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 وسائل النقل.ا

 لغبار.ب

 الحشريةالمبيدات .ج

 الغازات المنبعثه.د

 من اضرار التدخين النفسيه /21
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 الخدمه االجتماعيه الطبيه/24

 هي خدمه صحيه في مؤسسه النفسيه .ب             هي خدمه اجتماعيه من مؤسسه صحيه.ا
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 علي حد سواء هي البيئهث والذكور ب الكبار والصغار واالناالتي تصيالبيئه المناسبه لنمو االمراض /25
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 من وسائل التاهيل العلمي لطبيب/35
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 العمل المستمر.ج
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 من اسباب عدم توفر االعداد المطلوبه من الممرضين والممرضات /36
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 خطه االخصائي االجتماعي للمرض.ج

 خطه الممرضه للعالج.د
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 االنسان مخلفات .ب
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 علم االجتماع الطبي هو /43
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 اده االنجابزي.ا

 االصابه باالمراض.ب
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 االجهاد واالمراض.ا
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 دور المريض .ج

 طب المجتمع.د
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 فحص العمال قبل العمل .ا

 العمل بعدفحص العمال  .ب

 فحص العمل يوميا.ج
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 يدرس علم اجتماع الطبي قضايا /55
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 لتنميها.ب

 قضايا الصحه والمرض.ج
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 الصحه تزيد من نفقات المجتمع.ا
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 تماعيه في المستشفي وحده الخدمه االج/71
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