
 

 2022 خالل معرض الكتاب دار القدس للعلوم إصدارات أسعار 

 + طالب الطب  داخلية

  
 
 12000 المرشد االسعاف

  أمراض القلب
 
 20000 المهارات الرسيرية ف

 4000 بطاقات المصطلحات الطبية 

 SECRET 22500أرسار التشخيص الرسيري 

  
 14500 التشخيص التفريق 

  الطب الرسيري
 
لي     األعراض والعالمات ف  33000 ()تشامبر

 2500 االعراض والتشخيص )أسئلة ونقاط ذهبية( 

 10000 مبادىء اإلسعاف األول  

ية  يولوجيا البرسر  22000 أساسيات الفب  

يولوجيا الطبية والمرضية   33000 الفب  

  
  الباطن 

 
 12000 الطب اإلسعاف

  )مانيوال واشنطن( 
  الطب الباطن 

 
 20000 المرجع العالجر  ف

  
 12000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             موسنر   -  مبادئ ممارسة الطب الباطن 

 18000 الفحص العصنر  الميرس 

  األمراض العصبية  
 
 18000 االستذكار الرسي    ع ف

ي  55000 األمراض والطب المخبر

  الدوام والدوار 

 18000 اإلسعافات القلبية 

 12000 األمراض القلبية  -كرنت 

 3500 أمراض الكبد والسبيل الصفراوي  -كرنت 

  )الجزء   -ميد ستدي  
 14500 ( 1الطب الباطن 

  )الجزء   -ميد ستدي  
 14500 ( 2الطب الباطن 

  )الجزء   -ميد ستدي  
 14500 ( 3الطب الباطن 

 8000 ( 1رفيق الطبيب )الجزء 

 8000 ( 2رفيق الطبيب )الجزء 

 8000 ( 3رفيق الطبيب )الجزء 

 
 ديفيـــدســــون أجزاء مرجع 

 10000 الداء السكري وأمراض الغدد  

 10000 األمراض الخمجية 

 10000 أمراض الكبد والسبيل الصفراوي 

 10000 أمراض الكلية والجهاز التناسل  

 10000 اضطرابات الدم

       10000 األمراض المفصلية 
 هاريســــــــــــــون أجزاء مرجع 

 28000 لألمراض إل الطب الرسيري والتظاهرات الرئيسية   المدخل  

 18000 اضطرابات الجهاز التنفس  

 20000 اضطرابات المناعة والنسيج الضام والمفاصل

 24000 اضطرابات الجهاز الهضم  

ابات الغدد الصم واالستقالب   28000 اض 

   28000 اضطرابات الجهاز العصنر  

  
 أدوية 

  الصيدلة  
 14500 أسئلة وطن 

 13000 النقاط الذهبية للصيدلة  

  الممارس 
 30000 دليل الصيدالن 

  الرسيري  
  العالج الدوان 

 
 38500 المرجع ف

  للحاالت الرسيرية 
 34000 التدبب  الدوان 

  الممارسة الرسيرية 
 
  ف

 20000 المعي   الدوان 

  األدوية الرسيرية 
 
 36000 الشامل ف

  أدوية األطفال 
 
 28000 الشامل ف

  علم األدوية الرسيري 
 
 36000 لبنكوت  -المرجع ف

 16000 مبادى وأساسيات علم الصيدلة 

 20000 المعالجة الدوائية لألمراض النفسية 

 
 سلسلة الوجيز

  األمراض التنفسية 
 
 2500 الوجب   ف

  أمراض الغدد الصم
 
 2500 الوجب   ف

  أمراض الدم 
 
 2500 الوجب   ف

  أمراض القلب 
 
 2500 الوجب   ف

  األمراض الخمجية الوجب   
 
 2500 ف

  األمراض الهضمية 
 
 2500 الوجب   ف

  األمراض العصبية 
 
 2500 الوجب   ف

  أمراض الكلية 
 
 2500 الوجب   ف

  طب العائلة 
 
 2500 الوجب   ف

  طب األطفال 
 
 4000 الوجب   ف

  الجراحة العامة 
 
 4000 الوجب   ف

 
 

 األشعة واإليكو 

  الرسيري 
 
 36000 التشخيص اإليكوغراف

 36000 مبادىء وأساسيات التصوير باألمواج فوق الصوت 

ي    ح الشعاع  )عرنر   ي(  -الترسر  60000 إنكلب  

  امراض القلب  
 
 36000 اإليكو الشامل ف

  اإليكو القلنر  
 
 12000 اليسب  ف

 14500 األشعة اإلسعافية 

 6500 التشخيص الشعاع  للبطن 

  طب النساء خطوة خطوة 
 
 22500 اإليكو ف

  التوليد وأمراض النساء 
 
  ف

 
 28000 اإليكوغراف

   
 

 ختطيط قلب 

  )تخطيط القلب  
 ECG MADE EAESY  7500( 1ج الكهربان 

  )تخطيط القلب  
 ECG MADE EAESY  14500( 2ج الكهربان 

ة أيام   عرسر
 
  ف

 28000 تخطيط القلب الكهربان 

 EKG  30500التفسب  الرسي    ع لمخطط كهربية القلب
    

    

 وطين طب بشري 

 توب ميد()  سلسلة

 10000 توب ميد )كلية ودم( 

 10000 ميد )رثوية وعصبية( توب 

 15000 توب ميد )هضمية وكبد وخمجية( 

 15000 توب ميد )غدية وصدرية( 

  ( عيادات توب ميد ) 
 
 قريبا

 ( فريست إيد)  سلسلة

ست إيد )توليد ونسائية(   10000 فب 

ست إيد )أطفال(   10000 فب 

ست إيد )جراحة(   13000 فب 

ست إيد )عينية(   5000 فب 

ست إيد )أذنية(   5000 فب 

ست إيد )جلدية(   5000 فب 

ست إيد )داخلية(   22000 فب 

 ( ذهبيةال نقاط  ال)  سلسلة

 16000 )نقاط ذهبية(  1جراحة 

 16000 )نقاط ذهبية(  2جراحة 

 16000 طب األطفال )نقاط ذهبية( 

 16000 العيادات )نقاط ذهبية( 

 10000 والنسائية )نقاط ذهبية( التوليد 

 10000 )كلية ودم( )نقاط ذهبية(  1داخلية 

 12000 ( )عصبية ورثوية وخمجية وغدد( )نقاط 2داخلية 

 10000 )هضمية وصدرية( )نقاط ذهبية(  3داخلية 

 6000 )شيخوخة ومداواة وطب نفس  .....(  4داخلية 

 7500 ة( األمراض القلبية )نقاط ذهبي 

 وامل ــــــــــالش

  الشوامل 
 
 13000 1الجامع ف

  الشوامل 
 
 13000 2الجامع ف

 6000 2021شاملة 

 6000 2020شاملة 

 3000 2019شاملة 

 3000 2018شاملة 

 4000 2الشاملة  

 4000 1الشاملة   

 

 تشريح

ي    ح غريز )صدر وظهر وبطن وحوض(   35000 أطلس الترسر

ي    ح الرسيري  ( -علم الترسر  22500 سنل )طرف علوي وسفل 

ي    ح الرسيري   20000 سنل )الصدر والظهر(  -علم الترسر

ي    ح الرسيري   -  ( س وعنقرأسنل ) -علم الترسر

ي    ح الرسيري   -  ( طرافأسنل ) -علم الترسر
   



 طب األطفال 

  طب األطفال 
 
 35000 الشامل ف

  
 
  طب األطفال االسعاف

 
 55000 الدليل الرسيري ف

  طب األطفال 
 
 65000 الدليل العالجر  ف

  طب األطفال 
 
 20000 مراجعات رسيرية ف

 22500 بلوبرنت   -مبادئ طب األطفال 

  أدوية األطفال 
 
 28000 الشامل ف

  طب األطفال  1000
 
 20000 سؤال وجواب ف

  طب األطفال ا
 
 4000 لوجب   ف

 2000 مبادىء وأساسيات التلقيح 

  اللقاحات 
 
 12000 المرجع الشامل ف

 20000 دعم الحياة المتقدم عند األطفال 

  العناية  
 
 28000 الوليدية المرجع ف

  الوليد
 
 28000 التهوية المساعدة ف

  الوليد 
 
 20000 المشاكل التنفسية ف

  الوليد 
 
 20000 االضطرابات العصبية ف

 20000 االضطرابات االستقالبية والصماوية والكلوية للوليد

 8000 الجهاز المناع  واضطراباته ) نلسون( 

 14500 األمراض التنفسية عند األطفال ) نلسون ( 

 14500 األمراض الجلدية عند األطفال ) نلسون ( 

 14500 األمراض العصبية والعصبية العضلية ) نلسون (

 14500 اضطرابات العظام والمفاصل عند األطفال ) نلسون ( 

 14500 اإلضطرابات األرجية ) نلسون ( 

 14500 األمراض الغدية عند األطفال ) نلسون ( 

 14500 األمراض القلبية عند األطفال ) نلسون ( 

 14500 أمراض الخديج والوليد ) نلسون ( 

 14500 أمراض الدم واألورام عند األطفال ) نلسون ( 

 14500 أمراض الكلية والجهاز البول  والتناسل  ) نلسون (

 14500 تدبب  االضطرابات واألذيات اإلسعافية ) نلسون (

 18000 أمراض االستقالب عند األطفال )نلسون ( 

 18000 مية عند األطفال ) نلسون ( األمراض الهض

 18000 النمو والتطور واإلضطرابات النفسية )نلسون( 

 18000 اضطرابات التغذية والسوائل عند االطفال )نلسون ( 

 18000 األمراض العينية واألذنية عند األطفال ) نلسون (

 42000 األمراض اإلنتانية عند األطفال ) نلسون ( 
 
 
 

 نسائية وتوليد 
  فحص االختصاص للتوليد وأمراض النساء  الدليل 
 
ف

 وجراحتها 
27000 

  التوليد  -أسئلة الويليامز 
 
 25000 الجامع ف

  األورام النسائية 
 
 20000 تساؤالت رسيرية ف

  التوليد وأمراض النساء 
 
 20000 مراجعات رسيرية ف

  التوليد وأمراض النساء 
 
 20000 مقاربات رسيرية ف

 20000 تساؤالت وحاالت رسيرية مع المناقشة نوفاك 

  التوليد وامراض النساء 100
 
 12000 حالة رسيرية ف

  طب النساء خطوة خطوة 
 
 22500 اإليكو ف

  التوليد وأمراض النساء 
 
  ف

 
 28000 اإليكوغراف

  

 

 جراحة عامة 
 32000 بل  آند لف  -أساسيات الجراحة  

 16000 دليل واشنطن الجراج  

 10000 مدخل إل جراحة الروبوت 

(أطلس العمليات الجراحية   52000 1جزء  – )ددل 

)  52000 2جزء  – أطلس العمليات الجراحية )ددل 

 12000 غرين فيلد  -أسئلة الجراحة العامة 

  
 
 4000 الجراحة العامة الوجب   ف

   حقائق مفتاحية
 
 10000 االورام   علم ف

 10000 االستشارات السابقة للتخدير والجراحة 

  

 جراحة  بولية 

  الجراحة البولية )الجزء  
 
 38500 1غلي    -( 1المرجع ف

  الجراحة البولية )الجزء  
 
 38500 2غلي    -( 2المرجع ف

  الجراحة البولية 
 
 28000 أطلس العمليات األساسية ف

  الجراحة البولية والتناسلية 
 
 12000 األساسيات ف

  عالج العقم عند الرجال 
 
 10000 الجديد ف

 
 

 جراحة  عظمية

  األورثوبيديا 
 
 50000 المعي   ف

  األورتوبيديا 
 
 36000 الفحص الرسيري ف

  األورتوبيديا 
 
 28000 أسئلة البورد ف

 60000 أورتوبيديا األطفال 

 20000 أذيات القدم الرضية 
 

 

 وعينية أذنية

  األذن واألنف والحنجرة
 
 20000 أبحاث هامة ف

 28000 جراحة األذن الوسىط

يةمدخل   38000 ال جراحة الجيوب التنظب 

ية  28000 المدخل إل جراحة قاعدة القحف التنظب 

 4000 الدوام والدوار

  وصف الصادات
 
 7500 المنهج العلم  ف

  البرصيات و االنكسار
 
 10000 مراجعة ف

 

 

 ختدير وعناية مركزة

  علم التخدير )الجزء 
 
 32000 ( 1الشامل ف

  علم التخدير )الجزء 
 
 32000 ( 2الشامل ف

 28000 أسس علم التخدير 

 )  28000 التخدير الرسيري )سيانوبسب  

 20000 التخدير العمل  

  
 
 12000 التخديرالمراجعة الشاملة ف

  التخدير والعناية المركزة
 
 12000 أسئلة البورد ف

  أسئلة التخدير
 
 12000 الشامل ف

 ICU 12000العناية المشددة 

  التهوية األلية 
 
 12000 الشامل ف

  الوليد
 
 28000 التهوية المساعدة ف

 10000 والجراحة االستشارات السابقة للتخدير 
 

 طب أسنان 

  طب شاملالدليل ال
 
 16000  1سنان األ ف

  طب شاملالدليل ال
 
 16000 2سنان األ ف

  األدوية السنية 
 
 6000 كتيب ف

 13000 قلع األسنان

  الجراحة الفموية 
 
 25000 الدليل الرسيري ف

  طب األسنان
 
 4000 مهارات التواصل ف

  علم الرضوض السنية 
 
 36000 المرشد الرسيري ف

 20000 عرسر مفاهيم أساسية عن البيوميكانيك 

  تقويم األسنان 
 
 35000 الزريعات ف

  
 35000 التقويم الالمرن 

 28000 أسس وطرائق البحث العلم  

 20000 أطلس التظاهرات الرسيرية لألمراض الفموية الشائعة 

  العيادة السنية الجراحة  
 
 24000 الفموية الصغرى ف

ي (  -طب األسنان المسند )عرنر    24000 انكلب  

  طب األسنان الرسيري )
 
 OXFORD ) 25000المعي   ف

 16000 المعجم الشارح لمصطلحات التعويضات السنية 
  

 متريض

  الممارسة التمريضية 
 
 18000 علم االدوية ف

 16000 اساسيات الرعاية التمريضية 

 20000 الرعاية التمريضية لألطفال والرضع 

 

 السنة التحضريية 

ية    للسنة التحضب 
 20000 الدليل االمتحان 

ي   7000 احصاء وانكلب  

 7000 وراثة 

ي    ح   7000 ترسر

يولوجيا   7000 فب  
  

 تثقيف صحي 

 3000 دليل األرسة الصح  

 3000 كيف تتخلص من السمنة )البدانة( 

 3000 دليل مريض السكري 

 3000 الصداع )أنواعة، الوقاية، العالج( 

 3000 الربو.. الوقاية والعالج

 3000 أمراض الدم الشائعة عند األطفال 

 3000 الطفل التوحدي.. بي   الحقيقة والغموض 

 3000 أمراض ومشاكل الطفل 

 3000 اإلسهاالت عند األطفال 

 3000 األمراض التنفسية عند األطفال 

 3000 ضاعات المراهقة 

 3000 الظهر والرقبة... مشكلة العرص آالم 

 3000 مبادىء اإلسعاف األول  

 2500 سؤال وجواب عن كورونا 100

 2000 الثالسيميا -قم بالتحليل قبل االنجاب والتهليل  

 5000 المعالجة بتنبيه اليد والقدم )السادوجوك( 

ر   5000 المعالجة الحرارية العميقة / اللب  
 


