 4 4 طب أسنان األطفال 1303768

 1303768 9 - - 3 1السرير   طب أسنان األطفال 1303769

 1303769 9 - - 3 2السرير   طب أسنان األطفال 1303770

 - - - 1 1 التداخل التقويمي المبكر 1303772
 - - - 3 3 اإلحصاء الحنو   0301737

     27  المجموع

 ( سارات تدريبية أسبوريا3*السارة المعتمدة تعادل 
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 -نختارها الطالب من بنن المواد التالية: ( سارات معتمدة6ئمة المواد االختيارية  قا (ب

 عملي  نظري  ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 3 رلم األدوية السرير   0503704

 3 2 3 رلم الوراثة الطبي 0504722
 - 3 3 أسالنب البحث العلمي 0505704

 - 2 2 المواد الحنوية 1302717

 - 1 1 طب الفم الوقائي  1303774

 - 1 1 الرأس والوج  والفكنن   نمو وتطور 1303775

 - 1 1 طب أسنان األطفال واألنسجة المحيطة باألسنان  1303776

 - 1 1 الفم والوج  والفكننرلم أشعة  1303777

 - 1 1 رلم أمراض الفم المتقدم 1303778
 - 1 1 بنولوجيا الفم المتقدم 1303779
 - 1 1 آداب وقواننن المهنة 1303780
 - 1 1 طب األسنان في المستشفيات 1303781
 - 1 1 إدارة ممارسة المهنة في العيادة 1303782
المعالجة السنية لألطفال المصابنن باألمراض  1303783

 وذو  االحتياجات الخاصة  الجهازية
2 2 - 

   22  المجموع

 

 ( 1303799معتمدة ورقمها  ( سارات 9ج( رسالة جامعية  



 4 

 الخطــة الدراسيـــة لدرجة الماجستير
 في طب أسنان األطفال

 مسار الشامل
 أحكام وشروط عامة أواًل:

 .تتفق هذه الخطة مع تعليمات الدراسات العليا النافذة  .1
  . التخصصات التي يمكن قبولها في البرنامج:2 

سنان أو بكالوريوس طب و جراحة الفم و األسنانـ درجة دكتور في طب األ                      

 

  شروط خاصة: ثانيا:
 فترة تدريب االمتياز ىيشترط في المتقدم أن يكون قد أنه .1

يشترط في المتقدم أن يكون قد اجتاز بنجاح امتحانات العلوم الطبية األساس ية م ن مسسس ات وكلي ات  .2
ال    ة إلح    دى كلي    ات الج    راحنن الملكي    ة تعت    رف به    ا الكلي    ة كامتح    ان الج    زء األول م    ن ش    هادة الزم

( أو م  ا نوازي    م  ن امتحان  ات محلي  ة أو رالمي  ة معت  رف به  ا وف  ي MFDSالبريطاني  ة أو األنرلندي  ة  
ح   ال ر   دم اجتي   از الطال   ب أل  م   ن االمتحان   ات الم   ذكورة أر   قه تعق   د الكلي   ة امتحان   ا  للقب   ول ورل   ى 

 المتقدم اجتياز رقمة النجاح التي تحددها الكلية. 

 تتم المفاضلة بنن المتقدمنن للقبول ضمن العدد المقرر وفق التوزيع التالي:  .3

 للتقدنر في شهادة البكالوريوس.  %80 .أ
لمن اجتاز بنجاح امتحانات العلوم الطبية األساسية من مسسسات وكليات تعترف بها  %20 .ب

كية البريطانية أو الكلية كامتحان الجزء األول من شهادة الزمالة إلحدى كليات الجراحنن المل
 ( أو ما نوازي  من امتحانات محلية أو رالمية معترف بها.MFDSاإلنرلندية  
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 :سارة معتمدة موزرة كما نلي 42هذه الخطة من مواد تتكون  ثالثا:
 سارة معتمدة مرفق األتي: 42دراسة 

 ( سارة معتمدة.33قائمة المواد اإلجبارية   (أ

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 دةمعتم

 نظري 
 متطلب سابق   عملي 

  سريري  مختبر 
 - 6 3 2 5 1 طب أسنان األطفال 1303765

 1303765 9 - 1 4 2 طب أسنان األطفال 1303766

 1303766 9 - 1 4 3 طب أسنان األطفال 1303767

 1303767 9 - 1 4 4 طب أسنان األطفال 1303768

 1303768 9 - - 3 1السرير   طب أسنان األطفال 1303769
 1303769 9 - - 3 2السرير   طب أسنان األطفال 1303770

 مترافق
 1303770 18 - - 6 3السرير   طب أسنان األطفال 1303771
 - - - 1 1 التداخل التقويمي المبكر 1303772
 - - - 3 3 اإلحصاء الحنو   0301737

     33  المجموع

 بية أسبوريا( سارات تدري3*السارة المعتمدة تعادل 
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نختارها الطالب من بنن المواد  ( سارات معتمدة9قائمة المواد االختيارية  ب ( 
  -التالية:

 عملي  نظري  ساعة معتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 3 رلم األدوية السرير   0533705

 3 2 3 رلم الوراثة الطبي 0504722
 - 3 3 أسالنب البحث العلمي 0505704

 - 2 2 المواد الحنوية 1302717

 - 1 1 طب الفم الوقائي  1303774

 - 1 1 الرأس والوج  والفكنن   نمو وتطور 1303775

 - 1 1 طب أسنان األطفال واألنسجة المحيطة باألسنان  1303776

 - 1 1 الفم والوج  والفكننرلم أشعة  1303777

 - 1 1 رلم أمراض الفم المتقدم 1303778
 - 1 1 جيا الفم المتقدمبنولو  1303779
 - 1 1 آداب وقواننن المهنة 1303780
 - 1 1 طب األسنان في المستشفيات 1303781
 - 1 1 إدارة ممارسة المهنة في العيادة 1303782
المعالجة السنية لألطفال المصابنن باألمراض  1303783

 وذو  االحتياجات الخاصة  الجهازية
2 2 - 

   22  المجموع

 
 .(1303798  تحان شاملج( ام
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 الخطة اإلرشادية 
 مسار الشامل

 السنة األولى
 الفصل الثاني الفصل األول

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 4 2 طب أسنان األطفال 1303766 5 1 طب أسنان األطفال 1303765
 1 ةمادة اختياري  3 اإلحصاء الحنو   0301737

 3 مادة اختيارية  1 مادة اختيارية 
 8 المجموع 9 المجموع

 السنة الثانية
 الفصل الثاني الفصل األول

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 4 4 طب أسنان األطفال 1303768 4 3 طب أسنان األطفال 1303767

 2 مادة اختيارية  1 مبكرالتداخل التقويمي ال 1303772
    2 مادة اختيارية 

 6 المجموع 7 المجموع
 الثالثة السنة

 الفصل الثاني الفصل األول

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 طب أسنان األطفال 1303769
 1السرير  

 طب أسنان األطفال 1303771 3
 3السرير  

6 

 طب أسنان األطفال 1303770
 2السرير  

3    

 6 المجموع 6 المجموع
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 الخطة اإلرشادية
 مسار الرسالة

 

 السنة األولى
 الفصل الثاني الفصل األول

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 4 2 طب أسنان األطفال 1303766 5 1 طب أسنان األطفال 1303765
 3 مادة اختيارية  3 اإلحصاء الحنو   0301737

    1 مادة اختيارية 
 7 المجموع 9 المجموع

 السنة الثانية
 الفصل الثاني الفصل األول

سارة  اسم المادة 
 معتمدة

سارة  اسم المادة 
 معتمدة

 4 4 طب أسنان األطفال 1303768 4 3 طب أسنان األطفال 1303767
 2 مادة اختيارية  1 لمبكرالتداخل التقويمي ا 1303772

     األطروحة 
 6 المجموع 5 المجموع
 الثالثة السنة

 الفصل الثاني الفصل األول

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

سارة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 طب أسنان األطفال 1303769
 1السرير  

 طب أسنان األطفال 1303770 3
 2السرير  

3 

 3 لمجموعا 3 المجموع
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 وصف مواد خطة الماجستير
 

 معتمدة( اتساع 5 ) 1 طب أسنان األطفال (1303765)
   

تشمل المادة النظرية المبادئ األساسية للفحص و التشخيص ووضع خطة العقج لحاالت طب أسنان األطفال 
لعدوى. نتناول هذا المادة بمختلف أنوارها مع التركنز رلى األسس العلمية للعمل المهني ورلى مبادئ منع ا

أسابيع  8نتضمن الجانب العملي التدريب رلى مجسم الرأس لمدة  األسالنب المختلفة للمعالجة السلوكية للطفل.
حنث سنتم التركنز رلى أسس تصميم الحفر في األسنان و رلى رقج العصب لألسنان اللبنية و الدائمة وتحضنر 

 الى التدريب رلى حافظات المسافة. األسنان للتنجان المعدنية باإلضافة

 
 معتمدة( اتساع 4 )                              2 طب أسنان األطفال (1303766)

   ( 1303765) المتطلب السابق:
دراسة أسس التعامل مع رضوض األسنان لدى األطفال ووضع الخطط العقجية المناسبة لها. سنتعرض المادة 

وض األسنان المختلفة رلى الطفل وتفسنر ذلك رلى مستوى األنسجة. سيشمل المادة بالتفصنل إلى نتائج رض
رلى طرق التشخيص طالب الالطرق العلمية لمعالجة رضوض األسنان. نهدف الجزء العملي من المادة إلى تعريف 

 لحاالت الحوادث السنية لدى األطفال وسررة معالجتها مع المتابعة الحثنثة لهذه الحاالت. 
 

 معتمدة( اتساع 4 ) 3 طب أسنان األطفال (1303767)
   (1303766) المتطلب السابق:

رلى حاالت تشوهات األسنان الخلقية لدى األطفال وطرق معالجتها بأحدث األسالنب. ويركز المادة طالب التعريف 
تقويم األسنان و كالعملي رلى التعاون في رقج الحاالت المعقدة مع أخصائني فروع طب األسنان األخرى 

في ريادات جراحة  ولمدة شهر أخصائني التركنبات الثابتة والمتحركة. سنتمكن الطالب كجزء من المادة من التدرب
والمساردة في إجراء العمليات الجراحية المتعلقة لكسب المهارات لمعالجة كسور الوج  والفكنن  الفم والفكنن 

الكشف الجراحي رلى األسنان المطمورة ورمليات إزالة األسنان الزائدة. بالتشوهات الخلقية لألسنان مثل رمليات 
في ريادات تقويم األسنان مع التركنز لمدة شهر آخر وسيكون رلى الطالب كجزء من المادة قضاء فترة تدريب 

 رلى حاالت التداخل التقويمي المبكر باستعمال األجهزة المتحركة.
 

 معتمدة( اتساع 4 ) 4 طب أسنان األطفال (1303768)
   (1303767) المتطلب السابق:
هذا المادة رلى حاالت أمراض الفم المختلفة لدى األطفال و طرق معالجتها نهدف طالب ال باإلضافة إلى تعريف

سيكون رلى  إلى التطبنق العملي للمناهج و طرق العقج التي سبق أن تعرض لها الطالب في المادةات السابقة.
فترة تدريب لمدة شهر في ريادات طب األطفال لكسب المعرفة لمعالجة األطفال األصحاء والمرضى الطالب قضاء 

 (CPR)مع التركنز رلى اإلنعاش القلبي الرئو  والمراهقنن وذو  االحتياجات الخاصة وشهر في شعبة التخدنر 
  والطوارئ كمقدمة إلى مبادئ التخدنر العام. 
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 معتمدة( اتساع 3 ) 1لسريري ا طفالاأل طب أسنان (1303769)
   (1303768) المتطلب السابق:

فرصة طالب السيعطى  مع ازدياد التعامل مع الحاالت الصعبة.الب لطلزيادة التركنز رلى المهارات السريرية 
  ام. المعالجة السنية لألطفال تحت التهدئة الوارية باستخدام غاز أكسند الننتروس وأيضا لألطفال تحت التخدنر الع

  
 معتمدة( اتساع 3 ) 2السريري  طفالاأل طب أسنان (1303770)
   (1303769) :أو المرافق المتطلب السابق

رلى المعالجة الشاملة في مجال طب أسنان األطفال مع المتابعة الدورية للحاالت المعالجة. كما طالب الإكساب  
األخصائننن في فروع طب األسنان األخرى. كجزء من  ركز المادة رلى التعاون في رقج الحاالت المعقدة معت

,  طالب أن يمضي شهرا في التدريب السرير  في كل من قسم أمراض الدم , أمراض السرطانالالمادة سيكون رلى 
     و أمراض الغدد الصماء.

 
 معتمدة( اتساع 6 ) 3السريري  طفالاأل طب أسنان (1303771)

 (1303769) المتطلب السابق:
 (1303770)و أ 

  

 ذهههدف ت من متابعة رقج الحاالت السريرية و اكتساب المهارات العلمية والفنية بدرجة رالية. كماطالب ال تمكنن
تدريب رلى المعالجة الشاملة في مجال طب أسنان األطفال مع المتابعة الدورية للحاالت الالمادة الى زيادة 
في رقج الحاالت المعقدة مع األخصائننن في فروع طب األسنان  ركز المادة رلى التعاون تالمعالجة. كما 

 األخرى.

 
 معتمدة( ةساع 1 )                    التداخل التقويمي المبكر  (1303772)

   : ال يوجد المتطلب السابق
ة متى يمكن المعرفة القزمة لتشخيص الحاالت التقويمية التي تحتاج إلى التداخل المبكر ومعرفطالب الإكساب 

معالجتها مع طرق المعالجة لها و معرفة متى تحتاج إلى التحويل إلى أخصائي التقويم. سيكون هناك شرح مفصل 
طالب أن نتواجد في اللألجهزة التقويمية البسيطة المتحركة وطرق المعالجة بها. كجزء من المادة سيكون رلى 

  ت التداخل التقويمي المبكر باستعمال األجهزة المتحركة. . سيكون هناك تركنز رلى حاالريادات تقويم األسنان
 

 معتمدة( اتساع 3 )                             اإلحصاء الحيوي  (0301737)
   : ال يوجد المتطلب السابق

يع تنظيم وتلخيص البيانات، التوزيعات اإلحصائية  ذات الحدنن، بواسون، الطبيعي، كا  ترب المادة رلى ههذركز ت
،ت ف( طرق المعاننة وتوزيعات المعاننة، االستدالل اإلحصائي  تقرير واختبار فرضيات( حول معالم مجتمع واحد 
ومجتمعنن، تحلنل التبانن  األحاد ، الثنائي، المتعدد، العاملي، المربعات االتننية( اختبارات كا  تربيع   لحسن 

المعلمية، االنحدار البسيط والمتعدد، معامل االرتباط، تطبيقات المطابقة، واالستققل والتجانس( االختبارات غنر 
 رلى البيانات البنئية والحنوية.

 
 معتمدة( ةساع 1 )                         طب الفم الوقائي  (1303774)
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   : ال يوجد المتطلب السابق
لنب الوقاية باستعمال الفلوراند  إضافة المادة رلى التعرف رلى أسباب نخر األسنان ومدى انتشاره و أسا هركز هذت

 الحدنثة في تشخيص نخر األسنان وكيفية معالجت . تطرق المادة إلى الطرق تإلى األسالنب الوقائية األخرى. و 
 

المصابين ذوي االحتياجات الخاصة و المعالجة السنية لألطفال  (1303783)
                                    باألمراض الجهازية 

 معتمدة( ةساع 2 )

   : ال يوجد المتطلب السابق
باألمراض الجهازية التي لها أرراض فموية رند األطفال أو باألمراض الوراثية واإلراقات الجسدية والعقلية و  تعريف

رلى األدوية المستخدمة في رقج هذه طالب ال. وكذلك نجب أن نتعرف تلك التي قد تسثر رلى المعالجة السنية
سيعطى الطالب الفرصة لمعالجة هسالء ألطفال تحت  راض والتي قد تسثر رلى صحة الفم لدى األطفال.األم

 التخدنر العام.
 

 معتمدة( ةساع 2 )                                    المواد الحيوية (1302717)
   : ال يوجد المتطلب السابق

األسنان السرير  وكيفية التعامل مع هذه المواد وطرق استخدامها  تطوير الخبرة المعرفية في المواد الحدنثة في طب
طالب رلى  الدراسات المخبرية رلى الخصائص الالمادة إلى اطقع هدف تفي مجال طب أسنان األطفال. و 

 الفنزيائية والكيميائية لهذه المواد ومدى موائمة هذه المواد وتأثنراتها رلى األنظمة البنولوجية.
 

 معتمدة( ةساع 1 )                الفم والوجه والفكيننمو وتطور  (1303775)
   : ال يوجد المتطلب السابق

سنتمكن الطالب من مراجعة األدبيات والمقاالت ذات  بالمعرفة بنمو وتطور الطفل الجسد  والنفسي.طالب التزويد 
 العققة.

  
 معتمدة( اتساع 3 )                            علم األدوية السريري  (0503704)

   : ال يوجد المتطلب السابق
تتناول هذه المادة التطبيقات السريرية لألدوية التي تشمل معالجة المرضى، تجارب الدواء ودراسات استعماالت 
ة األدوية، كذلك تبحث هذه المادة في تجارب الدواء رلى اإلنسان وتبحث في المراحل المتعددة لتطوير الدواء، بداي

من شكل الدواء األولي، إلى أن يصل إلى الشكل النهائي، وتبحث في القوارد والقواننن وأخققيات استعمال األسنان 
في التجارب التي نصت رلنها مختلف اللجان المختصة في دراسة األدوية السريرية مثل معاهدة هنلسنكي وتعليمات 

من هذه المادة فيشمل إطقع الطالب رلى نشاطات مختبر األدوية  إدارة الغذاء والدواء العالمية. أما الجانب العملي
جراء البحوث الدوائية السريرية ودراسات استعماالت األدوية.    السرير ، وا 

 
 
 

 معتمدة( اتساع 3 )                            أساليب البحث العلمي  (0505704)
   : ال يوجد المتطلب السابق
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وسائل البحث. ويحتو  هذا المادة رلى منهاج مفصل في رلم اإلحصاء حنث يقّدم مبادئ  إرطاء مقدمة رامة في
اإلحصاء وتطبيقاتها في مجال البحث الطبي مع أمثلة مختارة خصيصا  من البحث السني. ويواز  ذلك محاضرة 

بيانات والصور وكذلك تشتمل رلى المبادئ األساسية لمنهجية البحث وتطبيقاتها رلى أجهزة الحاسوب من معالجة ال
تشغنل األنظمة ومحاضرات من كل من مجمورات األبحاث في كلية طب األسنان. وهدف هذه المحاضرات هو 

 تبيان األبحاث التي ال تزال جارية مع التأكند رلى المبادئ واإلجراءات المتبعة في مشاريع البحث.
 

 معتمدة( ةساع 1 )      طب أسنان األطفال واألنسجة المحيطة باألسنان (1303776)
   : ال يوجد المتطلب السابق

محتوى المادة سوف يشمل امراض اللثة و .أمراض اللثة واألنسجة المحيطة باألسنان لدى األطفال والمراهقنن  دراسة
طرق المعالجة الجراحية. باضافة الى مناقشة رققة صحة اللثة و تاثنرها رلى منظر و شكل االسنان رند 

 .االطفال
 

 معتمدة( ةساع 1 ) األشعة السنية والتصوير الشعاعي الجانبي           (1303777)
   : ال يوجد المتطلب السابق

دراسة طرق التصوير الشعارية لمنطقة الفم والوج  والفكنن. كما تركز المادة رلى طبيعة األشعة السننية، طرق 
 ور الشعارية.الحماية، األسالنب المختلفة والقراءة الصحيحة للص

 

 معتمدة( ةساع 1 )                       علم أمراض الفم المتقدم (1303778)
   : ال يوجد المتطلب السابق

لنتم وضع التشخيص والخطة العقجية الشاملة    التعريف بطبيعة وأسباب األمراض التي تصنب التجويف الفمو 
 .لدى األطفال والمراهقنن 

 
 معتمدة( ةساع 1 )                                الفمبيولوجيا  (1303779)

   : ال يوجد المتطلب السابق
. وهناك تركنز رلى المحيط ليكون جزءا ةتعمنق المعرفة بالمبادئ الفسنولوجية والبنوكيميائية في الوظائف الفموي
 .متكامق من هذه الوظائف. سنتم مناقشة التنفس والنطق والمضغ والبلع

 
 معتمدة( ةساع 1 )                        آداب وقوانين المهنة (1303780)

   : ال يوجد المتطلب السابق
تتضمن المادة مواضيع  .نماذج أخققية مهنة طب األسنان ويناقش المواضيع المختلف رلنهاالمادة  ههذ تعرض

األسنان والمريض وطبنب األسنان والمجتمع حول المسسولية المهنية ومبادئ أخققيات المهنة, والعققة بنن طبنب 
 والسلوك األخققي والعلم.

 
 معتمدة( ةساع 1 )              طب األسنان في المستشفيات (1303781)

   : ال يوجد المتطلب السابق
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كنف يمكن لطب األسنان استخدام التسهيقت المتوفرة في المستشفيات لمعالجة المرضى ذو  المادة  ههذ تعرض
 .االحتياجات الخاصة واألطفال المصابنن باألمراض الجهازية

 
 معتمدة( ةساع 1 ) إدارة ممارسة المهنة في العيادة (1303782)

   : ال يوجد المتطلب السابق
كما وتركز المادة رلى األوج  المشرورة للممارسة.  .التطورات الحدنثة إلدارة ممارسة المهنةالمادة ه هذ تعرض

دة الممارسة ضمن مجمورة, الموافقة رلى الخطط العقجية، ومعالجة المريض حسب الشيفرة المهنية، وتتضمن الما
 مخاطر ممارسة المهنة، محاسبة المريض وتكالنف المعالجة.

 
 


