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 السعر ةــــــــــــــــــــــــيـــلـــــــــــــداخــالكتب 
سعر 
 المعرض

ي )
ي الطب الباطن 

 
ي ف  1900 3900 (مانيوالالمرجع العالج 

ي )
ي مبادئ ممارسة الطب الباطن   900 1900 (موست 

ي ا
ي الباطتز

ز
 3400 4000 لطب اإلسعاف

 2300 5700 أجزاء( 3) رفيق الطبيب

 1800 2900 (1)الجزء  ميد ستدي 

 1800 2900 (2)الجزء  ميد ستدي 

 1800 2900 (3)الجزء  ميد ستدي 

 500 900 ( كرنتأمراض الكبد والبنكرياس )

ي العصبية )
 
 1500 3000 (ريكولاالستذكار الرسي    ع ف

ي الميرس   1800 2600 الفحص العصت 

 900 1900 اإلسعافات القلبية

 500 1400 ( كرنتاألمراض القلبية )

 1900 3800 أشار التشخيص الرسيري

ي 
 2000 2700 التشخيص التفريقى

ي الو 
ي الطب الباطتز

ز
ز ف  900 1000 جي 

 1200 2000 )السكري وأمراض الغدد( ديفيدسون

 1200 2000 )األمراض العصبية( ديفيدسون

 1200 2000 )أمراض القلب واالوعية( ديفيدسون

 900 1500 )الكبد والسبيل الصفراوي( ديفيدسون

( ديفيدسون  900 1500 )الكلية والجهاز التناسلي

 900 1500 ابات الدم()اضطر  ديفيدسون

 1200 1800 )األمراض المفصلية( ديفيدسون

 1400 2400 ()األمراض الخمجية ديفيدسون

 2500 5900 )الغدد الصم واالستقالب( هاريسون

( هاريسون ي  2500 5900 )اضطرابات الجهاز العصن 

( هاريسون  1500 2300 )اضطرابات الجهاز التنفسي

 1500 2900 مفاصل(و  نسيج الضام)مناعة و  هاريسون

( هاريسون ي
ي الوعائ   2000 3600 )الجهاز القلن 

( هاريسون  1800 3700 )اضطرابات الجهاز الهضمي

( هاريسون  2000 3000 )الكلية والسبيل البولي

ز تنفسية / عصبية / كلية / قليية سلسلة ال وجي 
 دم / هضمية / غدد / عائلة / 

1000 800 
           

 السعر ةـــــــــــدلــــــــة + صيـــــــــــــــــــــــــــأدوي
سعر 
 المعرض

ي الصيدلة )
 5000 6000 كتب(  5أسئلة وطتز

ي الرسيري 
 
ي العالج الدوائ

ز
 3500 5900 المرجع ف

ي األدوية الرسيرية
ز
 4500 6000 الشامل ف

ي أدوية األطفال
ز
 2500 6900 الشامل ف

 4200 4500 علم األدوية الرسيري - لبنكوت

ي الممارسة الرسيرية
ز
ي ف

 
ز الدوائ  1600 2200 المعي 

ي للحاالت الرسيرية 
 
 2500 4800 التدبي  الدوائ

 3500 3900 مبادى وأساسيات علم الصيدلة
            

 السعر بــــــــــــــــلــــــــقالط ــــــــيــــــطـــــخـــــت
سعر 
 المعرض

ة أيا ي عرسر
ز
ي ف

 
 1500 2900 متخطيط القلب الكهربائ

ي )الجزء 
 
 700 800 (1تخطيط القلب الكهربائ

ي )الجزء 
 
 1600 1800 (2تخطيط القلب الكهربائ

              

 السعر األشعة واإليكو
سعر 
 المعرض

ي الرسيري
ز
 3800 5000 التشخيص اإليكوغراف

مبادىء وأساسيات التصوير باألمواج فوق 
 الصوت

5000 3800 

يــــح الشعاعي )عر ي الترسر ي( -ئ  ز  4500 5000 إنكلي 

ي امراض القلب 
ز
 8000 10000 اإليكو الشامل ف

 1500 1900 األشعة اإلسعافية

 1400 1600 التشخيص الشعاعي للبطن

 1000 1200 التشخيص الشعاعي للصدر

ي األشعة الصدرية حالة 100
ز
 2500 2800 ف

ي طب النساء خطوة خطوة
ز
 2500 3000 اإليكو ف

ي ا
ز
ي ف

ز
 4800 5500 ئيةلنساالتوليد و اإليكوغراف

ي  ي اإليكو القلت 
ز
 1300 1600 اليسي  ف

 
 

 السعر ات قبل االمتحانـــــمراجع
سعر 
 المعرض

) ي
ز
 2500 3000 طب األطفال )اإلصدار الثائ

 1200 1500 ملحق أسئلة التوليد والنسائية 

 1200 1500 ( 1ملحق أسئلة الجراحة )

 1400 1700 ( 2ملحق أسئلة الجراحة )

 1500 1800 ( 1ملحق أسئلة الداخلية )

 1200 1500 ( 2ملحق أسئلة الداخلية )

 600 700 أسئلة األمراض العينية 

 600 700 أسئلة األمراض الجلدية 

 600 700 أسئلة األمراض األذنية 

 1500 1800 األسئلة الشاملة

 1700 2000 (2األسئلة الشاملة )

 1300 1500 2018األسئلة الشاملة 

 900 1000 2019األسئلة الشاملة 

 2000 2500 )النقاط الفضية( 2018أسئلة دورات 

 1400 1600 )النقاط الفضية( 2019أسئلة دورات 

 700 1000 أسئلة األعراض والتشخيص
 

 السعر ريــــحـــــــــــــــــــــــــــــتشأطلــــــــــــــــس ال
سعر 
 المعرض

 2000 2500 سنل )الرأس والعنق(

 2500 3000 سنل )بطن وحوض وعجان(

 2000 2500 (صدر وظهرسنل )
    
   

 السعر وعـــيــــنــــيـــــــة ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــأذن
سعر 
 المعرض

ي وصف الصادات
ز
 500 900 المنهج العلمي ف

ية   2500 4900 المدخل إىل جراحة قاعدة القحف التنظي 

 3500 3800 جراحة األذن الوسىط

 500 900 الدوام والدوار

ي البرصيات واالنكسار
ز
 1600 2400 مراجعة ف



          

 السعر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــب األطـــــــــــــــــط
سعر 
 المعرض

 900 1900 دعم الحياة المتقدم عند األطفال 

ي طب األطفالسؤال وج 1000
ز
 1200 2700 واب ف

ي طب األطفال 
ز
 1500 3400 مراجعات شيرية ف

ي العناية الوليدية 
ز
 1000 4900 المرجع ف

ي أدوية األطفال
ز
 2900 6900 الشامل ف

ي اللقاحات
ز
 1500 3500 المرجع الشامل ف

 1800 2900 العناية المشددة الوليدية

 900 2000 ويةاالضطرابات االستقالبية و الصماوية والكل

ي الوليد 
ز
 900 2700 االضطرابات العصبية ف

ي طب األطفال
ز
ي ف  4500 5500 الدليل العالج 

ي 
ز
 3600 3900 طب األطفال اإلسعاف

 2800 3800 بلوبرنت -مبادئ طب األطفال 

ي طب األطفال
ز
ز ف  1000 1200 الوجي 

  
 
 
 

 السعر نلســــــــــــــــــــون
سعر 
 المعرض

 1500 1700 )أمراض الخديج والوليد( نلسون

 1200 2000 )العصبية والعصبية العضلية( نلسون

 1800 2000 )التغذية والسوائل( نلسون

 1500 1700 )أمراض الدم واألورام( نلسون

 5000 5500 )األمراض اإلنتانية( نلسون

 1200 2200 )االضطرابات واألذيات اإلسعافية( نلسون

 1500 3500 النفسية(و تطور )النمو وال نلسون

 1400 1500 )اإلضطرابات األرجية( نلسون

 900 1800 )الجهاز المناعي واضطراباته( نلسون

 1700 2000 األمراض الجلدية عند األطفال

 1500 2000 أمراض الكلية والجهاز البولي والتناسلي 

 1700 2000 األمراض التنفسية عند األطفال
 
 
               

 السعر دـــــــــــــوليــــــة وتــــــــــــائيـــــــــــــــنس
سعر 
 المعرض

 1300 2600 مراجعات شيرية توليد ونسائية )بلوبرنت(

ي األورام النسائية 
ز
 1800 2900 تساؤالت شيرية ف

ي التوليد والنسائية100
ز
 900 2000 حالة شيرية ف

 6500 7800 الحمول والوالدات عالية الخطورة

ي فحص االختصاص
ز
 2500 3000 الدليل ف

ي التوليد -أسئلة الويليامز 
ز
 2900 3500 الجامع ف

 2800 3600 (اكــوفـن)تساؤالت وحاالت شيرية 

ي التوليد 
ز
ي ف  2200 2900 (مانيوال واشنطن) المرجع الطت 

ي التوليد وأمراض النساء
ز
 3200 3800 مقاربات شيرية ف

ي طب النساء خطوة
ز
 2500 3000 خطوة اإليكو ف

ي التوليد و 
ز
ي ف

ز
 4800 5500 ئيةلنساااإليكوغراف

ي طب التوليد
ز
ز ف  1000 1200 الوجي 

 
  

 السعر ةـــــــــــــــــــــــراحـــــــــــج
سعر 
 المعرض

 2000 2900 دليل واشنطن الجراجي 

 3800 5000 بلي آند لف -أساسيات الجراحة 

 900 1800 غرين فيلد -عامة أسئلة الجراحة ال

ي مبادىء الجراحة األساسية أسئ
ز
 500 900 لة ف

 500 800 مبادىء العناية بالمريض الجراجي 

 3000 3800 )ريكول جراحة( أسئلة الجراحة العامة

ز  ي الجراحة البولية )غلي 
ز
 6000 7000 (1المرجع ف

ز  ي الجراحة البولية )غلي 
ز
 6000 7000 (2المرجع ف

ي الجراحة البوليةأطلس الع
ز
 2500 2800 مليات األساسية ف

ي عالج العقم عند الرجال
ز
 700 900 الجديد ف

ي األورتوبيديا
ز
 4500 5500 الفحص الرسيري ف

ي األورتوبيديا
ز
 2500 4900 أسئلة البورد ف

 6000 9000 أورتوبيديا األطفال

 1800 2200 أذيات القدم الرضية
 
 
 
  

 السعر زةــركـــة مــايـــــــر وعنــــتخدي
سعر 
 المعرض

 2900 6500 أسس علم التخدير

 3000 4000 التخدير العملي 

) ز  2900 7000 التخدير الرسيري )سيانوبسي 

ي علم التخدير )الجزء 
ز
 4500 5500 (1الشامل ف

ي علم التخدير )الجزء 
ز
 4500 5500 (2الشامل ف

ي التخدير
ز
 1900 3000 المراجعة الشاملة ف

ي التخدير والعناية المركزةأسئلة ال
ز
 1900 3400 بورد ف

ي أسئلة التخدير
ز
 2800 3500 الشامل ف

 ICU 4600 2900العناية المشددة 

ي التهوية األلية
ز
 2500 3900 الشامل ف

ي الوليد
ز
 1900 2900 التهوية المساعدة ف

 

 

 السعر زــــــــــــــــــــــيــــــلة الوجــــــــــــــلســــــــس
ر سع

 المعرض

ي األمراض التنفسية
ز
ز ف  800 1000 الوجي 

ي أمراض الدم
ز
ز ف  800 1000 الوجي 

ي األمراض الهضمية
ز
ز ف  800 1000 الوجي 

ي أمراض الكلية
ز
ز ف  800 1000 الوجي 

ي طب التوليد
ز
ز ف  800 1000 الوجي 

ي طب العائلة
ز
ز ف  500 600 الوجي 

ي أمراض القلب
ز
ز ف  1000 1200 الوجي 

ي األمر 
ز
ز ف  1000 1200 اض الخمجيةالوجي 

ي طب األطفال
ز
ز ف  1000 1200 الوجي 

 

 

ية  السعر السنة التحضي 
سعر 
 المعرض

 1500 1800 البيولوجياأسئلة 

يــــح  1300 1500 أسئلة الترسر

يولوجياأسئلة  ز  1700 2000 الفي 

 1300 1500 الوراثةأسئلة 



 

 

 السعر ات قبل االمتحانـــــمراجع
سعر 
 المعرض

 3000 3800 أسئلة الجراحة العامة

 500 1800 1أسئلة األطفال 

 500 1700 2أسئلة األطفال 

 500 1400 أسئلة التوليد

 500 1350 سئلة الجراحة العظميةأ

 500 900 بوليةأسئلة الجراحة ال

 500 850 سئلة الجراحة الصدريةأ

 300 600 أسئلة جراحة األوعية

 500 1200 أسئلة األمراض الصدرية

 500 1200 أسئلة األمراض القلبية

 500 1200 أسئلة األمراض الهضمية

 500 1350 أسئلة األمراض الغدية

 500 850 أسئلة األمراض الخمجية

 700 1000 أسئلة األعراض والتشخيص

 

 

 السعر نانـــــــــــــــــــــــساأل ب ـــــــــــــــط
سعر 
 المعرض

ي طب األسنان )
 4500 5100 كتب(  3أسئلة وطتز

ي طب األسنان الرسيري
ز
ز ف  4000 4500 المعي 

ي تقويم األسنان
ز
 5500 6500 كتاب ف

ي العيادة السنية
ز
 3900 5000 الجراحة الفموية الصغرى ف

ي علم الرضوض السنية
ز
 4900 7500 المرشد الرسيري ف

أطلس التظاهرات الرسيرية لألمراض 
 الفموية الشائعة

3600 2600 

ي  طب األسنان المسند  ي ( -)عرئ  ز  3900 6000 انكلي 

المعجم الشارح لمصطلحات التعويضات 
 السنية

2900 1900 

 1500 2500 أصول إعداد البحوث العلمية الطبية

 

 

 السعر يـــــحـــــــــف صــــــــــــــيـــــقـــــثـــت
سعر 
 المعرض

 500 800 دليل األشة الصحي 

 500 800 كيف تتخلص من السمنة )البدانة(

 500 800 دليل مريض السكري

 500 800 الصداع )أنواعة، الوقاية، العالج(

 500 800 الربو.. الوقاية والعالج

 500 800 أمراض ومشاكل الطفل

 500 800 رصاعات المراهقة

 500 800 آالم الظهر والرقبة... مشكلة العرص

ول  500 800 ماذا تعرف عن الكوليسيى

 900 1400 ىلي مبادىء اإلسعاف األو

 500 1000 المعالجة بتنبيه اليد والقدم )سادوجوك(

 500 900 الدوام والدوار

 


