
 صيدلة
 إصدارات دار القدس للعلوم السعر ابللرية السورية

 الشامل يف األدوية السريرية 6000
 املرجع يف العالج الدوائي السريري 6500
 التدبري الدوائي للحاالت السريرية 4800
 املرجع يف علم األدوية السريري )لبنكوت( 5300
 إنكليزي( –املعني الدوائي يف املمارسة السريرية )عريب  2200
 مبادئ وأساسيات علم الصيدلة 4000

 

 

 
 طب أسنان

 

 إصدارات دار القدس للعلوم السعر ابللرية السورية
 املعني يف طب األسنان السريري  4000
 املعجم الشارح ملصطلحات التعويضات السنية 3000
 علم الرضوض السنيةاملرشد السريري يف  3500
 اجلراحة الفموية الصغرى يف العيادة السنية 3700
 إنكليزي( –طب األسنان املسند )عريب  3000
 التقومي الالمرئي 4500

 

  



 

 طب بشري
 إصدارات دار القدس للعلوم السعر ابللرية السورية

 األمراض والطب املخربي 5500
 تفسري النتائج املخربية 650

 1الباطين )ميدستدي( جزء  الطب 3000
 2الطب الباطين )ميدستدي( جزء  3200
 3الطب الباطين )ميدستدي( جزء  2600
 االستذكار السريع يف األمراض العصبية )ريكول( 2500
 الفحص العصيب امليسر 1800
 األخطاء الشائعة يف الطب السريري 1800
 مدخل إىل الطب السريري )هاريسون( –املرجع الشامل يف الطب الباطين  6000
 املرجع يف اضطراابت جهاز املناعة والنسيج الضام واملفاصل )هاريسون( 2900
 املرجع يف اضطراابت الغدد الصم واالستقالب )هاريسون( 5500
 املرجع يف اضطراابت اجلهاز العصيب )هاريسون( 5100
 )هاريسون(املرجع يف اضطراابت اجلهاز التنفسي  2200
 املرجع يف االضطراابت اهلضمية )هاريسون( 3700
 املرجع يف اضطراابت الكلية والسبيل البويل )هاريسون( 2000
 املرجع يف اضطراابت اجلهاز القليب الوعائي )هاريسون( 3600
 ختطيط القلب يف عشرة أايم 6000
 التشخيص التفريقي 2700
 الطب الباطيناملرجع العالجي األول يف  4000
 الطب اإلسعايف الباطين 4000
 أسرار التشخيص السريري 3800



 األعراض والعالمات يف الطب السريري 3200
 أمراض القلب واألوعية )ديفيدسون( 2000
 أمراض الكبد والسبيل الصفراوي )ديفيدسون( 1500
 أمراض الكلية واجلهاز التناسلي )ديفيدسون( 1500
 التنفسية )ديفيدسون(األمراض  1800
 الداء السكري وأمراض الغدد الصم )ديفيدسون( 2000
 أمراض جهاز اهلضم والبنكرايس )ديفيدسون( 1700
 األمراض العصبية )ديفيدسون( 2000
 األمراض اخلمجية )ديفيدسون( 2400
 اضطراابت الدم )ديفيدسون( 1500
 األمراض املفصلية )ديفيدسون( 1800
 ضغط الدمارتفاع  650

 أمراض القلب 1200
 أحباث هامة يف األذن واألنف واحلنجرة 2400
 دليل واشنطن اجلراحي 4000
 األشعة اإلسعافية 2000
 مبادئ اإلسعاف األويل 1400
 ICUالعناية املشددة  4600

 الشامل يف أسئلة التخدير 2800
 1الشامل يف علم التخدير جزء  5500
        2التخدير جزء الشامل يف علم  5500
 التخدير العملي 4000
 أسئلة البورد يف التخدير والعناية املركزة 3400
 ملرجع يف طب العناية املركزةا 9000



 اجلهاز املناعي واضطراابته )نلسون( 1800
 األمراض الروماتيزمية عند األطفال )نلسون( 1700
 )نلسون( املرجع يف األمراض اإلنتانية عند األطفال 5500
 املرجع يف األمراض اهلضمية عند األطفال )نلسون( 2000
 املرجع يف األمراض التنفسية عند األطفال )نلسون( 1700
 املرجع يف األمراض القلبية عند األطفال )نلسون( 1700
 املرجع يف أمراض الدم واألورام عند األطفال )نلسون( 1700
 واجلهاز البويل التناسلي عند األطفال )نلسون(املرجع يف أمراض الكلية  1500
 املرجع يف األمراض الغدية عند األطفال )نلسون( 1700
 املرجع يف أمراض اخلديج والوليد )نلسون( 1700
 املرجع يف األمراض العصبية واالضطراابت العصبية العضلية عند األطفال )نلسون( 2000
 واألذنية عند األطفال )نلسون(املرجع يف األمراض العينية  2000
 املرجع يف األمراض اجللدية عند األطفال )نلسون( 1700
 املرجع يف اضطراابت العظام واملفاصل عند األطفال )نلسون( 1700
 املرجع يف أمراض االستقالب عند األطفال )نلسون( 2200
 املرجع يف اضطراابت التغذية والسوائل عند األطفال )نلسون( 2000
 املرجع يف النمو والتطور واالضطراابت التفسية عند األطفال )نلسون( 3500
 االضطراابت األرجية )نلسون( 1500
 املرجع يف تدبري االضطراابت واألذايت اإلسعافية عند األطفال )نلسون( 2200
 البدانة عند األطفال واملراهقني 700

 طب األطفال اإلسعايف 3500
 العالجي يف طب األطفالالدليل  5000
 مبادئ طب األطفال )بلوبرنت( 3800
 سؤال وجواب يف طب األطفال 1000 2700



 مبادئ وأساسيات التلقيح 650
 دعم احلياة املتقدم عند األطفال 2500
 مراجعات سريرية يف التوليد وأمراض النساء 2600
 )نسائية وتوليد( تساؤالت وحاالت سريرية مع املناقشة -نوفاك  3600
 الدليل يف فحص االختصاص للتوليد وأمراض النساء وجراحتها 3000
 احلمول والوالدات عالية اخلطورة 6600
 اجلامع يف التوليد –أسئلة الوليامز  2900
 املرجع الطيب يف التوليد )مانيوال واشنطن( 3200
 حاالت سريرية يف التوليد وأمراض النساء 2200
 اجلديد يف عالج العقم عند الرجال 1200
 املعاجلة بتنبيه اليد والقدم )السادوجوك( 1000
 املعني يف طب األسنان السريري  4000
 املعجم الشارح ملصطلحات التعويضات السنية 3000
 املرشد السريري يف علم الرضوض السنية 3500
 اجلراحة الفموية الصغرى يف العيادة السنية 3700
 إنكليزي( –طب األسنان املسند )عريب  3000
 التقومي الالمرئي 4500
 الطرف العلوي والسفلي –سنل )عريب + إنكليزي(  –علم التشريح السريري  2500
 الرأس والعنق –سنل )عريب + إنكليزي(  –علم التشريح السريري  2000
 الصدر والظهر –سنل )عريب + إنكليزي(  –علم التشريح السريري  2000
 البطن واحلوض والعجان –سنل )عريب + إنكليزي(  –علم التشريح السريري  2500

 

 

 

 

 

 

 



 دار القدس للعلوم الطبية والرتمجة

 (.مناهج دراسية –تقارير وملفات  –مواقع إلكرتونية  – طبية مستعدون للقيام بكافة أعمال الرتمجة الطبية )كتب
ميكن أن تستفيد منها اجلامعات واملؤسسات حبيث  نانسخ إلكرتونية من كتبض بيع و مستعدون لتقدمي عر 

 .الطبية والتعليمية والشركات الطبية والدوائية واملكتبات الرقمية.... إخل
www.dar-alquds.com 

www.facebook.com/daralquds.translate 

info@dar-alquds.com – daralqudspub@gmail.com 

 00963944920684فايرب(:    –جوال + )واتس 
 

mailto:info@dar-alquds.com

