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   مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية 
إعداد الجمعية السعودية للجهاز الهضمي

حقوق الطبع والنشر محفوظة للجمعية السعودية للجهاز الهضمي
الطبعة الثانية - 1432 هـ / 2011 م

 www.saudigastro.com

Saudi
Gastroenterology

association

الـجهعية السعودية
للجهاز الهضمي

5سلسلة مطويات أمراض الجهاز الهضمي

Ulcerative Colitis 

التهاب القولون التقرحي
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