
 دار القدس للعلومإصدارات عىل  %60حسومات تصل حتى 

 

 2/5/2019وحتى  4/2019/ 22 من - خلف مشفى األطفال – لمركز األكاديمي للكتابا  : قدمش

يعةا  : اةــــحـــمــــ ي  – لشر  4/5/2019وحتى  27/4/2019من  -بناء الشعار  –خلف المركز الطت 

ي  قاعة األنشطة الطالبية   : بــلــــــح
ى
 9/5/2019وحتى  22/4/2019من  - اآلداب كليةف

 

 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 الباطتى

ى
 3400 4000 لطب اإلسعاف

 2100 5700 (1لجزء )ا رفيق الطبيب

 700 1900 (2)الجزء  رفيق الطبيب

 700 1900 (3)الجزء  رفيق الطبيب

 1400 2900 (1)الجزء  ميد ستدي 

 1400 2900 (2)الجزء  ميد ستدي 

 1400 2900 (3)الجزء  ميد ستدي 

 500 900 ( كرنتأمراض الكبد والبنكرياس )

ي العصبية )
 
 1500 3000 (ريكولاالستذكار الرسي    ع ف

ي الميش   1400 1800 الفحص العصت 

 900 1900 اإلسعافات القلبية

 500 1400 ( كرنتاألمراض القلبية )

 1900 3800 أرسار التشخيص الشيري

ي الطب الشيري
ى
 2900 3200 األعراض والعالمات ف

ي 
 1800 2700 التشخيص التفريفى

ي 
ي الطب الباطتى

ى
ى ف  900 1000 الوجي 

ي الطب الشيرياألخطاء الشائعة 
ى
 900 1800 ف

ي الطب العام 530
ى
 ف
ً
 وجوابا

ً
 800 1400 سؤاال

 1200 2000 )السكري وأمراض الغدد( ديفيدسون

 1200 2000 )األمراض العصبية( ديفيدسون

 1200 2000 )أمراض القلب واالوعية( ديفيدسون

 900 1500 )الكبد والسبيل الصفراوي( ديفيدسون

()الكلية وال ديفيدسون  900 1500 جهاز التناسلي

 900 1500 )اضطرابات الدم( 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(نسيج الضام و )مناعة و  هاريسون

( هاريسون ي
ي الوعائ   2000 3600 )الجهاز القلن 

( هاريسون  1800 3700 )اضطرابات الجهاز الهضمي

( هاريسون  1800 2000 )الكلية والسبيل البولي

 5500 5900 )المدخل ال الطب الرسيري( هاريسون

ية  500 650 تفسي  النتائج المخي 
 

 السعر ةـــــــــــدلــــــــة + صيـــــــــــــــــــــــــــأدوي
سعر 
 المعرض

ي الشيري 
 
ي العالج الدوائ

ى
 3500 5900 المرجع ف

ي األدوية الشيرية
ى
 1900 6000 الشامل ف

ي أدوية األطفال
ى
 1900 6900 الشامل ف

 4000 4500 دوية الشيريعلم األ  - لبنكوت

ى الد ي الممارسة الشيريةالمعي 
ى
ي ف

 
 1500 2200 وائ

ي للحاالت الشيرية 
 
 2500 4800 التدبي  الدوائ

 2900 3900 مبادى وأساسيات علم الصيدلة

 

 السعر زــــــــــــــــــــــيــــــلة الوجــــــــــــــلســــــــس
سعر 
 المعرض

ي األمراض التنفسية
ى
ى ف  600 800 الوجي 

ي أمراض ال
ى
ى ف  600 800 دمالوجي 

ي أمراض القلب
ى
ى ف  800 1000 الوجي 

ي األمراض الخمجية
ى
ى ف  800 1000 الوجي 

ي األمراض الهضمية
ى
ى ف  600 800 الوجي 

ي أمراض الكلية
ى
ى ف  800 1000 الوجي 

ي طب العائلة
ى
ى ف  500 600 الوجي 

ي طب األطفال
ى
ى ف  600 1200 الوجي 

ي طب التوليد
ى
ى ف  600 800 الوجي 

ي األمراض
ى
ى ف  600 800 النسائية الوجي 

 

 السعر األشعة واإليكو
سعر 
 المعرض

ي الشيري
ى
 3500 3800 التشخيص اإليكوغراف

مبادىء وأساسيات التصوير 
 باألمواج فوق الصوت

4000 3500 

ي  يــــح الشعاعي )عرئ  ي( -التشر ى  4500 5000 إنكلي 

ي امراض القلب 
ى
 9000 10000 اإليكو الشامل ف

 1500 1900 األشعة اإلسعافية

 1400 1600 التشخيص الشعاعي للبطن

 900 1000 التشخيص الشعاعي للصدر

ي األشعة الصدرية حالة 100
ى
 1500 2800 ف

ي طب النساء خطوة خطوة
ى
 2800 3000 اإليكو ف

ي التوليد و 
ى
ي ف

ى
 4500 4800 ئيةلنساااإليكوغراف

ي  ي اإليكو القلت 
ى
 1200 1400 اليسي  ف

 

 السعر بــــــــــــــــلــــــــقالط ــــــــيــــــطـــــخـــــت
سعر 
 المعرض

ة أيام ي عشر
ى
ي ف

 
 1500 2900 تخطيط القلب الكهربائ

ي )الجزء 
 
 700 800 (1تخطيط القلب الكهربائ

ي )الجزء 
 
 1600 1800 (2تخطيط القلب الكهربائ

ي  ي )عرئ 
 
دليل تخطيط القلب الكهربائ

ي( "مسطرة" ى  انكلي 
600 500 

 

 السعر االمتحان ات قبلـــــمراجع
سعر 
 المعرض

 ملحق أسئلة التوليد والنسائية 
 )مع نقاط ذهبية(

1500 1200 

 ( 1ملحق أسئلة الجراحة )
 )مع نقاط ذهبية(

1500 1200 

 ( 2ملحق أسئلة الجراحة )
 )مع نقاط ذهبية(

1700 1400 

 ( 1ملحق أسئلة الداخلية )
 )مع نقاط ذهبية(

1800 1500 

 ( 2ية )ملحق أسئلة الداخل
 )مع نقاط ذهبية(

1500 1200 

 أسئلة األمراض العينية 
 )مع نقاط ذهبية(

700 600 

 أسئلة األمراض الجلدية 
 )مع نقاط ذهبية(

700 600 

 أسئلة األمراض األذنية 
 )مع نقاط ذهبية(

700 600 

 1500 1800 األسئلة الشاملة

 1700 2000 (2األسئلة الشاملة )

 1300 1500 2018األسئلة الشاملة 

  2018-2017أسئلة دورات 
 )مع النقاط الفضية(

2500 2000 

 2600 3200 أسئلة الجراحة العامة

 700 1800 1أسئلة األطفال 

 700 1700 2أسئلة األطفال 

 500 1400 أسئلة التوليد

 500 1100 سئلة األمراض النسائيةأ

 500 1350 سئلة الجراحة العظميةأ

 500 900 وليةأسئلة الجراحة الب

 500 800 أسئلة الجراحة العصبية

 500 850 سئلة الجراحة الصدريةأ

 300 650 أسئلة جراحة األطفال

 300 600 أسئلة جراحة األوعية

 500 1600 أسئلة األمراض العصبية

 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

ية( يــــح )تحضي   1300 1500 أسئلة التشر

 700 1000 أسئلة األعراض والتشخيص



 

 السعر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــب األطـــــــــــــــــط
سعر 
 المعرض

 900 1900 عم الحياة المتقدم عند األطفال د

ي طب األطفال 1000
ى
 1300 2700 سؤال وجواب ف

ي طب األطفال 
ى
 1500 3400 مراجعات رسيرية ف

ي العناية الوليدية 
ى
 1900 4900 المرجع ف

ي أدوية األطفال
ى
 2500 6900 الشامل ف

ي اللقاحات
ى
 1500 3500 المرجع الشامل ف

 400 650 مبادىء وأساسيات التلقيح

 1500 2900 العناية المشددة الوليدية

 900 2000 الكلويةاالضطرابات االستقالبية و الصماوية و 

ي الوليد 
ى
 900 2700 االضطرابات العصبية ف

ي طب األطفال
ى
ى ف  600 1200 الوجي 

ي طب األطفال
ى
ي ف  4500 4800 الدليل العالج 

ي الوليد
ى
 900 1500 المشاكل التنفسية ف

ي 
ى
 2900 3500 طب األطفال اإلسعاف

 2800 3800 بلوبرنت -مبادئ طب األطفال 

ي ا
ى
 1900 2900 لوليدالتهوية المساعدة ف

ي عند األطفال 
ى
 NMS 900 400التقويم الذائ

 1500 1700 ( العظام والمفاصل) نلسون

 1500 1700 )أمراض الخديج والوليد( نلسون

 1200 2000 العصبية والعصبية العضلية() نلسون

( نلسون  1400 1500 )الكلية والجهاز البولي والتناسلي

 1500 1700 )األمراض الجلدية( نلسون

 1800 2000 )التغذية والسوائل( نلسون

 1500 1700 )األمراض التنفسية( نلسون

 1500 1700 )األمراض القلبية( نلسون

 1500 1700 )أمراض الدم واألورام( نلسون

 4800 5500 )األمراض اإلنتانية( نلسون

 1200 2200 )االضطرابات واألذيات اإلسعافية( نلسون

 1500 3500 النفسية(و طور )النمو والت نلسون

 1400 1500 )اإلضطرابات األرجية( نلسون

 900 1800 )الجهاز المناعي واضطراباته( نلسون

 

 السعر ريــــحـــــــــــــــــــــــــــــتشأطلــــــــــــــــس ال
سعر 
 المعرض

)  1800 2400 سنل )طرف علوي وسفىلي

 1500 1900 والعنق(سنل )الرأس 

 1800 2400 سنل )بطن وحوض وعجان(

 1500 1900 (صدر وظهرسنل )
 

 السعر دـــــــــــــوليــــــة وتــــــــــــائيـــــــــــــــنس
سعر 
 المعرض

مراجعات رسيرية توليد ونسائية 
 )بلوبرنت(

2600 1300 

ي األورام
ى
 1400 2900 النسائية  تساؤالت رسيرية ف

ي التوليد والنسائية100
ى
 900 2000 حالة رسيرية ف

 5900 6900 الحمول والوالدات عالية الخطورة

ي فحص االختصاص للتوليد 
ى
الدليل ف

 وأمراض النساء وجراحتها
3000 2500 

ي التوليد وأمراض النساء
ى
 1800 2300 حاالت رسيرية ف

ي التو  -أسئلة الويليامز 
ى
 2600 2900 ليدالجامع ف

تساؤالت وحاالت رسيرية مع 
 (اكــوفـن)المناقشة 

3600 2800 

ي التوليد 
ى
ي ف مانيوال ) المرجع الطت 

 (واشنطن
2900 1900 

ي التوليد وأمراض 
ى
مقاربات رسيرية ف

 النساء
3800 3200 

 جأساسيات التوليد وأمراض النساء )
2) 

1800 500 

ي طب النساء خطوة خطوة
ى
 2800 3000 اإليكو ف

ي التوليد و 
ى
ي ف

ى
 4500 4800 ئيةلنساااإليكوغراف

 

 السعر ةـــــــيــــنــــيـــوع ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــأذن
سعر 
 المعرض

ي وصف الصادات
ى
 500 900 المنهج العلمي ف

ية جراحة قالالمدخل   2500 4900 عدة القحف التنظي 

 3500 3800 جراحة األذن الوسىط

ي البرصيات واالنكسار
ى
 1900 2400 مراجعة ف

  

 السعر ةـــــــــــــامــــــــــعة ــــــــــــــراحـــــــــــج
سعر 
 المعرض

 1500 2900 دليل واشنطن الجراجي 

 900 1800 غرين فيلد -أسئلة الجراحة العامة 

ي مبادىء الجراحة األساسية 
ى
 -أسئلة ف

 غرين فيلد
900 500 

 3000 5000 بىلي آند لف -أساسيات الجراحة 

االستشارات السابقة للتخدير 
 والجراحة

900 800 

غرين  -جراحة المري والمعدة والعفج 
 فيلد

1900 1500 

 

 

 السعر ةـــــــوليــــــــــبة ــــــــــــراحـــــــــــــــــج
سعر 
 المعرض

ي عالج العقم عند الرجال
ى
 500 900 الجديد ف

ى ا ي الجراحة البولية )غلي 
ى
 6500 7000 (1لمرجع ف

ى  ي الجراحة البولية )غلي 
ى
 6500 7000 (2المرجع ف

ي الجراحة 
ى
أطلس العمليات األساسية ف

 البولية
2800 2500 

ي الجراحة البولية عند 
ى
ى ف الوجي 
 األطفال

3600 2900 

 السعر ةـــــــــــعظمية ــــــراحــــــــــــــــج
سعر 
 المعرض

ي األورتوبيديا
ى
 3900 4500 الفحص الشيري ف

ي األورتوبيديا
ى
 2900 4900 أسئلة البورد ف

 7500 9000 أورتوبيديا األطفال

 1800 2200 أذيات القدم الرضية
 

 

 السعر زةــركـــة مــايـــــــر وعنــــتخدي
سعر 
 المعرض

) ي
ى
ي )الجزء األول والثائ

 6000 7000 التخدير المرضى

 3000 4000 لعمىلي التخدير ا

 2900 6500 أسس علم التخدير

) ى  2900 7000 التخدير الشيري )سيانوبسي 

ي علم التخدير )الجزء 
ى
 4400 5500 (1الشامل ف

ي علم التخدير )الجزء 
ى
 4400 5500 (2الشامل ف

ي التخدير
ى
 1900 3000 المراجعة الشاملة ف

ي التخدير والعناية المركزة
ى
 1900 3400 أسئلة البورد ف

ي أسئلة التخدير
ى
 2500 2800 الشامل ف

 ICU 4600 2900العناية المشددة 

ي التهوية األلية
ى
 2500 3900 الشامل ف

 

 السعر نانـــــــــــــــــــــــساأل ب ـــــــــــــــط
سعر 
 المعرض

ي طب األسنان الشيري 
ى
ى ف  3600 3900 المعي 

ي تقويم األسنان
ى
 4500 4800 كتاب ف

ي العيادة السنيةالجراحة 
ى
 3900 5000 الفموية الصغرى ف

ي علم الرضوض 
ى
المرشد الشيري ف

 السنية
7500 4900 

أطلس التظاهرات الشيرية لألمراض 
 الفموية الشائعة

3600 2600 

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

المعجم الشارح لمصطلحات 
 التعويضات السنية

2900 1900 

 900 2500 اد البحوث العلمية الطبيةأصول إعد

 

 السعر يـــــحـــــــــف صــــــــــــــيـــــقـــــثـــت
سعر 
 المعرض

 400 500 دليل األرسة الصحي 

 400 500 كيف تتخلص من السمنة )البدانة(

 400 500 دليل مريض السكري

 400 500 الصداع )أنواعة، الوقاية، العالج(

 400 500 العالجالربو.. الوقاية و 

 400 500 أمراض ومشاكل الطفل

 400 500 رصاعات المراهقة

 400 500 آالم الظهر والرقبة... مشكلة العرص

ول  400 500 ماذا تعرف عن الكوليسيى

 900 1400 مبادىء اإلسعاف األولي 

 500 1000 المعالجة بتنبيه اليد والقدم )سادوجوك(

 500 900 الدوام والدوار
 


