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مقدمة
تفوقّوالنجاحّ
السنةّاألولىّفيّكليةّّالطبّالبشريّ،ونرجوّلكمّال ّ
أعزاءناّالطالبّ:نباركّّلكمّنجاحكمّفيّّ ّ
ّ
فيّعامكمّهذاّوالذيّستتابعونّفيهّدراسةّالموادّاألساسيةّفيّالطبّ .
ستجدونّ-وضوحاّّ-انتقاااًّنوعيااّّعمااّعدادوموفّفايّّالعاا ّالماضايّما ّطبيعاةّالماوادّوكمياةّالمعلوماا ّّ
المعطاةّّ.فديّمرحلةّانتقااليةّهامةّ،فيداّم ّّالحاجةّإلىّالعملّالجادّّوالمتواصلّ،بقدرّماّفيداّم ّمتعةّ
ّوفاائدةّ.بالتوفيقّإنّشاءّهللاّ
ّ

الفصـل األول

الدكاترة حسب العام الدراسي :2015-2014
 علاامّوئااائعّاألع اااءّ :1د .صببي ا بحي ب ي ،د .أمببر اجببد ،.د .أمببر بحهببدد  ،د .تغ يببمح دب د ،د .عيببمح بح دبدب
شهال.
 وشريحّالعصبية :د .بيدن بحسيمح ،د .مه تقال.
 علمّالنسجّالعا  :د .علا حسن ،د .حمممح علا بحسطلا.
 الكيمياءّالحي ّويةّ :1د .فدداي دددة ،د .ن ا بهلمحى مجعة ،د .داا بحص يف ،د .اويمحة أب مس ة.
 اللغةّالطبيةّ :1د .اضد جدظم حلغة بالنكليزية ،د .زينب بحفدجيدين حلغة بحف نسية.
ننتقر بآلن إىل تفدصير دذه بمل بد:
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علم وظائف األعضاء (الفيزيولوجيا البشريّة) -1-
دا بملددة بملمتعة بألوىل امبد وبحيت ستصددفند يف مش باان بحطيب ،وتعترب معل مدهتبد أسدسبدو وعمبددبو ملبد سنمحاسبس مبن سب ي اي
يف بحسن ب بحقددمة إن شدء هللا فينيغا بالدتمدم ابملددة جثريبو ومتدبعتهد جيمحبو خالل بحفصر بحمحابسا.
سببيتم فيهببد دابسببة وظببدء بألعهببدء وني بزب جببر منهببد علببا حببمحة ،وسببنتدبب منهببد دببذب بحفصببر :بحقلببب ،بحببمحوابن ،بحببمحم،
بحتنفس ،بجلهدز بهلهما ،وبحتغذية .مت جتمحيمح جتدب بحفصر بألول حعدم .2011-2010

النظـري

د .صبحي البحري:
 احملتوى:
أعطا بحمحجت ا فيزي ح جيد بحعهلة بحقليية ،حيث أحقا  11حمدض ة تمحوا ح ل بمل بضيب بحتدحية:
مق ّمحمببة يف علببم بحفيزي ح جيببد وبحببيت تتنببدول سب بءر بجلسببم وفحيببة تنايمهببد ،فيزي ح جيببد بحقلببب وتشب َّس ،بحببمحواة بحقلييببة ،بحببنام
بحقليب ونتد .بحقلب ،بحع بمر بملناّمة حنتد .بحقلب ،بحهغط بحش ايين.
 احلضور:
بب علبا بسبتم باية يف
أغلب بحطالب أنس مفيبمح ،شب يطة أن يكب لن بحبذدن صبدفيدو وبحعجيبز عدحيبدو ،وأن يكب ن بحطدح ُ
 يى ُمتدبعة بحملدض ب بحسدبقة حت قيق أجرب قمح ٍا نكن من بحفهم وبالستيعدب.

تهمني حدال سب ي ية مبب بحفقب ة
 يق م بحمحجت ا بع ض ساليمحب خمتص ة ،وغدحيدو مد تك ن ابحلغة بالنكليزية ،وَّدولل
بملش وحة حعسيخ بحفهم مد أمكن ،مث يندقش بعض بحلدال بحس ي ية مب بحطالب.
 حذحك فبنن بحلهب ا يب فّ بحكثبري مبن بح قبن وبحعنبدء أدنبدء بحمحابسبة ،جمبد سبيق و جب ان أن بالدتمبدم ابحملدضب ب بحسبدبقةيسدعمح علا بحفهم أدندءل بحملدض ة بجلمحيمحة .
ُ
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 الدراسة:
بتم بحمحابسببة مببن بحملدضب ب ألن بحببمحجت ا يقب م بعتيببب أفكببداه بط يقببة اتلب عببن بحكتببدب بشببكر جيببري ،حكببن ال نببب
 تب ّحك من بحع دة إىل بحكتدب يف بعض بحفق ب وبالستعدنة بس جم ج ٍب ع يب.

يعتممح بحمحجت ا يف حمدض بتس علا مندقشة بألفكدا وبحلبدال بحسب ي ية ،ومندقشبة بحع بمبر بملبفد ة فيهبد ،و حبك ألنبس ييتعبمح
ُ
يف أسئلتس بالمت دنية عن بحيصم ويتّيب منهجية بحفهم وبالستنتد..
 -يُنصببال ابالعتمببدد يف بحمحابسببة علببا بحفهببم أجث ب مببن بحلفببا ،فمببن يسببتطيب فهب لبم بحملدض ب ب وبشببكر خببد

مندقشببة

بحلدال بملختلفة يف بحنام بحقليب ونتد .بحقلب وتفسري بحتغريب يف بحتم ين بح ايضا (جيمب أغلب بملعل مد بحسبدبقة

حر أغلب بألسئلة بسالسة.
وبحع دة حكتدب بحعملا "يف فق ة بحتم ين بح ايضا علا بألخص" حزايدة بحفهم ،يستطيب ّ

 يُنصال مبشددمحة بعض بحفيمحي دد وبحفالشد (من بحنن بملتعلّقة بعمر بحقلب ملد هلد من أدب ٍ مفيبمح يف تسبهير بحفهبموإيهدح بحفك ة.
ِ

 نفّجمح علا فك ة متدبعة بحملدض ب و دابستهد خالل بحفصر ،ألن بحفيزي ح جيد بحقليية حتتد .إىل بحعجيز وبحفهم ودبذب مبدال كن حتقيقس ب ب ب "دابسة مد قير بالمت دن فقط".
 األسئلة:
 حلببمحجت ا ح ب ب  30س بفبالو تعتمب ُبمح علببا بحفه ب ِم بحيسببيط وس ب عة حتليببر بحلببدال بحس ب ي ية وال ب مببن بحيصببم (ابسببتثندءبألسئلة بملتعلقة أبول حمدض ة وبحيت تت محث عن س بءر بجلسم فنن بألسئلة بملتعلقة هببد تتطلّبب حفابدو حااقبدم وبحنّسبب
وبحع بمر .
بحشب ايين،
 وقمح اّجز يف أسئلتس علا بألفكدا بح ءيسة بحيت جّادد خالل بحعدم وخدصة بحنام بحقليب ونتبد .بحقلبب وبحهبغط ّأواد أحيدانو ع ّمحة أسئلة تمحوا ح ل نفس بحفك ة حكن بط ٍق خمتلفة.
و ل
جيب أن تيقا ابسخةو يف
 وابحنّسية حل دال بحس ي ية فقمح جدنن بسيطة ن عدو مد الختيدا فهم بعض بحنّقدط ّبهلدمة بحيت ُ
دن بحطدحب.
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 أسئلة بحمحجت ا حتتد .ح قن أجث من غريدد العتمدددبد علبا بحفهبم -جمبد جب ان  -فدحبذاوب أن يبمحبككم بح قبن ،وقبمحيق م أحيدانو ابحتالعب ابح بحمحة (مثالو ض بة/اثنية ع ضدو عن ض بة/دقيقة فدنتيه ب حذحك.
حر بحمحواب يف دذب بحقسم ألَّند تطلعُكم علا منط بحبمحجت ا بملختلب يف وضبب بألسبئلة.جمد
ُ
وجتمحا بإلشداة إىل أكّية ِّ
أنس ق ْمح يكّا بعهدو من أسئلة بح ّمحواب .

د .أمل ضاهر:
 احملتوى:
 فيزيولوجيا اجلهاز اهلضمي :بحتش يال بح ظيفا جلهدز بهلهم ،بملهغ ،بحيلب ،بإلف بز ،بح ظدء بحلجية حلمعمحة وبألمعدءبحمحقيقة وبحغلياة ،بح ظدء بهلهميّة ،بح ظيفة بالمتصدصيّة.
بهلدمبة يف بجلسبم،
ويشمر بجلملة ب بحهغط بملنخفض ،بجلملبة ب بحهبغط بمل تفبب ،إىل بعبض بحب ّمحوابان
 الدّوران:ّ
ُ
يف عدمند قدمن بحمحجت اة ابختصدا بحكثري من بحفق ب بحيت ش حن يف قسم د.صي ا جتنيدو حلتك با.
 احلضور:

بعض بحطّالب ابحله ا ،وتعتممح بحمحجت اة علا قراءة وش ح بحساليمحب بحيت تع ضهد.
ينصال ُ
ُ -

 حببذحك يُنصببال (يف جدفببة أقسببدم بحفيزي ح جيببد بشببكر عببدم ويف قسببم د .أمببر بشببكر خببد بعببمحم بالجتفببدء ابحش ب حبحببذي ت ب اده أدنببدء بحملدض ب ة (ألنببس يف جث ب ٍري مببن بألحيببدن حببن يغ ب أ دببدنلكم وحببن يُشببيب اغيببتلكم يف بحفهببم  ،وبحّلج ب ء إىل
أسدحيب أخ ى (بحب  Youtubeبشكر أسدسا . 
 الدراسة:
مببن بحسبباليمحب  ،وأ ّجببمح بحببمحجت اة حلطببالب م ب بابو أبن بحسبباليمحب تكفببا حلمحابسببة ،وحكببن مببب بألس ب جببدء بعببض
بألسئلة بخلداجية حذحك يُفهر بحع دة إىل بحكتدب ابإلضدفة إىل بحساليمحب وبحلفا بحمحقيق جمحبو.

www.hakeem-sy.com
~~6

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثانية

 األسئلة:
 حقسم بهلهمية يف عدمند ح ب  12سفبل فقط علا بح غم من ج نس أجرب بألقسدم حكن بحبمحجت اة خدحفبن بملعتبدد (بحبذيبب بألسببئلة جدنببن مببن بحنّب ا بالسببتنتدجا بحب ّمحقيق  ،مببب
جببدن حب ب  35سبفبل  ، وحلببمحوابن حب ب  15أسببئلة ،أغلب ُ
وج د بعض بألسئلة مت سطة بحصع بة.
 بالطّالا علا أسئلة بحمحواب مفيمح جا تتع ف ب علا دقة بملعل مد بحيت تطدحب هبد بحمحجت اة ،فأحيبدانو يكب ن بخلطبأ فقبطيف ٍ
جلمة وبحمحة  ،أحيدان يك ن بحسفبل من خدا .مد أعطتس بحمحجت اة . 
مالحظة (نصيحة وردتنا من طالب سابقين):
بمحا بإلش ببداة إىل أن أس ببئلة د .ص ببي ا ود .أم ببر ض ببدد ق ببمح ا ب  .ع ببن بحملدض ب ب إىل ح ب ٍّمح يُفق ببمح بحطدح ببب دقت ببس بنفس ببس
جت ب ُ
وبمحابسببتس! حببذب يُنصببال أدنببدء بحلببر بببعم أسببئلتهمد حلنهديببة وبحيببمحء ابألقسببدم بألخب ى بحببيت غدحيبدو مببد تكب ن مهببم نة نببد ي ب يال
بحطدحببب أدنببدء بالمت ببدن ،ومببن مث بحتّ جببر علببا هللا وحببر دببذه بألسببئلة مببب بالنتيببده إىل أن بعببض بألسببئلة علببا بح ب غم مببن
خ وجهد عن بحملدض ب إال أَّند ُ كن أن تك لن قدبلةو حل ر ابحنا إىل منطقيّة بالحتمدال فال دبعا حلخ ف أو بحتّ ت
د .أمل ركاج:
 احملتوى:
أعطببن بحببمحجت اة  6حمدض ب ب تهب ّبمنن :وظببدء بحتغذيببة ،بالسببتقالب بألسدسببا ،بحيمحبنببة ،بحتك ب ين وبحت لببر بحش ب ما،
بحلدجة حكر من بحسك اي وبحمحسم وبحربوتيند وبملدء وبملعددن وبحفيتدميند .
 احلضور:
نتب ومفيمح ملن حس بحقمحاة علا عمحم بحتشتن أدندء بحش ح بحنا ي نا بو حسه حة بحقسم وأكيتس يف حيدتند بحعملية وبحطيية.
 الدراسة:

طليببن بحببمحجت اة بحمحابسببة مببن بحكتببدب وحكببن مت جتدبببة بحملدضب ب مببن سبباليمحب بحببمحجت اة وبحكتببدب وم ا ب  .بألسببئلة عمببد
تهمنتس بحملدض ب .
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 األسئلة:
ح ب  12سفبالو ،جدنن سهلة ،وقمح تك ا بعض أسئلة بحمحواب .
د .عبد الوهاب شهال:
قدم بحبمحجت ا يف عدمنبد بحمحابسبا اعطبدء فيزي ح جيبد بحتبنفس واطبيط بحقلبب بحكه ابءبا  ،ECGمقب اه مبن أسبهر بألقسبدم
ل
يف دذه بملددة( .جدن يُعطا فيزي ح جيد بحتنفس سدبقدو د .بجد شددني ،وقيلس د .صي ا بحي ي .

 احملتوى:
 أعطا بحمحجت ا 7حمدض ب مت سطة بحلجم تهمنن:حملة تش َّية عن بجلهدز بحتنفسا ،وظدء بجلهدز بحتنفسا ،فحيد بحته ية بح ء يبة ،بحهبغ ط بملسبدكة يف بحتبنفس وتغريبهتبد،
ِ
بحس بعد بح ء يببة ،بألسببس بحفيزايءيببة حلميببددال بحغدزيببة ،نقببر بألوجسببجني واثين أوجسببيمح بحك ب ب ن ،تناببيم عمليببة
بحلج ب م و ّ
بحتنفس ،بمل بجز بحتنفسية.
تهمنن مد أنخذه يف بحقسم بحعملا حلمددة.
 وأعطا بحمحجت ا  4حمدض ب عن اطيط بحقلب بحكه ابءا ّ احلضور:
بحله ا مفيمح؛ حيث يعتممح بحمحجت ا علا بحش ح من بحساليمحب وتكب با بألفكبدا ويعب ض صب ابو مت جبة وفالشبد تقبّب
بألفكدا حلذدن وجتعر دابسة بحقسم أسهر . 

 الدراسة:
يتهمن أدم مد يلزمند يف حيدتند بحطيية ويف مق اب بحسن ب بحقددمة ،وأجمح أن بحمحابسة حس من
أشدا بحمحجت ا إىل أن مق اه ّ
بحملدض ب ستك ن جدفية وأنس حن خي  .عمد يق حس يف بحملدض ة ،وقمح أعطا بحساليمحب حلجميب.
 األسئلة:

 ح ب  13سفبالو حقسم بحتنفس ،وجدنن سهلة ن عبدو مبد حكنهبد حتتبد .حلمحقبة ،وم اب  .عبن بحملدضب ب عبمحبسفبل وبحمح ُج يف بحملدض ب حكنّس م يكن م ج دبو يف بحساليمحب .
 و 4أسئلة عن بحتخطيط بحكه ابءا حلقلب ،وجدنن بألسئلة تشدبس مد نُسأل عنس يف بحقسم بحعملا.www.hakeem-sy.com
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د .تغريد حمود:
 احملتوى:
أعطن بحمحجت اة قسبم بحبمحم ودب قسبم سبهر جبمحبو علبا  4حمدضب ب تتهبمن معل مبد سب ي ية ددمبة وسلسبة  :بحكب اي
بحلمب بء (منشببأدد وعم دببد ونهب جهد  ،بخلهببدب بحببمحم ي وأن بعببس ،بسببتقالب بحلمحيببمح ،وفقب بحببمحم ،حملببة عببن بملندعببة وخببالاي
بجلهدز بملندعا ،ومجيد بحت بفق بحنسيجا ،وبنتقدء نسيلة من بخلالاي بحلمفدوية.
 احلضور:
نتب ومفيمح جمحبو ،حيث تعتممح بحمحجت اة علا ش ح ميسط وبحعجيز فقط علا بألفكدا بهلدمة.

 الدراسة:
من ساليمحب بحمحجت اة  ،وتهي بحمحجت اة بحيعض من بحش ح علبا بحسباليمحب حبذحك جتبب بعبض بحفب ق بحملدضب ب ودبا
شدملة حلمحابسة.
 األسئلة:
ح ب  10أسئلة سهلة ووبض ة ،وتك ا بحمحجت اة بحمحواب أحيدانو.

~ املراجع املقرتحة ~

  :Guytonكببن بحق ب ل بببت ّفا أنببس بمل جببب بملعتمببمح مببن قيببر بحكليببة ،يش ب ح بملعل مببة بشببكر ميسببط وسببهر حكن بس-

يت سب ويسهب يف ش حس أجث من بمل بجب بألخ ى .ي جمح منس نسخ معمجة حلع بية.
يفهببر وصببفس ب ب"بحكتدب بجلببدمعا" ،تببدز حبجمببس بملعقب ل وأسببل بس بح بءببب
ّ :FOX Human Physiology
جدف وو ٍ
بحذي جيعلك حتب بملددة ،فيس أحبدث مش وحة بغدية بح وعة وبشكر ٍ
بف.
بمللخصة حلكثري من بألفكدا.
 :BRSكن بعتيداه بألفهر حلم بجعة بعمح بحمحابسة ،و تدز جبمحبوحس ّ
ٍ
تلخيص ٍ
مجير حلمعل مد بهلدمة بعمح بحمحابسة.
 :Kaplanأيهدو م جب ابءب يعتممح علا
 :Ganongمن بمل بجب بملفيمحة جمحبو وبمل صا هبد من قير دجدت ة بحفيزي ح جيد ألسل بس بملمتب وص اه بحف يمحة.
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االمتحان
-

-

يك ب ن قيببر بحفيزي ح جيببد عببدد وة ح ب ب  8-7أايم ،ودببا غببري جدفيببة أبببمحبو ملببن م يببمحا بملق ب ا خببالل بحفصببر ،فيُنصببال
ابحعجيببز علببا بملببددة ألكيتهببد بحكيببرية مببن بمحبيببة بحفصببر ودابسببة بألقسببدم بشببكر جدمببر وإعددهتببد إن أمكببن ،ويُفهببر أن
تك ن بملمحة قير بالمت دن حلم بجعة وبعض بحمحابسة.
مببن بملفيببمح بحعجيببز علببا قسببما د .صببي ا بحي ب ي ود .أمببر ضببدد خببالل بحفصببر ألكيتهمببد حبيببث تك ب ن بحمحابسببة
خالل فعة بالمت دن حهمدن تكدمر بملعل مد .
جدنن جممر أسئلة د .صي ا تعتممح علا بحفهم وحتتد .إىل بحت لير وبحتفكري وبالسبتنتد ،.نبد قبمح يكلفهبد بحكثبري مبن
بح قن بحذي قمح يك ن علا حسدب بألسئلة بألخ ى ،فينيغا بحلذا وبالنتيده.
جدنن نسية بحنجبدح يف عدمنبد  %64وبلغبن أعلبا عالمبة  91انهلبد طدحيبدن ،وبشبكر عبدم مسبت ى بألسبئلة مت ّسبط
بحصع بة.

العملي

 املوقع:
ممحا .بحفيزي ح جيد وخمربي بحفيزي ح جيد.
يف احدب ميىن بملخدب  ،يف بحطدبق بحثدين ّ
 احملتوى:

ن عدن من بحتجداب:

 .1جتااب ع ى ااض ادع ا ب

أابطببة سببتدني  ،ادببري بألسببتير ج ب حني وبألداينببدحني وبحل ب باة علببا بحعهببلة بحقلييببة( .أول

جلسة تك ن عيداة عن ش ح عن جهدز بحكيم غ بف ،وَّصر جر سيعة طالّب تق ييدو علا ضبفمحا ،وبعبمحدد حكبر طدوحبة
ضفمحا وبحمح
 .2جتب ع أخرى بحهغط ،أص ب بحقلب ،بحتخث  ،بحنالل بحمحم ،اطيط بحقلب بحكه ابءا.

بحتجداب مجيعهد مش وحة يف جتدب عملا بحفيزي ح جيد بحذي جيب عليكم امينس وسيك ن معكم علا ممحبا بحفصلني.
ال تنس ب أن حته وب معكم أدوب بحتش يال ،وبحقفدزب يف جر جلسة.
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 طريقة العمل:
نببمحخر أوالو إىل مببمحا .بحفيزي ح جيببد حنأخببذ بحتعليمببد وط يقببة إج ب بء بحتج بببة وبحببيت تُع ب ض علببا شببكر سبباليمحب حيسببن
حلمحابسة إ أن بحمحابسة من جتدب بحعملا حص بو وحكبن جيبب بالنتيبده إىل مبد يق حبس بحبمحجت ا مبن أجبر بملقدبلبة مث نت ّجبس إىل
أحببمح بملخبربين ويكب ن بحعمببر بشب ٍ
بكر مجببدعا حيببث يكب ن جببر  8طببالب تق ييبدو علببا طدوحببة وبحببمحة يببتم تثييببتُهم منببذ أول
أسي ا حىت َّندية بحفصر وقمح بعتمحمت علا بحعمر بجلمدعا منذ بحسنة بألوىل  فمن قدم ابحتنخيب يف بجللسة بألوىل يق م
مبهمة أخ ى يف بجللسة بحثدنية وبحعكس وحكن من بملهم أن تتمحاب علا مجيب بحتجداب من أجر مقدبلة بحعملا.
 املذاكرة:
قمند مبذبج ة وبحمحة جدنن يف عدمند غري مفمتتة .
بملذبج ة جدنن عيداة عبن  3أسبئلة تهبمنن تعدحيبر وتعبمحبدب عبن بحهبغط وأابطبة سبتدني

و....بهل هلبذه بملبذبج ة مبب

بحله ا  10عالمد .
 االمتحان:
ُ جي ى علا م حلتني:
ناب ي غبري مفمتبن  :حبس  10عالمبد َّ ،ب ي  4أسبئلة مبن معل مبد جتبدب بحعملبا خبالل  15دقيقبة فقبط ،ت بوحببنبألسئلة من بحفهمية إىل بحس دية بملعتممحة علا بحلفا.
عملا (مقدبلة  :حس  10عالمد  ،حيث َُّمحد حكر طدحب جت ببة معينبة مبن قيبر بحبمحجدت ة ويُكتبب اقمهبد علبا واقبة ،مثيمحخر بحطدحب إىل بملخرب وين ّفذ دذه بحتج بة وبحيت دا إحمحى بحتجداب بحيت قدم هبد خالل بحفصر ،مث أييت أحمح بحبمحجدت ة
ويندقشس هبذه بحنتدءج ويط ح عليس بعض بألسئلة بحنا ية بحيت تك ن من ضمن جتدب بحعملا.
بملش فني حريى نتدءج جت بتس
ل
 إجدبببة بحطدحببب عببن بألسببئلة بشببكر منطقب ٍّبا وص ب يال وبطالقببة بعيببمحبو عببن بخل ب ف وبالاتيببدم مهببم بقببمحا أكيببة ص ب ة
بحتج بة.
ٍ
بشكر عدم مت سطة إىل جيّمحة ،وحصر عمحد من بحطالب علا عالمة بل  .30
 جدنن بحعالمد

www.hakeem-sy.com
~ ~ 11

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثانية

تشريح العصبية والرأس والعنق
تتندول تش يال بجلهدز بحعصيب ،وتش يال بح أ وبحعنق ،ابستثندء أحشدء بح أ وبحعنق بحيت تُبمحا
بحملطة بحثدنية مب بحتش يالُ ،
ويمحاسهد د .بيدن بحسيّمح ،ود .مه تقال.
يف بحفصر بحثدينّ ،

النظري
تمحا دذه بملددة من خالل جتدبني:
ّ
بمحث عببن عهببال وأوعيببة
بمحث أوالو عببن بحن ب بحا بحتش ب َّية حل ب أ وبحعنببق ،مث يت ب ُ
األول تشاارال اد ارأ وادعن ا يت ب ُ
وأعصدب بح أ وبحعنق.

ادثبين تشرال اجلهبز ادعصيب املركزي وأىعبء احلوا يمحا ُ بنية بجلهدز بحعصيب أبقسدمس ،وبحلجد .وبأل ن.
أي من دذين بحكتدبني ،وبح ّمحجدت ة ال يعتممحون عليهمد يف وضب بألسئلة جمد سن ى.
حيس من بحه واي بقتندءُ ّ
د .بيان السيد:
 احملتوى:

 أعطا د .بيدن يف سنتند أغلب مددة تش يال بحعصيية تق ييدو ،بمحءبو من بحمحمدغ وبحنخدا بحش جا وبحسير بحصدعمحة وبحندزحةوجببذا بحببمحمدغ وبملخببيخ ،م ب وابو ابحعويببة بحش ب اينية وبجلي ب ب بح ايمحيببة حلببمحمدغ ابإلضببدفة إىل س ب داي بحببمحمدغ وبحيطينببد
وبحمحمدغ بحيي  ،وبنتهدءو ابملددة بحييهدء وبجلهدز بحعصيب بحذبيت وبحلجد .وبأل ن ،علا ممحى  34حمدض ة.
 بقببمحا متعببة بحقسببم سببت بجه ن صببع بة ابحيمحبيببة عنببمح بحببمحخ ل حعمببق بحببمحمدغ ويف مقدطعببس حببذب مببن بملفيببمح مشببددمحة صب ادالدية بألبعدد بمل ج دة يف بحرببمج بحيت ستذج الحقدو حسه حة بحتخير وبحفهم.
 احلضور:

 ط يقة بحمحجت ا يف إعطدء حمدضب بتس ف يبمحة مبن ن عهبد وجتبذب بحكثبري مبن بحطبالب ،فهب يعتمبمح علبا بح سبم يف جثبري مبنبألحيببدن ابإلضببدفة إىل بحسبباليمحب بملميببزة بعتيببب أفكدادببد وبحت بءهببد علببا بملخططببد بحببيت تسببدعمح جث بريبو يف ت تيببب
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وت ضيال بألفكدا ،إضدفةو إىل أسل بس بحذي ييسط بحفك ة ،ويسدعمح علا حفاهد ،جمد أنس يتيال حلطالب ف صة بحسفبل
أدنببدء بحملدض ب ة ،وجببمحي ابحببذج أن بحببمحجت ا يهببتم ابحلفببا بحص ب يال حلمصببطل د بحطييببة ودببذه فدءببمحة جينيهببد بحلدض ب
أيهدو.
 إ بو بحله ا مفيمح ويسبدعمح علبا بحفهبم وبحلفبا ،وجيبب بحتن يبس إىل أن بحسباليمحب تكب ن خمتصب ة بعبض بحشباء ويعمبربحمحجت ا علا تفصيلهد أدندء بحملدض ة ،حذحك امبد ت بجهك بعض بحصع بة يف فهمهد يف حدل عمحم بحله ا.
 الدراسة:
 يطدحب بحمحجت ا بساليمحبتس فقط ،وين ّه إىل حك يف بمحبية جر فصر ،ودا مستقدة من بحكتبدب ومبن بمل بجبب بحتشب َّيةبملختلفة ،ودا حتت ي بملعل مد بملطل بة أببسط وأقص شكر نكن ،إضدفة إىل غنددد ابحص ا بجليّمحة.
فهببر بعببض
 قببمح ت بجهببك بعببض بحصببع بة أدنببدء بحمحابسببة مببن بحسبباليمحب يف حببدل عببمحم حه ب ا بحملدض ب ب حببذحك يُ ّبحطالب بحمحابسة من بحملدض ب .
 األسئلة:
-

-

-

جدن حس يف سنتند  50سفبالو ،ودا وبض ة جمحبو وسهلة ملن دا بملددة وفهمهد ،وتعتممح بشكر أسدسبا علبا بحت ّجبس
بحتش َّا بحذي يفجمح عليس بحمحجت ا جثبريبو  وبملميبزب بحمحقيقبة -حكبن بح بضب ة -حلمعل مبد بهلدمبة ،ويُنصبال ابحعجيبز
علا بملصطل د بألجنيية وبحيت بمتدز بغزباهتدفيهذببحقسم.
وبألسئلة م زعة بعمحل علا مجيب بألحبدث ،وياه يف أسئلة بحمحجت ا منط بح صر بني قدءمتني.
جتمحا بإلشداة بىل أن بحمحجت ا قمح أييت بيعض بألسئلة بحس ي ية بحيت ال تُعترب من بألسئلة بحصعية وحكنهد حتتد .إىل بعبض
بح قن يف حلهد حذحك يُنصال بعم دذه بألسئلة إىل فخ بح قن حتفددي تهييب بح قن عليهد علا حسبدب غريدبد مبن
بألسئلة بحيت من بملمكن أن ُحتل ّر بس عة.
وقمح سددم أسل ب بألسئلة بحندجال اباتفدا ُم ِلفن جمحبو يف معمحل بحنجدح ويف عالمد بحطالب.

د .مضر تقال:
 احملتوى:

تندوحن حمدض ب بحمحجت ا مه بمل بضيب بآلتية:
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عهببال بح جببس وف ب وة بح ب أ  ،عهببال وحفدفببد بحعنببق ،أوعيببة بح ب أ وبحعنببق (ش ب بيني وأوادة وأوعيببة ملفيببة  ،بألعصببدب
بحق فية ابحتفصير ،بألعصدب بحش جية.
 احلضور:
مفيمح يف حدل بحعجيز مب بحمحجت ا ش يطة عمحم تشتن بالنتيده ألن بحمحجت ا غدحيبدو مبد يشب ح بسب عة جمبد تعب دمت .حكبن حبك
ال ينفا بحفدءمحة بحيت كن أن جبنيهد بحطدحب من بحله ا.
 الدراسة:
 دابسة قسم د.مه تك ُن من بحملدض ب حص بو أو بحساليمحب بملع وضة يف بملمحا.. ونن ه أن بحمحجت ا دقيق أبسئلتس فال يكفا بحفهبم بحعبدم حاجدببة ،جيبب أن تكب ن بحمحابسبة دقيقبة وح فيبة قبمحا بإلمكبدن،حذحك يُنصال وبشمحة دابسة وإعددة دذب بحقسم حت صير عالمتس.
 األسئلة:

  50سفبالو من أصر  ،100بألسئلة م ا  .عن بحملت ى بحل يف حلم دض ب أو بحساليمحب  ،بألسئلة دقيقبة وغدحيبدو مبديت جب حاجدبة بالنتيده حكلمة وبحمحة يف بحسفبل اتل عن بحفق ة يف بحساليمح.
 م تكببن بألسببئلة م زعببة بعب ٍبمحل علببا بحملدض ب ب  ،يف بحببمحواة بحنادميببة جببدء بحقسببم بألجببرب مببن بألسببئلة عببن بألعصببدب
بحق فية وبحقسم بآلخ جدن عن أوعية بح أ وبحعنق يف حني ج ى شيس إغفدل حعهال بح أ وبحعنق.
بحعجيزعل بدحفق ةبحيت
 عدد وة يك ن إلعبددة بحبمحواب نصبيب جيبري مبن أسبئلة د .مهب  ،حبذحك يُنصبال بشبكر عبدم بق بءهتبد و ّجدء منهدسفبالحمحواة ،إال أنس يف عدمند حمحث بعض بحتيمحير يف بألقسبدم ببني د .بيبدن ود .مهب وحبىت يف بألقسبدم بحبيت
م تتغري م يكن دندم نصيب حلمحواب يف بالمت دن.

االمتحان
 جدن ملددة بحتش يال  8أايم قيلهد ،ودا ممحة مقي حة وجدفية حلمحابسة ٍوبعض من بإلعبددة شب ط أن يكب ن بحطدحبب ن عبدو مبد
متدبعدو خالل بحفصر.
وحذحك حيذب بغتندم جلسد بحعملا ومذبج بتس وبمت دانتس حلتع ف علا بملق ا بشكر عدم وتثيين بألفكدا بألسدسية.
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 بلغن أعلا عالمة بحب ( !  100/100مد شدء هللا حصر عليهبد عبمحد مبن بحطبالب ،جمبد حصبر عبمحد جيّبمح جب ّمحبومن بحطالب علا عالمد ف ق بح ب . 90
 -نسية بحنجدح يف دواتند بحنادمية جدنن .%65

املراجع املقرتحة

 جمبد يف دحيبر بألوىل ننصبال ب ب  Gray’s Anatomyو ،Netterحيبث تسبدعمح بحصب ا بحبيت ال تفب ّ يف دبذينبمل ب ب ب ب جعني بشب ب ب ببكر جيب ب ب ببري علب ب ب ببا بحفه ب ب ب ببم وبحتخيب ب ب ببر حليب ب ب ببىن ،و يعتمب ب ب ببمح عليه ب ب ب ببد دجب ب ب ببدت ة بحعملب ب ب ببا وبحنا ب ب ب ب ي ابإلعط ب ب ب ببدء.
 ونهببي عليهمببد  Snell Neuroanatomy Textbookابحلغببة بالنكليزيببة ،وبحببذي يسببدعمح جثبريبو يف حبببثج ببذا بح ببمحمدغ بش ببكر خ ببد وج ببر م ببد يتعل ببق ابحعص ببيية بش ببكر ع ببدم (َّتب ب ي عل ببا صب ب ا مق ببدطب وبضب ب ة ومعتم ببمحة يف
بإلعطدء .
وصمحا عنس نسخة معمجة اش بف د .ي س خمل ف "ايتشداد .سنر ،تش يال بجلملة بحعصيية بحس ي ي".
جمبد كببن حببيعض بحبرببمج أن تفيببمح يف فهبم بحعجيببب دالدببا بألبعببدد حلببمحمدغ مثبر  Visible Bodyجمببد كببن ملببن م
يت ب ب ف حمحيب ببس دب ببذب بحب ببربانمج بالسب ببتعدنة ابح ب ب ببط بحتب ببد http://vishs.healthline.com/human-body- :
maps
 جمبد يعبمح بب انمج  3D Head And Neck Anatomyمبن بحبرببمج بحبيت تسبدعمح علبا فهبم بحعجيبب دالدبابألبعب ب ب ب ب ب ب ب ببدد حلب ب ب ب ب ب ب ب ببمحمدغ و جث ب ب ب ب ب ب ب ب بريبو مب ب ب ب ب ب ب ب ببد يعتمب ب ب ب ب ب ب ب ببمح عليب ب ب ب ب ب ب ب ببس بحب ب ب ب ب ب ب ب ببمحجت ا بيب ب ب ب ب ب ب ب ببدن يف ش ب ب ب ب ب ب ب ب ب حس أدنب ب ب ب ب ب ب ب ببدء بحملدض ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب .
 واد يف دحير سدبق :ننص كم ابالستعدنة مب قب /http://www.instantanatomy.netو د م قب مفيمح جمحبو؛ إ َّ ي ص ابو ت سيمية مزودة بش ح عدم وشدمر ويُعترب وسيلة ابءعة حفهم بعبض بألمب ا بهلدمبة أو
بحصعية (جمثدل :جمحابن بأل ن بح سطا ومد حت يس من عندص  ،عقمح بألعصدب ،بحثقية بح دبجية وممحخر بحش اين بحسبيديت
بحيدطن وبألعصدب بخلداجة وبحمحبخلة وبحش بيني وجمدوابهتد يف تلك بملنطقة .
قدم جمم عة من زمالءند من طالب دفعة  2016بعمجة أطلس  F. NETTERإىل بحلغة بحع بيبة يف بحعبدم بملدضبا 
امكدنكم حتميلس من بح ببط بحتد  ،وبالستفددة منس يف نا ي وعملا بحتش يال 
http://goo.gl/LYngv2
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العملي
 احلضور والتحضري:
جمد عهمحمت يف بحسنة بألوىل ،اصص جر جلسة حندحية معينة.يكمب ُبن س ب داج ببد بحعملببا يف دابسببة بجللس ببة نا ب ايو قيببر حه ب ادد جمببد أن حه ب ا في ببمحي دد تعليميببة قيببر بجللس ببةيسببدعمحم يف ايببر بحعندصب يف بملخببرب ومببن قنب ب بحي تيب ب بحببيت تعب ض مثببر دببذه بحفيببمحي دد Anatomy Zone
ددمة مىت سن ن بحف صة.
و ،Animated Anatomyوبمل بجعة ّ
 يُعلّق يف بمحبية بحفصر ابحق ب من خمرب بحتش يال واقة تشمر ت زيب بجللسد علا بألسدبيب. جمببد يُعلّببق يف جببر أسببي ا ،واقببة تشببمر بحنقببدط بملمحاوسببة يف بجللسببة وبح سببم بملطلب ب ،ودببذه بح اقببة جيببب عببمحم إكدهلببدفها تسدعمح ابحت هري حلجلسة ،جمد كنك بالعتمدد عليهد جم ّجس حلمحابسة ،يف بملذبج ب وبالمت دن بحعملا.
 اجللسات:
 بجللسة بألوىل غدحيدو م بجعة حلجمجمة وقمح تُلغا فال تُعطا ،تليهد  4جلسد ح ل ن بحا بح أ وبحعنق، أمد بجللسد بخلمس بملتيقية فتتعلق ابح ّمحمدغ :أوجهس وت ويتس ومقدطب فيس.بحمله ب يُنصال قيلهد ابحمحابسبة ودخ هلبد وأنبن متلبك خمبزوانو جدفيبدو مبن بملعل مبد حبىت
 وت جمح جلسة َّندءية مل بجعة جر ّت بجب جر معل مدتك علا بجلثث.
 مذاكرة العملي:
معامهببد مببن بح س ب مد  ،حيببث تك ب ن بح س ب م
جببدن دنببدم مببذبج اتن ،حكببر فئببة من ب  .خببد هبببد بب ب ب ب  15س بفبالوُ ،
مطي عة علا واقة بملذبج ة أو علا ح ح بإلسقدط بحه ءا ،ومشدا إىل عبمحة نقبدط حتسبميتهد ابحلغتبني بحع بيبة و بإلنكليزيبة،
وال ال من بملصطل د وبعض بملعل مد بحنا ية بخلفيفة.
 اجملتبى:
 مت إحغدء جمتىب بحتش يال منذ دذب بحفصر فصدعمحبو www.hakeem-sy.com
~ ~ 16

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثانية

 االمتحان:
املط وع
بمحم إكدهلببد ،وحعلهببد أجث ب مببد يشببغر ابل
 جببدء يف بالمت ببدن إضببدفة إىل بجلثببث ،أسببئلة عببن جمسببمد وص ب ا ،فينيغببا عب ُبحطببالب ويقلقهببم ،ويف بحلقيقببة ديليسببن بتلكدحصببع بة ،وحكببن جيببب أن بّ بحطدحببب عليهببد ويفهمهببد حببىت ال ي تيببك يف
حمه ب بجلثث ،فيجب عمحم إكدهلد.
بالمت دن ،ودا مهم نة أجث من ّ
 وجمحي ابحذج أن بحص ا بحشبعدعية وبحتصب ي بحاليبر مهمبة جبمحبو ،جصب اة بحشب اين بحسبيديت مبثالو أو بجليب ب بح ايمحيبة أومقدطب بحمحمدغ.
 ويكب ب ن ح ببمحيك طدوحت ببدن نيب بزاتن ود ببا خت ببدم بالمت دإح ببمحبدد تطل ببب فيهب بد بحتس ببمية ابحالتيب ب وبألخب ب ى يُعب ب ض ح ببكحمه عليك مع فتس أوالو مث بإلجدبة عن سف ٍبل نا ٍي ٍ
بسيط فيس (تعصيب عهلة ،منشأ ،م تكز ...إهل .
ّ
ادد اسة دالمتحبن:
 تعتممح يف معامهد علا بحفيمحي دد  ،وتُ فب دذه بحفيمحي دد علا صف ة بملخرب وجمم عد بحمحفعة عدمةو جمبد يكلببعض بحطالب من جر بحفئد بت زيعهد علا بحطالب.
ُ
بث تُفببتال فيببس بملشب حة حلطببالب حلم بجعببة،
 البب ّمح أنكببم تعب فتم إىل بحيب م بحببذي يسببيق أسببي ا بمت ببدن عملببا بحتشب يال حيب ُودب يب م مببزدحم ،ابحب غم مببن أنببك قببمح تببتمكن مببن م بجعببة جببر شبباء ،إال أنببك معب ض أيهبدو ألن تف تببك م بجعببة بعببض
ٍ
جلسة ح ّقهد يف وقتهد ،وال تعتممح بعتمددبوجليدو علا دذب بحي م.
بألشيدء بسيب بالزدحدم ،فأعط جر
 بحت بفببق بببني بحنا ب ي وبحعملببا يف تش ب يال بحعصببيية أقببر نببد د ب عليببس يف بحسببنة بألوىل ،وابحتببد فببنن بحقسببم بملببمحاو يفسهر بملندل.
بحعملا أصغ وأسهر ،وعليس فنن بحلص ل علا داجد م تفعة يف عملا تش يال بحعصيية ُ
شكل االمتحبن
حمه بو
بحمله ب مشدابو عليهد إىل بحنّقدط بملطل بة ،ودا ّ 20
جمد عهمحمت بالمت دن ،فه م وا متتدبب علا طدوال حت ي ّ
علا  10طدوال وخيصص حكر طدوحة  30اثنية ،ودا جدفية ا ن هللا.
جدنن بحعالمد م تفعة إمجدالو ،وبستطدا عمحد ال أب بس من بحطالب بحلص ل علا عالمد جدملة.
www.hakeem-sy.com
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علم النسج العام
بدول دبذه بملبددة دابسببة أنب با بحنسبج بمل جب دة يف جسببم بإلنسبدن بش ٍ
بكر عبدم وصببفدهتد وميزبهتبد ،ودابسبة خدصبة حلجهببدز
تتن ُ
بحعصببيب وبحغببمحد بحصب ّبم ،أمببد ابق ببا بألجهببزة فسببتمحا بشببكر خببد يف بحفص ببر بحثببدين يف مق ب ا بحنسببج بخلببد (بش ببكر
أسهر .
ودا اتل عن مق ا بخللية يف بحسنة بملدضية بعض بحشاء؛ فها ال تعتممح علا بحلفا جليدو يف قسم د .علا حسبن ،ببر
حتتد .فقط إىل بحقلير من بحتأمر وبحتفكري بهلددئ إلجيدد بجل بب.
ودا بح ببط بهلدم ببني بحفيزي ح جيبد وبحتشب يال؛ فمبن خبالل مع فبة وظيفبة عهب ٍ مبثالو أو م قعبس بحتشب َّا يف بجلسبم نسبتطيب
ٍ
بشكر جيري.
بحتنيف بتك ينس بحنسيجا ،ودذب من شأنس أن خيفض نسية بحلفا نسييدو ويزيمح نسية بحفهم
ص يال أَّند مددة جثيفة وضخمة حكن كن بحتغلب علا صع بتهد مبتدبعتهد بملستم ة وبحتك با 

النظري

د .علي حسن:
 احملتوى:
بحنسيج بحاهداي ،بحنسيج بحهدم ومل قدتس ،بحنسيج بحمحم ي ،بحغمحد بحصم.
 احلضور:
يعتممح بحمحجت ا يف حمدض بتس علا ع ض ساليمحب مبن م جعبس بملفهبر  ،Rossحتب ي معابم بألفكبدا بحبيت يعطيهبد ،ويقب م
ض ب ة ،وبحله ب ا مفيببمح ومببن بملمكببن أن يُسب ّبهر بحمحابسببة بش ب ط بحعجيببز مببب
بش ب حهد ابستفدضب ٍبة ُم فق بدو حببك ابحص ب ا بمل ِّ
بحمحجت ا ومتدبعتس بكر أجزبء بحملدض ة بحيت قمح تصيال بشكر فجدءا نلّة فمن جيمح يف نفسس بحصرب سيستفيمح ا ن هللا.
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 الدراسة:
بحمحابسة بألمشر وبألضمن من بحملدضب ب (عبمحددد  21؛ ألَّنبد تته ّبمن بعبض بملعل مبد غبري بحب بادة يف بحكتبدب وبحبيت تب ُد
فهر بحعجيبز علبا مبد أشبدا إحيبس بحبمحجت ا أبنبس مهبم وخدصبة بملصبطل د  ،وبحبمحجت ا يفجبمح بنفسبس أن
غدحيدو يف بالمت دن .ويُ ّ
بحكتدب ال يكفا حلنجدح يف قسمس.
 األسئلة:
-

-

-

حس  50سفبالو ،تعتممح علا حفا بملعل مد بألسدسية وفهمهبد مبب بعبض بحب بط وبالسبتنتد ..ودبا مت سبطة بحصبع بة،
جمببد أن دنببدم عببمحدبو مببن بألسببئلة كببن حلهببد مببن معل مببد بحعملببا .ودنببدم بحكثببري مببن بألسببئلة بحببيت تعتمببمح علببا
بملقببدطب بحع ضببية خدصببة يف حبببث بحغببمحد بحصببم ودببا نكنببة بحلببر بسببه حة بش ب ط فهببم بألشببكدل بحعدمببة حلغببمحد وجيفيببة
ضب بحيىن فيهد (و كن بإلجدبة عنهد من بحعملا أيهدو .
ت ّ
وال ننسببا بحعجيببز علببا بملصببطل د بألجنييببة ألن بحعمحيببمح مببن بألس بئلة قببمح ايت جدمل بةو ابحلغببة بالنكليزيببة وعلببا وجببس
بخلص أمسدء بحغمحد وأن بعهد وأشكدل بخلالاي بحاهداية.
قمح ي ّجز بحمحجت ا علا حبث مد وخدصةو (بحغمحد بحصم وحكن علا بألغلب تك ن بألسئلة شدملة حكبر بألقسبدم وبت زيبب
متعددل حذحك يُنصال بمحابسة بحقسم جدمالو.
عدمة ،أغليهد تعتممح علا بخلط ط بحع يهة حلم بضيب بملتندوحة دون بحعجيز علبا
مالحاة :أسئلة د .علا حسن تك ن ّ
بحتفدص ببير بحمحقيق ببة .م ببب بالنتي ببده إىل ع ببمحم بحتعم ببق جث بريبو وبحت ببمحقيق ،فهب ب يطل ببب بجلب ب بب بألجث ب وض ب حدو وق ببمح يكب ب ن
بالطالا علا أسئلة بحمحواب مفيمحبو.
يف بحمحواة بحنادمية ج عنمح بمحبية أسئلة بحمحجت ا علا حسن "بخع بإلجدبة بحص ي ة" و عمحد من بحطالب م ينتيه ب
إحيهد و ظنّ ب أ ّن عليهم بختيدا بإلجدبة بملختلفة فدنتيه ب حذحك.
د .مح ّمد علي السطلي:
 احملتوى:

بحنسيج بحغه ويف ،بحنسيج بحعاما ،بحنسيج بحعهلا ،بحنسيج بحعصيب وبجلهدز بحعصيب.
www.hakeem-sy.com
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 احلضور:
أسببل ب بحببمحجت ا جمببد تع ب دمت عليببس يف مببددة بخلليببة ،وحكنببس قببمح يعمببمح إىل أخببذ بحتفقببمح يف بعببض بحملدض ب ب وحببذحك علببا
طالب خمربه أن يتنيه ب حذحك ألنس قمح يفد علا عالمدهتم ابحعملا ^_*
 الدراسة:
من بحكتدب حص بو ،وتعتممح علا بحلفا بحمحقيق وبمل ّجز مب بحتك با حلمعل مة.
-

-

 األسئلة:
حس  50سفبالو ،تعتممح علا بحلفا بمل ّجز ودا مت ّسطة إىل صعية بملست ى.
وابحنسية حطييعة بألسبئلة فبال اتلب جثبريبو عمبد وجبمحمت ه يف بخلليبة بحعبدم بملدضبا ،فهبا تتطلبب نسبية عدحيبة مبن بحلفبا
بحمحقيق ،إال أن بملبددة دنبد أقب ب حلفهبم مبن بخلليبة ،وإ ب ُداسبن وأعطيبن حقهبد فبنن أسبئلة دبذب بحقسبم مهبم نة ا ن
هللا.
دابسة أسئلة بحبمحواب  ،وبحعجيبز علبا فقب ب بحبمحواب قبمح تكب ن مفيبمحة ابحنسبية حقسبم د .بحسبطلا ملع فبة منبط بألسبئلة
ومتكني بعض بألفكدا بهلدمة.
ال ي ّزا بحمحجت ا أسئلتس ابحتعددل علا بألحبدث فغدحيدو مد ي ّجز علا حبث أو بدنني دون ابقبا بألحببدث ،فقبمح يجبز علبا
حبببث بحنسببيج بحعهببلا أو بحنسببيج بحغه ب ويف (بحي ببث بألصببغ يف بحكتببدب أو غريكببد .أي حببيس دنببدم قدعببمحة اثبتببة
ف دوح ب قمحا بملستطدا بستيفدءل جر بألحبدث (يُفهر دابسة مجيب بألحبدث .

االمتحان

 بحنسببج أول مببددة يف بالمت ببدن ،وعلببا حببك فدح قببن جب ٍبدف حمحابسببتهد جدمل بةو وم بجعتهببد .ودببا حتتببد 8 .أايم أو أجث ب
حسب حتهري بحطدحب أدندء بحفصر.
 مببن بألفهببر أن يُيب لبمحأ أدنببدء بألايم بملخصصببة هلببذه بملببددة قيببر بالمت ببدن بقسببم د .علببا حسببن مث دابسببة قسببم د .علببابحسطلا (جا ال يُنسا  ،وت م فخ ي م حلم بجعة بحشدملة.
 يف عدمن ببد جدن ببن نس ببية بحنج ببدح  %56وبلغ ببن أعل ببا عالم ببة  97ونس ببية جي ببمحة م ببن بحط ببالب حص ببل ب عل ببا داج ببدابحثمدنني 
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املراجع املقرتحة
  :Ross Atlas and Text of Histologyيعتممح عليس د .علا حسن يف حمدضب بتس و مفيبمح جب ّمحبو د هايف قسما بحمحجت ا علا حسن و بحمحجت ا حمممح علا بحسطلا علا حمح س بء.
  :Basic Histologyيعتمبمح علبا بملعل مبد بألسدسبية بملفيبمحة دون بحتي ب يف بحتفدصبير جمبد يف جتدبنبد ،ومفيبمحبص اه بحت ضي ية.
 :Concise Histology -خمتص جسدبقس (وبضال من بمسس حكنس تدز بص اه بجمله ية بح بءعة.

العملي

 املوقع:
يف خمرب بحنسج يف بحطدبق بألول من بندء بملخدب .
 اجللسات:

تتهمن بجللسة ت جيهبد ٍ نا يبة تُشب ح علبا بحشدشبة ،مث تب ّزا بحملهب ب علبا بحطبالب حمحابسبتهد حتبن بجملهب وامسهبد.
 ّيُفهر بحت هري حلجلسة بشكر بسيط قير حهب ادد حفهمهبد بشبكر جيبمح .وال ببمح مبن إحهبدا جتبدب بحعملبا أو بجملتبىب
يف جر جلسة حل سم عليس .وييلغ عمحد بجللسد .10
بحمله ب ب بملت ب بف ة يف بملخببرب ،فببذحك يسببدعمح علببا حفببا بحمله ب وت سببيخس يف
 حببدول مشببددمحة أجببرب عببمحد نكببن مببن ّبج تك ،ويف بعض بألحيدن بجتشدف بعض بملميزب بحمحقيقة حيعض بحمله ب .
 مببن بألفهببر إَّنببدء بح سببم يف بملخببرب جببا ال يبعبجم ،وعنببمح بالنتهببدء مببن بح سببمَُّ ،يببذ عب ض بح سب مد علببا بحببمحجت ا إندس ببب عليه ببد يف
ج ببدن مت بج ببمحبو أو عل ببا مشب ب يف بملخ ببرب ،ألَّن ببم س ببينيه نكم حتم بدو إىل وجب ب د أخط ببدء ق ببمح ال تنتي ببس هل ببد ُ
وحت ل
بالمت دن.
بحملهب ب بحسببدبقة بحببيت قببمح َّصببر عليهببد بحطببالب
بحملهب ب بملتب بف ة بشببكر أجببرب بكثببري مببن ّ
 مببن بألفهببر بالنتيببده علببا ّحمه ب بحعدم بحلد فقط.
أبسدحيب متعمحدة (طالب قمحبما – –DVDجمتىب قمحمي ...ألن بالمت دن سيقتص علا ّ
www.hakeem-sy.com
~ ~ 21

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثانية

 املذاكرات:

ابدنسبة ملخرب  .سط ي

 يتم إج بء مذبج تني بعمح جر  4جلسد  ،وحكر مذبج ة  3عالمد ح ب  6حمه ب . بملذبج ة بألوىل عيداة عن تع ف حيث جدن ميمحأدد جدحتد (ي ضب بحمله علا بحشدشة ويُطلبب بحتعب ف علبا بحملهبأمد بحثدنية ،جدنن مب اسم (امستدن حيث جدنن بملش فة حتمحد بح سم س بء بحسدحة جدملة أم مكدانو معيّندو منهد .
 ابحنسية حل سم جيب ج جر بملسميد بمل ج دة يف بحسدحة وحلمجتىب  4عالمد .-

ابدنسبة ملخرب  .ى ي حسن

يبتم إجب بء مببذبج تني أدنببدء بحفصببر ويكب ن عليهمببد  7عالمببد وحلمجتببىب عالمبة وبحلهب ا عالمببة وبملببذبج ب بحفجدءيببة
عالمة.
بحمله علا بحشدشة ويطلب بحتع ف علا بحمله وجتدبة بحعنص بملشدا إحيس مبن قيبر
جدن ميمحأ بملذبج ة جدحتد  :ي ضب ّ
بملش فة.
بحسف ٍبل بحنا ي بسيط يف بملذبج ة بمليدغتة جدحتد :
حمحيك نسيج ش ما وأحيدف م نة وبستخمحمند نعب بحفهة فمد بحعنص بحذي يتم تل ينس وملد ب ؟
بجملسبمة؟ (جبدن بجلب بب يف
أو مثالو مد بحفب ق ببني بحاهبداة بملطيقبة بحكد ببة ب بألدبمحبب و ب بالسبتطدال بهلي حيّبة ّ
ضب بحنّ ى فقط! .
ت ّ

 االمتحان:

حمهب ب مببب بح سببم بجملهب ي يف خمببرب د.
حمهب دون اسببم وّ 3
 خيصببص حببس  20عالمببة .حيببث يببتم بحتعب ف علببا ّ 14حمه ين مب بح سم بجمله ي.
علا بحسطلا ،أمد يف خمرب د .علا حسن فيتم بحتع ف علا  18حمه  ،و ّ
 البببمح مببن بحتع ب ف علببا ني بزب جببر حمه ب ومشببددمحة ص ب ا جمه يببة حلم ه ب ب قيببر بالمت ببدن ،و حببك ألن بحس ب عةمطل بة حيث اصص دقيقة وبحمحة فقط حلتع ف علا بحمله وجتدبة بحعندص بمل ج دة يف بحسبدحة فقبط (وبحزبءبمح أخب
بحندقص  3:أبمسدءهد بحص ي ة وبحكدملة ،و 5دقدءق حلتع ف علا بحمله وامسس.
 جدنببن دنببدم بحعمحيببمح مببن بحعالمببد بحعدحيببة حيببث حصببر سببيعة ط بالب علببا بحعالمببة بحتدمببة وعببمحد ال أب بببس مببنبحطالب حصر علا  29أو .28
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الكيمياء احليوية -1-
يهببتم علببم بحكيميببدء بحلي يببة بمحابسببة بملك ب ان بحكيميدءيببة وجممببر بحتفببدعال بحلي يببة بحببيت تببتم يف جسببم بإلنسببدن .حيببث
تتندول يف بحفصر بألول دابسة بنية وتجيب ودوا بملك ان بحيني ية وغري بحيني ية بح ءيسة يف بجلسم ،بينمبد تتبدبب يف بحفصبر
بحسير بالستقالبية بملختلفة ((.بختل عمحد بحملدض ة دذب بحعدم نسييدو عن بألعب بم بحسبدبقة ألن مبمحة بحملدضب ة
بحثدين حتمحا ُ
أصي ن سدعة وبحمحة بمحالو من بالدنتني .

النظري
د .فاديا حمادة:
 احملتوى:
أعطن بمل بضيب بخلمسة بحتدحية علا  16حمدض ة .
بملدء ،بملعددن ،بحسك اي  ،بألنز د  ،بحلم ض بحن وية و بستقالهبد .
 احلضور:
تع ب ض بحببمحجت اة بحسبباليمحب خببالل بحملدض ب ة وتش ب حهد .ي ب ى بعببض بحطببالب أنببس مفيببمح خدص بةو فيمببد يتعلببق ابحسببك اي
سهر بحله ا فيهد بحفهم بشكر جيري و كن عرب متدبعتهد خالل بحملدض ة حفا بعض بملعل مد ند ي يال
وبألنز د بحيت يُ ّ
الحقدو أدندء دابسة بملددة خص صدو ،ود .فدداي تط ح عمحة أسئلة وتستقير أيهدو ند جيعر بحله ا متفدعالو.
 الدراسة:
 مببن بحملدض ب ب  ،ويفهببر ق ب بءة دببذب بحقسببم خببالل بحفصببر ج نببس متعلببق إىل حببمح مببد ابحعملببا ،حكببن كببن اجيلببس إىلبالمت دن يف حدل متن دابسة أقسدم أخ ى من بملددة حيث كن دابستس بشكر جدمر يف  3أايم.
 -كن دابستس بشكر فهما مب حفا بعض بملعل مد بهلدمة وبشكر عدم تعتممح علا فهم بملعل مة.
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 األسئلة:
 حلمحجت اة  40سفبالو تق ييدو ،ودا مت سطة نسييدو ،ال ا  .يف مهم َّند عن بحملدض ب . قدبلة حل ر بسه حة ملن دا بحقسم بعجيز وفهمس. تتندول بعض بألسئلة صيغ عمحد من بحسكدج  ،هبمحف بختيدا فهم بحطدحب حط يقة تسمية بحسكدج .ضب ة حلطب ق بحيندءيببة وبهلمحميببة (وال سببيّمد يف حبببث بحلمب ض
 وجيببب بالنتيببده إىل ضب واة قب بءة بملخططببد وبألشببكدل بمل ّبحن وية  ،حيث كن أن أييت بملخطط جف بغد .
 -يعترب حر أسئلة بحمحواب مفيمحبو جمحبو يف دذب بحقسم (( تك ا منهد جزء وبضال يف بحمحواة بالسدسية 2015

.

د .نور الهدى جمعة:
 احملتوى:
تعطا بحمحجت اة بمل بضيب بحتدحية علا  10حمدض ب :
جيميدء بحلم ض بألمينية ،جيميدء بحييتيمحب  ،بحربوتيند  ،ب وتيند بملط ق بخلل ي ،بهليم غل بني وبملي غل بني.
 احلضور:
تع ض بحمحجت اة ساليمحب وتش حهد .ي ى بعض بحطالب أنس مفيمح إال أنس يت جب علا بحذي ي يمح بحله ا بحصبرب وبحعجيبز
خالل بحملدض ة ج َّند قمح تك ن نلّة بعض بحشاء . -_-
 الدراسة:

من بحملدض ب  .ويُنصال بمحابسة دذب بحقسم خالل بحفصر نا بو حكثدفة معل مدتس وجث ة بحتفدصبير فيبس (يُعبمح أصبعب بألقسبدم
يف بملددة  .ودذب بحقسم من بألقسدم بحيت حتتد .إىل بحلفا بشكر جيري وبحيصبم إال أنبّس ال خيلب مبن بعبض بحفقب ب بحفهميبة
وبملمتعة!! َّتد .من ي مني إىل دالدة أايم جمحابسة بشكر جدمر.
 األسئلة:
 حل ببمحجت اة حب ب ب  25س بفبالو أو أجث ب بقلي ببر ،مت س ببطة نس ببييدو ،ال اب ب  .يف مه ببم َّند ع ببن بحملدض ب ب  ،وجثب بريبو م ببد هت ببتمابحتصنيفد وبملقداان بشكر عدم.
 بحلم ض بألمينية وأعمدهلد وتصنيفدهتد مهمة ،من بملمكن أي أييت سفبل عن صيغة أحمح بملجيد .www.hakeem-sy.com
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بعض أسئلة بح صر.
 ايت عددة ُ قمح تك ن بحمحواب مفيمحة بشكر ضئير.د .درر الصوفي:
 احملتوى:
تعطا بحمحجت اة بحفيتدميند وبحش ميد علا  11-10حمدض ب .

مالحظة حبث بحفيتدميند مشعم بني بحكيميدء وقسم فيزي ح جيد بحتغذية ودب يعتمبمح علبا بحلفبا بشبكر جلبا ،حبذب فبنن
إكدحب ببس أبي م ببن بمل ببددتني سيه ب بّ بحطدح ببب يف بمل ببددتني مع ب بدو .ودابسب ببة قسب ببم بحفيتدمينب ببد ابحكيميب ببدء أوالو تسب ببهر دابسب ببتهد
ابحفيزي ح جيد ح ض حهد أجث .
 احلضور:
مفيببمح ،تع ب ض بحببمحجت اة سبباليمحب وتش ب ح عليهببد ،ويسببتطيب بحطدحببب أن يكتببب مببد تق حببس بحببمحجت اة بسببه حة نببد كنببس مببن
دابسة بحملدض ة يف بحي م بتس إن أابد ،و حكبن تعبعض حبك عقيبة أن بحملتب ى بحبذي يُعطبا خبالل بحملدضب ة جيبري نسبييدو فقبمح
يتشتن تجيز بحطدحب حىت حل ل َّندية بحملدض ة.
 الدراسة:
أيهدو من بحملدض ب  ،متتدز حمدض ب بحمحجت اة بقلّة عمحد صف دهتد ند جيعر بملعل مد ضمنهد جثيفة حذب جيبب بحعجيبز علبا
جر معل مة ،وينصال بمحابسة دذب بحقسم أو ٍ
جزء منس علا بألقر خالل بحفصر دصعوبتهَّ- .تد .دذب بحقسم ي مني تق ييبدو
ُ
إىل ي م ونص حمحابستس وتجيزه بشكر جدمر.
 األسئلة:
 حلمحجت اة ح ب  25سفبالو ،ال ا  .عم مدو عمد ج تس يف بحملدض ب . حلفيتدميند حا جيمح من بألسئلة ي ب علا بحنص . دنببدم مببن  8بىل  10صببيغ حتببمحددد بحببمحجت اة حلطببالب بدنببدء بحقببدء بحملدض ب ب جيببب حفاهببد بصببمدو و تغ ب عببن جببربملجيد بألخ ى .
 ويعترب حر أسئلة بحمحواب مفيمحبو جمحبو خدصة ملن م يتمكن من إَّندء دابسة دذب بحقسم.www.hakeem-sy.com
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د .رويدة أبو سمرة:
 احملتوى:
أعطن بحمحجت اة  6حمدض ب عن بهل م ان وبنيتهد وتجييهد بحكيميدءا وتصنيفهد وفحية عملهد ومصدء دد.
 احلضور:

مفيببمح جببمحبو ونتببب ويُسب ّبهر بملعل مببة بشببكر جيببري ج ب ن بحببمحجت اة تعتمببمح علببا ط يقب ٍبة تفدعليببة مببب بحطببالب يف ط يقببة ش ب حهد
وحبيس جمب د قب بءة حلسبباليمحب  .وإ ب جبدن بحلهب ا قلبيالو فببنن بحبمحجت اة اخببذ تف ّقبمح وتسببدعمح بحطبالب يف عالمببة بحعملبا ملببن
جدن َّه حمدض بهتد.
 الدراسة:
 من بحملدض ب  ،ومد يهم بحمحجت اة د مد يُع ض يف ساليمحبهتد من معل مد (حىت ح م تذج دد أدندء بحش ح . ال َّتد .دذب بحقسم إىل ي م إلمتدم دابستس ج نس سهالو إىل ٍحمح مد .
 س بباليمحب بح ببمحجت اة ابحلغ ببة بالنكليزي ببة وم ببن دن ببد ايت ص ببع بة د ببذه بحملدضب ب ب ج نن ببد مط ببدحيني حبف ببا بملعل م ببة ابحلغ ببةبإلنكليزية ابإلضدفة إىل بحع بية!!
 بح ببمحجت اة تعتم ببمح يف تمحايس ببهد وأس ببئلتهد عل ببا فه ببم بملعل م ببة أجثب ب م ببن حفاه ببد وبص ببمهد ح ببذحك ك ببن فه ببم بحملدض ب ببسه حة.
 ج ن دذب بحقسم جدن مبن فوبخب بقسبدم بملبددة يف بحفصبر فمعابم بحطبالب داسب ه ميدشب ة قيبر بحف بص وأشبداوب إىل أنبسسهر إىل حمح مد وصع بتس جمد ن دند ج نس ابحلغة بالنكليزية.
 األسئلة:
حلببمحجت اة  10أسببئلة جدنببن مت سببطة إىل صببعية ن ع بدو مببد ،ودابسببة بملخططببد ض ب واية حيببث ايت علببا شببكر ف بغببد
وبحمحابسة ابحلغة بالنكليزية ألن  %80من بألسئلة جدنن ابحلغة بالنكليزية.
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املراجع املقرتحة
  :Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistryجتببدب خمتص ب  ،يتميببز بعجيببزه علببابملعل مببد بحببيت َّتدجهببد طدحببب بحطببب ،دون بحببمحخ ل يف بحتفصببيال بحكيميدءيببة ،إىل جدنببب بحت ضببي د وبملخططببد
بملتميزة .حمت ى بحكتدب مت بفق بشكر جيري مب بملنهد ،.ود بمل جب بألفهر حمحابستكم.

ومفصر أجث من سدبقس ،ستجمحون جزءبو جيريبو
  :Harper's Illustrated Biochemistryبحكتدب م سب ّمن بملنهد .مأخ بو من دذب بحكتدب حب فيتس ،جمد أن خمططد بالمت دن ،يف معامهد مأخ ة منس.
جِ ببال بحكت ببدابن متب ب بف بن ابحلغت ببني بالنكليزي ببة وبحع بي ببة (بحنس ببخة بملعمج ببة غ ببري مل ن ببة وجالك ببد م جب ب د عل ببا ش ببكر pdf
ابالنكليزية.

االمتحان

 يف عدمند جدن هلذه بملددة  6أايم حلمحابسة. دذب بح قن قير بالمت دن ٍجدف إلعددة بملددة ملن دا معامهد خبالل بحفصبر ،أمبد مبن م يبمحا منهبد شبيئدو أو بحقليبر
فقط ،فيدالجتهدد س ف يستطيب إمتدم بملددة أو يستطيب ضمدن بحنجدح فيهد ج ٍّمح أدىن.
 جدنبن بحعالمبد يف عدمنبد جيبمحة ن عبدو مبد فبأعلا عالمبة جدنبن  95حصبلن عليهبد طدحيبة وبحبمحة و حصبر بحقليبر مبنبحطالب علا عالمد بل 90فمد ف ق ،أمد معام بحطالب فكدنن عالمدهتم يف بحثمدنيند و بحسيعيند .

العملي

 املوقع:
يف نفس مكدن عملا بحكيميدء يف بحسنة بألوىل :بحطدبق بح ببب من ميىن بملخدب .
 احملتوى:
 .3جلسة بحعملا علا قسمني:
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 بألول :نا ي ،يق م فيس بحمحجت ا بملش ف بش ٍح ح ل م ض ا بحتج بة ،ومن مث ت ضيال بحتج بة بحيت ينيغا بحقيدم هبد يفبملخرب ،ويعطا يف ممحا .بحكيميدء يف بحطدبق بح ببب من ميىن بملخدب .
 بحثدين :عملا ،حيث تق م ن اج بء بحتج بة بحيت بستمعتم حش حهد يف بحقسم بحنا ي.وجتمحون بحتجداب جددزة يف ن طة يُمحاجهد قسم بحكيميدء يف بملكتيد يف بمحبية بحفصر.
 .4تتهمن بجللسد بحعملية بمل بضيب بحتدحية:
 بحتع ف علا جهدز مقيد بحطي بحه ءا وقدن ن بملعدي ة وبح بحمحب بملستخمحمة. معدي ة بحغل ج ز يف بملصر. معدي ة بحش باد بملعمحنية يف بملصر :بحص دي م وبحي اتسي م وبحكدحسي م وبحف سف ا. معدي ة بحك حيسعول بحكلا يف بملصر. معدي ة بحربوتيند بإلمجدحية يف بملصر. معدي ة دض بحي ل. .5مالحاة :دذه دا بجللسد بحيت تُعطا عددة يف بحفصر بألول.
 .6من بملفيمح حتهري بجللسبة بحعمليبة إ أن حبك يسبدعمح علبا بإلجدببة علبا بعبض بألسبئلة بمل جب دة فيهبد ،وبملطبدحيني هببد
يف بملذبج ة وبالمت دن.
 .7أعط ببن بح ببمحجدت ة ف ب إض ببدفة عالم ببد ح ببيعض بحط ببالب بح ببذين َّه ب ون بجللس ببة و يش ب ح َّند ع ببرب بحس بباليمحب و
بحربوجيكع حزمالءهم و جلمد جدنن ط يقة بحش ح تفدعلية جلمد ُهب بحمحجدت ة ابحطالب و دعم دم .

 املذاكرة:
 جت ى مذبج ة أو أجث حسب بح قن بملتدح ،وممحهتد ابب سدعة. ودا جتدبية ،تتهمن تعدحير ،ج وظدء بملجيد يف بحتفدعال  ،صال وخطأ وتعداي  ،وجلهد من ن طة بحعملا. قبمح يُطلبب أحيبدانو جتدببة ميبمحأ بملعبدي ة حتج ببة معينبة ،ونفجببمح علبا وجب ب عبمحم إكبدل أي معل مبة مبن بحن طبة ،حبىت ميببمحأبملعدي ة (يهمند دوا جر مجب يف بحتفدعر  ،وجذحك وبحمحب بحقيد .
 حكن يف عدمند قدمن بحمحجت اة ابحتسميب بحشفها حلطالب علا ممحى  4جلسد ود مد بعتُرب مبثدببة بملبذبج ة بحعمليبة،وقمح سأحن يف نفس بحين د بحيت واد ج دد أعاله.
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 االمتحان:
حس جزء نا ي نصييس  10عالمد  ،وفخ عملا نصييس  10عالمد أيهدو.
 بجلزء بحنا ي يتم إج بؤه بشكر مشبدبس حلمبذبج ة  ،وجبر فئبة هلبد منب  .خبد  ، ،يتهبمن  20سبفبالو حب ب  6أسبئلةصال أو خطأ وبحيدقا بخع بإلجدبة بملندسية خالل  15دقيقة.
بألسئلة متن عة بني بحسهلة ومت سطة بحصع بة ،تتهمن أسئلة عن بحك بش بملستخمحمة يف بعض بحتجداب.
 أمببد بجلببزء بحعملببا فهب إجب بء جت بببة معينببة مببن بحتجببداب بحببيت أج يتم دببد خببالل بحفصببر(( يف عدمنببد جدنببن جت بببة معببدي ةدض بحي ل يف بملصر
ال دبع ببا حلف ببا تفدص ببير بحتج ب ببة ،حي ببث يعلّببق بملش ب ف ن جدف ببة بحتج ببداب عل ببا ح ببدءط بملخ ببرب ،وحك ببن جي ببب بالنتي ببده إىل
بح بحمحب بملستخمحمة ،وجذحك إج بء بحتج بة بمحقة.
ت بوحن بحعالمد بني  26و 27وجدنن أعلا عالمة .29

اللغة الطبية اإلنكليزية -1-
مببددة بحلغببة بحطييببة ،دببا مببددة نتعببة حملببيب بحلغببة ،وتعلّمهببد وبجتسببدب مفب دب جمحيببمحة ،مب تب ى علمببا بسببيط ،حيببث أَّنببد
تتهببمن معل مببد عدديببة مببن بحثقدفببة بحعدمببة وحكببن بملميببز فيهببد د ب بحتخصببص يف دابسببة بحلغببة ،حيببث ت ّجببز علببا تعلّببم
بملصطل د  ،بألم بحذي خيتل عمد بعتمحان عليس سدبقدو مبن دابسبة بحق بعبمح وتعلّبم مفب دب بحلغبة بحعدديبة وبحلفبا ومبد إىل
بص دابسبة
حك ،فها تعترب أجع اصصدو من دذه بحندحية فال يتم بحتطّق إىل دذه بمل بضيب إال مد نبمحا ،وإمنبد فقبط مبد خي ّ
بحطب يف بحلغة بالنكليزية.
 احملتوى:
يمحاسهد دجت ا وحيمح د د .اضد جدظم بحعدم ي.
تقسم إىل قسمني يف جر فصر قسم ّ
 حيث أن بحفصر بألول يتم ا حب ل دابسبة بعبض أحببدث بحكتبدب (The Language of Medicine in) Englishبحذي د مقدابة بحطب يف بحلغة بالنكليزية .أعطين يف سنتند  4أحبدث تتهمن معل مد نتعة ومفيمحة:
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 :Highlights from the History of medicine يت ّمحث قليالو عن اتايخ بحطبب ،وبعبض بإلابدزب
وادريدد علا بحطب بحلد  ،ومد ق ّمحمتس بحلهداب بحقمح ة.
 :Human Anatomy يب اد بعببض بملصببطل د ألعهببدء مببن بجلسبم ،ويت ب ّمحث بشببكر بسببيط عببن وظدءفهببد،
قسم جيري من بملصطل د م معند سدبقدو.
 : Disease: Its symptoms and treatment مببن بحي ب ث بجلميلببة ،يت ب ّمحث عببن بألمب بض وبعببض
أع بضهد وقلير من بألدوية وط ق بحعال..
 :Common Diseases and Ailments يتم فيس ج بعض بألم بض بحشدءعة بملع وفة حمحيند وحكبن نتعب ف
عليهببد ابملصببطل د بحطييببة وط ب ق بنتقدهلببد وتصببنيفهد ود ب أجث ب حبببث مببن حيببث بملعل مببد بحببيت تشببمر جث بريبو مببن
بألم بض وأع بضهد.
 احلضور:
حه ا حمدض ب بحلغة بحطيية مفيمح ،من حيث بحتع ّد علا أفكدا بحمحجت ا ،وفهم ط يقة أسئلتس ،وبحعجيز علا بألشيدء بحيت
يذج دد جثريبو ،وبحله ا مفيمح من انحية أخ ى دا أن دذه بملددة عددة من بمل بد بحيت تعم ح قن بالمت دن حلمحابسة (ودبذب
خدطئ  ،فدحله ا يع ّ ض عن دابستهد خالل بحفصر ،فأدندء بحملدض ة تُذج مجيب بألسبئلة بهلدمبة وي ّجبز بحبمحجت ا جثبريبو علبا
هتمببس بمت دنيبدو وتببمحوا أحيببدانو نقدشببد نتعببة ومفيببمحة مبعل مدهتببد ودببذب جلّببس يسببدعمح يف تق يببة بحقببمحاة بحلغ يبّبة عم مبدو ،و
نقببدط ّ
بملخزون بحطيب من بملصطل د خص صدو ،ملن ي بظب علا بحله ا جمد أنس يك ا بألفكدا بحيت غدحيدو مد ايت بمت دنيدو.

 الدراسة:
 بحكتدب غري ٍجدف يف دذه بملددة (ألنس ال َّت ي أسئلة بحبمحجت ا  ،وحكبن بقتنبدءه مفيبمح ملبن ي يبمح بحلهب ا وبملتدبعبة خبالل
بحسنة وحكن بحملدض ب غدحيدو جدفية حيث يب د يف بحملدضب ة مبد جب ه بحبمحجت ا مبن بحكتبدب مبب جدمبر أسبئلتس وبحنقدشبد بحبيت
تمحوا أدندء بحملدض ة.
 ينصبال أن تكب ن دابسبة دببذه بملبددة خببالل بحسبنة ،ألنببس مبن بحصببعب جبمحبو ت سببيخ معل مدهتبد ودابسببة جميدهتبد بهلدءلببة قيببرتتهمن جميد جيرية جمحبو من بملف دب بجلمحيمحة وبحنصب بحبيت حبدجبة حفهبم وتجيبز علبا حمت بدبد بشبكر
بالمت دن ،ألَّند ّ
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جيّمح ألن بألسبئلة تكب ن معتمبمحة بشبكر أسدسبا علبا عمبق فهمبك حلبنص وبألسبئلة بحب بادة ح حبس ومبد ي يبمحه بحبمحجت ا مبن
بحنص ابحت محيمح.
 طريقة الدراسة:
 جتببب ق ب بءة بحنص ب بملعطببدة جلهببد وفهمهببد ،وبحعجيببز بشببكر جيببري جببمحبو علببا بملف ب دب وبملصببطل د بجلمحيببمحة حسببييني:أكيتهد بالمت دنية ،وجمخزون علما حغ ي حلمستقير.
 بجلدنببب بآلخ ب مببن بحمحابسببة يتهب ّبمن ق ب بءة بألسببئلة بح ب بادة علببا جببر نببص وبحنقدشببد بح ب بادة خببالل بحملدض ب ة ،وعببمحمبالستخفدف أبي سفبل مهمد بمحب سخيفدو أو غري مت قّب ،ألن بحمحجت ا يطدحب بكر مد يذج ه يف بحملدض ة ،وقبمح يسبأل عبن
أي شاء حت ّمحث عنس ود يجز علا بألفكدا بحيت يط حهد من معل مد خداجية.
 و بحشاء بملهم د أن ملزبح بحمحجت ا نصييدو ال أب ببس مبن دبذه بملبددة ،سب بء أدنبدء بحملدضب ة أو ضبمن بألسبئلة ،ودبذب مبدجيعر بملددة نتعة ،فقمح يذج بحمحجت ا يف بحملدض ة ط فة أو جييب عن سفبل بط يقة ط يفة ودا غري مستيعمحة بمت دنيدو علا
بإلطالق ،بر دا مت قّعة ،ومن دند تربز أكية بحله ا ،حفهم مد ي يمحه بحمحجت ا ومد ي ّجز عليس.
 -يُنصال من يق م بكتدبة بحملدض ب عمحم إغفدل أية معل مة أو مجلة يتف ّه هبد بحمحجت ا ألَّند مش وا سفبل بمت دين.

 األسئلة:
تتميّببز بتن عهببد ،فمنهببد مببد خيببتص ابملصببطل د وبملفب دب  ،أي بسببتيمحبل جلمببة مب بدفهببد بملندسببب حلجملببة ،أو بختيببدا معببىن
بملصطلال من بني عمحة خيداب  ،منبط فخب مبن بألسبئلة ودب بحشبدءب جبمحبو يته ّبمن مجلبة وبحسبفبل يكب ن "مبد ب فهمبن مبن
ددمة جمحبو وجثري من أسئلة بحمحجت ا من دذب بحنمط ،طيعدو ي جمح
دذه بجلملة ،أو مد ب ت حا حك دذه بجلملة" ودا أسئلة ّ

حصبة جيّببمحة حلق بعببمح وبحصب تيد ضببمن بألسببئلة وحكنهبد سببهلة ،فببدحعجيز يكب ن علببا بملعل مببد بحطييبة ،إضببدفة إىل أسببئلة
ّ
بملزبح ،ودا قليلة وغري مقلقة إ ب متّن دابسة بملددة بشكر جيّمح أو حه ا بحملدض ب .
بحمحواب قليلة بحفدءمحة ،نا بو ملندقشة بحمحجت ا بملختلفة حلنص من عدم آلخ وبحنصدا أسئلتس فيمد مت إعطدؤه.

االمتحان

 يف سنتند تهمن بالمت دن  86سفبالو.www.hakeem-sy.com
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 بختل عمحد بألايم بني سنة وأخ ى ،وجدنن دذه بملمحة يف عدمند  5أايم ،حكن بشكر عدم بمل ّمحة غبري جدفيبة يف حبدل مبددة خببالل بحسببنة حكث ب ة بملصببطل د وبحنص ب وبألسببئلة ،فهببا حبدجببة حل قببن وبحعجيببز ،فمحابسببتهد بص ب اة
تببمحا بملب ّ
س يعة ال تفيمح يف حتصير بحعالمة.
 بلغن نسية بحنجبدح يف عدمنبد  %65وجدنبن بألسبئلة تبعوبح ببني سبهلة و مت ّسبطة بحصبع بة نسبييّدو وأعلبا عالمبة 96حصر عليهد طدحيدن.

اللغة الطبية الفرنسية -1-
تتندول مددة بحلغة بحف نسية جتدب  Santé-Médecineكنكم بحلص ل عليس من مكتية شدشديت.
تتندول بملددة بحعمحيمح من بملقدال بحطيية إضدفة إىل بألدوية وبحف صد بحطيية وبالستقصدءب وبألم بض وبحلقدحد .
أكية دذه بملددة يف بملصطل د بحطيية وبحصيدغة وجيفية بحملدددة مب بمل يض وبملعل مد بحطيية.
 احملتوى:
بملقمحمة وأول  3وحمحب من بحكتدب:

 :Comment ça va? -0مقمحمة تع يفية عن بألم بض غنية ابملصطل د بحطيية.

 :Patients et Médecins -1تتنببدول جيفيببة بحتعدمببر مببب بملب يض وبسببتج ببس حتشببخيص بألمب بض وعالجهببد،
وبحعمحيمح من بإلج بءب بحطيية ،وجيفية حجز بمل عمح وجيفية بحمحفب.
ويف َّنديبة دببذه بح حببمحة نببتعلم بحق بعببمح بحلغ يببة بحبيت يسببتخمحمهد بحطييببب أدنببدء حب باه مببب بملب يض ( Présent, Futur,
Impératif ,Le Subjonctif Présent, Passé composé
ودا من بحتمداين بهلدمة يف بحكتدب.

 :Les Médicaments -2تتهببمن أن ب با بألدويببة وبألم ب بض بحببيت تعدجلهببد ،وجيفيببة بسببتخمحبمهد إضببدفة حت ضببيال
عالقة بحصيمحالين ب ص بألدوية وش وط تسليمهد حلم ضا.
نستذج يف َّندية دذه بح حمحة جيفية بملقدانة بني بحصفد .
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 :Vaccins et Examens Médicaux -3جببمحول عببن بحلقدحببد بألسدسببية وم بعيببمحدد ،إضببدفة إىل
بهلدمبة ،يف َّنديتهبد

بحف صد بملخربية وبإلشعدعية وبإلج بءب بحيت تطلب حكر حدحة م ضية ،ودا وحمحة غنية ابحنص
ت جمح بحق بعمح بحتدحية:
 Les pronoms relatifs Le Passif :Mémento étymologique -4ودبا عيبداة عبن صبف تني يف فخب بحكتبدب تتنبدول جيفيبة بشبتقدق بحكلمبد
وبملص ببطل د بحطيي ببة ،ويت ج ببب علين ببد حف ببا بحسب ب ببق ومعدنيه ببد فق ببط ،م تطدح ببب بح ببمحجت اة ابألمثل ببة ،ويف س ببنتند طدحي ببن
بحمحجت اة ابحصف تني  82و  ،84ويف بالمت دن بختدا بحس ببق بألجث شي عدو.
لم تطالب الدكتورة سهير شعبان بأكثرمن القواعد املوجودة في الكتاب.
 احلضور:
بحلهب ا دب بخلطب ة بألوىل حفهبم بملبددة وبملصبطل د بحطييبة بحببيت تعمجهبد بحبمحجت اة ،وملع فبة ط يقبة بختيبدا بحبمحجت اة حاسببئلة
بالمت دنية ،بملددة حيسن ابحيسدطة وبحسه حة بحيت يانهد بجلميب ،وال بمح من بحله ا.
 الدراسة:
من بحكتدب حص بو ،و حك بق بءة بحنص وفهمهد جيمحبو ،وحفا جر مد يتعلق ابجملدل بحطيب من مصبطل د أو أمب بض،
ونن ه أن بحنص ال ي د يف واقة بالمت دن حذب جيب حفبا بملعل مبد بحب بادة يف جدفبة بحنصب وبحعجيبز علبا أسبئلة بحكتبدب
بحيت تلا بحنص.

االمتحان

بألس ببئلة م ببن بح ببنمط بملفمت ببن .ج ببدن بالمت ببدن عي ببداة ع ببن  80سب بفبالو مفمتتب بدو يف بح ببمحواة بحنادمي ببة .ته ب ّبمنن بخ ببع بالجدب ببة
بحص ي ة ،أو مع فة معبىن بحسب ببق بملختلفبة .ويف دبذب بحفصبر م ا ِ أيبة نصب وم اب  .بألسبئلة عبن بحتمبداين بمل جب دة
يف بحكتدب .ممحة بالمت دن جدنن سدعة ونص .
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جببدن حببمحيند  5أايم حلمحابسببة تكفببا وتزيببمح ملببن حهب بملببددة خببالل بحفصببر ،أعلببا عالمببة جدنببن  ،99جببدن عببمحد بملتقببمحمني
 22طدحيدو وبلغن نسية بحنجدح .%68.18
كنند بحق ل أن بحلغبة بحطييبة بحف نسبية أقبر مبن انحيبة بحكبم مبن بحلغبة بحطييبة بإلنكليزيبة ،حكبن جلمدهتبد صبعية ودبا تتطلبب
بحتكب با ،أمببد ابحنسببية ملسببت ى بألسببئلة فهب خيتلب مببن سببنة ألخب ى تيعبدو حلببمحجت ا ،ففببا بحسببنة بحببيت قيلنببد طدحيببن بحببمحجت اة
بق بعمح ومالحاد غري م ج دة يف بحكتدب جدنن قمح ج هتد خالل بحملدض ب .
ننتقر بآلن إىل بحفصر بحثدين:

الفصل الثاني

الدكاترة حسب العام الدراسي :2014-2013
 علمّوئائعّاألع اءّ:2د .صي ا بحي ي ،د .أمر بحهدد  ،د .عيمح بح ددب شهال ،د .تغ يمح د د.
 وشريحّّالبط ّ ّوالحوض :د .بيدن بحسيمح ،د .مه تقال ،د .معني عي د.
 علمّالنسجّالخاص :د .علا حسن ،د .حمممح علا بحسطلا.
 الكيمياءّالحي ّوية :2د .اويمحة أب مس ب ،د .ن ا بهلمحى مجعة ،د .داا بحص يف.
 اللغةّالطبية :2د .اضد جدظم حلغة بالنكليزية ،د .زينب بحفدجيدين حلغة بحف نسية.

وننتقر بآلن إىل تفدصير دذه بمل بد:

علم وظائف األعضاء (الفيزيولوجيا البشريّة)
من أمتب بمل بد وأكهد يف دذب بحفصر وبحيت تشكر أسدسدو حلسنني بحقددمة .متدبعة ملد بمحأانه يف بحفصر بألول ،حكنهد أقر جثدفةو،
وستتندول م بضيب خمتلفة يف بجلهدز بحعصيب ،بحعهال  ،بملشدبك بحعصيية ،بحغمحد ،فيزي ح جيد بحكلية وبجلهدز بحتندسلا.
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النظـري
بختل ت زيب بحملدض ب يف عدمند عن بحعدم بحسدبق نا بو حتغري بإلعطدء بني بحمحجدت ة (أقسدم معينة جدن يعطيهد دجت ا معني
أصيال يعطيهد دجت ا فخ وقمح بلغ عمحد بحملدض ب  42حمدض ة  جر منهد سدعة وبحمحة فقط.

د.صبحي البحري:
 احملتوى:
أعطا بحمحجت ا  12حمدض ة تندوحن بمل بضيب بحتدحية:
بملنعكسد ( 3حمدض ب  ،بملشدبك ،فيزي ح جيد بألم ،قش بحمحمدغ ،بحكالم وبحذبج ة ،بجلهدز بحل يف ،بحسير بحندزحة ،بملهدد
ومتالزمتس ،بحعقمح بحقدعمحية ،بملخيخ وبحت بزن ،بحتشكال بحشيكية ،اطيط بحمحمدغ بحكه ابءا وبجلهدز بحعصيب بحذبيت.
 احلضور:
بحله ا مفيمح وخدصة يف بحملدض ب بألوبءر ،إ أن معامهد يعتممح علا بحفهبم و حبك خيتصب مبن وقبن بحمحابسبة الحقبدو ،يعتمبمح
بحببمحجت ا علببا ع ب ض بحسبباليمحب  ،وينببدقش أدنببدء بحملدض ب ب بعببض بحلببدال بحس ب ي ية حتعميببق بحفهببم وابببط بألفكببدا ودببا ددمببة
بمت دنيدو و ب عالقة وديقة مبد سنمحاسس يف بحعدم بحقددم إن شدء هللا.
 الدراسة:
 يُعمح دذب بحقسم من أدم بألقسدم هلذب بحفصر وأضخمهد وأصعيهد .وَّتد .إىل بحفهم وبحت لير بملنطقا مب حفا بعض بحنقدطبح ءيسية "دون بالعتمدد علا بحيصم".
 تعتممح دابستس علا فهم بألفكدا وابطهد مبب بعهبهد مبن بحملدضب ب ،جمد ننصب كم بعمبر جبمحبول حلمقدانبة وجبمحبول تلخبيصحكببر مببد ب يف بحملدضب ب مببن بعببتالال وأ اي عصببيية ومببد ينببتج عنهببد ،ألنببس سيسببهر علببيكم حفببا بألفكببدا وم بجعتهببد فيمببد
بعببمح .وننصب كم أيهبدو بعتيببب أفكببداجم بببني بحملدضب ب ج ب ُجببر متكدمببر و حببك بعببمح بالنتهببدء مببن دابسببة بحقسببم جببدمالو حيببث أن
معام بألسئلة ستك ن ابط بني بحملدض ب جدملة وحيسن بعتمددبو علا فق ة معينة من حمدض ة معينة.
 األسئلة:
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 حس  35سفبالو ،يتندول قسبم بسبيط منهبد بعبض بملعل مبد بحلفايبة بشبكر ميدشب  ،حكبن بحقسبم بألجبرب مبن بحنب ا بالسبتنتدجاوقببمح جدنببن بألصببعب بببني جببر بألقسببدم وحكببن كببن حلهببد مبج ب د مع فببة بملعل مببد بألسدسببية وفهمهببد بشببكر جيببمح وبسببتنتد.
بملطل ب بعمح ابط بملعل مد بمليعث ة بني بحملدض ب بملتعمحدة.
ار حمدض ة من سفبل وحكن بحعجيز جدن علا بحملدض ب بحب  6بألوبءر.
 بألسئلة جدنن شدملة وعدمة جلميب بحملدض ب فلم ُ -جمد كن بالستفددة قليالو من أسئلة بحمحواب ملع فة أسل ب بحمحجت ا وأسئلتس بالستنتدجية.

د.أمل ضاهر:
 احملتوى:

أعطن يف عدمند  7حمدض ب  4 :حلغمحد (مقمحمة عن بحغمحد بحصم ،بح طدء ,بحنخدمة ود م ن بحنم  ،بحغمحة بحمحاقية .
و 3حلجهدز بحي .
 احلضور:
حسب بح غية بحشخصية وقمح ع فتم أسل ب بحمحجت اة من بحفصر بألول .حيث تعتممح بحمحجت اة يف ش حهد علا بحساليمحب
ح فيدو.جمد تق م ابإلجدبة عن أسئلة بحطالب .وقمح قدمن بحمحجت اة مبنال عالمة إضدفية يف داجد أعمدل بحعملا حكر من
حه بحنا ي و حك بعمح أن أخذ تفقمح يف بحملدض ة بألخرية فقط!
 الدراسة:
بحمحابسة من بحساليمحب وبحملدض ب (ألن بحكتدب قمحمي وغري مت ف  .ونن ه إىل أن ساليمحب بحمحجت اة يف قسم بحغمحد حتمحيمحبو
جدنن ت مجة ح فية ملد واد يف م جب  Guytonمب إغفدل بعض بحفق ب من بمل جب.
بحقسم سهر عم مدو ابستثندء بجلهدز بحي بحذي َّتد .حفهم وحفا دقيق حكن أسئلة دذب بحقسم يف عدمند جدنن وبض ة جمحبو
وبسيطة.
 األسئلة:
جدن حلمحجت اة أمر  21سفبالو ( نصفهد من بجلهدز بحي  ،جدن معامهد من بملست ى بحسهر مب وج د بعض بألسئلة بحيسيطة
جمحبو وبحيت تعتممح علا معل مد عدمة ال أجث  وجدنن معام بألسئلة ند ج ابحساليمحب علا عكس أسئلة بحفصر بألول
وبحسن ب بحسدبقة وبحيت تعتممح علا بالستنتد .وبح بط.
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د.عبد الوهاب شهال:
 احملتوى:
تندول بحمحجت ا علا ممحى  13حمدض ة جالو من بمل بضيب بحتدحية:
 .1فيزي ح جيد بحعصب وبحعهلة ( 5حمدض ب وقمح جدنن من قسم د .أمر سدبقدو.
 .2بملستقيال (حمدض تني وقمح جدنن من قسم د .صي ا سدبقدو.
 .3بحسير بحصدعمحة وبملستقيال بحل واية.
 .4بألم وبملهدد (شييهة ملد دا يف قسم د  .صي ا وحكن بشكر أبسط قليالو .
 .5بحل ب بخلدصة ( 4حمدض ب تندوحند فيهد حس بح ؤية وبحسمب فقط وم أنخذ جالو من بحشم وبحذوق يف عدمند وقمح جدنن
بحل ب بخلدصة من قسم د .بجد سدبقدو.

 احلضور:
حسب بح غية بحشخصية وجنتم قمح ع فتم أسل ب بحمحجت ا يف بإلعطدء منذ بحفصر بألول حيث أنس يعتممح علا بحساليمحب مب
بعض بإلضدفد بحت ضي ية بحيت يق م بش حهد وننص كم يف حدل بحله ا ابحعجيز مب بحمحجت ا جا تندح ب بحفدءمحة بمل ج ة من
بحله ا وتطلع ب بحملدض ة حتسهر عليكم دابستهد مستقيالو .
 الدراسة:
من بحساليمحب وبحملدض ب ويعمح قسم د .عيمح بح ددب بحقسم بألسهر جمعل مد وجأسئلة أيهدو ،وفيس بحكثري من بملعل مد
بملشعجة مب بحعملا ومب م بد أخ ى.
 األسئلة:
حلمحجت ا  26سفبالو جدنن جلهد من بحملدض ب وبمتدز ابحسه حة وبح ض ح ،ونذج أنس يف عدمند مت جتدبة مل ق حلنقدط بهلدمة
بحيت اجز عليهد بحمحجت ا أدندء ش حس حلم دض ب  ،دذب وم ا  .بألسئلة بالمت دنية عن نطدق بملل ق *_*.

د .تغريد حمود:
 احملتوى:
أعطن بحمحجت اة يف عدمند  10حمدض ب ت زعن علا بحشكر بحتد :
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غمحة بحينك اي ود م انهتد وتنايم بستقالب بحكداب ديمحاب ( 3حمدض ب  ،غمحة بحكا ( 4حمدض ب  ،جداب بحمحاق ،حمدض ة
عن بجلهدز بحتندسلا بألنث ي ود م انتس ،حمدض ة عن بجلهدز بحتندسلا بحذج ي ود م انتس.
 احلضور:
مفيمح ونتب ،تعتممح بحمحجت اة علا ع ض بحساليمحب وش حهد وبملندقشة مب بحطالب وبإلجدبة عن تسدؤالهتم ضمن بحملدض ة ،جمد
أن بحمحجت اة تجز أدندء بإلعطدء علا بحنقدط بهلدمة بمت دنيدو جمد تق م بت محيمح بهلدم وبحملذوف من بحساليمحب أدندء بحملدض ة.

 الدراسة:
من بحساليمحب بحملُ ّمحدة فقط ،حيث تق م بحمحجت اة جمد ج ان بت محيمح بهلدم وبملطل ب وبحملذوف من بحساليمحب و حك افيفدو
علا بحطالب وحكن تق م هبذب بعمح أن تق م اعطدء جر بحساليمحب  ،وال ا  .بحمحجت اة يف أسئلتهد عن مهم ن مد ح ّمحدتس يف
ساليمحبهتد.ويعمح دذب بحقسم من بألقسدم بحيت جيب أن يهمنهد بحطالب.
 األسئلة:

جدن حلمحجت اة  18سفبالو ،وبألسئلة تتّسم ابح ض ح وط ل بحصيدغة وبحيعمح عن بجلزءيد
ومت سطة بحصع بة وبعتمدددد علا بحعندوين بحع يهة.
ويذج أن حلمحواب أكيتهد بحيدحغة يف دذب بحقسم.

وجدنن تعبوح بني بحسهلة

االمتحان
جدنن بحفيزي ح جيد يف عدمند فخ مددة ،وجدن قيلهد  7أايم ودا جدفيبة حت صبير عالمبة جيبمحة مبب بملتدبعبة أدنبدء بحفصبر .بألسبئلة
بح حيمحة بحيت وبجس بحطالب فيهد بعض بملشدجر جدنن أسئلة د .صي ا.
بلغببن نسببية بحنجببدح يف بحببمحواة بحنادميببة  %77وجدنببن بحعالمببد عدحيببة نسببييدو ،حيببث انل عببمحد جيببري جببمحبو مببن بحطببالب علببا
عالمببد تفب ق بحثمببدنني ونسببية جيببرية مببنهم حببدزوب علببا عالمببة فب ق بحتسببعني ,يببذج أن أعلببا عالمببة جدنببن  98حصببر عليهببد
طدحب وبحمح جمد حصر طدحب علا عالمة .97
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العملي
 احملتوى:
 عمحددد 10جلسد من نفس جتدب بحفصر بألول ،وتتهمن بحعندوين بحتدحية:بح ّجة بحعهلية ،بحعالقة بني داجة ح باة بملصر بملغذي وبح ّجة بحعهلية ،بحعالقة بني شمحة بملنيس وبح ّجة بحعهلية ،بحعالقة بني
بح ّجة بحعهلية وبحتعب بحعهلا ،بحعالقة بني ت بت بملنيس وبح ّجة بحعهلية (بحتكزز  ،بملنعكسد بحش جية بحمحفدعية عنمح بحهفمحا،
منعكسد متطيط بحعهلة ،بختيداب جش بحلمر ،بحف ص بحلسا حلجملة بحعصيية وبألحدسيس بخلدصة ،بحف ص بحلجا
حلجملة بحعصيية وف ص بألعصدب بحق فية.
 كن بعتيدا عملا بحفصر بحثدين أصعب قليالو من بحفصر بألول وَّتد .حلمحقة وبحعجيز أجث ود بشكر عدم م تيط بشمحةابحنا ي حذحك فنن دابستس بفهم وعمق ت ف عليك بحكثري من بجلهمح وبح قن ^_^
 املذاكرة:
 مت إج بء مذبج ة وبحمحة تهمنن  3أسئلة جتدبية مت سطة بحصع بة عليهد 7عالمد وحصر بحكثريون علا بحعالمة بحتدمة^_^
 بحنصي ة بألسدسية دا بعتمدد جتدبة بألفكدا بألجث أكية حهيق بح قن ومن مث تعيئة بحش ح وإغندء بألفكدا. االمتحان:
 جدن بالمت دن يف عدمند علا شقني:
 -1شق نا ي :يتم حكر فئة منف دة ,ود عيداة عن  3أسئلة ند واد يف جتدب بحعملا وملمحة  10دقدءق.
 -2شق عملا :يتهمن إج بء جت بة معينة (علا بحهفمحا أو ف ص حسا أو حجا حلجملة بحعصيية حبسب اقم بحطدوحة
بحيت يف ز عليهد بحطدحب ،ومن مث مقدبلة مب أحمح بحمحجدت ة حيسأحس عن جيفية إج بء بحتج بة وبعض بألسئلة بملتعلقة هبد.
 يف عدمند جدنن بحعالمد م تفعة أيهدو ،حيث انل ح ب  30طدحب عالمة اتمة  30وبحكثريون انح ب عالمد شيس اتمة
أيهدو ^_^
 املراجع:
جمد يف بحفصر بألول كنكم بالعتمدد علا نفس بمل بجب وخدصة  Guytonابعتيداه بمل جب بملعتممح ملعام دجدت تند.
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مالحظة من جتربة ادطالع
ملن دداه ادرغبة يف ادعو ة إىل املراجع وحىت است يد من املع ومبت اديت اقرؤهب فيه ،ا عل ىند ادد اسة خالل اد صل

وضع مالحظبت جبنبية تتعمن املع ومة اجلدادة أو املعبفة إىل اد قرة اديت تد سهب حىت تسهل ادعو ة إديهب أثنبء املراجعة

قبل االمتحبن "دتوفري ادوقت" ^_^

تشريح البطن
مب دذه بملددة س ف نك ن أمدم َّندية مش باان يف مددة بحتش يال ،وسنتندول فيهد تش يال بحصمحا وبحيطن وبحل ض ابإلضدفة ملد
تيقا من تش يال بح أ وبحعنق ،ودا مددة سهلة ن عدو مد ومهمة يف نفس بح قن.

النظري

سيعطا دذه بملددة بحمحجت ا بيدن بحسيمح وبحمحجت ا مه تقال ،إضدفة إىل بحمحجت ا معني عي د.
بعطين بملددة يف  4حمدض ب بسي عية وبنتهن بب 41حمدض ة  ،وقمح مت تيمحير ت زيب بألقسدم بني بحمحجدت ة دذب بحعدم.

د .بيان السيد:
 احملتوى:
يتندول بحمحجت ا يف قسمس مد تيقا من تش يال بح أ وبحعنق (أن
و حك من خالل  21حمدض ة.

فم بلع م حنج ة ابإلضدفة إىل تش يال بحل ض وبحعجدن

 احلضور:
ابحنسية حل ه ا فه مفيمح ونتب وض واي حلفهم ويسدعمح علا بحلفا خدصةو أن بحمحجت ا يلجأ يف أغلب بألحيدن إىل بعتمدد
تقنية بح سم حيسدعمح بحطالب علا بحفهم وبحلفا ،ويجز بحمحجت ا أحيدانو علا م بضيب معينة خالل بحملدض ب ودا ددمة
بمت دنيدو ،علمدو أن بحمحجت ا ال يلزم أي طدحب ابحله ا وال أيخذ أي تفقمح أدندء بحملدض ب .
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 الدراسة:
 بحمحجت ا يعتممح يف إعطدءس علا بحساليمحب (بحيت ي فعهد علا م قب بحكلية بالحكعوين ود ال يطدحيند بس بدد فدحمحابسة منهدقمح تك ن جدفية ،وحكن دندم بعض بحساليمحب تك ن عيداة عن اؤو أقالم أو تُكتب بشكر قمح يُ بك بحطدحب يف فهمهد،
حذحك فنن بح ج ا إىل بحملدض ب يف بعض بألحيدن سيك ن مفيمحبو.
 ابإلضدفة إىل إمكدنية بالستعدنة ابمل بجب مثر ( Netter’s Atlas – Gray’s Anatomyحالطالا أجث علابألشكدل بحت ضي ية حزايدة بحفهم.
 دابسة تتمة تش يال بح أ وبحعنق سهلة ،بينمد دابسة بحل ض وبحعجدن فيهد شاء من بحصع بة ويفهر متدبعتهد أدندء بحفصرجا ال تعبجم قير بالمت دن.
 األسئلة:
 أسئلة د .بيدن ال ا  .عن بملعل مد بح بادة يف بحساليمحب مب بحتمدحية إي بد بعض بألسئلة بحس ي ية بحيت تعتممح علا بحفهم،ودا أسئلة تتمحا .مد بني بحسهر إىل بملت سط ،ودذه بألسئلة كن حلّهد إ ب جدن بحطدحب دباسدو وفدكدو حقسم بحمحجت ا بشكر
جيمح وحكن ال خيل بألم من بعض بألسئلة بحيت كن حلّهد من جم د بحله ا ،وجذحك م يعتمح بحمحجت ا أن يك ا أسئلة
دواب بشكر عدم (من بملمكن أن يتك ا بعههد وحكن بحنسية ضئيلة .
 جدن حلمحجت ا يف عدمند  38سفبالو سهلة إىل مت سطة ابجملمر وحت ي بعض بألسئلة بحس ي ية بحيت يتطلب حلهد وقتدو أجث منغريدد.

د .مضر تقال:
 احملتوى:
يتندول يف قسمس تش يال بحيطن ضمن  8حمدض ب  ،ويشمر دذب بحقسم بمل بضيب بحتدحية :جمحبا بحيطن بألمدما وبحربيت بن،
بحتج ي بحيط  ،جمحبا بحيطن بخللفا ،أوعية وأعصدب بحيطن.
 احلضور:
يق م بحمحجت ا بق بءة حلساليمحب مب ش ح بسيط عنهد ،فدحله ا مب بحعجيز مفيمح.
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 الدراسة:
 بحساليمحب بحيت يعطيهد بحمحجت ا خالل بحفصر تك ن جدفية ووبفية حلمحابسة و كن بالستعدنة ابمل بجب ألن بألشكدلبحت ضي ية مهمة وتسدعمح علا بحفهم ،ويُنصال مبتدبعة دذب بحقسم ودابستس خالل بحفصر ألنس َّتد .إىل حفا بصم وتجيز
وبذحك حن جيمح بحطدحب صع بة جيرية يف دابستهد قير بالمت دن وسي ف بح قن وحكن ابإلمجدل فنن دذب بجلزء من بملددة
َّتد .ح ب  3أايم حلمحابسة قير بالمت دن بش ط متدبعتس خالل بحفصر.
 َّ ي بحقسم بحكثري من بجملدواب بحيت يتطلب حفاهد بعض بجلهمح وبحمحقة وعددةو مد يك ن هلد نصيب جيري من بألسئلة. األسئلة:
 أسئلة بحمحجت ا مه تتميز أبَّند حتتد .إىل بحلفا بحمحقيق جلمة جلمة حللّهد فدحمحجت ا يجز علا م بضيب حفاية (مثرعمد أعطده بحمحجت ا خالل بحفصر من ضمن ساليمحبتس.
بجملدواب وحكن دذه بألسئلة ال ا ّ .
 -جدن حلمحجت ا يف عدمند  32سفبالو تعتممح علا بحلفا بحمحقيق ،وبحمحواب مهمة.

د .معين عبود:
 احملتوى:
وتهمن قسمس بمل بضيب بحتدحية :جمحبا بحصمحا وبملنصفد
تندول بحمحجت ا تش يال بحصمحا جدمالو ضمن  12حمدض ة
ّ
وبح ءتني.

وبحقلب

 احلضور:
مفيمح ونتعة بش ط بحعجيز وبالنتيده مب بحمحجت ا ،وقمح يت محث بحمحجت ا أدندء بحملدض ب عن بعض بحلدال بحس ي ية.
 الدراسة:
مشكلة بحمحابسة حلمحجت ا أنس ال يطدحب بشاء حممحد حلمحابسة ،وحكن بعض ساليمحب بحمحجت ا مت ف ة علا م قب بحكلية (وحيس
جلهد  ،وبحمحابسة منهد جدفية ن عدو مد وحكنهد صعية بسيب عمحم بحت بءهد علا بحص ا.
دابسة بحملدض ب أفهر حشم هلد حساليمحب بحمحجت ا وجالمس أدندء بحملدض ة مب بحص ا بحت ضي ية.
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 األسئلة:
جدن حلمحجت ا يف عدمند  30سفبالو ،مت سطة ابجملمر وم يجز بحمحجت ا يف أسئلتس علا بحتفدصير بحمحقيقة وإمند علا بحفهم بحعدم
حافكدا إضدفة إىل حفا بعض بحنقدط بألسدسية ،وم ا  .يف مهم َّند عن بحملدض ب مب بمكدنية بي بد بعض بحلدال
بحس ي ية.

االمتحان
-

-

أييت يف بالمت دن  100سفبل ( 38حلمحجت ا بيدن 32 ،حلمحجت ا مه  30 ،حلمحجت ا معني ودا مقسمة ابحتسدوي تق ييدو
علا جدفة بمل بضيب بحيت تتندوهلد بملددة ،وابحنسية ملست ى بألسئلة فها عدد وة تُ بعا جدفة مست اي بحطالب.
وحتتد .إىل بحعجيز وبحفهم وبحلفا (وجمد قلند إن قسم بحمحجت ا مه َّتد .إىل حفا أجث من غريه من بألقسدم أمد عن
بح قن بحالزم حمحابسة بملددة فنن  7أايم تك ن جدفية إلَّندء بملددة بش ط متدبعة بملددة قمحا بإلمكدن أدندء بحفصر علمدو أن
بح قن بحذي جدن متدحدو حمحابستهد يف عدمند د  7أايم.
يُنصال ابحيمحء حبر قسم د .مه أوالو وت م قسم د .بيدن إىل بآلخ نا بو ح ج د بعض بألسئلة بحس ي ية فيس وبحيت يتطلب
حلهد وقتدو أجث من غريدد.
يف بحعدم بملدضا جدنن نسية بحنجدح  ، %64وي جمح عالمد ف ق  90وأعلا عالمة جدنن .97

املراجع املقرتحة

جمد ج ان سدبقدو من بمل بجب بحيت كن بالستفددة منهد حمحيند :
  :F-NETTERي جمح منس نسخة إحكعونية مع بة ود َّت ي علا جدفة بألشكدل بحت ضي ية وبشكر ابءب و كنبالستفددة منس جثريبو حفهم بحكثري من م بضيب بملددة.
 : GRAY’S ANATOMY -ود مسدعمح أيهدو علا بحفهم ويلجأ إحيس بحمحجت ا بيدن أحيدانو يف بعض بألشكدل.
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العملي
 اجللسات:
 إن عملا تش يال بحيطن نتب ويسدعمح جثريبو علا فهم بحنا ي ،جمد أنس سهر بحفهم وبحتذج وأغلب مد ستمحاسس ستتمكن مناؤيتس علا بجلثة.
 تك ن جلسة بحعملا مقسمة إىل قسمني ،بألول يف قدعة ألخذ بملعل مد بحنا ية عن بجللسة جدن يستخمحم فيهد م جب F- Netterحت ضيال بملعل مد وإب بز بألشكدل ،وتط ا حك إىل ع وض تقمح ية من إعمحبد طاليب تربز بحص ا وبألشكدل
وبملقدطب بحع ضية جمد أَّند تسدعمح يف بحلفا بحنا ي ،وبحقسم بحثدين يف بملش حة حيث يتم ت زيب بحطالب علا عمحة طدوال
ي جمح عليهد بحمله ب بحتش َّية ويق م ع ّمحة دجدت ة ابحش ح وبحت ضيال.
 املذاكرات:
مذبج ة وبحمحة  ،عليهد  8عالمد  ،عيداة عن ساليمحب تع ض علا بحل ح حتت ي ص ابو وينيغا علا بحطدحب تسمية عنص
حممحد عليهد ابحلغتني بضدفة إىل سفبحني نا يني من بحملدض ب .
 احلضور:
بحله ا يف بحعملا إحزبما ويف جر جلسة دندم تفقمح وبحغيدب سيفدي خلسداة عالمد  ،وإ ب غدب بحطدحب أجث من 3
جلسد ي سب ابحعملا وابحتد حن َّق حس بحتقمحم حف ص بحنا ي.
 امتحان العملي:
بحمله ب
 أييت يف بمت دن بحعملا  20حمه بو علا  10طدوال ويُطلب من بحطدحب أن يتع ف علا  17من دذه ّابحلغة بحع بية مب سفبل نا ي وبحمح عن حمه وبحمح و 2ابحلغة بإلنكليزية وجيب بالنتيده جيمحبو حلت جس بحتش َّا خالل
بالمت دن أي يت جب علا بحطدحب ت ضيال بحعنص بحذي أمدمس در د ني أم يسدا ،وحكر حمه داجة وبحمحة
وبذحك يك ن نصيب بالمت دن  20داجة من جممر عالمة بحعملا.
 ود أسهر من بمت دن تش يال بألط بف وبحعالمد فيس أعلا. أمد ابحنسية حل قن بملعطا خالل بالمت دن فه  40 – 35اثنية حكر طدوحة ودا جدفية إ ب جدن بحطدحب دباسدوومت جهدو وعلا بستيعدب ٍ
جدف حلص ا بحشعدعية بحيت ال خيل بالمت دن منهد.
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 وجيمحا بحتذجري يف دذب بجملدل أبن  40اثنية جيب أن تك ن أجث من جدفية ابحنسية حك حلتع ف علا بحعنص بحتش َّاألنك ي مدو ستملك دقيقة وبحمح الاد إج بء مد ينقذ حيدة م يض أمدمك فهر يعقر أن تص فهد علا حمدوحة تع ف
بحعنص بحتش َّا بملته ا؟! 
 -فيمد يتعلق بمحابسة بحعملا فيك ن دندم عدد وة فيمحي دد جلميب بجللسد  ،مفيمحة جمحأ وجيب بالطالا عليهد جلهد

علم النسج اخلاص
جر منهد .وت جمح
هتتم مددة بحنسج بخلد بمحابسة جر جهدز ح حمحه حبيث يشمر مجيب أقسدمس من بحنسج وبخلالاي ووظدء ٍّ
جر من بحنسج بحعدم وبحفيزي ح جيد وبحتش يال ،حذب فها أجث إمتدعدو بكثري من
نسية ال أب هبد من بملعل مد بح بادة سدبقدو يف ٍّ
بحنسج بحعدم .
من خي ض يف دذه بملددة يستطيب فهم بحكثري من فحيد بجلسم ،وس ف تشع مبتعة شمحيمحة عنمحمد تق م ب بط بملعل مد بملعطدة
يف دذب بحقسم مب بملعل مد يف بقية بمل بد .وعلا بح غم من معل مدهتد بملمتعة فها تعمح من بمل بد بخلط ة وبحهخمة فدح علا
متدبعتهد خالل بحفصر بحمحابسا جا جتتدز صع بتهد فعة بالمت دان .

النظري

د .علي حسن:
 احملتوى:
 بجلهدز بحقليب بح عدءا ،بجلهدز بحلمفدوي وحملة مط ّحة عن علم بملندعة ،بجلهدز بهلهما ،بأل ن. يستفيض بحمحجت ا اعطدء حملة عن علم بملندعة نا بو ملع فتند بحهئيلة بس فها ستشكر دعدمة حند يف مددة بملندعة بحعدم بحقددم،وحكن جيب بالنتيده هلذب بحقسم فه َّتد .إىل بحعجيز وبحفهم بجليمح وبح بط بني بألفكدا ،وإعطدء بحملدض ب حقهد دون
بحمحخ ل يف بجلزءيد بحصغرية .
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 احلضور:
بحله ا حلمحجت ا نتب وحكن يشعط بحعجيز وبملتدبعة ،ط يقة ش ح بحمحجت ا بهتد بملتّيعة يف بحنسج بحعدم حيث يق م بع ض خمططد
وص ا وجمحبول مأخ ة من م جعس بملفهر  Ross Histology Text and Atlasمب بعتمدده علا بعض بملصددا
بألخ ى.
 الدراسة:
بحملدض ب جدفية حلمحابسة ،وعمحددد  21حمدض ة 4 ،منهد حلجهدز بحقليب بح عدءا 5 ،حلمندعة و بجلهدز بحلمفدوي 10 ،حلجهدز
بهلهما ،و حمدض ة وبحمحة حا ن .
جيب بحعجيز يف بحمحابسة علا بملصطل د بألجنيية ومكدن ت بجمح بحيىن بجمله ية تيعدو حنسج بجلسم و أعهدءس .

 األسئلة:
 أسئلة د .علا حسن تعتممح علا فهم بملعل مد و بح بط بينهد بشكر جيمح دون بحمحخ ل يف بألم ا بحصغرية بحيت ستنساالحقدو ،و أييت بحمحجت ا بسفبحني أو دالدة من بحنمط بحذي َّتد .إىل بحمحابسة بملجزة و بحفهم بحكدمر ،أمد بقية بألسئلة فها
من بملست ى بحسهر إىل بملت سط ،ود عددل يف ت زيب أسئلتس علا بألحبدث.
 بعتدد بحمحجت ا علا حسن أن تك ن أسئلتس يف بحنسج بخلد أسهر من بحعدم ،وحكن يف دواتند حمحث بحعكس . حلمحجت ا  45سفبل ت زعن يف سنتند علا بحشكر بحتد : 12قليب وعدءا 14 ،ملفدوي ومندعة 17 ،دهم 2 ،أ ن (يف سن ب أخ ى يك ن حا ن أجث من حك .

د .محمد علي السطلي:
 احملتوى:
بجلهدز بحتنفسا ،بجلهدز بحي  ،بجلهدز بحتندسلا بحذج ي ،بجلهدز بحتندسلا بألنث ي ،بجللمح ومل قدتس ،بحعني.
 احلضور:
جمد بعتمحمت عليس يف مددة بخللية ويف بحنسج بحعدم  ،و حكن بنتيه ب فقمح يتم حذف عالمد حه ا حطالب خمرب د .بحسطلا.
 الدراسة:
من بحكتدب ،وجيب عمحم إكدل أي معل مة مهمد تكن بسيطة ألَّند قمح تك ن خيدابو يف بالمت دن فدحمحجت ا يهتم ابجلزءيد ،
بملصطل د بألجنيية قليلة بألكية مقدانة مب قسم د .علا حسن.
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 األسئلة:
 حلمحجت ا  55سفبالو ،جدن ت زيعهد عددالو تق ييدو حسب معل مد جر حبث  ،فكدن من نصيب بجلهدز بحتنفسا  8أسئلة،وبجلهدز بحي  8أسئلة ،بينمد جدن نصيب بجلهدز بحتندسلا بحذج ي  10أسئلة ،وبجلهدز بحتندسلا بألنث ي ح ب  14سفبل،
وجدن حكال جهدزي بجللمح وبحعني  15سفبالو.
 وجمد بعتمحمت علا أسئلة بحمحجت ا فها حتتد .حل فا بحل يف وبحعجيز بحشمحيمح وبالنتيده حلتفدصير .ومن َّفا بمحقّة يستطيببإلجدبة علا مجيب أسئلتس ،وجدنن أسئلتس يف عدمند أصعب من بحمحواب بحسدبقة.

االمتحان
 جدنن أول مددة وجدن هلد ح ب  12ي م حسب بمت دان بحعملا ودا جدفية حمحابسة بملددة جدملةو يف حدل داسن حبثني أوصر عالمة جيمحة.
دالدة خالل بحفصر ،وإن جنن نن أكر بملددة خالل بحفصر فعليك أن تيذل جه دبو مهدعفة حت ّ
 وينيغا منال بملمحة بألجرب حقسم د .سطلا ،وحدول قمحا بإلمكدن إعددة قسمس يف فخ ي م أو ي مني قير بالمت دن. جدنن نسية بحنجدح يف بحمحواة بحنادمية  %60وأعلا عالمة  96حدز عليهد طدحب وبحمح وجدنن بحعالمد مت سطة بشكرعدم.

املراجع املقرتحة

  : Ross Histology Text and Atlasحيث بعتممح د .علا حسن بشكر جيري عليس ود م جب و ش ٍحعلما ميسط وص ا جمه ية وت سيمية وبض ة.
ٍّ
  : Basic Histologyود جتدب يعتممح علا بملعل مد بألسدسية بملفيمحة دون بحتي يف بحتفدصير جمد يف جتدبند،ومفيمح بص اه بحت ضي ية حكن بالعتمدد علا بمل جب بحسدبق أفهر وأمشر.

العملي

خمرب  .ى ي ادسط ي
متّ إج بء مذبج تني:
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 يف جليهمد مت ع ض  4حمه ب علا بحشدشة ،يف أول  3حمه ب طُلب بحتع ف علا جزء من بحسدحة بجمله ية و جتدبة بسمبحمله و بحعنص بملشدا إحيس ،بينمد يطلب جتدبة بسم بحمله بح ببب و امسس.
 حكر مذبج ة  3داجد  ،داجة و نص ألول  3حمه ب  ،و مثلهد حمله بح سم.ّأمد بالمت دن:
 فقمح طلب منّد بحتع ف علا  12حمه بو حكر و ٍبحمح منهد داجة وبحمحة وينيغا عليك ج مجيب بحقمصدن بحادد ة يف بحسدحة
ّ ّ
ٍ
حمه تع ف دقيقة وبحمحة تق ييدو.
بجمله ية مب تعمحبد أدم مك ان جر
قميص علا حمحة وحكر ّ
حمه  4-3دقدءق ،ودا جدفية
حمه ب تع ف مب بح سم وحكر ّ
 -وجدن دندم ّ 4

.

 مت إعطدء داجتني و نص من بألعمدل حل ه ا يف خمرب د .بحسطلا ،علا أن يعطا بحطدحب نصحه دد حلمحجت ا حمممح علا بحسطلا .

داجة علا جر حمدض ة

خمرب  .ى ي حسن

حمه ب تع ف حيث يق م بحمحجت ا بع ض بحسدحة جدملة مث
 جت ى مذبج اتن حكر منهمد  3عالمد تتهمن جر مذبج ة ّ 6حمه نص عالمة وقمح ييمحو بح قن ضيقدو حليعض حيث يتم ع ض
َّمحد عنص معني ويطلب تسميتس ونسيس إىل بحسدحة وحكر ّ
حته وب جيمحبو.
بحمله ب بس عة حذحك ينيغا أن ّ
ّ
حمه اسم حكر منهمد
حمه  16منهم تع ف وحكر منهد عالمة وبحمحة وّ 2
 أمد بالمت دن فلس  20عالمة ويتم ع ض ّ 18عالمتني.
انتبه :يف بالمت دن بحتع ف حيس فقط عيداة عن جتدبة بسم بحعه بمل ج د ابحسدحة وإمند ينيغا عليك حتمحيمح بحعه مث جتدبة
حمه جديف حكتدبة بحملت اي فال تقلق ب  وال
جدفة بحملت اي بمل ج دة وبحيت ت بدد حتن سدحة بجمله وبح قن بملخصص حكر ّ
تكتي ب شغال م شديفينهد الن "بحزبيمح أخ بحندقص" 

 الدراسة :من ص ا بحمحيفيمحي ومن حمدض ب بحعملا وحكن يفهر بحتص ي خالل بجللسد حعمحم وج د ص ا وبض ة
جدفية حكر بحمله ب  ،جمد حتت ي بعض بألخطدء بحيسيطة فيمد يتعلق ابح سم حذب ينصال مبتدبعة بح سم وبحتص يال من قير
مش فد بملخرب.
 اجملتبى :خمرب د .بحسطلا يجز علا بح سم أجث من خمرب د .علا حسن وينصال ب سم بح س مد جر جلسة جبلستهد نا بو
حكث هتد وت بجمهد يف حدل مت اجيلهد حلف ص وبملهم يف بح سم أن َّت ي جدفة بحعندص بغض بحنا عن بجلمدحية.
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عملا بحنسج بخلد سهر جمحبو وعالمتس مهم نة ا ن هللا وحكن جيب دابستس بعجيز جيري حلغدية وحفا مسميد جر سدحة
عن ظه قلب حكا يتم تذج دد وجتدبتهد بس عة يف بالمت دن.
جدنن عالمد بحعملا عدحية وقمح حصر بحعمحيمح من بحزمالء علا بحعالمة بحتدمة.

الكيمياء احليوية -2-
ٍ
جتتمة هلذب بحعلم بحذي ُدا يف بحفصر بألول ،أييت بجلزء بحثدين من بحكيميدء بحلي ية بستم بابو نتعدو وتكملةو شيّقةو ملد سيقس ويف
دذب بحفصر نتندول حبثدو وبحمحبو حمحابستس من مجيب ج بنيس ،أال ود دابسة بحتفدعال بحكيميدءية بالستقالبية بألسدسية بحيت حتمحث
ضمن بجلسم ،ومصددا ومصدء بملجيد بحلي ية بحيت داستم دد؛ و حك حتن عن بن :
"سبل االستقالع".
وتقعب بملددة بتفدصيلهد من م بد أخ ى وال سيّمد بحفيزي ح جيد حعالقة دذه بملجيد ابحفعدحيد بملختلفة يف بجلسم بحلا ،جمد
فيهد بحكثري من بحلدال بحس ي ية بحيت سنت سب بمحابستهد يف مق ا بحكيميدء بحس ي ية يف بحعدم بحقددم إن شدء هللا .وتعترب من بمل بد
بملهمة مت سطة بحفهم وبحلفا ،وحكنهد يف بح قن بتس س يعة بحنسيدن حكث ة بحتفدصير جعددة علم بحكيميدء.

النظري
أ .د .رويدة أبو سمرة:
 احملتوى:
أعطن يف عدمند  10حمدض ب :
بستقالب بحسك اي و د سيير بالست محبث و بحغليك جني ( 3حمدض ب  ,بستقالب بحربوتيند وتجييهد وتق يههد و بهليم
( 6حمدض ب  ،بستقالب بمل بد بحغ يية عن بجلسم (حمدض ة وبحمحة .
 احلضور:
بحله ا نتب جمحبو ويعتممح علا بحفهم .تسعا بحمحجت اة إىل أن تتم بحملدض ة بشكر تفدعلا مب بحطالب وتط ح أسئلة مل بجعة
بعض بألفكدا وابطهد بيعههد بحيعض ،جمد تق م بش ح معل مد جثرية تمحخر يف أسئلتهد بالمت دنية .وأدندء بحش ح تع ض
بحمحجت اة جمم عة من بحساليمحب بملع ّمحة ابحلغة بالنكليزية.
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جمد أنس إ ب جدن بحله ا قليالو فنن بحمحجت اة اخذ تفقمح وتسدعمح بحطالب يف عالمة بحعملا ملن جدن َّه حمدض بهتد.
 الدراسة:

من بحملدض ب  ،وبحيت تقير بحمحجت اة تمحقيقهد  وحكن أتن بقسم من أسئلتهد من بحكتدب (تق ييد  5أسئلة ومد يهم بحمحجت اة
د مد يُع ض يف ساليمحبهتد من معل مد (حىت ح م تذج دد أدندء بحش ح  .و كن ألي طدحب أن أيخذ بحساليمحب من بحمحجت اة
بعمح بنتهدء بحملدض ة .تُعمح حمدض ب بحمحجت اة مفه مة إىل حمح مد وحكنهد تستغ ق بحكثري من بح قن أدندء دابستهد وننصال مبتدبعتهد
أدندء بحفصر .حتتد .إىل  4-3أايم علا بألقر إلمتدمهد بشكر جدمر.
 األسئلة:
 جدن حلمحجت اة اويمحة يف سنتند  60سفبالو ،ودا مت سطة بحصع بة وحتتد .إىل حفا جيمح إضدفة إىل بحفهم. تعتممح بألسئلة علا بحفهم بجليمح حلمددة وحفا أمسدء بملجيد وخدصة بح سدءط بحكيميدءية وبحن بتج وبألنز د و بملميزببهلدمة بحيت ال جيب إغفدهلد أدندء بحمحابسة ،وابحطيب ال ينيغا إكدل بحلدال بمل ضية بحيت تذج دد بحمحجت اة.
 جمد وت ّجز بحمحجت اة بشكر جيري علا بجلمحبول (بملخططد بحيت تع ضهد ،وخبدصة بملخططد بحيت تتهمن ن بتج بستقالببحلم ض بألمينية بحمحبخلة يف حلقة ج ييس وبحلم ض بألمينية بمل حمحة حلسك أو بمل حمحة حلكيت ن أو حكليهمد ودواة بحي حة
(ح ب  20سفبل من بملخططد عددةو وحكن م أييت س ى خمطط وبحمح يف عدمند خالفدو حعددهتد .

د .نور الهدى جمعة:
 احملتوى:
أعطن  8حمدض ب  :مقمحمة يف بالستقالب (حمدض تني  ،بستقالب بحطدقة (حمدض ة  ،بجلزء بألول من بستقالب بحسكدج
(بحت لر وحلقة ج ييس وبحسلسلة بحتنفسية ( 5حمدض ب .
 احلضور:
مثر بحفصر بألول ،بحله ا مفيمح ألخذ فك ة عن بحملدض ة ،ويعترب قسمهد دذب بحفصر أصعب بألقسدم حسب معام بحطالب و
حكنس سهر يف حدل دابسة قسم بحمحجت اة اويمحب و بحع دة إحيس .
 الدراسة:
من بحملدض ب بحيت تتص

ابحصع بة و بحكرب و البمح من بحفهم مث بحلفا بمحقة.
www.hakeem-sy.com
~ ~ 50

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثانية

 األسئلة:
جدن حلمحجت اة  20سفبالو ،وبحيت جدء مبعامهد من بحملدض ب وبتصفن ابحسه حة.

جمبد أن دنبدم نصبييدو مبن بألسبئلة حلمخططبد (حب ب بل  8-7أسبئلة ويف بحبمحواب بعبض بملخططبد بحبيت مبن بملمكبن أن
تش ببع أَّن بد انقص ببة إال أن بح بمحجت اة ايت هب ببد جم ببد د ببا أي انقص ببة  ..جم ببد أن  19س بفبل يف بح ببمحواة بحنادمي بة جدن ببن م ببن أس ببئلة
بحمحواب !!

د .درر الصوفي:
 احملتوى:
أعطن بحمحجت اة يف عدمند  7حمدض ب
بحمحمسة وأجسمحة بحغليس ول وبهل م ان
بحش ميد بحسفنج زية.

سهلة حلغدية ,تهمنن دابسة بحش ميد وبستقالهبد وبستقالب بحغليس ول وبحلم ض
بحستريوءيمحية وبألجسدم بحكيت نية و بصطندا بحلم ض بحمحمسة وختمن مب بستقالب

 احلضور:
جمد بعتمحمت ،بحله ا مفيمح اغم قلة عمحد بحله ا ,و حك ألخذ فك ة عن بحي ث وحلكتدبة مب بحمحجت اة.
-

 الدراسة:
من بحملدض ب بحيت تتص بصغ دد.
حمدض ب دذب بحقسم مت سطة إىل سهلة و م تيطة مب فيزي ح جيد بحتغذية من بحفصر بألول وحتتد .إىل بحعجيز بعض بحشاء
وحكنهد من أسهر بألقسدم يف بملددة.
َّتد .من ي م إىل ي م ونص حتتم دابستس بشكر جدمر ونتدز.
ونا بو حعمحة أم ا فنن قلة فقط دم من داس ه خالل بحفصر.

 األسئلة:
جدن حلمحجت اة داا  20سفبالو م ا  .عن بحملدض ب  ،وت بوح مست بدد بني بحسهر وبملت سط .وبحمحواب ددمة جمحبو اغم قلتهد يف
دواة  2015بحنادمية علا خالف عددة بحمحجت اة.
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املراجع املقرتحة
نفس بمل بجب بحيت ُجِل يف بحفصر بألول ,وحكن ت ىل بألكية ابحع دة إىل بحكتدب ج نس مع ب و ممحقق ابح غم من جفدية
بحملدض ب حمحابسة بملددة بشكر جديف.

االمتحان
ويفهر بحعجيز علا قسم
 جدنن يف عدمند بملددة بحثدنية يف بالمت دن ،و جدن هلد  5أايم جدفية ملن دا معامهد سدبقدو ّد.اويمحة وبحل علا إعددتس.
 يُنصال بعمحم ت م بملددة ملد قير بالمت دن ،حتيقا سهلة سلسة ،وحت صل ب علا بحنتدءج بحيت ت يمحوَّند. جدنن نسية بحنجدح يف عدمند  % 44وبلغن أعلا عالمة  87و قلة من انح عالمة تتجدوز  !! 80علمدو أن 500طدحب فقط دم بملتقمحمني يف بحمحواة بحنادمية
مالحظة دندم عمحة سير بستقالبية وحلقد مطل بة بتفدصير م بحلهد أحيدان حذحك فنن بحلفا بحيصم صعب جمحبو وقدبر
حلنسيدن بشكر جيري حذحك ينصال من بحيمحبية اجيدد ط يقتكم بخلدصة حلفا دذه بحسير بعجيز حبيث تستطيع ن بسعجدعهد مىت
شئتم ,علمدو إن ابط بحسير بالستقالبية دا ط يقة جيمحة حلغدية يف حفا بملخططد .

العملي
يتميز بسه حتس ابملقدانة مب عملا بحفصر بألول.
تُيدا ن طة شدملة حعملا بحكيميدء يف مكتية خيتدادد بحمحجدت ة .

نصيحة هباامة يُفهر حتهري بجللسد قير حه ادد ،حيث يسأل بحمحجدت ة أسئلة خمتلفة وملن جييب عالمد
مسدعمحة .جمد يُنصال بمحابسة بجللسد أوالو أبول وعمحم م بجمتهد إىل مد قير بملذبج ة.

إضدفية

نشبط من بألنشطة بجلميلة بحيت يتي هد عملا بحكيميدء بحلي ية د إمكدنية تقمحمي نا ي بجللسة بمحالو عن بحمحجت اة ،حيث
كن ألي طدحب أن يطلب من بحمحجت اة أن يق ّمحم جلسة مد ،فيق م بت هريدد وحتهري بحساليمحب  ،وقمح يُهي معل مد
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حتسن عالمة بحعملا.
بحندداة يف بحكلية ،فهالو عن ج َّند ّ

أحب .ويعترب دذب بحنشدط من بحنشدطد بملمتعة ،وبحف
إد بءية إن ّ

املذاكرة:
ُجت ى مذبج ة جتدبية أدندء بحفصر ،وجيب بحعجيز فيهد علا فهم سيب جر فك ة ت د يف نص بجللسة (سيب م ض معني ،سيب
باتفدا أو بخنفدض تجيز ..إهل  ،جمد أييت فيهد سفبل جدمر عن بحتج بة بهتد (بملجيد بملستخمحمة ودوا جر منهد ،دون أاقدم

طيعدو  .علمدو أن ميمحأ بملعدي ةو م يكن حس نصيب من بألسئلة و حك بعمح بالتفدق مب بملش فني  .أسئلة بحمحواب وأسئلة ابقا
بحفئد مفيمحة جمحبو حلمذبج ة .
جمد جدنن بألسئلة يف سنتند مفمتتة متن عة بني ( بحصال وبخلطأ ،بإلجدبة بحص ي ة ،بحت صير بني عم دين .
ودندحك مذبج ة يف بحقسم بحعملا :جدنن حتج بة معدي ة بحسدءر بحمحمدغا بحش جا .
االمتحان:
يتم علا م حلتني:
 جتديب :جدن يف سنتند مفمتتدو (صال وخطأ ،بخع بإلجدبة بحص ي ة ,وصر وجدنن بألسئلة من صعية إىل مت سطة بحصع بةوحتتد .إىل بحلفا بحمحقيق جمحبو وحكنهد تك ا بني بحفئد .
 عملا :يتم اج بء بختيدا حت لير أحمح بمل بد بحيت ت د يف بحن طة وجتدبة بحنتدءج ,حيث مت حك جلميب طالب بحمحفعة دونبستثندء.
ت بوحن بحعالمد بني  28و  ،14و ال تك ن بحعالمة مت بفقة مب بحت قعد حاس .

اللغة الطبية االنكليزية -2-
تكملة حلفصر بألول أبسل ب مشدبس ،ومصطل د ومعل مد طيية أجث  ،وجتدب جمحيمح خيتل عن جتدب بحفصر بألول.
 جدن بحكتدب بملق ا يف بحفصر بألول يعتممح مقدابة طيية حلغة بالنكليزية أمد بحكتدب بملق ا يف بحفصر بحثدين فيقداب بحلغةبإلنكليزية جبدنيهد بحطيب.
 بختل ت زيب سدعد بملددة حيك ن  4سدعد م زعة علا  4حمدض ب أسي عيدو وبذحك وصر عمحد بحملدض ب إىل 40حمدض ة ،يمحا فيهد أقسدم معينة ينتقيهد بحمحجت ا من بحكتدب وحيس بحكتدب بكدملس ،قمح تزيمح يف سنة معل مد أو تنقص
حسب بح قن بملت بف وس عة بإلعطدء.
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 احملتوى:
تتهمن أقسدمدو  Sectionsوجر قسم َّت ي عمحد من بملهدم Tasks
مقسم إىل فص ل ّ Chapters
 بحكتدب ّيتهمن مد يلا (بحعجيز علا بجلدنب بحعملا يف بحطب وبحذي
بشكر عدم فدألقسدم تشيس بعههد أبسل ب بإلعطدء وبجلمحيمح ّ
يهمند ،دابسة حلب  Intonationود تغيري نغمد بحص أدندء بحلمحيث ،ودابسة بملقدال بحعلميّة يف بحقسم بحثدحث من جر
ّ
فصر:
بحفصر بألول :Chapter 1: Special Examinations
  :Section 1: instructing, explaining and reassuringقسم مجير يت ّمحث عن جيفيّة تعدمربألطيدء مب بمل ضا وأسل ب بحت بصر بني بحطييب وم يهسَّ ،مر معل مد مفيمحة.
  :Section 2: rephrasing, encouraging and promptingد جتتدبب حلقسم بحسدبق حس ،حيثنكمر يف بح سدءر بحيت يستخمحمهد بألطيدء يف بحت بصر مب بمل ضا.
بحطالب يعتربون دذب بحقسم من بألقسدم بجلدفّة
 :Section 3: reading Skills: Reading articleبعض ّبملهمة بمت دنيّدو ج ن بحمحجت ا يسعسر يف ش ح أفكداه وإيصدل معل مدتس حلطالب ،ود يت ّمحث عن
وحكن يعترب من بألقسدم ّ
بملقدال وبحي ث بحعلما ونتدءجس وط ق ق بءهتد وأقسدمهد ومقدانتهد....إهل.
 :Section 4: Case history :William Hudsonقسم قصري نتب أيهدو م تيط صميميّدو ابحمحابسة بحطييّة،حيث يت ّمحث عن اتايخ بحلدحة بخلد ابحسيّمح ويليدم .
بحفصر بحثدين :Chapter 2: Investigations
Section 1: Explaining and discussing investigations
وبحت قيقد
يتهمن دابسة بحف
من أجث بألقسدم غزباة ابملعل مد بملتعلّقة ابحف
بحطييّة وبملصطل د  ،فه نتب ج ّمحبو ّ
 ،وفيس مهدم نتعة تتطلب من بحطدحب حتمحيمح أي
بحطييّة ودابسة بعض بحلدال بحطييّة ألشخد جتطييق علا دذه بحف
طيب تتطلّيس جر حدحة ،وحلمحجت ا أسل ب شيّق ومجير يف إعطدء دذب بحقسم.
ف ص ّ
Section 2: Using medical documents
بحطيب.
يت ّمحث عن بح اثءق بحطييّة وط يقة بحتعدمر معهد وق بءهتد مب بالختصداب بحيت ّ
تتهمنس ،ابحتد د مفيمح ج ّمحبو يف بجلدنب ّ
Section 3: Reading skills: Reading articles
ع دة حلمقدحة فه مشدبس حلقسم بحثدحث يف بحفصر  1أبسل ب مشدبس جثريبو يتم فيس دابسة مقدحة تقدان بني إج بءين طييّني حعال.
حدحة غزباة بحطمث ،و د أيهدو غ ابملعل مد بملفيمحة ج ّمحبو ويت ّسب بحمحجت ا بشكر جيّمح يف إعطدء دذب بحقسم.
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Section 4: Case history: William Hudson
ع دة حلسيّمح ويليدم  حنتدبب فخ مستجمحب حدحتس حيث نمحا تط ا حدحتس منذ تجنده يف Chapter 1: section 4
.
 احلضور:
 بحله ا مفيمح ير إىل أن يك ن مهمدو ،ود أجث أكية ند جدن عليس يف بحفصر بألول حسيب بسيط ود أن بحفصر بحثدينتعسخ يف
بكتدبس ي ّجز جثريبو علا بملصطل د بحطيية بملهمة جمحبو وفيس معل مد طيية غزي ة حتتد .ح قن ال أب بس حىت ّ
بملددة حمحابستهد يف بحفعة بحيت تسيق بالمت دن ألن بملصطل د
يصال أبمحبو ت م دذه ّ
بحذدن ألن بحمحابسة حتتد .ح قن وال ّ
حتتد .ح قن حىت تعسخ جمد سل  ،أيهدو من حيث بحتع ّد علا أفكدا بحمحجت ا ،وفهم ط يقة أسئلتس ،وبحعجيز علا بألشيدء
بحيت يذج دد جثريبو.
بملددة دا عددة من بمل بد بحيت تعم ح قن بالمت دن حلمحابسة (ودذب خدطئ  ،فدحله ا
 ومفيمح من انحية أخ ى دا أن دذه ّهتمس بمت دنيدو
يع ّ ض عن دابستهد خالل بحفصر ،فأدندء بحملدض ة تذج مجيب بألسئلة بهلدمة وي ّجز بحمحجت ا جثريبو علا نقدط ّ
وتمحوا أحيدانو نقدشد نتعة ومفيمحة مبعل مدهتد ودذب جلس يسدعمح يف تق ية بحقمحاة بحلغ ية عم مدو ،وبملخزون بحطيب من
بملصطل د خص صدو ،ملن ي بظب علا بحله ا.
 الدراسة:
 بقتندء بحكتدب غري مفيمح إال ملن ي يمح حه ا بحملدض ب  ،وقمح يق م بحمحجت ا بتص ي بألوابق بحيت يطدحب هبد من بحكتدبحىت ال يهطّوب إىل ش بء بحكتدب.
وي زعهد علا ّ
بحطالب ّ
 وجمد د بحلدل يف قسم بحفصر بألول فدحمحابسة من بحملدض ب ألَّند ت اد حمت ى بحكتدب بملطل ب من قير بحمحجت ا وأيهدو مدج ه من أسئلة ومصطل د ومعل مد  ...إهل
 مب ض واة بحعجيز مّة أخ ى علا م ض ا متدبعة بحمحابسة (علا بألقر إن م يُ غب ابحله ا خالل بحسنة ألن بحمحابسةتتطلب وقتدو حغزباة بملعل مد وبملصطل د .
 ط يقة بحمحابسة مشدهبة حلفصر بألول وبالختالف د أن بملعل مد بح بادة يف بحفصر بحثدين متعلّقة صميميّدو ابحطب وبمحابستندمهمة ونتعة بنفس بح قن.
فها ّ
 ق بءة بحنص بملعطدة وبملهدم جلهد وفهمهد ،وبحعجيز بشكر جيري جمحبو علا بملف دب وبملصطل د بجلمحيمحة حسييني (أكيتهدبالمت دنية ،وجمخزون علما حغ ي حلمستقير .
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يتهمن ق بءة بألسئلة بح بادة علا جر نص وبحنقدشد بح بادة خالل بحملدض ة ،وعمحم بالستخفدف
 بجلدنب بآلخ من بحمحابسة ّأبي سفبل مهمد بمحب سخيفدو أو غري مت قّب ،ألن بحمحجت ا يطدحب بكر مد يذج ه يف بحملدض ة ،وقمح يسأل عن أي شاء حت ّمحث
عنس.
 و بحشاء بملهم د أن ملزبح بحمحجت ا نصييدو ال أب بس من دذه بملددة ،س بء أدندء بحملدض ة أو ضمن بألسئلة ،ودذب مد جيعربملددة نتعة ،فقمح يذج بحمحجت ا يف بحملدض ة ط فة أو جييب عن سفبل بط يقة ط يفة ودا غري مستيعمحة بمت دنيّدو علا بإلطالق،
من دند تربز أكيّة بحله ا ،حفهم مد ي يمحه بحمحجت ا ومد ي ّجز عليس.

 األسئلة:
خيتص ابملصطل د وبملف دب  ،أي بستيمحبل جلمة مب بدفهد بملندسب حلجملة،
 تتميّز بتن عهد ومشدهبة حلفصر بألول ،فمنهد مد ّيتهمن مجلة وبحسفبل يك ن "مد ب
أو بختيدا معىن بملصطلال من بني ع ّمحة خيداب ؛ منط فخ من بألسئلة ود بحشدءب جمحبو ّ
ددمة جمحبو وجثري من أسئلة بحمحجت ا من دذب بحنمط ،طيعدو
فهمن من دذه بجلملة ،أو مد ب ت حا حك دذه بجلملة" ودا أسئلة ّ
حصة حلق بعمح ضمن بألسئلة وحكنهد سهلة ،ج ن بحعجيز يك ن علا بملعل مد بحطييّة ،إضدفة إىل أسئلة بملزبح ،ودا قليلة
ي جمح ّ
بملددة بشكر جيّمح أو حه ا بحملدض ب .
وغري مقلقة إ ب متّن دابسة ّ

االمتحان
 يف سنتند تهمن بالمت دن  89سفبالو. بختل عمحد بألايم بحسدبقة حالمت دن بني سنة وأخ ى ،حكن بشكر عدم بمل ّمحة تك ن ابحكدد جدفية (يف سنتند جدنن  5أايم ،بملددة خالل بحسنة ،حكث ة بملصطل د وبحنص وبألسئلة  ،فها حبدجة حل قن وبحعجيز ،فمحابستهد بص اة
يف حدل م تمحا
ّ
س يعة ال تفيمح يف حتصير بحعالمة.
 -بلغن نسية بحنجدح يف بحعدم  %74 :2015-2014وبلغن أعلا عالمة  96حصلن عليهد طدحيتدن.
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اللغة الطبية الفرنسية -2-
تعترب مددة بحلغة بحف نسية بألسهر بني م بد دذب بحفصر بحمحابسا خدصة من حيث إمكدنية بحلص ل علا عالمة نتدزة ،حيث
سنتدبب بحكتدب بتس  Santé-Médecineبحذي سيتندول دذب بحفصر جدنيدو فخ من بجملدل بحطيب فيمد يتعلق ابإلسعدفد
وبحف يق بحطيب .جمد بعتمحمت سيتطلب حك بحمحابسة وبحلفا وابحتد حتسني بحلغة بحف نسية بشكر عدم وبحلقر بحطيب منهد بشكر
خد .
 احملتوى:
فخ  3وحمحب من بحكتدب بتس:

  :L’hôpitalيتندول بحطدقم بحطيب ووظيفة جر ف د فيس حتأمني بحتكدمر يف بحعندية بحطيية ،بألقسدم بملختلفة يف بملشفاوبشكر خد قسم بإلسعدفد بألوحية وتنايم بحعمر فيس إلنقد بمل ضا.
  :L’hospitalisation en Chirurgie Cardiaqueيتندول دذب بحمل ا بحقلب ،مك انتس واطيط بحقلبوبالضط باب بحيت قمح يتع ض هلد إضدفة إىل منهكد بحقلب وجيفية بح قدية منهد (جدن حتمداين دذه بح حمحة نصيب ال أب بس
من أسئلة بالمت دن .
  Profession Infirmièreت ضال م بحر دابسة بحتم يض وش وط بحمحخ ل إىل جلية بحتم يض إضدفة بىل أجهزةتت محث عن نقر بألعهدء(جدن هلذه بحنص نصيب الأب بس من
بجلسم بملختلفة ووظدءفهد ،وخيتم بحكتدب بنص
بألسئلة .

 Mémento étymologiqueعيداة عن صف تني فخ بحكتدب (طدحين بحمحجت اة بب 85-83ت ضال معدين بحس ببقبحيت تسيق بعض بملصطل د بحطيية ودند جيب حفا جر سدبقة ومعنددد فقط (م تطدحب ابألمثلة .
مل تطبدب اددكتو ة أبكثر من ادقواىد املوجو ة يف ادكتبع
 احلضور:
و أكية جيرية جدحفصر بألول.
 الدراسة:
بحمحابسة من بحكتدب نفس ميمحأ بحفصر بألول.
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 األسئلة:
 بالمت دن مفمتن َّت ي  100سفبل ،تندول بحق بعمح بملطل بة (ق بعمح بحفصلني بألول وبحثدين  ،مب بختيدا بإلجدبة بستنددبوحلمقدال بملأخ ة وبعض أسئلة بحس ببق ومعدنيهد ،وبح م ز وبالختصداب .
 واد بعض بألسئلة من مق ا بحفصر بألول ( 11سفبالو  ،وم أي أي نص حكن جدء بعض بملعل مد من ضمنبحنص .
 -حر بألسئلة ابحشكر بحص يال يعتممح علا فهم مهم ن بحكتدب مب بحلفا.

االمتحان

جدن قير بملددة  5أايم تكفا وتزيمح ملن حه بملددة (أو ت جم بحنص
بملتقمحمني  46طدحيدو ،نسية بحنجدح .%91

خالل بحفصر .وجدنن أعلا عالمة  ،99بلغ عمحد
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وأخيراً
ك الخاصَّةِ واستفدْ من تجاربِ اآلخرينَ دونَ
حاولْ بنا َء تجربتِ َ
االعتمادِ عليها كُليَّاً.
واحرصْ على التَّعاون مع كلِّ زمالئِكَ ممَّن في دفعتِكَ واألكب ِر
ي تجربةً جامعيَّ ًة زاخر ُة بالفائدةِ والمتعةِ.
منكَ واألصغرِ ،لتبن َ
كلُّ أمنياتِنا لكُم بالنَّجاح والتَّفوُّق.
وشُكرًا لثقتكم بحكيم
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Trans bod
Translate in 60days
 يومًا بجهود مجموعة من طالب الطب البشري في60 مشروع ضخم تم إنجازه في
 وتم،جامعة دمشق لتوفير المصطلحات الطبية اإلنكليزية المفتاحية باللغة العربية
إعداده بطريقة منهجية وعملية لخدمة جميع أصدقائنا األعزاء في الكلية

إذا كنت تبحث عن مصدر منهجي للمصطلحات الطبية الإلنكليزية المترجمة
! للغة العربية فها هو

الملف التعريفي الكامل
http://www.mediafire.com/view/6x09h4uamvo2xsj/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.pdf

نافذة المشروع ولمحة كاملة عنه على موقع حكيم
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45557

النسج والجنين والتشريح

http://www.mediafire.com/view/lkdkh2tij1y6a2o/Gross_Anatomy.pdf

الفيزيولوجيا

http://www.mediafire.com/view/qy6ksfvcduhxuyw/Physiology.pdf

األدوية

http://www.mediafire.com/view/wzzl9uzt0lqtnho/PHARMACOLOGY.pdf

المناعة واألحياء الدقيقة
http://www.mediafire.com/view/449822zdgdz3yad/IMMUNOLOGY_AND_MICROBIOLOGY.pdf

الكيمياء الحيوية

http://www.mediafire.com/view/9cw4ewcmxq3hbe4/Biochemistry.pdf

علم األمراض والتشريح المرضي

http://www.mediafire.com/view/o142stu8afstag9/PATHOLOGY.pdf
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أحمد مير
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أيهم غريب

بهجت كرم

رنيم محمد

رهف العك

ريم مأمون

مجدولين الخطيب

نائلة مغربي

نور الدوس

هيا الخطيب

تنسيق
سامي الحليبي
تصميم الغالف
عمار محيش

إشراف عام
نور ديار بكرلي
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أحمد الدعاس

