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مقدمة
السن ا اللثللننا لننة السن ا الين ننواا اننا لن يا ال ن ال ن

 .فننة ايث ننا لنننة السن ا لننيد ال ثلن

ن

ننث

تيثم نثً الثفننا ف ن لو الألونني ا لثلنناا ل ننأل ا ا ن ن
ت ن ر جاثً عننثلل الس ن ث لاليننيال الي ا اننا تييا ن اً
لوس يا اللالث ال نثلما .ل ا ي ا لث اوا تحيثج إلى جي لتح لوح يل عوى مأل ل عثل إد شثء هللا.

تضننل الس ن ا اللثللننا  12مننثلت تي ننياو م ثننننا اننا الن ننوا  .يننثاا بثل ن ال ن فايننث لرالننا األ ن
ا لثلنناا للل ن

لننى ال ننثاا الس ن

ال ثل ا ن ليحا ع الييثرلا الس

عوننى األ ن

الي ننيال

اليننيال لالناو يليجاننثك اللاياننثءك ا اننثء ال ا ننال ل ن

ا فة مثلتة ا ع اض لالي خاص لالج ا ا ال ل ى.

الييال إجيثالً ك ا ت لث اوا لل يث جياوا لمييألا إد س ت لرالييث لالً ا لل للل ت اكييث يى ال يث اك ثناً
إد ابوألننت عوننى الي ا ننث السن ا الينان ت ننيل األن الييا نناا احان ت لنخ اليألويمننا فننة النننل ا ننل
أل اساثايث لاإملثاك لنلك االبالو عوى م ث ث ال سل الألوية فة مي ا لنال فينة تين إ إلنى ت ن ل

اليألويمث ال ظ ا ال ياا فة الي يثج الي ر ي

نثل ل

منا لمييا.

الفصـل األول
املواد و الدكاترة حسب العام الدراسي(:)2015 – 2014
 عول ا لل ا :د .هند داوود ،د .سفري حبيب.
 الج اثال لالنا للث  :د .صالح الدين شحادة ،د .تيسري البين ،د .أمحد السحار ،د .عواطف

عرفات.

 ا عن اض لالي ننخاص :د .عددد ا الاددبا  ،د .رميددا السدديد حسددن ،د .مددا ا ماددرد ادة ،د .حسدداا الدددين شددب  ،د .أمد
س يماا ،د .يوسف لطيفة ،د .ينب العريف ،د .حممود ابكري ،د .حممد شحادة آغا ،د .نزار الضاهر.
 الناو يليجاث الي اا :د .صبح البحرد ،د .أمل الضاهر ،د .عبد الوهاب شهال ،د .تغريد محود.
 اإل ثء الحاي ال ة :د .نزار أاب يد ،د .عبري القدس .
 ال حا الألثما :د .هياا بشور ،د .عبري القدس  ،د .نزار أاب يد.
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علم األدوية
ع م األدوية هو دراسة تفاعل املواد الدوائية مع اجلسم مع فهم خاائص األدوية وأتثرياهتا وآلية عم ها.
تبدأ دراسة األدوية بدراسة القواعد العامة لدخول املادة الدوائية بشكل عاا إىل اجلسم وأتثرها ابجلسم (احلرائك الفارماكولوجية)
وأتثريهددا في ددأ (ال دداثريات الفارماكوديناميكي ددة) .تن تن ق ددل إىل دراس ددة صددفوف األدوي ددة املف ف ددة (أد األدوي ددة امل ع ق ددة اب ك دداب،
األدويددة امل ع قددة ابلغدددد الاددم ،األدويددة امل ع قددة ابجلهددا اهلضددم  ،وغريهددا) مددن حي د األدويددة املاددنفة ا د كددل صددف منهددا
وخاائص كل مادة دوائية بشكل مس قل.
تدرس األدوية يف ك ي نا ضمن مادت :
ن
 - 1ع م األدوية – السنة الثالثة – الفال األول :يضم القواعد العامة لع م األدوية ،وبعض صفوف األدوية.
 - 2املداوة السريرية – السنة اخلامسة – الفال الثاين :يدرس صفوف األدوية واس فداماهتا السريرية.

النظري

تُدرس املادة كام ةً من الك اب .خياص هلا  4ساعات أسبوعياً.

أ .د .هند داوود:
 احملتوى:
يضم قسم األس اذة هند األقساا ال الية (األقساا املذكورة ماخوذة من الك اب):
القسمان األول والثاين :مقدمة يف ع م األدوية ،وه تُعطى يف مدرج النظرد إ أ نّنا مط وبة ل عم أيضاً .كما أدرج ع يها
الدك ورة ساليدات إضافية طالب هبا يف النظرد فقط.
ك اب العم اجلديد الذد صدر ّناية العاا  2009حيدود القسدم نفسدأ مدع بعدض ااضدافات الد قدد تكدوا موضدع سدلال يف
مذاكرات وام حاا العم لذلك يُناح ابلدراسة ل عم من ك داب العم د ولدي مدن ك داب النظدرد ،ويف سدن نا جدا مدن هدذا
القسم سلا ا يف ام حاا النظرد ،كان قد أخربتنا الدك ورة أبنأ مط وب ام حانياً.

القسم الرابع :أعط أ كامالً عدا حب ال دداخالت الدوائيدة مدع املسد قبالت فقدد كداا مدن ناديب الددك ور سدفري ،القسدم سدهل
وهو موضع لعدد أبس بأ من األس ة ا م حانية.
القسممم اممما

 :األدويددة وحددا ت خاصددة (احلمددل ،اارضددا  ،املسددن) ،وتركددز فيددأ الدددك ورة ع ددى اجلددداول ويناددح بقرا تددأ بعددد
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يرد منأ و سلال لكن
ا ن ها من كل األقساا ألنأ يشمل كل األدوية ال س كوا قد مرت معك خالل دراس ك ،يف سن نا مل ْ
يف السن املاضية كاا موضعاً مهماً لألس ة ا م حانية.

القسم السادس :األدوية امل ع قة ابجلم ة العابية الذاتية وهو القسم األهم حي تركز الدك ورة ع يأ يف النظرد وتعطيأ ببط ولأ
نادديب كبددري مددن أس د ة ا م حدداا لددذلك ع يددك تركيددزي جيددداً وم ابع ددأ خددالل الفاددل ،كمددا وأرفق د الدددك ورة يف سددن نا بعددض
الساليدات ال توضح بعض األفكار وتوسعها.
القسممم الثمما  :األمل واملسددكنات (اطيطيددة واملركزيددة) .وقددد خرج د الدددك ورة عددن حم ددو الك دداب يف بعددض الفق درات ،إ أّنددا مل
تطالبنا مبا أضاف أ .جيب تركيزي أيضاً ألنأ موضع ألس ة ام حانية كثرية ع ى الرغم من صغر حجمأ!

القسم التاسمع :األدويدة ذات العالقدة ابجلم دة العادبية املركزيدة ،أعطد مندأ األدويدة املضدادة ل ادر  ،أدويدة دا ابركنسدوا فقدط.
وقد حذف الدك ورة حبث املنعشات العابية واملنبهات النفسية احلركية.

القسم العاشر :أعط د .هند األدوية املضادة ل جراثيم (الاادات) من هذا القسم ،حىت صدفحة  451طالبد بدأ كدامالً مدن
الك دداب ،مددا بعددد ذلددك ولنهايددة حب د الاددادات طالب د ابجلددداول (فقددط آليددة ال دداثري واملس حض درات) اباضددافة إىل سدداليدات
إضافية (أتى منها  4أس ة يف ا م حاا).
 احلضور:
هلددا سدداع اا أسددبوعياً .تعطد الدددك ورة مددن سدداليداهتا مددع الشددرح .قددد تُغفددل بعددض أفكددار الك دداب (اهلامددة أحيددا ً) وقددد ت وسددع يف
شرح بعض األفكار .إن أا املط وب هو الك اب فقط مع بعض ااضافات ال تط بها الدك ورة منكم صدراحةً .تعطد الددك ورة
بددبط يف بدايددة الفاددل ت تعطد حدوان ناددف الك دداب خددالل الشددهر األخددري .لددذا يُناددح مب ابعددة املددادة لكد تد اكم إىل حددد
ياعب تداركأ.
يُناح ب حضري اطاضرة قبل احلضور أو إحضار الك اب ل م ابعة مع الدك ورة أثنا الشرح.

 الدراسة:
 األدويددة وخاصدةً قسددم د .هنددد هددو أوىل األقسدداا ابمل ابعددة خددالل الفاددل .ومبددا أا معظددم املقددرر مكددوا مددن أ ددا وجددداول غزيددرةاملع ومات ،قد جتد صعوبة يف بداية الفال يف دراسة املقرر ،لكن األمر ي حسن مع ا ع ياد ع ى موضو األ ا .
كل ما يف الك داب مر نشدح ألا يكدوا سدلا ً ام حانيداً لدذا
 الدراسة الكتاب اباضافة ملا تطالب بأ الدك ورة من ساليداهتا .و نجيب دراسة هذا القسم ب ٍ
اا وتركيز.
 يبدأ كل قسم مبقدمة فيزيولوجية م ع قة بأ .وقد تكوا بعض املع ومدات الفيزيولوجيدة موضدعاً لسدلال ام حداين ،كمدا أّندا ت ضدمنwww.hakeem-sy.com
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أس وابً مجيالً يف فهم آليات العمل يف العضوية ،وخاصةً يف بعض األحباث كالار ع ى سبيل املثال تكسدب الطالدب مع ومدات
هامة وكافية لفهم آلية أتثري الدوا .
كل فال من الك اب حيود عدداً اجلداول ال ت فص أهم األدويدة ،وخادائص كدل منهدا ،واسد فداماتأ وهد هامدة جدداً
 نلالم حدداا .اددذف الدددك ورة بعددض اجلدداول وتركددز ع ددى بعضددها دوا ارخددر ،ول اكددد نناددح بسدلاهلا يف سددن كم عددن اطددذوفات
صراحةً.
 تشري الدك ورة يف حماضرهتا األخرية إىل أهم الفقرات واجلداول املط وبة. ميكنكم اخ يار الطريقة املناسبة لكم حلفظ األدوية وصفاهتا سوا ت فياها وإعادة ترتيبها أبس وب خدا أو غدريي ،وإا دراسدةاملادة ملرة واحدة مركزة ضمن الفال مع ختايص مدة كافية قبل ا م حاا اعادة املادة تكفل اقيق عالمة عالية إا شا هللا.
 ميك ددن ا سد د عانة ابل د د  Pharmcardsلفه ددم آلي ددة ك ددل دوا واس د د طباابتأ ،ففه ددم ال دددوا يس ددهل حفظ ددأ كم ددا مي ددنح الك دداباسد فدامات سدريرية هامددة ل دددوا قددد تكددوا مددذكورة يف الك دداب ،مددع ضددرورة ال اكيددد ع ددى أا ك دداب األدويددة أضددفم أبشدوا
وأغددم مددن الد د  Pharmcardsوحي ددود ك ابنددا عدددداً كب درياً مددن األدويددة غددري امل ضددمنة يف  ): Pharmcardsكمددا ميكددنكم
ا سد فادة ق ديالً مدن مشداهدة فيدديوهات  USMLE Kaplan step1ع مداً أّندا ادود بعدض األفكدار غدري املوجدودة يف
الك اب وتغفل بعض أفكار الك اب.

-

-

 األسئلة:
مناصفةً مع الدك ور سفري أو أكثر ق يالً.
أس ة الدك ورة عاد ًة خترج عن نطاق الك اب لكن يف السنوات ال سبق نا وردت أسد ة كثدرية مل تدرد يف الك داب ،وكاند مدن
ددرج ،لدذلك ينادح ابحلضدور والك ابدة مدع الددك ورة ،والسداليدات ااضدافية
ضمن املواضديع الد توسدع الددك ورة بشدرحها يف امل ن
ال وضع ها الدك ورة يف مك بة الك ية،مل أتت أبس ة منها يف سن نا وهو لي مقياساً لذا:
ينبغ سلال الدك ورة صراحةً عن ني ها يف إدراج األس ة اخلارجية.
جداول الك اب هامة ل غاية ،وحىت مدا ي ضدمن منهدا إشدارات أو – جيدب حفظهدا كمقدار ت بد األدويدة املف فدة ( افدظ
عددها وإمنا القوة ،يلثر  ،أو يلثر.)-
تضع الدك ورة كدل عداا أسد ة جديددة لدذا ت كدرر أسد ها حبرفي هدا .ومدع ذلدك أسد ة الددورات هامدة جدداً ألّندا تبد لدك مندط
األس ة ويف الدورة النظامية تكررت بعض أس ة الدورات.
أتيت الدك ورة أبس ة واضحة واح ما ت صرحية ،إ أّنا تع مد يف بعض األس ة ع ى الفهم ،وت ضمن اح مدا ت غدري موجدودة
www.hakeem-sy.com
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ابلك اب ت ط ب بعض ا س ن اج (وه أس ة ق ي ة غالباً).
 تو يع األس ة ب األقساا خي ف من عاا رخر .فقد يكوا ال و يع عاد ً وقد تركز ع ى قسم (ولو صغري) دوا آخر ،يف عامنداتن ال كيز ع ى البحث السادس والثامن والاادات.

د .سفير حبيب:
 احملتوى:
يضم قسم د .سفري األقساا ال الية:
القسم الثالث :احلرائك الفارماكولوجية ،إاي ك وإامالأ رغدم بسداطة مع وماتدأ ^_& ،طالبندا الددك ور يف هدذا البحد بسداليداتأ،
وه تقريباً نف أفكار الك اب مع ال كيز ع ى اهلاا منها مع وضع أمث ة إضافية.

القسم الرابع :أعطى الدك ور القسم األول منأ فقط وهو حب ال داخالت الدوائية مع املس قبالت ،طالبنا بساليداتأ أيضاً.
القس ممم الس ممابع :األدوي ددة ذات العالق ددة بعناص ددر ا ك ف ددا ال ددذايت :الس ددريوتون  ،اهليسد د ام  ،اايكو انوئي دددات ،وابقد د القس ددم
حمدذوف .يف السدنوات السدابقة كداا لددأ الناديب األكدرب مدن أسد ة الددك ور ،أمدا يف عامندا مل يد م ال كيددز ع يدأ كثدرياً (وكمدا جددرت
العادة هذا لي مقياساً).
القسم التاسع :املفدرات العامة واملوضعية حىت صفحة  359طُ ب من الك اب ،املنومات وحا ت الق ق املط وب
ساليدات ،مضادات ا ك اب وحىت ّناية البح املط وب ساليدات ،هذا القسم مهم ومع وماتأ س سة مقارنة حبجمأ.

القسم العاشر :أعطى الدك ور األدوية املضادة ل فطور وط ب دراس ها من الك اب ،اباضافة إىل األدوية املضادة ل فريوسات
وط ب دراس ها من الساليدات.
القسممم احلمماد عشممر :أعطدداي كددامالً حددىت ّنايددة حب د اهلرمددو ت اجلنسددية  544وطالددب ابلك دداب وحددذف أدويددة خت فددل
العظاا ،جا من هذا البح يف عامنا أكثر من  12سلال ،وحذفأ كاا جرمية  ، لذا نناحكم بدراس أ جيداً.

 احلضور:
ساع اا أسبوعياً ،واحلضور وفقاً ل رغبة الشفاية.

 الدراسة:
املط وب ك اب أو ساليدات حسب البح .
 األسئلة:
www.hakeem-sy.com
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مناصفةً مع الدك ورة هند (أس ة د.هند أكثر بق يل) ،ويف عامنا الدك ور سفري هو من وضع أس ة قسمأ ولي الدك ورة هند.

االمتحان

تكوا األدوية عاد ًة أوىل املواد يف الرب مج .ويكف لدراس ها  14-10يوا حسدب دراسد ك خدالل العداا ،ودراسدة  %75مدن
الك اب ضمن العاا مع  11يوماً من ااعادة تضمن لك عالمة مم ا ة.
رغم أ نا األدوية مادة جافة بشكل عاا ،غزيرة املع ومات وكثرية األ ا إ أا دراس ها وفهمها مم ع جداً.
افهددم يف بدايددة كددل حب د فيزيولوجيددا العضددو أو احلالددة املرضددية ،ممددا يسددهل ع يددك فهددم آليددة أتثددري الدددوا وموقددع أتثددريي يف ارليددة
العضوية ،ت ان قل ل جداول ،حاول أا جتد لواحدق مشد كة بد أ ائهدا ،وإذا مل تد مكن مدن حفدظ كامدل اجلددول ادرس معظمدأ
واتدر ك بعضدأ اذا كند تددرس ت دك اجلدداول ضدمن العداا الدراسد ت يف فد ة مدا قبدل ا م حداا تسد طيع أا تكمدل مدا تبقدى مدن
أ ا  ،فاألفض ية يف العاا ه دراسة أكرب قدر ممكن مدن األحبداث .وكمدا أندأ يوجدد قادص لألدويدة ميكندك احلادول ع يهدا مدن
موقع حكيم وه تساعد ع ى حفظ أ ا األدوية وبعض أتثرياهتا.
كان العالمات يف دورتنا عالية بعض الش  ،وأع ى عالمة يف عامنا  93حال ع يها طالب واحد ونسبة النجاح .%74

املراجع املقرتحة

  :Lippincot Illustrated Reviews: Pharmacologyيسداعد الك داب ع دى دراسدة املع ومدات الغزيدرةامل ع قددة ابألدويددة وصددفوفها .فهددو يبدددأ مبقدمددة عددن ا موعددة الدوائيددة ت يشددرح صددفات كددل مددادة دوائيددة وآليددة عم هددا بشددكل
مس قل .كما تساعد ك صوري وخمططاتأ ع ى فهم الفكرة وتثبي ها.
الك اب األص م وافر كما توجد منأ نسفة ماورة م ونة انك يزية .وهو أيضاً م جم إىل العربية.
  :Pharmcardsجمموعددة مددن البطاقددات ت فددص كددل منهددا دوا معين داً ف وضددح ابخ اددار آليددة عم ددأ واس د طباابتأ وآ رياجلانبية ،ما مييزي عن غريي من املراجع والك ب الطوي ة وعن املف ارات ال تق ار ع ى رؤوس األقالا امل ع قة بكل دوا .
مددن املفيددد لكددل طالددب طددب أا يق ددين  Pharmacardsليعددود إليددأ وي عددرف ع ددى كددل دوا ميددر معددأ يف مقددرر األدويددة ويف أد
مقرر آخر.
البطاقات األص ية م وافرة لكن مثنها مرتفع نسبياً ،كما أّنا ماورة وجمموعة يف ك يب واحد أرخص مثناً.
  :Pharmnemonicsيشدبأ  Pharmacardsلكدن فيدأ صدور ترسديمية مضدحكة تسداعد ع دى حفدظ آليدة عمدل الددواوغريها.
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العملي
عم بسيط نوعاً ما ي م فيأ تناول موضوعات من النظرد ب طبيقها ع ى حيوا ت ال جربة.
وه ج سة أسبوعية ي م فيها شرح نظرد ل ج سة املقررة يف مدرج املفرب ي يأ تطبيق عم ل جربة يف املفرب مدن قبدل املشدرف
مبساامة من قبل الطالب أبجزا بسيطة من ال جربة.
ولكددن يف سددن نا كدداا القسددم النظددرد والعم د يف املدددرج دوا مسدداامة الطددالب (إ ب جربددة واحدددة) لعدددا وجددود عدددد كد ٍ
داف مددن
حيوا ت ال جربة.
املكاا :خمرب األدوية يف الطابق الثال من مبم املفابر.
 احملتوى:
ي ضددمن عم د األدويددة ج سددات نظريددة ي د م فيهددا أد تطبيددق عم د وج سددات أخددر ت ضددمن تطبيق داً عم ي داً ع ددى حي دوا ت
ال جربة (أرنب أو ضفد ) .ت و اجل سات كما ي :
اجللسة األوىل :مراحل تطوير دوا جديد والدراسات ماقبل السريرية ل طوير دوا جديد والدراسات السريرية ل طوير دوا جديد
وع م األدوية اليقظ.
اجللسة الثانية :األشكال الايد نية لألدوية والدراسة السمية (ت إلقاؤها يف مدرج النظرد لكل الطالب ومن ت دخل الطالب
ملفرب العم ل عرف ع ى بعض األشكال الايد نية امل وافرة).
اجللسة الثالثة :طرق إدخال الدوا إىل العضوية وجتارب خمربية لدراسة احلرائك وال اثريات الفارماكولوجية.

اجللسة الرابعة :الدراسة ال جريبية ألدوية ال فدير.

اجللسة اما سة :الدراسة ال جريبية لألدوية املف جة واألدوية املضادة لالخ الج.

اجللسة السادسة :الدراسة ال جريبية ألدوية املشبك العايب العض (األس يل كول ومشاهباتأ ومعاكساتأ).
اجللسة السابعة :دراسة أتثري األدوية الذاتية يف العضوية الكام ة واألعضا املعزولة.
اجللسة الثا نة :دراسة أتثري بعض األدوية الذاتية ع ى ع األرنب.

اجللس ممة التاس ممعة :الوص ددفة الطبي ددة (وي د م إلقاؤه ددا يف م دددرج الننظ ددرد حبض ددور مجي ددع الطنددالب وأخ ددذ النفق ددد العش دوائ يف الس ددنوات
السابقة وه هامة م حاا العم ).
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الحظممة:جددرت العددادة يف السددنوات السددابقة أا ي د م تقدددا تقريددر يف بداي دة كددل ج سددة ي ضددمن ت فيا داً ل ج سددة السددابقة ،وي د م
تاددحيحأ يف اجل سددة ال اليددة أو جتميعهددا ع ددى عدددة ج سددات ت تقدددا الك دداب ل مشددرف ل اددحيح كددامالً .ومل يطالبنددا الدددكاترة
املشرفوا هبذي ال قارير يف سن نا.
 الدراسة:
ت م الدراسة من ك اب عم ع م األدويدة وهدو شدامل لكدل اجل سدات .مبدا فيهدا القسدم األول والثداين (أول  40صدفحة) لك داب
النظرد واملط وب ل عم .
ولكن يف عامنا ط ب يف النظرد أيضاً.
 املذاكرات:
جرت العادة ع ى إجرا مذاكرت ولكن يف عامنا والعاا السابق ت إجرا مذاكرة واحدة فقط.
وه عبارة عن  20سلا ً (اخ ااجابة اخلاط ة أو الاحيحة) تع مد بغالبي ها ع ى احلفظ و خت و من الدقة.
 االمتحان:

يف سنتنا :أُجرد ام حاا العم بطريقة جديدة وع ى قسم :
 القسم األول لكل ف ة ع ى حدة حي يقوا كل طالب بسحب ورقة امل سلا ً عن جتربة ويك ب شرحاً مفاالً ل كال جربة كما لو أنأ جيريها ع ى حيواا ال جربة وهلذا القسم 10عالمات.
 القسم الثاين بعد ك ابة الطالب ل جربة يدخل خمرب األدوية وجيدرد مقاب دة شدفهية يسدالأ الددك ور إمدا عدن جتربدة أيضداً أواألشددكال الادديد نية ،ويف عامنددا قامد الدددك ورة هنددد ب وجيددأ بعددض األسد ة مددن ك دداب النظددرد لددبعض الطددالب ،لكددن
اب مل املقاب ة سه ة وهلذا القسم  10عالمات.
أ ا يف السنوات السابقة :عندما كاا الطالب جيروا ال جارب أبنفسهم كاا ا م حاا يقسم إىل:
 14عالمة لنظرد العم (اخ يار من م عدد) ،و 6عالمات لعم العم ( 3عالمات مقاب ة و 3عالمات لك ابدة جتربدة يد م
اخ يارها لك عشوائياً).
وكان األس ة من النمط البسيط عموماً مع بعض األس ة الدقيقة وال ت ط ب حفظاً دقيقاً.
مل ُنح العالمة الكام ة ألد طالب ،وحال ع ى درجة  29عدد أبس بأ من الطالب وكان العالمات جيدة إمجا ً.
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اجلراثيم والفريوسات الطبية
يُدرس ع م األحيا الدقيقة يف منهاجنا ضمن مقررين:

األوىل :ه مادة اجلراثيم والفريوسات :السنة الثالثة – الفال األول .وه املادة ال ب أيدينا.

الثانية :ه مادة الطفي يات والفطور :السنة الثالثة – الفال الثاين.
ت ناول هذي املادة دراسة األحيا الدقيقة القادرة ع ى إحداث األمراض لد اانساا .لذا فه واحددة مدن أهدم املدواد األساسدية
الد يدرسدها طالدب الطدب ،وينبغد فهمهدا واسد يعاهبا بشدكل جيدد ،فبدالرغم مدن كثافدة هدات املدادت تظدالا األسداس لألمدراض
اخلمجية ال س مر معنا يف السنة اخلامسة إا شا هللا.
يضم مقرر (اجلراثيم) دراسة اجلراثيم والفريوسات:
 يبدأ قسم اجلراثيم بدراسة علم اجلراثيم العام ،أد تانيف اجلراثيم ،وبني ها ،وعوامل فوع ها (أد خاائاها ال جتع هاقددادرة ع ددى إحددداث املددرض) ت ي ندداول النبي د اجلرثددوم الطبيع د (ج دراثيم الف ددورا) .بعدددها نن قددل ل حدددي املبسددط عددن
مناعدة اجلسددم ضددد هدذي العوامددل املمرضددة وأخدرياً ي ندداول طددرق ال عقديم وال طهددري وال شددفيص املفدربد ل جدراثيم ومقاوم هددا
وأهم الاادات احليوية وآليات عم ها خبطو عريضة دوا تفايل.
 ت ين ق ددل لدراس ددة عل ممم اجلم مراثيم ام مما  :وفي ددأ يدُ ددرس ك د ندل ن ددو م ددن اجلد دراثيم ابل فا دديل :أد دراس ددة ص ددفاتأ وفوع ددأ،وال ظاهرات السريرية ال حيدثها ،وطرق معاجل أ والوقاية منأ.
بشكل ٍ
ٍ
مشابأ كل ما ي ع ق ابلفريوسات .وين ه الك اب ببح ٍ صغري حول الربيو ت (أحد
 ويدرس قسم الفريوساتأنوا العوامل املمرضة).

النظري

يقوا إبعطا املادة  4دكاترة وفق ال و يع ال ان:

د .صالح الدين شحادة:
 احملتوى:
أعطددى د .صددالح اجل دراثيم العدداا ك ددأ يف  7حماض درات (م د ندة اطاضددرة سدداعة واحدددة) ابل دزامن مددع د .السددحار ود .تيسددري خددالل
الفاددل .وهنددا ك جمموعددة مددن األحبدداث الد أعطاهددا الدددك ور بشد مددن ا خ اددار وهد ع ددى ال تيددب (الفاددل الرابددع :الوراثيددات
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اجلرثوميددة ,وال د ادددث فيهددا عددن ارليددات األساسددية ن قددال املددادة الوراثيددة اجلرثوميددة والطف درات دوا تفادديالت الك دداب إضددافة
ل فال الثامن وال اسع والعاشر واحلادد عشر) .وهذا القسم يش نكل حجر األساس لفهم اجلراثيم اخلا .

 احلضور:
كان د اطاض درات سدداليدات مدداخوذة مددن ك ابنددا وخاوص داً الاددور واملفططددات مددع بعددض الشددروح وال وضدديحات ،ومددع ذلددك
فاحلضددور مفيددد وخاوص داً أا اطاض درات يف أول الفاددل وأس د وب الدددك ور مم ددع جددداً بسددردي القاا د املميددز ل قس دم الددذد
ي ط ب احلفظ بقدر ما ي ط ب فهم ارليات اامراضية ل جراثيم أو الدفاعية ل مضيف.

 الدراسة:
 بدايدةً يُناددح ابق نددا الك دداب اجلددامع لعدددة أسددباب :أوهلددا أ ما تاددميمأ جيددد وموضددوعاتأ مهمددة ألد طبيددب ،و نيهددا لوجددود
أقساا تط ب من الك اب (رغم وجود حماضرات هلا) ف كسبوا راحة البال ^_^.
 كان الدراسة يف سن نا من اطاضرات بشكل أساس ن  ,وقد قاا د .صدالح ب ددقيق اطاضدرات .نأمدا يف السدنة السدابقة ,فقدد
تضارب اررا حول الدراسة هذا القسم من الك اب أو من اطاضرات ،أل نا الدك ور قد أكد أا الدراسة من الك اب فقدط
وأا حماضراتأ تغط فقط  %80من أس ة ا م حاا ،ولكن اخليار يعود إليكم ع ماً أا املادة  7حماضرات م وسطة الطدول
مقارنةً مع  180صفحة من الك اب!
 أفضل الطرق املع دلة ل دراسة ه اجلمع بد اطاضدرات والفقدرات امل وندة يف الك داب الد غالبداً أتيت األسد ة ااضدافية منهدا
(س جدوا يف الك اب فقرات م ونة ابلطبع ه األهم مضمو ً واملط وبة أا تبقى بذهنك ل مس قبل).
 كدداا قبددل املددادة مددا يقددارب  7أايا فبددذلك قددد تد مكن مددن دراسد ها مددن الك دداب لكددن حددذار أا تكددوا ع ددى حسدداب ابق د
األقساا فع ى الرغم من مطالبة الدك ور الاارمة ابلدراسة مدن الك داب إ أ نا عددد األسد ة الد تدرد مدن الك داب ت جداو
 5من أصل  30سلا ً.

 األسئلة:

لأ  30سلا ً ،ي اوح مس واها ب السهل وامل وسط.
جيب الدراسة بشكل جيد وال كيز بعض الش  ،وقد كان األس ة مو عة بعدل تقريباً ب األحباث من غري تركيز ع ى أحددها
دوا ارخر.
ان بهوا أا أس ة هذا القسم مساوية ألس ة قسم اجلدراثيم اخلدا وهدو مدا قدد يكدوا غدري م وقدع مدن حيد الكميدة والادعوبة بد
القسم  ،األمر الذد جيعل حذف هذا القسم جما فةً خطرة وقد ك ف هذي اخلطوة الكثري ملن قاموا هبا( .ويناح بعدا حدذف
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هذا القسم فهو من األقساا الس سة واملم عة وأس أ مضمونة وكما ذكر مل ت جاو حماضرات الدك ور  7حماضرات فدراسة هذا
القسم صفقة راحبة) .والدورات مفيدة جداً.

د .تيسير البني:
 احملتوى:
كدداا الدددك ور يعطد سددابقاً كامددل اجلدراثيم ،أد اجلدراثيم العدداا واجلدراثيم اخلددا  ،ولكددن منددذ ثددالث سددنوات أصددبح يعطد اجلدراثيم
اخلا فقط (عدا الرك سية واايرليفية واملفطورة وامل دثرة ,فه من نايب حماضرات د .أمحد السحار).

 احلضور:
يع مد د د ددد أس د د د د وب إعطد د د ددا الد د د دددك ور ع د د د ددى ق د د د درا ة السد د د دداليدات مد د د ددع شد د د ددرح بسد د د دديط وبعد د د ددض املالحظد د د ددات لكد د د ددل سد د د دداليد.
أسد وب الدددك ور يشد ند الطددالب كثدرياً ولكننددأ م عدداوا وجييددب عددن األسد ة .إا كند ت م ددع ابلاددرب وحددب احلضددور فب مكانددك
امل ابعة مع الدك ور.

 الدراسة:
 كاند الدراسدة يف السدنوات السدابقة مدن الك داب .نأمدا هدذي السددنة ,فط دب الددك ور اطاضدرات الند تك بهدا الفدرق مدن أجددل
ال دقيق ,واع مدت ل دراسة .ع ماً أ نا سلال أو سلال خرج عن األفكار املذكورة يف اطاضرات.
وسددط ,واألفكددار األساسددية ل ج دراثيم مرتنبددة يف جددداول تسد ندهل املقارنددة.
 كدداا عدددد اطاض درات  ,9وقددد كان د ذو حجددم م ن
املدرج.
حذف الدك ور بعض األقساا ,ومل يطالب إن مبا أعطاي يف ن
ويفضل أا تسالوي بوضوح عن اطذوف ألنأ دراً ما ي واجد ابجلامعة بعد ان ها قسمأ ولن جتدوا جميباً عن األحبداث الد مل
 ن
يعطها إا كان حمذوفة أا .
 تكمن صعوبة اجلراثيم يف غزارة املادة وكثرة األنوا  ،لذا جيب دراس ها منذ البداية وعدا أتجي ها أبداً وتكرارها قدر اامكاا،
فالطريقة املث ى لدراسة اجلراثيم ه تكرار املع ومات ومراجع ها ،وإبمكانكم اس فداا اجلداول هبدف مقارنة صفات اجلراثيم
وال فريق بينها.
 ل اراحة قد جتدوا دراسة هذا القسم من أصدعب األقسداا بكدل الفادل ،لكدن ابملقابدل بدبعض ال كيدز سد جدوا حدل مجيدع
األس ة ابمل ناول إبذا هللا.
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 األسئلة:
 لأ  34سلا ً ،من الك اب كما ذكر  .واألس ة تفاي ية يكف الفهم العاا لإلجابة ع يها.
 يه د م الدددك ور ابألمددور اهلامددة واملميددزة لكد ندل جرثددوا ،وخاص دةً ت ددك ال د ت ع ددق بنددو اجلرثددوا (س د يب  -إجيدداو) وال ظ دداهرات
السريرية ،وطرق ال شفيص املفربد.
 لفقرة املعاجلة عدد ق يل نسبياً من األس ة ،وه بشكل عاا تدور حول األمور البار ة فقط ،ويشمل ذلك الددوا املميدز (
يس فدا إ لنو واحد مثالً) ،والف ة العالجية املميزة ( 6أسابيع ل ربوسيال مثالً كاند سدلا ً يف إحدد الددورات) أو غدري
ذلك.
 ابخ اار كل صفة مميزة لنو دوا غريي مرشحة ألا تكوا سلا ً ام حانياً.
 بشددكل عدداا أس د ة الدددك ور سدده ة إا كان د يف ذهنددك صددورة لكددل جرثددوا ومميزاتددأ ،وهددو أوىل قسددم مددن أقسدداا هددذي املددادة
ابمل ابعة خالل السنة وكذلك نايبأ من األس ة هو األكرب ،وقد تكرر يف دورتنا عدد من أس ة الدورات.
 يف النهاية قد جتد صعوبة يف دراسة هذا القسم لكنك س جد م عة يف حل األس ة ،وتذكر :ال كرار تن ال كرار مع ال كيز.

د .أحمد الس ّ
حار:
 احملتوى:

ل دك ور قسم الفريوسات العاا ،ولدأ ابملشداركة مدع د .عواطدف قسدم الفريوسدات اخلدا  ،واملفطدورة وامل ددثرة مدن اجلدراثيم اخلدا .
يعطد الدددك ور مقدمدة الفريوسددات ،وفريوسددات الدد (عدددا فريوسدات ال هدداب الكبددد) وفريوسدات الددر سد بية الطدداق .إىل جانددب
املفطورات وامل دثرة من قسم اجلراثيم اخلا ومل ي س من لأ الوق يف سن نا ل رك سية واايرليفية.

 احلضور:

يقوا الدك ور بقرا ة الساليدات ،مع بعض الشرح واملقارنة ب األفكار .وكثرياً ما يشري الدك ور إىل النقا اهلامدة ام حانيداً .وهدو
الطالب.
م عاوا يف ااجابة عن أس ة ن

 الدراسة:

ميكن دراسة هدذا القسدم مدن الك داب أو اطاضدرات مدع أا الددك ور قدد أ نكدد أا مدا يدذكري يف اطاضدرات – املف ادرة بشددة عدن
الك ابٍ -
كاف.
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 األسئلة:

لددأ  23س دلا ً ،وه د م وسددطة السددهولة إىل صددعبة  -عك د حم ددو املددادة السددهل ُام داً  -ا دداج إىل تركي د ٍز يف قسددم جيددد منه دا،
ت ندداول األفكددار العامددة واملميددزة ،وخاصدةً ت ددك الد يركددز ع يهددا الدددك ور أثنددا اطاضددرة .كدداا ملق ندمددة الفريوسددات نادديب ق يددل مددن
األسد ة يف سددن نا .بينمددا كدداا لقسددمأ مددن الفريوسددات اخلددا (الاددغري نسددبياً) عدددد جينددد مددن األسد ة .وقددد أتيت بعددض األسد ة
بشكل وصل .كما قد تكوا بعض اخليارات من قسم د .عواطدف .ومدن املفيدد ا طدال ع دى أسد ة الددورات لنمطهدا فالددك ور
ق يالً ما يكرر منها.
وقد ت فاجا أبس ة الدك ور يف ا م حاا ،يف دورتنا كان أكثر األس ة عن حا ت سريرية ومع ومات اس ن اجية.

د .عواطف عرفات:
 احملتوى:
تعط الدك ورة ت مدة الفريوسدات (فريوسدات ال هداب الكبدد ،فريوسدات الدر إجيابيدة الطداق ،الفريوسدات القهقريدة ،فريوسدات الدر
ثنائية الطاق) والربيو ت.

 احلضور:
اطاضرة عبارة عن جمرد قرا ة ل ساليدات املطابقة ل ك اب فاحلضور حسب الرغبة الشفاية.

 الدراسة:
من الك اب بشكل حريف ،ففيارات األسد ة جمدرد تفريدل ل ك داب ،وحدىت ال دواريو املوجدودة يف الك داب قدد تكدوا أحدد اخليدارات
والب داا ال اك شف فيها املرض والعامل املسبب ألول مرة واألمندا املاد ية يف سدوراي مدثالً .لفريوسدات ال هداب الكبدد (خاصدةً
األضداد ومدلو هتا ،فهو سلال وصل م كرر) والفريوسات القهقرية النايب األكرب من األس ة.

 األسئلة:
هلا  15سلا ً ،من الك اب حرفياً.
يف دورتنا كاا سلال ال االب عن األضداد كما جرت العادة لكننأ مل يكن واضحاً لذا يناح اب طال ع يأ .ل ددورات وفقدرات
الدورات أامينة يف قسم الدك ورة.
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االمتحان
كاا ل جراثيم  7أايا وناف ل دراسة واملراجعة قبل ا م حاا.
وكان العالمدات يف دورتندا عاليدة إمجدا ً ،نظدراً ل مددة املقبولدة نوعداً مدا قبدل املدادةُ .وجدد مدا يقدارب  42عالمدة فدوق ال د ،90مدع
عدد جيد من العالمات ابلثمانينات ،وب غ نسبة النجاح  ،% 87وأع ى عالمة  96و هلا طالباا.

املراجع املقرتحة

-

-

-

-

 :Clinical Microbiology made ridiculously simpleوهدو ،كمدا ك ابندا ،ي حددث عدن صدفات
اجلراثيم وأنواعها .إ أنأ يق ار ع ى األفكار اهلامة ويعرضها أبس وب ساخر يسهل حفظها وتذكرها كثرياً.
يناح وبشدة بقرا ة هذا الك اب (قرا ة كل حب أثنا دراسة الك اب) ل سهيل الدراسة من جهة ،ول كيز ع ى املع ومات
املميزة من جهة أخر (فاملميزات هامة ام حانياً كما ذكر ).
الك اب م جم إىل العربية (و يناح هبا أل نا ال مجة تفقد الك اب كل م ع أ).
 :Lippincott Illustrated Reviews - Microbiologyك داب ذو تس سدل منطقد ومرتدب ،يركدز ع دى
ددعماً ابلكثددري مددن الاددور ال وضدديحية .طريقددة
النقددا اهلامددة وع ددى عالقددة العامددل املمددرض ابملوجددودات السدريرية؛ كددل ذلددك مد ن
ترتيب اجلراثيم يف الك اب رائعة جداً .كما أا قسم الفريوسات يف ك ابنا م جم حرفياً عنأ .ويضم الك اب يف ّناي أ م فااً
عن العوامل املمرضة اهلامة سريرايً ،ميكن ا س فادة منها ل مراجعة (خاصة قسم الفريوسات).
 :Microcardsوهو عبارة عن بطاقات تعريفية صغرية القياس لكل جرثوا وفريوس مع حا ت سريرية ،يفيد كثرياً أثندا
دراسددة اجلدراثيم اخلددا لعرضددأ بطاقددة تعريددف لكددل جرثددوا ع ددى حدددة مددع قاددة سدريرية مبسددطة ،وروع ددأ الكام ددة تكددوا بعددد
ا ن ها من املادة كام ة (ابلعط ة النافية مثالً) ملراجعة وتثبي املع ومات اهلامة والضرورية.
 :SketchyMicroس س ة من الفيديوهات الرائعة ,مفيدة ج نداً يف اجلراثيم اخلا  .وقد أشاد كثري من الطالب بقدرهتا
ع ى مساعدهتم يف احلفظ والدراسة .تعرض اجلراثيم بطريقة مس ينة وااول ربط املع ومات اجلافنة باور ل ساعد ع ى احلفظ
وا س ذكار.
موجودة ع ى الرابط اريت:
https://mega.co.nz/#F!KFJinKgY!tODQZ4QMX_tt8F0XRWtd6g
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العملي
عم مم ع ومن املمكن اايل العالمة الكام ة بق يل من ال كيز وا ن باي.
وه ج سدة أسدبوعية ملددة  3سداعات يف خمدرب اجلدراثيم والطفي يدات يف الطدابق الثالد مدن مبدم العمدادة .يد م فيهدا شدرح ل ج سدة
نظرايً يف مدرج النظرد ت ي م ال طبيق عم ياً يف املفرب.
ي م تو يدع الطدالب مدن بدايدة الفادل ع دى طداو ت العمدل وا داهر حبيد خدذ كدل طالدب رقمداً خاصداً بدأ ويكدوا مسدلو ً عدن
جمهري وعن نظافة طاولة عم أ.
مي ا املشرفوا يف هذا القسم أبّنم من أرو املشرف عالوًة ع ى جو املفرب املفعم ابطبة وال سامح ،ن ناول فيأ جز اً بسيطاً جداً
من اجلراثيم يقارا أبداً مبا أنخذي يف النظرد.

 احملتوى:

 اجللسة األوىل :اضري لطاخة جمهرية واس عمال ا هر.
 اجللسة الثانية :طرق ال وين.

 اجللسة الثالثة :حمضرات العناصر املرضية.

 اجللسة الرابعة :أوسا الزر والزر ع ى الغرا .

 اجللسممة اما سمة :دراسددة ن ددائج الددزر عيانيداً وجمهدرايً بعددد ت وينهددا بطريقددة غدراا ودراسددة املكددورات إجيابيددة الغدراا (املكددورات
العنقودية والعقدية).

 اجللسة السادسة :العايات س بية الغراا (.)1
 اجللسة السابعة :العايات س بية الغراا (.)2
 اجللسة الثا نة :طرق ال حس اجلرثوم .

 اجللسة التاسعة :العايات إجيابية الغراا مراجعة لالم حاا.

مالحظة هامة:
جيم االعتنمما جيممداً بنظافممة اجملهممر والطاولممة املخصصممة للعمم وجيم االنتبمما أيضماً إىل التوجيهممات وتطبيقهمما حبممفافريها
ضرات ،حيث أن لألقانقة يف العم جز
أثنا العم لتحضري احمل ّ

العال ة.
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 املذاكرة:
حمضر جمهرد وأنبوب ر  ،واملط وب اس عمال ا هر ابلطريقة الاحيحة اظهار
هلا نايب  6درجات حي يُق ندا لكل طالب ن
العيننة ومن ت النعرف ع يها اب س عانة اب هر واألنبوب معاً ،وتقسم عادةً الدرجات كال ان:
الزرعية وا هرينة.
 3درجات اظهار العيننة واس عمال ا هر و 3درجات ل نعرف وك ابة الافات ن
اتمة مع احلر ع ى نظافدة املكداا أل ما أد خطدا مهمدا كداا بسديطاً ُحيدذف
جيب توخ احلذر ن
الشديد يف املذاكرة والعمل بدقة ن
ع يأ من ناف درجة إىل درجة كام ة!
وكامث ة ع ى هذي األخطا (عدا رفع املكثفة عند اس عمال العدسة الغاطسة ،عدا خفض إضا ة ا هر قبل إطفائأ.)...
ٍ
كاف إبذا هللا تعاىل .وهذا مثال لنموذج املذاكرة:
ت م يف املذاكرة ك ابة النفاصيل بدقة كام ة والوق
الافات ا هرية ل جرثوا:
الشك :
اللون:

االصطفاف:

صفات أخرى
الافات العيانية ل مزرعة اجلرثومية:

اللون:

الكثافة:

احلواف:

شفافة ( )  -توسطة الكثافة ( )  -كثيفة (

)  -كثيفة جداً ( ).

صفات أخرى
ا سم الكامل ل جرثوا (ابلعرو والالتيين):
الحظة :مل نطالب يف املذاكرة بنظرد العم  ،ومل تدخل اطضرات املرضية معنا يف املذاكرة.
وهنا ك  4درجات ل حضور والس و ك وال قيد بقواعد النظافة.
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 االمتحان:
ولددأ  20درجددة .حي دداج إىل تركيددز اتا وان بدداي شددديد ل حاددول ع ددى الدرجددة الكام ددة ،ولكنددأ بددرغم ذلددك سددهل ومم ددع .ي ضددمن
ا م حاا مراحل م عددة:
أو ً :سيكوا كل ش جاهز ع ى الطاو ت و يط ب مننا سو ال عرف فقط.
املط وب ال عرف ع ى ع ندة حمضرات جرثومية ،قد ي حدق اطضدر ا هدرد أبنبدوب املزرعدة اجلرثوميدة وقدد مندر ع دى طداو ت ادود
أطباق أو أ بيب ب د ع يها جراثيم مزروعة دوا وجود جمهر.
كل تفايل مهما كاا
املط وب هو ك ابة اسم اجلرثوا كامالً (ابلعرو والالتيين) والافات الزرعية وا هرية مثل طريقة املذاكرة ،و ن
صغرياً لأ جز من العالمة فاحر ع ى ني ها كام ة . 
ضرات املرضية (يط ب اديد العامل املمرض وذكر صدر وامسه ابلعرو والالتيين).
نياً :املط وب ال عرف ع ى  2من اط م
لثاً :ااجابة ع ى  6أس ة من نظرد العم .
إمجدان العالمدات كدداا جيدداً جدداً فمعظددم العالمدات كاند بد  29-26وحادل عدددد أبس بدأ مدن الطددالب ع دى العالمددة
الكام ة .30
الحظات عا ة:
 يرجى اتبا قواعد النظافة يف خمرب اجلراثيم واتبا مجيع تدابري العقامة ال ت ع موّنا يف بداية الفال ألا املفرب م ابجلراثيماحلينة ال من املمكن أا تسبب األمراض إذا ما أُس اضريها.
 ينبغد د د د د د د د د د إحض د د د د د د د د ددار عد د د د د د د د د د ندة عم د د د د د د د د د د اجلد د د د د د د د د دراثيم دومد د د د د د د د د داً إىل العم د د د د د د د د د د سد د د د د د د د د د عماهلا امل ك د د د د د د د د ددرر ،أ وهد د د د د د د د د د :ساعة بعقرب ثواين ،قداحة أو كربي  ،مناديل ورقية.
 -عدا وضع أد ش

ع ى طاولة ال حضري خوفاً من ان قال اجلراثيم إليها.

األعراض والتّشخيص
 األعدراض وال شدفيص فتما الطم البشممر كمدا يادفها بعدض األطبدا واألسداتذة وهد واحددة مدن أهدم املدواد يف السددنة
الثالثة ع ى ااطالق.
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 إحد أوائل املواد ال تشدعر ك أندك تددرس يف ك يدة الطدب ألّندا ت حددث عدن الكيفيدة الادحيحة الد حيداول مدن خالهلدا
الطبيددب أخددذ القاددة املرضددية ل مرضددى وإجدرا الفحددص السدريرد ومددا جيددب القيدداا بددأ مددن فحددو م ممددة كالاددور الشددعاعية
والفحو املفربية وغريها من وسائل ال شفيص وبشكل موجأ ك حيال يف النهاية ع ى جمموعة من األعراض والعالمات
ال ادد املرض وابل ان عالجأ.
 الغاية من املادة اضري الطالب ل دخول يف غمار مواد الباطنة يف السنوات ال الية ،سوا نفسياً أا ع مياً ،فه ُنح الطالدب
خ فية طبية جيدة إا أراد الذهاب إىل املشايف بعد السنة الثالثة.
 ادة األعراض والتشخيص تعتمد على الفهم ابلدرجة األوىل لكنها يف ذات الوقت حتتاج إىل كثري
ال يستطيع أن يتمك

املادة دون أحدمها.

احملتوى

لكل قسم من  8-2حماضرات.
ت الف املادة من  10أقساا ن
ال تيب امل بع يف معظم األقساا هو:
 -1اس جواب املريض وأخذ القاة املرضية.
 -2الفحص السريرد.
 -3أهم األعراض والعالمات يف كل جها .
 -4بعض األمراض امل ع قة بكل جها .

احلضور والدراسة

 يناح حبضور عظم األقسام ،فاملادة ا اج إىل م ابعة دائمة ابحلضور ع ى األقل.يناح بشدة حضور أقساا :البولية ،اهلضمية ،العابية ،النفسية ،الغدية.
أما حضور أقساا :اخلمجية والدموية لي بذد فائدة كبرية.
 يُناح بدراسة األقسام الرئيسية الغنية ابملعلو ات خالل السنة وه :اهلضمية ،الق بية ،الرثوية ،الادرية ال نفسية  ،الدموية.
أما يف بقية األقساا فيكف احلضور وقرا ة اطاضرة مع ش من ال كيز لإلملاا هبا.
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 مجيع األقساا تدرس م احملارمرات لمفل ال داعمك للكتماب ،لكدن اثند مدن األسداتذة (البوليدة والغديدة) كدانوا قدد طدالبواابلقسم كامالً من الك اب لالم حاا ،و عمل مالؤ الذين يقدموا لنا اطاضرات ع ى مشدل الك داب كدامالً فوجدب ال نويدأ
هلذي النقطة لالن باي هلا يف سن كم 
 يُناح يف معظم األقسداا زا نمة دراسمة األعمراض مع دراسمة مادة الفيزيولوجيما املررمية وخاصدةً يف أقسداا الق بيدة والبوليدةواهلضمية والغدية وال نفسية ل ثبي األفكار بشكل أكرب. 
 عاد ًة ما ي م ذكر الكثري مدن األمدراض دوا أد شدرح عنهدا لدذلك ينادح ابلعدودة إىل قداموس طديب أو املراجدع ملعرفدة حملمة عدنهذي األمراض (س درسوّنا ابل فايل حقاً إا شا هللا).
 يناح بشدة عدا أتجيل املادة ل دورة الايفية بسبب ضفام ها. -ا طال ع ى أس ة الدورات مفيد أثنا الدراسة ل عرف ع ى أس وب كل دك ور (ولي

االمتحان

حفظها).

كاا قبل املادة يف سن نا  8أايا ،وه غري كافية لدراسة املادة ملن مل ي ابعها خالل الفال ولكنها كاند كافيدة ملدن أندز نادف
املادة ع ى األقل لذا يناح مب ابعة املادة ودراسة األقساا الكثيفة منها خالل الفال.
اطري أحيا ً كالدموية.
تفاوت األس ة يف ا م حاا ب السهل كالنفسية والغدية ،والاعب و ن
يف السن السدابقة كاند أسد ة الق بيدة صدعبة جدداً لكدن يف سدن نا والسدنة السدابقة كاند األسد ة سده ة ل غايدة ومدن فهدم القسدم
بشكل جيد ميكن ااجابة ع ى مجيع األس ة.
يف عامنا ب غ نسبة النجاح  % 70وكان أع ى عالمة  96هلا  3طالب وحال حوان  30طالب ع ى عالمات من ف ة
ال سعينات .

املراجع املقرتحة

 :Bate's Physical Examination -مفيد ل اور ول م نكن من املادة.

  :Textbook of Physical Examination n Swartzفيددديوهات الفحددص الس دريرد املوجددودة يفديفيدايت السنة الثالثة مفيدة خالل السنة ل م نكن من الفحص السريرد.
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  :Macleod's Clinical Examinationمرجع مم ع ومفيد جدداً ي حددث عدن الفحدص السدريرد الشدامل لكدلأجهددزة اجلسددم ويعددرض املع ومددات بطريقددة رائعددة مرفقداً إايهددا مبفططددات توضدديحية وصددور م ونددة اباضددافة ملشدداهدات سدريرية
ملعظم األمراض .يُ حق ابلك اب  DVDيعرض مقاطع فيديو ل فحص السريرد.

 :Clinical Examination Epstein 2nd EDمرجع مفيد ميكن توضيح العديد من النقدا املبهمدة ابلرجدوإليأ ،وهو غين ابلاور الرائعة.

.Oxford Handbook of Critical Care -

التفاصيل

البولية:
يعطيها د .عدقانن الصباغ يف  4حماضرات ،وه أول األقساا دوماً.

 احملتوى:

أخذ القاة املرضية والفحص السريرد وفحص البول والراسب.
تعد حماضرة فحص البول والراسب من أهم اطاضرات يف املادة ألامي ها الكبرية يف السنوات القادمة.

 احلضور:
مفيد جداً ومم ع إىل أبعد حد حي تشعر أا اطاضرة مس ية و ا ود كماً كبرياً من املع ومات كما يف بقية األقساا.

 الدراسة:

م الكتمماب أو احملارمرات ،الددك ور يضددع أسد أ مددن الك داب لددذلك يُنادح الطددالب الدذين يقومددوا بك ابدة اطاضدرات بشددمل
مجيددع أفكددار الك دداب مددن البدايددة ل كفد دراسددة اطاضدرات (كمددا يف كددل عدداا)  ،فجميددع حم ددوايت الك دداب هد أسد ة ام حانيددة
مهم ددا ب غد د م ددن الس ددذاجة والبس دداطة أو الا ددعوبة ،وال دددورات هام دة ج ددداً ،وجت دددر ااش ددارة إىل أا دراس ددة القس ددم ابل دزامن م ددع
الفيزيولوجيا املرضية مفيد.

 األسئلة:
 10أس ة م وسطة املس و

خترج عن حم و الك اب وا اج إىل حفظ جيد ،تكرر يف سن نا عدد أبس بأ من الدورات.
www.hakeem-sy.com
~ ~ 22

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثالثة

المفصلية والرثوية:
ت ق د أ.د .رميمما السمميد حس م هددذا القسددم يف  4حماض درات ،والاددور أساسددية يف هددذا القسددم واملع ومددات بشددكل عدداا م وسددطة
الاددعوبة ،كمددا يُناددح مبشدداهدة الفيددديوهات ال وضدديحية ،هددذا القسددم لددي ابلاددعوبة الد ي في هددا الددبعض عنددأ (عددادة مددا تكددوا
اطاضرة األوىل أصعب حماضرة وبقية اطاضرات سه ة ل غاية) ،فهو قسم مضموا بنسبة عالية إا ُد دراسد أ ابلشدكل األمثدل،
عدا عن كونأ ضرورايً لفهم الباطنة الرثوية يف السنة الرابعة.

 احملتوى:

ت حدددث اطاضددرة األوىل عددن مقاربددة م دريض الرثويددة ،مبددادا الفحددص املفا د  ،وأشددهر العالمددات واألع دراض الس دريرية ل م دريض
املفا  ،هذي اطاضرة ا ود أساسيات األمراض الرثوية وال مكن منها ضرورد جدداً لفهدم ت مدة القسدم ،ت نداول بقيدة اطاضدرات
فحص كل مفال يف اجلسم ع ى حدة.

 احلضور:
منسق مما يساعد ع ى
مفيد إىل حد ما لكنأ غري مم ع ،وإعطا الدك ورة جيد وه تكرر األفكار الرئيسية أكثر من مرة وبشكل ن
احلفظ.

 الدراسة:
م د د د د د د ددن اطاضد د د د د د د درات بش د د د د د د ددكل كام د د د د د د ددل ،وينا د د د د د د ددح بدراس د د د د د د ددة القس د د د د د د ددم خ د د د د د د ددالل الفا د د د د د د ددل وخاصد د د د د د د دةً اطاض د د د د د د ددرة األوىل.
ويفضل وضع جدول مقارنة ب األمراض عند الدراسة ألنأ يسهل ال فريق بينها (عادة ما تقوا الدك ورة ب دقيق اطاضرات).

 األسئلة:
خترج عن اطاضرات ،طوي ة نسبياً وا اج إىل بعض ال كيز ،وه ممدا تركدز ع يدأ

 حوان  10أس ة م وسطة املس والدك ورة خالل اطاضرات.
 عاد ًة ما تكرر د .رميا عدداً أبس بأ من أس ة الددورات ،و خت دو األسد ة مدن عددد مدن املسدائل السدريرية الد امدلنقا عالا واضحة تدل مباشرةً ع ى املرض املفا واملط وب تشفيص املدرض أو يد م السدلال عدن الفحدص السدريرد
املناسب (قد يت السلال ع ى شكل وصل أيضاً).
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الغدية:
أعط هددا د .زين م العممريف يف  5حماض درات سدده ة نوع داً مددا ،وتُعددد مراجعددة ملع وماتنددا حددول أم دراض الغدددد الاددم ويناددح بدراسددة
القسم م زامناً مع قسم الغدد يف الفيزيولوجيا املرضية.

 احملتوى:

األع دراض الغدي ددة ،األمد دراض امل ع ق ددة ابلغ دددة الدرقي ددة والكظ ددر والنف ددامى ،الش ددعرانية وال ث دددد والس ددكرد واض ددطراابت الكالس دديوا
وجارات الدرق والسكرد.

 احلضور:
مفيد وتع مد الدك ورة أس وابً تفاع ياً ابلنقاش مع الطالب مما يفيد يف حفظ املع ومة بشكل أسهل.

 الدراسة:

مددن الك دداب أو اطاض درات والقسددم سددهل إمجددا ً لكنددأ حي دداج إىل بعددض احلفددظ ،ودراسددة الفيزيولوجيددا املرضددية قب ددأ تفيددد كث درياً يف
جع أ أكثر سهولة.

 األسئلة:
 9أس ة سه ة نوعاً ما ،بعض األس ة من شدة سهول ها تدرد ما جواهبا الاحيح أحيا ً .

القلبية:
يعطيها د .حسام الدي شبلك يف  8حماضرات ،وا اج إىل الدقة وال كيز أثنا الدراسة.

 احملتوى:
األعراض والعالمات الق بية ،الدورة الق بية ،أصوات الق ب ،بعض احلا ت املرضية.

 احلضور:
حيتمماج إىل تركيممز كبممري رممم احملارممرة ،ويُفضددل اضددري اطاضددرة مددن حماض درات السددنة الفائ ددة لالس د فادة ابلشددكل األكددرب مددن
احلضور.

 الدراسة:
-

احملاررات ،عادة ما يقوا الدك ور ب دقيق حماضرات أحد الفرق واع مادها كمادر ل دراسة يف ا م حاا .
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-

-

ومل خترج األس ة عن مضموّنا (بعض األس ة كان تفريل حريف من اطاضرات وبعضها كداا حي داج إىل ق يدل مدن ا سد ن اج
وربط األفكار).
يُناح بشدة دراسة هذا القسم خالل الفال ،كما يُناح بعدا حذف هذا القسم ودراس أ جيداً ألنأ يشكل أساسداً مهمداً
جداً ل باطنة الق بية يف السنة الرابعة ،وهذي األُس لن تُعاد هبدذا ال فاديل حقداً ،وإا عددا امد ال ك األسداس اجليدد سديف ق
لك نقطة ضعف ت ط ب منك بذل جهد أكرب ل داركها.
قد جتدد صدعوبة أثندا دراسدة هدذا القسدم وخاصدة عندد قرا تدأ ل مدرة األوىل ،ولكدن مدع ااعدادة وبعدض ال كيدز سد جد أا هدذا
القسم مجيل وميكن ضماا أس أ يف ا م حاا .
تسهل دراسة ارخر.
هلذا القسم عالقة ابلفيزيولوجيا املرضية فدراسة أحداما قد ن
يُناح إبعادة دراسة القسم ولو قرا ة مرة واحدة يف أوقات الفرا أثنا الفال ل ثبي أ ابلشكل األفضل.
قد تاادف أثنا دراسة القسم بعض العناوين والنقا املبهمة وال مل ي وسع فيها الدك ور أثنا اطاضرات (س مر حقداً يف
الباطنة الق بية) ،لذا ميكن العودة إىل املراجع أو البح ع ى اان ن ل ثبي بعض األفكار.

 األسئلة:
لأ  14سلا ً م وسطة املس و مل خترج عن مضموا اطاضرات.
بعددض األسد ة اددود خيددارات مددن عدددة حماضدرات لددذا يناددح بعدددا حددذف أد حماضددرة مددن هددذا القسددم أثنددا دراسد أ ،وإا فهددم
القسم بشكل جيد مع حفظ بعض النقا األساسية يعد كافياً لإلجابة ع ى مجيع أس ة الدك ور يف ا م حاا.

الهضمية:
يعطيهددا د .ممازن صممر زادة يف  4حماض درات مددن أرو اطاض درات ال د ميكددن أا اضددرها يف السددنة الثالثددة ،فاس د وب الدددك ور
اح ايف ابم يا والقسم الذد يشرف ع يأ من أم ع أقساا املادة وأكثرها فائدة وقرابً ل حياة الطبية العم ية.

 احملتوى:

مقاربددة م دريض اهلضددم ،أهددم األع دراض والعالمددات اهلضددمية (النددزف اهلضددم  ،األمل ،اامسددا ك وااسددهال ،احلددخ ،ضددفامة الكبددد
والطحال ،الريقاا).

 احلضور:
مفيد جداً ومم دع ،والددك ور ي ميدز بروحدأ املرحدة ،حماضدراتأ مدن أرو اطاضدرات الد س حضدروّنا يف دراسد كم يف ك ي ندا ك هدا (
تفوتوي .)
ن
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 الدراسة:
 من اطاضرات بشكل كامل. -هذا القسم يعد من األقساا السه ة واملضمونة غري أنأ غزير ابملع ومات لذا يناح بدراس أ خالل الفال.

 األسئلة:
لأ  12سلا ً ،تضمنت بشك أساسك األ ور اليت ركز عليها الدكتور خالل الفص  ،وه تع مد ع ى الفهم.

يف عامنا كان األس ة ع ى شكل 3جمموعات وصل ( 4أس ة لكل جمموعة) كان اود بعض املسائل السريرية وال مل خترج
مبضموّنا عن اطاضرات.
الدك ور يع مد ع ى أس ة الدورات ،لكن من املمكن أا يكرر بعض األفكار الواردة سابقاً وإمنا باياغة خم فة.

العصبية:
يعطيها د .حممد شحادة آغا يف  3أو  4حماضرات مجي ة وبسيطة وروح الدك ور املرحة تعطيها طابعاً خاصاً.

 احملتوى:

قاا الدك ور يف عامنا إبعطا بعض األقساا اجلديدة ك ياً وتناول :
أمل أسفل الظهر والدوار ،كما حذف بعض األقساا ال كاا يعطيها يف السنوات السابقة.

 احلضور:
مفيد ومم ع إىل حد كبري حي يقوا الدك ور بذكر بعض القاص السريرية ال صادفها يف مسريتأ الطبية.

 الدراسة:
م احملار مرات ،كمددا قدداا الدددك ور ب دددقيق حماض درات أحددد الفددرق واع مدددها كمادددر دراسددة لالم حدداا واق اددرت أسد أ ع يهددا
(بعض األس ة كان حرفية من هذي اطاضرات) فيُناح ابق نائها.

 األسئلة:

لأ  13سلا ً م وسطة املس و  ،ا اج إىل فهم القسم وبعض احلفظ ،ومل خيرج فيها الدك ور عن اطاضرات.

النفسية:
يعطيها د .يوسف لطيفة يف  3حماضرات.
www.hakeem-sy.com
~ ~ 26

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثالثة

 احملتوى:
مقدمة عن الطب النفس  ،مقاب ة املريض ،األمراض النفسية ،األعراض والعالمات النفسية.

 احلضور:
مم ع ومفيد يف تثبي املع ومات.

 الدراسة:
من اطاضرات ،مع ال اكيد ع ى األفكار الرئيسية يف كل مرض ،والقاة املرضية املوضحة ل عالمات املرضية.

القسم سهل حيود الكثري من املع ومات امل شاهبة ولكن يكفك فهم األفكار الرئيسة لإلجابدة ع دى مجيدع األسد ة يف ا م حداا،

واألمث ة ال يطرحها الدك ور ع ى شكل قاة سريرية مهمة جداً يف تثبي هذي األفكار.

 األسئلة:

لددأ  8أس د ة ،مددن املع دداد أا أتيت سدده ة مبجم هددا ع ددى شددكل مثددال أو قاددة مرضددية قاددرية ،غالب داً مشدداهبة ملددا ذكددري الدددك ور يف
اطاضرات ،والبعض ارخر كاا عبارة عن تعاريف حرفية حلا ت مرضية كال وهم وااهالس ،وقد ا ود األس ة ع ى خيارات مل
تُعط خالل الفال.
تُعد الدورات هامة نوعاً ما ،فقد ي كرر عدد أبس بأ منها.

الدموية:
أعطاها الدكتور أ ني سليمان ألول رة يف عا نا خالل  4حماضرات.

 احملتوى:
فحص مريض الدا ،أمراض الكرايت الدموية احلمرا والبيضا واضطراابت ال فثر وال مفومات.

 احلضور:
احلض ددور مفي ددد ل ثبيد د املع وم ددات ولك ددن حي دداج إىل ال كي ددز خ ددالل اطاض ددرة حيد د يع ددرض ال دددك ور املع وم ددات األساس ددية دوا
تفايالت كثرية كما أنأ ُجييب عن أس ة الطالب برحابة صدر.

 الدراسة:

من اطاضرات ،قاا الددك ور ب ددقيق حماضدرات أحدد الفدرق واع مادهدا كماددر ل دراسدة ،اطاضدرات صدعبة بعدض الشد
إىل الكثري من احلفظ لذا يُناح مب ابعة هذا القسم خالل الفال.
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 األسئلة:
 10أس د ة م وسددطة الاددعوبة إىل صددعبة ،بعددض األس د ة كان د سدده ة ميكددن ااجابددة عنهددا مددن العندداوين الرئيسددية ل محاض درات
وبعضها كان صعبة واود بعض اخليارات من خارج اطاضرات.

الصدرية والتنفسية:
يعطيها أ.د .حممود ابكري يف  5حماضرات.

 احملتوى:
مقاربددة م دريض الادددرية ،فحددص م دريض الادددرية وأهددم األع دراض والعالمددات ال د قددد تظهددر ع يددأ ،ال ندداذرات ال نفسددية وبعددض
األمراض ال نفسية.

 احلضور:
مفيددد جددداً لكنددأ حي دداج إىل الكثددري مددن ال كيددز بسددبب كثافددة املع ومددات املعطدداة ،يعيددد الدددك ور املع ومددات املهمددة ممددا يسدداعد ع ددى
ترسيفها يف الذهن ،ويع مد ع ى األس وب ال فاع مع الطالب.

 الدراسة:
طالب الدك ور بدراسة قسمأ احملاررات.
القسم م وسط الاعوبة ،حي اج إىل تركيز أثنا الدراسة ل فريق ب ال نداذرات املف فدة ،كمدا يركدز الددك ور ع دى النقدا األساسدية
دوا اخلوض ابل فاصيل املعمقة.

 األسئلة:
 لأ  10أس ة م وسطة الاعوبة ومل خترج عن اطاضرات ،رنكز الدك ور كثرياً ع ى املاط حات ا نك يزية. -الدورات مفيدة يف هذا القسم.

الخمجية:
يعطيها د .نزار الضاهر يف حماضرت .

 احملتوى:
 احلمى جمهولة السبب ،القاة السريرية وفحص املريض.www.hakeem-sy.com
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 أعطى الدك ور حماضرة جديدة يف عامنا ت محور حول ال مييز ب اخلمج واان اا وأنوا احلمى كما حذف بعض املع وماتالواردة يف السن السابقة.

 احلضور:
مفيد لالطال ع ى موضو اطاضرة.

 الدراسة:
من اطاضدرات ،حي دود القسدم الكثدري مدن ال عددادات ورمبدا تكدوا صدعبة احلفدظ ولكدن األقسداا اهلامدة واضدحة وغدري معقددة ،كداا
رصيد اخلمجية يف ا م حاا  4عالمات مقابدل  24صدفحة = صدفقة راحبدة  اباضدافة إىل أّندا مراجعدة لدبعض املع ومدات يف
مادة اجلراثيم ومقدمة ملادة اخلمجية يف السنة اخلامسة ،ا اج الق يل من ال كيز أثنا الدراسة واألس ة غالباً مضمونة.

 األسئلة:

  4أس ة م وسطة الاعوبة ومن الفقرات الواضحة من اطاضرة. -من املمكن أا ت كرر الدورات.

مالحظتان هامتان أخريتان:
 خيفى أا مدادة األعدراض وال شدفيص تكمدن صدعوب ها يف ضدفام ها وكثافدة مع وماهتدا ،وليسد يف صدعوبة املع ومدات حبددذاهتا فع ى الطالب أا ي ابعها خالل الفال ليضمن عالمة عالية إبذا هللا .
 -إا دراسة بعض األقساا يوضح غموض بعضها ارخر لذا يُناح بعدا حذف أد قسم منها قدر ا س طاعة.

الفيزيولوجيا املرضيّة

مددادة أساسددية ومهمددة جددداً لفهددم امل دواد الس دريرية يف السددنوات القادمددة ،لددذا جيددب أا تُددوىل عنايددة خاصددة ،ومددن األفضددل دراس د ها
بشكل مس مر دوا انقطا خالل العاا مع فهمها بشكل جيد .ولن تكوا مرعبة يف ا م حداا بسدبب كثاف هدا وذلدك إذا عمدل
الطالب ع ى فهمها ودراس ها جيداً خالل الفال الدراس .
بشكل مر ٍ
ٍ
افق لألعراض وال شفيص املوافقدة لكدل جهدا وهبدذي الطريقدة تضدمنوا تكامدل األفكدار
ويفضل دراس ها خالل الفال
وفهم الكثري من آليات ظهور األعراض يف مادة األعراض وال شفيص وخاوصاً يف الق بية.
وابع بارها ع ى هذا اجلانب من األامية جيدب دراسد ها بعمدق وتركيدز لدي فقدط ل حادول ع دى العالمدة وإمندا مدن أجدل بندا ركيدزة
يفضل العودة ل مراجع وا س زادة منها.
ل ع وا السريرية لذلك ن
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د .صبحي البحري:
 احملتوى:
أعطا الدك ور قسم من الفيزيولوجيا املرضية :العابية والق بية.
 القلبية :ابلنسبة ل فيزيولوجيا املرضية الق بية فكان ع ى  9حماضرات تش مل ع ى:أمراض الق ب :ال ا ب العايدد ،فر ال وتر الشرايين ،الذحبة الادرية ،اح شا العض ة الق بية ،القاور الق يب ،آفات
الق ب الامامية ،الالنظميات (اضطراابت النظم الق يب).
وهو قسم فهم يع مد ع ى ربط املع ومات من أول حماضرة وحىت األخرية وجيب ع يك قبل أيضاً اس ذكار بعض
املع ومات من الفيزيولوجيا الق بية الطبيعية وال مير ع يها الدك ور بسرعة يف املدرج لكنأ يت منها أبس ة يف ا م حاا
كسلال منفال ولكن تكوا ضرورية لفهم القسم املرض فمن األمور ال جيب ع يك مراجع ها :املنعكسات وقانوا
الضغط الشرايين اخل ...
 العصبية :ابلنسبة ل فيزيولوجيا املرضية العابية كان ع ى مد  5حماضرات (بينما كان حماضرت خم ارت فقط يفالعاا املاض واود املع ومات نفسها لكن خت ف سرعة ااعطا ) وتشمل:
اضطراابت توتر العضد ة وحرك هدا املنعكسدات الوتريدة  ،أذايت الباحدات احلركيدة وآفدات العادبوا اطدر ك الع دود والسدف ،
احلوادث الوعائية الدماغية السك ة الدماغية  ،أهم آفات اجلها العايب ومنها (القطع الكامل ل نفدا  ،اعد الل األعاداب
اطيط الوحيد وامل عدد ،ال ا ب ال وحي  ،الوهن العض الوبيل ،أمل أسفل الظهر دا ابركنسوا ,الرجفا ت).
يف العابية ع ى عك الق بية طالب الدك ور مبا أخذ ي يف العاا املاض يف الفيزيولوجيا العابية الطبيعية وه مهمدة لفهدم
املرضية أو ً إضافة إىل أنأ قد أتى منها اب م حاا ببعض األس ة ال مل تذكر يف حماضرات الفيزيولوجيا املرضية.
وجرت العادة أا تقوا فرق اطاضرات ب نزيل حماضرة مراجعة ألهم األفكار من الفيزيولوجيا الطبييعة .

 احلضور:
يع رب احلضور مفيداً جداً من أجل الفهم وال واصل مع املادة حي يشرح الدك ور األفكار بشكل جيد.

 الدراسة:
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 الدراسة من اطاضرات ال تع مد بشكل أساس ع ى ساليدات الددك ور وحماضدرات الددك ور س سدة الدراسدة حيد يع مددعند ذكر أد من األمراض الق بية والعابية ع ى شرح ارليدة الفيزيولوجيدة ل مدرض ،ال ظداهرات السدريرية (هامدة) ،مضداعفات
املرض ،ال شفيص والعالج.
ض دل دراس د ها فددور توفرهددا ومجددع املع ومددات مددن قب دل الطالددب بطريق ددأ اخلاصددة وعمددل جددداول
 ملددن أراد دراسددة اطاض درات ،يف مومقار ت ل سهيل الدراسة ول ذكر املع ومات بشكل أفضل.

 األسئلة:
ل دك ور يف عامنا  38سلال منها  10ل عابية و  28ل ق بية ,األس ة ب امل وسدطة إىل الادعبة مدع وجدود مدا يقدارب  5أسد ة
من الدورات يف قسم الق بية ووجود سلال مدن الفيزيولوجيدا العادبية الطبيعيدة الد مل يدذكرها الددك ور يف املددرج ،وقدد كاند عدن
املفيو والرنح احلس واحلرك .

د .أمل الضاهر:
 احملتوى:
 أعط  3حماضرات يف قسم الغدية مش  :أمراض الغدد الام( :النفامة والدرق فقط) إذ أ ما جارات الدرق والكظر الكان ا من نايبها أصبح ا يف عامنا من نايب الدك ورة تغريد محود.
 كم د د د د د د د د د د ددا أعط د د د د د د د د د د د قس د د د د د د د د د د ددم اهلض د د د د د د د د د د ددمية ع د د د د د د د د د د ددرب  5حم اضد د د د د د د د د د د درات وق د د د د د د د د د د ددد مش د د د د د د د د د د د د املواض د د د د د د د د د د دديع ال الي د د د د د د د د د د ددة:اضطراابت املرد واملعدة ،ااسهال واامسا ك وسو ا م اا  ،احلايات الافراوية والريقاا.
وكان املع ومات بسيطة جداً ابملقارنة مع نف القسم يف مادة األعراض وال شفيص.

 احلضور:

حسب الرغبة الشفاية إذ أا الدك ورة تقوا بقرا ة الساليدات كما اع دت ع يها يف السنة الثانية.

 الدراسة:
من اطاضرات والساليدات.

 األسئلة:
كاا ل دك ورة أمل  24سلال وقد كداا لقسدم اهلضدمية مدا يقدارب ث ثد األسد ة وكاند األسد ة بشدكل عداا م وسدطة الادعوبة،
وه ا اج إىل احلفظ والدقة والدورات مفيدة يف كال القسم اهلضمية والغدية ويف قسم اهلضمية أكثر أامية.
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د .عبد الوهاب شهال:
 احملتوى:
أعطى  8حماضرات تو ع مناصفةً ع ى اجلها ال نفس واجلها البون.
 فيمددا خيددص حماضدرات ال ددنف تندداول الدددك ور املواضدديع ال اليددة :تددذكري ابلفيزيولوجيددا الطبيعيددة جلهددا ال ددنف مددن حيددة أجدزااجلهدا واحلجددوا والسددعات ال نفسدية ،وجمموعددة مددن األمدراض ال نفسدية مثددل :نقددص األكسددجة ،الزرقدة ،النفددا الرئددود املددزمن،
الربو ،ا خنما الرئود وغريها.
 أما ابلنسبة طاضرات اجلها البدون فداعطى الددك ور مدن خالهلدا الفيزيولوجيدا الطبيعيدة ل ك يدة والقادور الك دود احلداد واملدزمنوا ضطراابت األنبوبية النوعية وكذلك تناول شرحاً مفاالً عن املثانة وتعايبها واضطراابهتا.

 احلضور:

حسب الرغبة الشفاية ،الدك ور ينوي يف اطاضرات ألهم األفكار وال تكوا موضدع سدلال ام حداين عدادةً وهدذا مدا جيدب ع دى
فرق اطاضرات أا تنوي لأ بدورها .

 الدراسة:
كان الدراسة من اطاضرات كافية ،وهو قسم سهل جداً و حي اج ل كثري من الوق .

 األسئلة:

ل دددك ور  18سدلال مناصددفة بد اجلهددا البددون وال نفسد وقددد كاند األسد ة سدده ة إىل م وسددطة الاددعوبة حيد ا دداج بعددض
األس ة إىل احلفظ وال كيز الشديد ولكن توجد أيضاً بعض األس ة الواضحة جداً ،كما يوجد بعض األس ة ال ميكدن ااجابدة
عنها من مقرر األعراض .وقد يورد الدك ور أشكال أو خمططات بسيطة و يطرح ع يها أس ة ولكن مل يرد هذا النو من األس ة
يف دورتنا .وقد كرر الدك ور حوان الد 3أس ة من دورة  2014وال كان أول دورة لأ.

د .تغريد ُّ
حمود:
 احملتوى:
تناول الدك ورة قسم الدا والسكرد واألقناد وجارات الدرق والكالسديوا والكظدر وأعط هدا ع دى  7حماضدرات 4 :ل سدكرد و3
لبقية املوضوعات
www.hakeem-sy.com
~ ~ 32

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثالثة

 احلضور:
مفيد ومم ع ملن يود الفائدة ومهم إذ أ ما الدك ورة تركز ع ى األفكار ا م حانية يف اطاضرة.

 الدراسة:
 قدد ُدرس حبثدا السددكرد والددا مددن السداليدات الد اخ ادرت الدددك ورة منهمدا جددز اً صدغرياً فقددط  مدن حبد السدكرد ،أمدداالدا فقد طالب بأ كامالً ,وبقية األحباث من اطاضرات وذلك ألا الساليدات كان تغ ب ع يها ال غة ا نك يزية.
 جتدر ااشارة كما ذكر سابقاً إىل أا غدة الكظر وجارات الدرق والكالسيوا قامد الددك ورة إبعطدائهم يف عامندا ألول مدرةأما الدا فقد بدأت إبعطا ي منذ عاا  2013والسكرد واألقناد منذ عاا  2014ولكن توسع جدداً يف حبد األقنداد يف
عامنا ع ى عك العاا املاض .

 األسئلة:
ل دددك ورة  20سددلال تو ع د  4ل دددا و 8ل سددكرد و 8لبقيددة األحبدداث وقددد ورد س دلا ا مددن خددارج اطاض درات ولكنهمددا كددا
سه جداً وواضح  ,الدورات مهمة جداً جداً يف هدذا القسدم فقدد تكدرر يف دورتندا  14سد وال مدن دورة  2014أمدا ال 6
البقية فكانو من األحباث ال أعط ها الدك ورة ألول مرة يف عامنا.

االمتحان

 كما ذكر سابقاً ،ينبغ أا تدرس كمية جيدة من املادة أثندا الفادل الدراسد لكد تادبح مدادة معددل مدن جهدة ول يسدريدراسة األعراض وال شفيص من جهة أخر .
كاا ل مادة  6أايا وناف وه كافية ملن اطم ع ع ى قسم الدك ور صبح ع ى األقل ويُفضدل أا يد م ا طدال ع دى قسدم
آخر من املادة خالل العاا كقسم الدك ورة أمل أو الدك ور عبد الوهاب.
ولكن شا ت الظروف يف عامنا أا ت اجل املادة قبل ا م حاا بساعات  ل ابح آخدر مدادة ويادبح قب هدا يدوا ونادف
فقددط! ورغددم هددذا الوقد الضدديق فقددد ُكددن العديددد مددن الطددالب مددن مراجعددة معظددم املددادة وقددد ُكددن بعضددهم مددن مراجع هددا
كام ة فال تق قوا . 
ب غ نسبة النجاح  %69مع العديد من العالمات فوق ال  ،90وأع ى عالمة  95هلا طالب واحد.
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املراجع املقرتحة
-

-

-

-

 :Textbook of Medical physiology: Guyton & Hallمفيدد يف الق بيدة ألمدراض الق دب ااقفاريدة
وختطيطات الق ب.
كل قسم ب محة خم ادرة عدن الفيزيولوجيدا الطبيعيدة ت يبددأ
 :LANGE: Pathophysiology of diseaseيبدأ ن
بشدرح األمدراض الرئيسدية األشديع هلدذا اجلهدا بطريقدة منظمدة جدداً (األسدباب ،ارليدة ،الفيزيولوجيدة املرضدية ،األعدراض )...ت
يضع أس ة ألهم النقا امل ع قة ابملرض ويف ّناية كل قسم فيأ جمموعة حا ت سريرية رائعة ويوجد ح ها يف ّناية الك اب.
لغ د د د د د د د د د د د د د د د ددأ ا د د د د د د د د د د د د د د د دداج الق ي د د د د د د د د د د د د د د د ددل م د د د د د د د د د د د د د د د ددن ال كي د د د د د د د د د د د د د د د ددز أل نا فيه د د د د د د د د د د د د د د د ددا ش د د د د د د د د د د د د د د د ددي اً م د د د د د د د د د د د د د د د ددن الا د د د د د د د د د د د د د د د ددعوبة.
ابخ ادار املرجدع رائدع وينادح ابلقدرا ة مندأ (وخاصدة اهلضدمية ،لكندأ ضدعيف ق ديالً بقسدم الق بيدة) ويعطد مقدمدة جيددة عددن
دراسة األمراض سريرايً وتوجد منأ نسفة الك ونية.
مالحظة :حيود هذا الك اب حبثاً بعنواا  infectious diseasesل جراثيم والفريوسات وهو مفيد.
 :UCV pathophysiologyك اب يعرض املع ومات بشدكل حدا ت سدريرية وصدفية مفيدد ل سديو احلفدظ بواسدطة
ال طبيق .مكوا من  3أجزا  ،وتوجد منأ نسفة الك ونية.
 :Lippincott: Essentials of pathophysiologyخي ف عن سابقأ ابألس وب وهو مفيد أيضاً.
 :ECG made easyمفيددد لفهددم ختطدديط الق ددب الكهرابئد وتغرياتددأ املرضددية ،ابل ددان مفيددد لبحد الالنظميددات يف
الق بية.
وهنددا ك ك دداب آخددر رائددع هلددذا الغددرض ا ددأ ال فسددري الس دريع ل فطدديط الق ددب الكهرابئ د ملللفددأ  ،Dale Dubinوهددو
موجود يف املك بات ابل غة العربية .مفيد جداً ،وتس طيع أا تنهيأ يف يوا أو اثن .
كالاما موجود يف املك بات والديفيدايت.
 :Color atlas of pathophysiologyيُناح اب طال ع ى صوري ،فه شام ة وم فاة ،وتساعد ع دى فهدم
آلية املرض بشكل م كامل.
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اإلحصاء الطيب احليوي
خالل املرح ة اجلامعية األوىل من رح نا الدراسية سن وقف يف أربع حمطات مرتبطة بطب األسرة وا مع:
 ااحاا احليود (السنة الثالثة – فال أول)
 الاحة العامة (السنة الثالثة – فال أول)
 الطب الوقائ (السنة اخلامسة– فال ين)
 طب األسرة ( السنة اخلامسة– فال ين)
ي عامددل قسددم طددب األسددرة وا مددع (وهددو اخ اددا حدددي ي ندداول املزيددد مددن ا ه مدداا) مددع مندداهج بعيدددة عددن املمارسددة الطبيددة
لكنهددا لادديقة هبددا يف نف د الوق د  .فه د تندداقم أايً مددن املع ومددات الطبيددة النظريددة أو املهددارات الس دريرية لكنهددا أساسددية لبنددا
الطبيب املثان (ااحاا من مواد الد USMLE step1أيضاً).
و مادتنددا – ااحاددا الطدديب – يف معظمهددا مراجعددة ل عديددد مددن املع ومددات ال د مددرت معنددا يف مقددررات ااحاددا يف املراحددل
الدراسية املف فة اباضافة إىل الق يل من املع ومات اجلديدة.
اهلدف األساس من مادة ااحاا هو ال عرف ع ى البح الع م وبنا القدرة ل عامل مع األدب الطديب  ،وقرا هتدا وفهمهدا
إحاائياً.

النظري

ي ناوب ع ى إعطا مقرر املادة كل من د .نزار أاب يد و د .عبري القدس .

د .نزار أبازيد:
 احملتوى:
مل يعط الدك ور نزار يف عامنا إ املواضيع ال الية بسبب سفري يف بداية الفال:
 -1بنية البح األص .
 -2أنوا امل غريات.
 -3اجلمهرة والعينة وطرق ا ع ياا.
 -4أنوا ال و عات ااحاائية.
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 -5ا س د ل ااحاائ الذد يشمل:
 .aاخ بار .Z
 .bاخ بار .T
 .cاخ بار .Chi square
 .dال ابط وال حوف.
و يف العاا السابق أعطى اباضافة إىل املواضيع السابقة :طرق مجع وت فيص وعرض املعطيات.
 احلضور:
 يناح أبحد أمرين خالل الفال الدراس  :إما حضور اطاضرات ،أو م ابعة املادة ودراس ها ابس مرار خالل الفال.
 وذلك ل ابط القسم النظرد إىل حد بعيد مع مهمات العم وصعوبة القياا ابملهمة األوىل والرابعدة دوا ا طدال ع دى
حم و النظرد ،و ألا الوق قبل املادة غالباً لن ي جاو اليدوم  -إا مل يكدن يومداً واحدداً كمدا يف سدن نا – وهدو وقد
غري كايف لدراسة املادة جيداً ملن مل ي ابعها خالل الفال.
 و ب مد أا نشري إىل أ ما الدك ور يشرح ع ى السبورة دوا ا ع مداد ع دى سداليدات أو مدا شدابأ ذلدك ،و أسد وب الددك ور
غري مميز فقد تشعروا خالل بعض اطاضرات أا املع ومات صعبة جداً ومبهمة إ أا م ابعة اطاضرات ال ت يها تذلل
الكثري من العقبات وتشرح اجلمل املبهمة ال ا ويها ت ك اطاضرة.
 الدراسة:
 يشري الددك ور دائمداً أ نا وجدود ك داب دراسد يفدرض ع ديهم أا أتيت  %80مدن أسد ة ا م حداا مدن الك داب و %20
الباقية من كالا الدك ور أثنا اطاضدرة ،ولكدن رغدم ذلدك فد ا الدراسدة غالبداً مدا تكدوا مدن اطاضدرات فقدط ألا الددك ور
يهمل العديد من موضوعات وتفاصيل الك اب و أتيت منها أس ة اب م حداا ،وجيدب ع دى فدرق اطاضدرات العدودة إىل
الك اب وااملاا ابلعديد من األفكار حىت وإا مل ي طرق إليها الدك ور أثنا اطاضرة.

د .عبير القدسي:
 احملتوى:
 -1ت فيص وعرض املعطيات.
 -2ااحاا احليايت والدراسات السكانية.
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 احلضور:
 كثري من الطالب حيضروا حماضرات الدك ورة عبري بسبب سهولة وبساطة املع ومات.
 إ أا أس وب الدك ورة مجيل جداً يع مد ع ى النقاش مع الطالب.
 وقددد تعطد الدددك ورة كمدا يف عامنددا حماضددرة تطالددب هبددا يف ا م حدداا عددن كيفيددة البحد عددن أحبدداث أصد ية وال عددرف
يسهل املهمة األوىل إىل حد كبري.
ع ى أجزا البح األص اب ع ماد ع ى حب ب أيدينا وهذا ما ن

 الدراسة:
طالب بدراسة ما حددتأ من الك اب.

االمتحان

 كما ذكر كاا قبل املادة يوا واحد غري كايف لدراسة املادة بكام ها إ يف حال ا طال ع يها خالل الفال.
 كاا عدد األس ة  80سلال مل ي م تو يدع األسد ة ع دى الددكاترة وفدق مدا أعطدوي خدالل العداا فقدد كداا واضدحاً أسد وب
الد دددك ور ن د دزار يف األس د د ة ال د د تناول د د حبث د د ت فد دديص وعد ددرض املعطيد ددات ،ولكد ددن كان د د األس د د ة مشد دداهبة إىل حد ددد
كبي د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددر ألس ة العاا السابق.
 قد يُسمح ابس فداا ارلة احلاسبة.
ع دى الدرغم مدن حددديثنا عدن سدهولة املدادة ومدن اسدم املدادة الددذد يدوح بدذلك ،إ أا مدادة ااحاددا تادنف دائمداً ضددمن
مواد املعدل ،ألا بعض األس ة غالباً ما ا مل أكثر من إجابة وخي ف ع ى ح ها العديد من الطالب( .النجاح يف املادة سهل
ولكن املعدل صعب نوعاً ما).
يف الددورة النظاميددة ب غد نسدبة النجدداح  %88وكاند أع دى عالمددة  92حاددل ع يهدا طالددب واحددد ومل حيادل ع ددى عالمددات
أع ى أو تساود ال سع سو س ة طالب.

املراجع املقرتحة

  :High-Yield Biostatisticsك اب  step1صغري ومفيد جداً ،جيد ل فهم وملعرفة ما هو مفيد حقاً من املادة. :Basic epidemiology -منشور ملنظمة الاحة العاملية يفيد جداً يف ماديت الاحة وااحاا .
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العملي
 كاند سددنة  2008أول سدنة خياددص فيهدا عم د ل مدادة ،سدداعة أسدبوعية يف قاعددة اتبعدة ل قسددم .كاند مهمددة العم د يفاألعواا املاضية ه القياا حب قة حب ل حايل عالمة العم (أو عالمة البح ) اباضافة م حاا يف ّناية العاا.
 إ أا األمر اخ ف يف عامنا والعاا الذد سبقنا ورمبا أصبح كذلك دوماً ،فقد ت إلغا ح قة البح لااحل مهمات م فرقةمنفا ة ،تكوا م ماشية تقريباً مع ما ي م إعطاؤي يف املدرج ،أد أّنا تطبيق عم طاضرات النظرد .يع مد العم د بشدكل
كبري ع ى مع ومات النظرد ،لذا ف ا امل ابعة أو ً أبول ذات فائدة كبرية.
 ويد م العم د ب قسديم الف دة إىل جمموعدات يد اوح عددد أفرادهدا بد  9-7طدالب .واادل ا موعدة ع دى نفد العالمدة ،لدذاف ا ال عاوا وتو يع املهاا ضرورد.
كاا هنا ك  4مهمات طي ة الفال:
 كان د املهمممة األوىل ك ابددة مراجعددة  Reviewلدراسد ٍدة جم دراةٍ مسددبقاً خت ارهددا ا موعددة مددن مواقددع طبيددة حي د نددها مشددرفوا
العم د  .حي د طُ ددب مددن الطددالب ق درا ة البح د وفهمددأ ومددن ت ك ابددة مراجعددة ونقددد هلددذا البح د  ،ي د م فيددأ اديددد عناصددر
البح  ،ت البح يف كل عنار ،وهل كاا مس وفياً لشروطأ .مثالً :هل اخ يار طريقة اخ يار العينة عشدوائية وابل دان هدل
العينة ممث ة ل جمهرة أا أّنا غري ذلك هل طريقة عرض البيا ت ه األمثل هل وضح الكاتب أامية البحد والغايدة مدن
إجرائأ  ...اخل.

 أما املهمات الثالث ال ت يها ف ع مد ع ى بيا ت ي م تو يعهدا لكدل جمموعدة ع دى حددة ،وهدذي البيدا ت هد لدراسدة جمدراة
مسبقاً ،غالباً قاا هبا الدك ور املشرف أو شار ك هبا .وقد تكوا حول مواضيع طبية حب ة أو م ع قة ابلاحة العامة .ت يُط ب
من ا موعة أا تقوا ب طبيق أحد اجلوانب النظرية ع ى هدذي البيدا ت ،فقدد طُ دب مندا مدثالً أا نقدوا ب فديص وعدرض هدذي
املعطيات ابلطريقة املناسبة،كما طُ ب منا أا نقوا ب طبيق طرق ا س د ل ااحاائ ع يها لنحال ع ى د ت معينة.
يوجد فحص عم  ،لذا فعالمة العم من  ،20مو عة ع ى املهمات ال ُكنفنا هبا خالل الفال ،تقريباً  5عالمدات لكدل
مهمة.
العمددل اجلمدداع شد مهددم وأساسد لددذا احددر ع ددى ان قددا أعضددا جمموع ددك حددىت تضدديع العالمددة ابع بددار أا كددل أعضددا
ا موعة هلم نف العالمة.
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الصّحّة العامّة
طب وف سفة وإحاا  .حي أ نّنا تُع رب وسي ة ربط البي ة
الاحة ن
ت مينز مادة ع م الوابئينات و ن
العامة ابرتباطها مبف ف الع وا من ن
دب ا مدع الدذد ا دادت أامين دأ خدالل العقدود األخدرية نظدراً ل ط ندور مفهدوا مهندة
وا مع ابلع وا الطبينة ،وهذا ما يُعم بدأ قسدم ط ن
الطب من جمرد النشفيص والعالج إىل الوقاية واس الاحة العامة.
دادة مددن أامينددة وفائدددة حقيقين د يف تطددوير البح د الع م د ل وصددول إىل منظومددات الوقايددة ومكافحددة
ومددن هنددا نددد مددا هلددذي املد ن
باحة األفراد وا مع.
األمراض وا رتقا
ن
ألول مددرة يف عدداا ()2009-2008
وقددد قُد ندررت هددذي املددادة ابل غددة األجنبينددة (اانك يزيدندة والفرنسددينة) يف ك ينددة الطددب يف دمشددق ن
وقام د ب دريسددها الدددك ورة هيدداا بشددور ابل غددة ا نك يزيددة ،والدددك ورة عب دري القدس د ابل غددة الفرنسددية .اخ ددف األمددر يف السددنوات
بشور ،د .عبدري قدسد  ،ود .ندزار أاب يدد .وتع درب مدادة
الثالث األخرية حي تن تدري
املادة كام ة ابل غة العربينة من قبل د.هياا ن
ن
الا نحة ماد ًة لرفع املعدل ،وذلك بسبب سهولة املع ومات ال ت ناوهلا.
ن
 احملتوى:
 كداا الددكاترة ينادحوا سدابقاً بك داب Basic Epidemiologyوهدو ك داب منشدور مدن قبدل منظمدة الادحة العامليدةوم وافر جما ً ع ى اان ن  .رابط الك اب:
whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
 ولكن يف سن نا قال الدك ورة هياا أب نا هذا املرجع قدا وهد تع مدد ارا بدد ً عندأ مرجعداً آخدر هدوInternational : health regulationرابط املوقع اخلا بأ:
http://www.who.int/ihr/en/
دادة م ن ندو  ،وجتددر ااشدارة إىل أندأ ا داد عددد اطاضدرات بشدكل م حدو يف سدن نا عدن السدنة املاضدية ،والسدبب يف
 حم و امل نذلك أ ما اطاضرة أصبح ساعة واحدة فقط بعد أا كان ساع يف السابق ،فال تق قوا من العدد الكبري  فاملع ومدات
إىل حد كبري ه نفسها ،ومعظم اطاضرات صغرية احلجم ^_^ ،يف عامنا كاا ال و يع ع ى الشكل ال ان:

قسممم د .هيممام ب ّشممور :ام ددد ع ددى مددد  11حماضددرة تناولد املوضددوعات ال اليددة( :تعريددف الاددحة العامددة ،ع ددم الوابئيددات،
س ددببية املد ددرض ومقد ددايي ت د دواتري ،األم د دراض السد ددارية ،ا ددرد املد ددرض ومس د د وايت الوقايد ددة ،الع د ددوا ا ج ماعيد ددة والس د د وكية،
السياسات الاحية وال فطيط الاح ).
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قسم د .عبري قدسك :تناول أمنا الدراسدات الوابئيندة (الرقابيندة ،ال ح ي يندة وال جريبيندة أبنواعهدا) وهدو قسدم صدغري ت إعطداؤي ع دى
مد  4حماضرات.
قسم د .نزار أابزيد :هو قسدم جديدد ت إعطداؤي يف سدن نا والسدنة السدابقة لندا فقدط ،حيد كداا يف السدنة السدابقة عبدارة عدن 4

حماضدرات بينمددا وصددل إىل  8حماضدرات م وسددطة احلجددم يف سددن نا ،وتناولد املوضددوعات ال اليددة( :البي ددة ،صددحة اهلدوا  ،صددحة
املا  ،املسكن الاح ومشعرات املنا الاغرد ،ال ف ص من الفضالت ،صحة الطعاا(.
 احلضور:
مفيد من عدة نو ٍاح :معرفدة مدا يركدز ع يدأ الددكاترة اطاضدروا مدن املنهداج ،وفهدم طريقدة األسد ة ا م حانيدة مدن جهدة ،وفهدم عددة
ٍ
بشكل جيد.
أمور سوف ُر بعد ذلك يف مقرر ااحاا من جهة أخر فاملقرراا م داخالا
املادة تطرق مواضيع جديدة ومفيدة هت ندم
ا اج إىل بعض ال كيز فال خت و املادة من بعض األفكار ال ا اج إىل الفهم حي أا ن
كل طبيب ممارس.
 أس د وب د .هيممام يع مددد ع ددى النقدداش والشددرح البسدديط ،دوا اخلددوض يف ال فاصدديل غددري الضددرورينة ،وه د ترنكددز ع ددى مددا يهد ندمهامددة
الطبيددب املمددارس أا يعرفددأ فيمددا ي عنددق ابلاد ن
العامددة والوابئينددات وأس د وهبا يف الشددرح مم ددع ومفيددد ،الدددك ورة تددورد رسددائل ن
دحة ن
اهلامة.
خالل سياق حماضرهتا تكوا ه حمور األس ة ا م حانينة ،كما تورد مناذج األس ة ال قد أتيت يف ا م حاا والفقرات ن
 أس وب د .عبري يع مد ع ى النقاش وأحيا ً السرد .حضور اطاضرات مفيد إىل ح نٍد ما ،وجمرد احلضور (مع الفهم) يغدين عدندراسة املادة خالل الفال.
كما أا الدك ورة تعط بعض مناذج األس ة اهلامة يف حماضراهتا.

 أس وب د .نزار يع مد ع ى سدرد املع ومدات مدع نقداش وسدلال الط ندالب أسد ة توصدل إىل املع ومدة الد يريدد شدرحها ،احلضدورممل نوعاً ما.
 الدراسة:

-

يوجد ك اب مقرر ل مادة ،فالدكتورة هيام تع مد يف إعطائها ع ى الساليدات ،لذا فالدراسة من اطاضرات.

 -الدكتورة عبري تع مد كما ق نا ع ى النقاش والدراسة أيضاً من اطاضرات.

 ابلنسبة للدكتور نزار :طالب الدك ور ابلدراسة من ك داب طدب ا مدع وأعطداي ل طدالب الدراغب ع دى شدكل م دف ،PDFاباضدافة ملدا يددذكري يف اطاضدرات مددن بعدض األمث ددة الغدري موجدودة يف الك دداب ،وقدد عم د فدرق اطاضدرات
ع ى تضم املط وب من الك اب وكالا الدك ور يف اطاضرة ضمن حماضراهتا ،فكان الدراسة منها كافية.
www.hakeem-sy.com
~ ~ 40

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثالثة

 األسئلة:

وال تغفلوا أبداً االطالع على أسئلة السنوات السابقة );

 100سلال يف عامنا:

اهلامددة
 الممدكتورة هيممام هلددا النادديب األكددرب مددن األس د ة (ح دوان  46سمملال) ،واألس د ة مجيعهددا ميكددن توقعهددا مددن الرسددائل نيهمها ام حانيناً.
والفقرات ال ترنكز ع يها اباضافة إىل أّنا تشري إىل ما ن

 أسد ة الممدكتورة عبممري ( 22سمملال) أغ بهددا سدده ة وقاب ددة ل حددل ،وهنددا ك بعددض األسد ة ال د ا دداج إىل دقددة يف الدراسددة لددذاحاولوا دراسة كل ال فاصيل .تقوا الدك ورة بعرض مناذج ألس ة يف ّناية بعض اطاضرات.
 -أس ة الدكتور نزار ( 32سلال) كان يف معظمها سه ة ومنطقينة وميكن ااجابة عنها بسهولة.

ولك جيدر ااشارة إىل أنأ يف األقساا الثالثة ورد عدد من األس ة الغري موجودة بشكل دقيق يف اطاضرات ،ومل ي فق الطالب
ع ى حل الكثري منها ./:

االمتحان

 املدة الال مة ملراجعة املادة قبل ا م حاا ه يوم أو ثالثة ،كاا قبل املادة ثالثة أايا يف عامنا وه مدةكافية ملراجع ها يف
حال ُ م ابع ها خالل العاا .ميكن حىت ملن مل ي ابع خالل العاا أا ينجح بعالمة جيدة ابلدراسة املركزة قبل ا م حاا.
 كل تعريف هو موضع لسلال يف ا م حاا ،ويُفضل ا طال ع ى املاط حات األجنبية ،مع الع م أا األس ة كمدا أسد فنا
وردت كام ة ابل غة العربية يف سن نا والسنة السابقة هلا.
كان العالمات أدىن بعض الش من امل وقع ،فقد كان أع ى عالمدة هد ( 89دوا وجدود أد عالمدة يف ال سدعينات!) كمدا
كاا هنا ك عدد جيد من العالمات يف الثمانينات .
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الفصـل الثاني
فال دراس سهل ومم ع وفيأ إمكانية أكرب ل حقيق معد ت مرتفعة إا شا هللا .

املواد و الدكاترة حسب العام الدراسي : 2014-2015

 ال ناواث لالن ير ال اا :د .عبري الكفرد ،د .آمال عساف.
 الي ح الي ة الألث  :د .حممد إايد الشط  ،د .أمين صموا ،د .لينا احلفار ،د .رائددة اخلداين ،د .ايسدر السديد ع د  ،د.
وليد الااحل.


اللاياثء الس

ا :د .يوسف بركات.

 عول الي ثعا :د .فيحا أبو ففر ،د .هتاين الع .
 آلاب ال

 :د .حس نوفل.

 الج ا ا ال ل ى :د .جهاد احلكيم ،د .جهاد عابددين ،د .كمدال الكاتدب ،د .حممدد سدعيد ف يدوا ،د .معدن العيسدم  ،د.
حممد قرو ،د .حممد يون  ،د .عمار الراع .

الطفيليات والفطور الطبية
تناوب ع ى إعطا هذي املادة يف عامنا الدك ورة عبري والدك ورة آمال وت كوا هذي املادة من أربعة أقساا (يف العاا السدابق لعامندا
أعطى مع الدك ورت د .در خري بك أيضاً):

( )2الديدان  37سلا ً
) (1األوايل  38سلا ً
( )4احلشرات  10أس ة
( )3الفطور  15سلا ً
قد تكوا املواضيع املطروحة غري حمببة إىل بعض الطالب ،إ أا طريقة عرض هذي املادة  -خالفاً لكثري من املدواد -جتعدل منهدا
مدادة مم عددة ،وس مسددوا ذلددك يف الك دداب الددذد يعددرض إحاددائيات قداا هبددا مللفددو الك دداب لكددل عامد ٍدل ممد ٍ
درض تقريبداً يف سددوراي،
وعندد حضددور اطاضدرات حيد تشداهدوا وتسددمعوا القادص السدريرية الد مددرت ع دى الدددكاترة خدالل حيدداهتم العم يدة ،و املددادة
مم عة ل غاية ملن ي ابعها و يدرسها جيداً.
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النظري
د .عبير الكفري "  60سؤا ال " :
 احملتوى:
أعط الدك ورة املواضيع ال الية:
املقدمة :وال تشمل مدخل إىل املادة ككل فيها جتميع لبعض املع ومدات الد سد مر معدك ،لدذلك ينادح بقرا هتدا بعدد ا ن هدا
من دراسة املادة.
مددن األوان  16س دلال  :دا الددربدا  ،دا املثقبيددات ،دا األك درايت البش درية ،دا املشددعرة املهب يددة ،دا اجليدداردايت ،السددوطيات
األخر ال ت طفل ع ى اانساا.
من الديداا 19سلال  :املمسودات ،اخليطيات.
الفطور واحلشرات كام ةً  15سلال ل فطور و 10ل حشرات .
قام الدك ورة حبذف بعض املواضيع من حبث الفطور واحلشرات (ادد الدك ورة اطذوف و ميكن أا خي ف ما اذفأ من عداا
رخر) ،كما أّنا مل تطالب حبفظ األرقاا.
 احلضور:

الدك ورة رائعة واحلضور مم ع ،ااول الدك ورة إضفا امل عة ع ى املادة اجلافة حي تس ع ابلقاص السريرية مع صور ل حا ت
ال مرت ع يها أثنا املمارسة العم ية ،اباضافة لعرض الفالشات ال وضيحية والفيديوهات ،مما جيعل احلضور أكثر من مفيد.

د .آمال ّ
عساف "  40سؤا ال " :
 احملتوى:
كاا هلا اط و ال ان من املادة:
من األوان  22سلال  :دا املقوسات ،ال شمانيات ،األميبات واألميبات احلرة ،والقربينات القولونية.
ومن الديداا 18سلال  :الشريطيات و املثقوابت.
 احلضور:
احلضور حسب الرغبة الشفاية ،وتعرض الدك ورة فيديوهات توضيحية وتُشري إىل النقا املهمة.
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* الدراسة:
 دراسة املادة كام ةً من الك اب ،وه كافية لإلجابة عن مجيع األس ة.لكل طفي :
 الك اب مقسم ابلشكل ال ان نال عريددف وال ددو اجلغ درايف ،شددكل العامددل املمددرض ،دورة احليدداة ،العدددو  ،األع دراض الس دريرية ،ال شددفيص احليددود ،املعاجلددة
والوقاية ،وابلنسبة ل معاجلة غالباً جيب حفظ أول دوا يف كل طفي .
 األرقدداا :ابلنسددبة ل دددك ورة عبددري والدددك ورة آمددال مل يكددن هلددا أيددة أاميددة كارقدداا جتريديددة وإمنددا كد لددة؛ مددثالً أطددول دودة وأقاددردودة ،ف ة الزر ابلفطور طوي ة أكثر من شهر ...اخل.
 -يُفضل م ابعة املادة خالل العاا ،اسباً ل اخر مقابالت اجلراحة.

االمتحان
-

-

-

-

تكوا الطفي يات عادةً أول مادة ،لكن تسبقها مقابالت عم اجلراحة.
يكف املادة كام ة  11-13يوا إا مل تكن ت ابعها أثنا العاا ،و أقل من ذلك إا كن ت ابعها.
األس ة كان م وسطة الاعوبة إىل سه ة ،أغ بها منطقية تركز نوعاً ما ع ى املع ومات األساسية و السريرية لكل طفي  ،و
دراسددة املددادة ب كيددز تضددمن لددك ااجابددة عددن مجيددع األسد ة ،و سد الحظ سالسددة األسد ة مقارندةً مددع حم ددو الك دداب الغددين
ابل فاصيل . 
أس ة د .آمال واضحة وسه ة ،وأس ة د .عبري تضمن أيضاً حا ت سريرية سه ة ومم عدة (وغالبداً مدا كاند احلدا ت ادل
بك مة مف احيدة ابلسدلال مميدزة لطفي د معد ) اباضدافة لدبعض األسد ة الد تع مدد ع دى الدربط بد الطفي يدات ،وك هدا تددور
ضمن ف ك أفكار الك اب.
أس ة الدورات مفيدة ملعرفة منط األس ة واملع ومات األساسية ال جيب ال كيز ع يها ،و مل ي كرر الكثري من أس ة الدورات
يف عامنا.

 -ب غ نسبة النجاح  %86وحال عدد كبري من الطالب ع ى عالمة فوق  ،90وب غ أع ى عالمة .100

املراجع املقرتحة
يوجد مرجع خا

ابلطفي يات ،ما ميكنك أا جتدي هو أقساا م حقة مبراجع اجلراثيم نذكر منها:
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  :Microbiology Made Ridiculously Simpleفيدأ قسدم ل طفي يدات .وهدو قسدم صدغري كمدا يف معظدممراجع األحيا الدقيقة ،لكنأ مفيد.
 LANGE’s Microbiology & Immunologyhttp://www.dpd.cdc.gov/DPDx
 :Atlas of Medical Helminthology and Protozoologyلقسدم األوان والديدداا ،وهدو أط د
موجود ع ى شكل  ،pdfماخوذة منأ بعض صور الك اب ،الدراسة منأ أوضح ابلنسبة ل ك الاور اباضافة لوجود صدور
أخر مفيدة.
:Step
 :USMLEميك د ددن ا سد د د فادة م د ددن مجي د ددع سالس د ددل 1
Step
1:
 Microbiology() Pre test …، BRS، First Aid، Case Files،Kaplan
وه ك دب تسداعد يف ت فديص وتنظديم املع ومدات اباضدافة إىل أا احلدا ت السدريرية الد اويهدا هامدة ومفيددة جدداً وقدد ت
طرح العديد منها يف القسم الع م يف حكيم.
 :Microcards -وه ك ينبات صغرية اود سو حا ت سريرية مفيدة ومم عة وقدد ت طدرح بعضدها يف حكديم أيضداً.

العملي
عم الطفي يات (كما اجلراثيم) هو من أرو املفابر ال سدنمر ع يهدا يف حياتندا اجلامعيدة وذلدك بفضدل الددكاترة املشدرف ع يدأ
ب عام هم ال بق وأس وهبم الراق وحرصهم ع ى الطالب ومراعاة ظروفهم وتفهمهم.
ع ددى غدرار عم د اجلدراثيم يت عم د الطفي يددات ابمل عددة والفائدددة ،ولكددن ابلق يددل مددن الاددعوبة مقارنددة مددع اجل دراثيم ،ويعددود ذلددك
لكثرة اطضرات وغزارة املنهاج إ أنأ بش من ا ن باي وال وفيق إبمكانك احلاول ع ى العالمة ال امة إبذنأ تعاىل .
يُعطى املقرر جب سة واحدة أسبوعياً ملدة  3ساعات (الوق الفع ل ج سة ساعة وناف تقريباً) ي م فيهدا شدرح نظدرد ل ج سدة
يف مدرج العم  ،ت ي م ال طبيق عم ياً (مشاهدة اطضرات جمهرايً) يف خمرب اجلراثيم والطفي يات.
 احملتوى:
ي ضمن عم الطفي يات مواضيع مقسمة ع ى  9ج سات ه :

اجللسة األوىل :دراسة حمضر ال طاخة والقطرة الدموية الس يمة (غري مط وبة يف ام حاا العم ).
اجللسة الثانية :املالراي واملقوسات القندية.
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اجللسة الثالثة :بعض السوطيات الدموية والنسيجية واملعوية.
اجللسة الرابعة :امل حو ت الطفي ية واهلدبيات.

اجللسة اما سة :احلب يات.

اجللسة السادسة :الشريطيات.

اجللسة السابعة :الديداا املثقوبة.
اجللسة الثا نة :الفطور.

اجللسة التاسعة :احلشرات الطبية.
(يف عامنا والعاا الذد سبقأ ت إعطا اجل س
 املذاكرة:

الثامنة وال اسعة جب سة واحدة وابل ان كاا عدد اجل سات  8بد ً من)9

املذاكرة بد  10عالمات ،حي ت ضمن ماي :
 يف األعدواا السددابقة :طُ ددب ال عددرف ع ددى  6حمضدرات (ا سدم ابلعددرو ابلالتيددين املادددر املرح ددة) اباضددافة إىل اضددريلطاخة برا رطبة ت فحاها ا ا هر حبثاً عن  4عناصر (أكياس أو بيوض).
ندد مع ند مسبقاً من قبل الدكاترة وذلك خالل -10
 أما يف عامنا :فكان املذاكرة عبارة عن إجياد  5عناصر يف حمضر برا ن 15دقيقة (مل أنخذ كيفية اضري لطاخة برا ندد ،ولذلك كان اطضدرات جداهزة ومل يط دب مندا إ إجيداد  5عناصدر فقدط
غري ^_^) ومع كل عنار ندي ع ينا أا نس دع أحد الدكاترة املشرف لرؤي أ ومن ت ال وقيدع ع يدأ لنبددأ البحد عدن عنادر
آخر.
الحظات:
 إا حمضر الربا حيود يف احلالة الطبيعية حوان  9عناصر لذلك من السهل جداً إجياد  5عناصر من أصل .9 جيددب ا ن بدداي إىل أا البحد عددن البيددوض يكددوا ع ددى تكبددري  x10واألكيدداس ع ددى تكبددري  ،x40ولددذلك فاألسددهل البحدعن البيوض وإجياد أكرب عدد ممكن منها ت ا ن قال ل بح عن األكياس نظراً لاعوبة إجيادها مقارنة مع البيوض.
 يط ب يف املذاكرة ك ابة اسم العنار ابلعرو والالتيين.ددد ع دى مدد  3ج سدات
 جتر املذاكرة بعدد اجل سدة اخلامسدة أو السادسدة عداد ًة ،ويد م تددريبنا ع دى فحدص حمضدر الدربا الن نقبل املذاكرة.
 و من اجلدير ابلذكر أنأ كاا هنا ك الكثري من العالمات ال امة وشبأ ال امة.www.hakeem-sy.com
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 أشارت إحد املشرفات ح مال ط ب اضري عينة الربا الندد من الطالب لعامكم هذا. ت تزويد املفرب مبجاهر جديدة مم ا ة مما سيجعل مهم كم أسهل وأم ع . االمتحان:
ا م حاا لأ  20عالمة ،و ي ضمن جمرد ال عرف.
سابقاً:
كاا عدد اطضرات  20حمضر ( 18منهم تعرف ع ى ا هر و 2عبارة عن النماذج املوضوعة يف األواين الزجاجية) .ويط ب يف
كل حمضر ك ابدة اسدم الطفي د ابلعدرو والالتيدين وماددر اطضدر واملرح دة الد يكدوا فيهدا الطفي د (مل يط دب ااجابدة عدن سدلال
نظرد).
أما يف عامنا:
حمضر خت ف ب حمضرات جمهرية مثبن ة وعينات ضمن الفورمول.
كاا ا م حاا عبارة عن  14ن
الوق لكل حمضر 1 :دقيقة أو دقيقة و 15نية.
حمضر :ا سم العرو ,ا سم الالتيين ,املرح ة ,املادر.
املع ومات األساسية املط وبة من كل ن
حمضر نايب كل منها ربع عالمة مثل (املضيف امل وسدط ,العامدل الناقدل ,الطدور املعددد ,طريقدة
اباضافة إىل سلال نظرد لكل ن
العدو  ,اسم املرض الذد يسببأ الطفي ).
جا عدد اطضرات من كل اجل سات مبا ب ناسب معها ومل يكن هنا ك تركيز ع ى ج سة معينة.مل يكدن هنالدك فد ات اسد احة بد اطضدرات ولكدن كداا الوقد املعطدى لك ندل حمضدر كافيداً ل عدرف ع دى الطفي د وك ابدة مجيددعاملع ومات املط وبة وأخذ قسط من الراحة كذلك .
كما ذكر جيب اغ ناا هذا العم ل حاديل عالمدة اتمدة أو شدبأ اتمدة لسدهول أ وروع دأ ،حيد
عامنا ومث هم يف العاا الذد سبقنا (كونوا منهم .)
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التّشريح املرضيّ العام
ال شريح املرض هو ص ة الوصل بد الع دوا األساسدية واملدواد السدريرية ،وقدد يظنهدا الدبعض كالنسدج مدع بعدض األمدراض املف فدة
الد تطدرأ ع يهددا ،لكددن هددذا ال وصدديف لددي دقيقداً ُامداً ،فمددادة ال شدريح املرضد  ،وخنددص ابلددذكر العدداا منددأ الددذد سندرسددأ هددذا
توضح وتشدرح اهليكدل اخل دود النسديج
الفال سه ة ومم عة جتمع وتراجع فيها خم ف املع ومات ال توجد ب يديك كما أّنا ن
ل عديد من األمراض.

النظري

أ .د .محمد إياد الشطي (وزير الصحة سابقاا):
 احملتوى:
 8حماضرات 5 ،منها عن ا ل هاب وآلياتأ ،وه م ابطة األفكار ،اباضافة إىل حماضرة مراجعة شام ة .وحماضدرة عدن ا ل هداب
املددزمن وال مدديم وال ندددب كان د مددن نادديب الدددك ور موسددى م حددم الددذد مل يعددط هددذا العدداا .اباضددافة إىل حماضددرة عددن اخلددالاي
اجلذعية ،أعطي ل مرة األوىل يف اتريو ك ية الطب البشرد 
 احلضور:
طريقددة الدددك ور رائعددة ومميددزة يع مددد ع ددى الشددرح ع ددى ال ددوح مددع توضدديح األفكددار الغامضددة ،وال اكيددد ع ددى املهددم منهددا .مددن أرو
تفوهتا .كما يقوا الدك ور ب فيص اطاضرات اخلمد األوىل يف حماضدرة مراجعدة مدع
اطاضرات ال ميكن أا اضرها فحاول أ ن
العديد من الاور ال وضيحية الرائعة.
وحلسن احلظ فهو أول األقساا ال ي م إعطاؤها ،مما يشجعك ع ى الدخول يف عامل ال شريح املرض . 
 الدراسة:
مددن اطاضدرات ،ومددن املعددروف عددن د .الشددط أنددأ ع ددى اطددال ٍ مسد مر ع ددى أحدددث املسد جدات يف الطددب لددذلك ف نددأ حيد ندث
حماض دراتأ سددنوايً وابس د مرار ويقددارا ب د اطاض درات كددل سددنة ويلكددد ع ددى عدددا اق نددا حماض درات السددنوات السددابقة هلددذا السددبب
(إبمكانك اق ناؤها شر حضور ك املس مر اضافة كل جديد قد يكوا موضع سلال).
م وسطة الاعوبة ،ولكن ملن حضر فسيشعر أبّنا سه ة ،فالدراسة تع مد ع ى أمرين ،الفهم وال كيز ع ى أ ا املواد واجلزي ات،
وإا دراسة اطاضرات أو ً أبول س ساعد ك كثرياً ع ى امل ابعة مع الدك ور ،وهذا سيجعل احلفظ أمكن والفائدة عظمى.
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 األسئلة:
لددأ  24سدلا ً تع مددد ع ددى الفهددم وحفددظ بعددض األمددور األساسددية وهد سدده ة وواضددحة ،وان بددأ إىل سدلال الدددك ور عددن تفاصدديل
صغرية قد تبدو يف نظر ك غري مهمة ولكن الدك ور غالباً ما يركز ع يها أثنا اطاضرات ويف أس أ يف ا م حاا.
تفيد الدورات يف ال عرف ع ى أس وب الدك ور ،فهو ي بع غالباً نف النمط ،وكثرياً ما يسال عن نف األفكار.

د.أيمن ُّ
صمون:
 احملتوى:
أعطددى  6حماض درات عددن األوراا ،وهددذي اطاض درات رغددم أّنددا م ابطددة األفكددار ،لكددن ليس د مجيعهددا بددنف املس د و والاددعوبة،
فاطاض درات األوىل ت حدددث عددن تسددمية األوراا ،وُييددز الس د يم منهددا عددن اخلبي د  ،وصددفات األوراا اخلبيثددة وهددذي املواضدديع ك هددا
تع مد ع ى الفهم ،وه بسيطة وواضدحة ،وهلدا ناديب جيدد مدن األسد ة يب دل النادف تقريبداً ،ت أتيت ت مدة اطاضدرات ل حددث
عن السرطا ت ع ى املس و اجليين ،والابغ  ،ومسببات السرطا ت ،وه أصعب ق يالً وت ط ب احلفظ ،وهلا الناف امل بق
من األس ة.
 احلضور:
 ل وه ددة األوىل قددد يبدددو موضددو األوراا أثنددا حضددور اطاضددرة صددعباً ومعقددداً ،ولكنددأ سددي ب خطددا هددذي الفكددرة أثنددا ق درا ة
اطاضرة بفهم وُهل ،وهدذا يعدين أا موضدو األوراا بسديط ،ولكدن يف هدذي املرح دة مدن دراسد نا لدي مط دوابً مندا إ فهدم
األفكار العامة األساسية دوا ال فاصيل ،كما يقول الدك ور.
 احلضور مفيد ل س طيع فهم أفكدار اطاضدرة مدن خدالل شدرح الددك ور ،فهدذا سيس ندهل ع يدك الدراسدة كثدرياً ،لكدن خنفديكم
أّنا ا اج ل كيز ك تضيع يف سيل املاط حات وا خ اارات امل عددة وال تزخر هبا هذي اطاضرات ،ولذلك سيكوا
من املفيد لك أا تقرأ كل حماضرة قبل أا اضر ال ت يها ،والدك ور م عاوا يف ااجابة عن أس ك .من اجلدير ابلذكر أنأ
ت إعطا هذا القسم يف ّناية الفال ع ى الرغم من أامي أ.
 الدراسة:
من اطاضرات ،والدك ور يلكد ع ى هذي الفكرة و حيب اخلروج عن األفكار ال يعرضها ،وي زا بذلك يف أس أ.
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حماضرات الدك ور ماخوذة من مرجع  ،Robbinsاملرجع األفضل يف ع م األمراض (ال شريح املرض ) ،وهدذا يعدين أندأ ميكندك
الرجو إليأ ل وضيح أد فكرة قد ت ب ع يك.
اطاضد درات ال ددثالث األوىل س دده ة ،وال ددثالث ال د ت يه ددا م وس ددطة الا ددعوبة ،ودائم داً ال ددزا ابلفه ددم ال دددقيق ،وال كي ددز ع ددى النق ددا
األساسية.
 األسئلة:
لأ  19سلا ً تع مد ع ى الفهم واحلفظ معاً ،تراوح ب السه ة وامل وسطة ،ع يك أا تركز ع ى اخلطو العريضة يف اطاضرة،
وع يك ا ه ماا ابلافات املميزة لألوراا اخلبيثة والسد يمة ،والادفات املميدزة لكدل مدن السداركومات والكارسدينومات ،وا ه مداا
ابجلينات الد يدذكرها الددك ور أثندا اطاضدرة والد تكدوا معروضدةً يف جدداول ،وكدذلك ابلفريوسدات املسدببة ل سدرطا ت ،فك هدا
موضع سلال.
قددد أتيت بعددض األس د ة ع ددى شددكل حالددة س دريرية ،لكددن ترتبددك ،فاملع ومددات ال د يف الس دلال ليس د دائم داً ضددرورية لإلجابددة،
ولكنها أحيا ً تكوا مهمة ل وجيهك إىل ااجابة الاحيحة ،وه واضحة وسه ة.
قد يكرر الدك ور عدد أبس بأ من أس ة الدورات (يف عامنا مل يفعل) ،ولكن الدورات مهمة ملعرفة منط الدك ور فهو غالبداً مدا
يع مد نف النمط.

ّ
الحفار:
أ .د .لينا
 احملتوى:
هلا  6حماضرات (الطرائق يف ال شريح املرض  ،ا ضطراابت الدموية احلركية ،الدا النشواين ،أمراض وأوراا الطفولة).
أعط الدك ورة حماضرة الدا النشواين يف سن نا ع ى الرغم مدن أّندا حدذف ها يف السدنوات السدابقة وذلدك ألامي هدا وظهدور املدرض
جمدداً بشكل كبري يف بالد .
 احلضور:
الدك ورة هلا أس وب جيد ،وه ااول دائماً وضع األمث ة ضمن قالب سدريرد ل قريدب الفكدرة وتوضديحها ،وكدذلك تدذكر بعدض
القاص من ممارس ها العم ية ،وهذا ما يساعد ك ع ى الفهم واحلفظ.

 الدراسة:
 من اطاضرات .
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 والدك ورة تلكد ع ى أّندا تطالدب بسداليداهتا فقدط وهد ختدرج عنهدا يف ا م حداا ،ولكدن بعدض اجلمدل يف السداليدات قدد
تكددوا خم اددرة بعددض الشد ومربكددة ل فهددم أحيددا ً ،ويف عامنددا قامد فددرق اطاضدرات بشددمل سدداليدات الدددك ورة مددع بعددض
ال وضيحات هلذي اجلمل وقد كان كافية لالم حاا.
 ا ضطراابت الدموية واحلركية سه ة جداً ولكن ميكن القول أا كل فقرة فيها ه ذات أامية.
 أوراا وأم دراض الطفولددة ،ليس د صددعبة مددن الناحيددة الع ميددة ،ولكنهددا ا دداج إىل احلفددظ امل د قن واملقارنددة بينهددا ل جنددب اخل ددط،
عموماً إا أبر األفكار ه املهمة.
 األسئلة:
هلا  18سلا ً واضحاً  ،وجدير ابلذكر أا الدك ورة هت م ابملاط حات األجنبية ،وهنا ك بعض األس ة الكالسيكية ال غالبداً مدا
أتيت يف ا م حاا وه  :السلال عن الع قة واخلثرة ،املاط حات األجنبية ألندوا الندزوف مدن حيد املكداا ،اخلزعدة ا مددة ،وال د
 ،FNAوال شددفيص ال فريقد ألوراا اخلددالاي املددورة الزرقددا  ،وهد تشددري إىل أاميددة هددذي الفقدرات ضددمن اطاضددرة  .الدددورات
ليس ذات أامية كبرية ،لكن ميكن ا س فادة منها خ بار الدراسة.

د .رائدة الخاني:
 احملتوى:
هلا  5حماضرات (األذية اخل وية ،األمراض اان انية)؛ سه ة لكنها حباجة إىل تركيز ودقة.
 احلضور:
تقوا الدك ورة إبعطا كمية ق ي ة نسبياً من املع ومات خالل اطاضدرة ،ألّندا ُضد أغ دب الوقد بطدرح بعدض األسد ة ل مناقشدة
وإعطا األمث ة املوضحة ،مما جيعل اطاضرة س سة ومرحية أثنا احلضور.
 الدراسة:
مددن اطاضدرات وهد كافيددة ،وحماضدرات الدددك ورة مدداخوذة مددن مرجددع  Robbinsلددذا ميكنددك الرجددو إليددأ ل وضدديح أد فكددرة قددد
ت ب ع يك.
دراسة هذا القسم س سة جداً ،ولكن جيب ال كيز اجليد والفهم ،ويُناح اب س فادة من املفططات ال وضيحية ال تشرح ع يها
الدك ورة أثنا اطاضرة ،ألّنا تساعد ع ى تثبي األفكار.
www.hakeem-sy.com
~ ~ 51

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثالثة

 األسئلة:
هلا  15سلا ً ،واألس ة م وسطة الاعوبة ،لكن بعضها كاا دقيقداً ومربكداً وحي داج إىل حفدظ دقيدق ،ووردت بعدض األسد ة الد
ا اج بعض الربط ب املع ومات .الدورات مفيدة ألّنا قد ت كرر ،وألا الدك ورة ت بع النمط ذاتأ تقريباً.

د .ياسر السيد علي:
 احملتوى:
 4حماضرات عن ا ضطراابت املورثية والبي ية (بنوعيها الفيزايئية والكيميائية).
 احلضور:
يع مد الدك ور ع ى قرا ة الساليدات كما ه .
 الدراسة:
يطالددب الدددك ور ابلدراسددة مددن الك دداب ،ولكددن أس د أ ختددرج عددن السدداليدات عدداد ًة ال د ا ددود معظددم مع ومددات الك دداب،
والسدداليدات اددود األفكددار بطريقددة مرتبددة ومرحيددة خالفداً ل ك دداب ،كمددا أنددأ قددد يعدددل ع يهددا بد عدداا وآخددر ،ومهمددة فددرق ك ابددة
اطاضرات ه العناية بشمل هذا يف اطاضرات.
موضددو ا ضددطراابت املورثيددة ،أسددهل مددن موضددو ا ضددطراابت البي يددة ،ألا األخددري أوسددع وأكددرب ويشددمل مع ومددات جديدددة،
والكثري من األمراض واألعراض امل نوعة ،خالفاً لألول الذد يكوا لد الطالب عاد ًة مع ومات جيدة عنأ.
 األسئلة:

لأ 12سلا ً ،تع مد ع ى البام ،ولكنها سه ة نوعاً ما؛ ف ذا حفظ مع ومات اطاضرة فسد جيب عنهدا بكدل سدهولة  .قدد
ت كرر بعض أس ة الدورات مع تغيري اخليارات ،وه مفيدة ملعرفة األفكار اهلامة.

د .وليد الصالح:
 احملتوى:
 4حماضرات :أول حماضرة وناف كاا يعطيها الدك ور سابقاً وه عن ال اكمات داخل اخلالاي وا ضطراابت ا س قالبية.
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أمددا اطاض دراتا وناددف اطاضددرة الباقيددة فه د جديدددة وكدداا بعضددها مددن نادديب الدددك ور موسددى م حددم سددابقاً وبعضددها ارخددر
(اطاضرة األخرية وه عن أمراض املناعة) جديد ك ياً عن السن السابقة.
 احلضور:
يقوا الدك ور بقرا ة الساليدات فقط.

 الدراسة:
 اطاض درات الددثالث األوىل ل دددك ور موجددودة يف الك دداب ،ويفضددل يف حددال ُند ك ابددة حماض درات إضددافة مددا ورد يف الك دداب
كددامالً حددىت الددذد مل يعددط فقددد أتيت منددأ بع دض األس د ة (ابس د ثنا ال فادديالت املوجددودة يف الك دداب عددن ال دددرا وال ولبيددات
والساركوئيد وال أشار الدك ور إىل أنأ يطالب هبا).
 أمددا اطاضددرة الرابعددة ل دددك ور (وموضددوعها أمدراض املناعددة) فهد غددري موجددودة يف الك دداب وقددد طالددب الدددك ور بدراسد ها مددن
السدداليدات وهد طوي ددة وصددعبة بعددض الشد ولكددن أسد ة الدددك ور عددن هددذي اطاضددرة كاند عددن النقددا الرئيسددية فيهددا ومل
يدخل كثرياً يف ال فاصيل .
 القسم م وسط الاعوبة بشكل عاا ولكنأ حي اج ل دقدة واحلفدظ واملقارندة بد ا ضدطراابت ،وبدذلك تادبح األسد ة مضدمونة
إبذا هللا .
 األسئلة:
لأ  12سلال وبشكل عاا عند قرا ة قسمأ ومراجع أ ميكن حدل معظدم أسد أ .الددورات مفيددة فهدو عدادةً مدا يكدرر بعضداً منهدا
(يف عامنا مل يفعل).
يف عامنا ركز الدك ور ع ى ا ل هاب احلبيبوم وأمراض املناعة أكثر من ا ضطراابت ا س قالبية حي كان معظم أس أ عدن
اطاضرت الثالثة والرابعة.

االمتحان
أعطيد املددادة يف عامندا سد ة أايا وهد كافيددة اّندا املددادة شدريطة دراسدة أقسدداا كبدرية منهددا خدالل الفاددل .يُنادح بدايدةً بدراسددة
أقساا الدكاترة الشط وصموا واخلاين ألّنا األكرب واألهم من ب غريها ت ي ابع ابلبقية ،و يُناح حبذف قسم كامل يف حال
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ضيق الوق بل أجزا معيندة مدن أقسداا معيندة .األسد ة قاب دة ل حدل عمومداً ،وال حددد األكدرب هدو إّندا املدادة بكام هدا يف الفد ة
اطددة.
ب غد نسددبة النجدداح يف عامنددا  % 80وكاند أع ددى عالمددة  98هلددا  3طددالب وقددد حاددل حدوان  30طالددب ع ددى عالمددات
تفوق ال. 90

املراجع املقرتحة

-

-

 :Robbins Pathologic Basis of Diseaseاألكدرب واألمشدل واألكثدر شدعبية ،ميكدن العدودة إليدأ ل وضديح
األفكار الغامضة .أس وبأ س ومم ع كما أا أقساا بعض الدكاترة م مجدة حرفيداً عندأ ،وهدم يعم دوا ارا ع دى ترمج دأ كدامالً
إىل العربية.
 :Color Atlas of Pathology Riede / Wernerحي دود ع دى صدور رائعدة عيانيدة وجمهريدة ت فدوق ع دى ال د
د.Robbins
 :Color Atlas of Anatomical Pathologyمرجدع م كامدل جيمدع املدادة الغنيدة مدع الادور العيانيدة وا هريدة
الرائعة.
) : USMLE, Step 1 Pathology (BRS, Kaplan, Case Files, Pre testوه كمدا ق ندا سدابقاً
سالسل ت فيص وتنظيم ل مع ومات اباضافة إىل أّنا تزخر ابحلا ت السريرية املم عة واملفيدة بنف الوق .

العملي
عم د ال شدريح املرضد بسدديط ومم ددع يبدددو يف البدايددة معقددداً ق دديالً ،ولكددن مددع ت ددان اجل سددات تشددعر بسددهول أ وإمكانيددة اادديل
عالمة عالية فيأ .وهو ج سة كل أسبو يف خمرب ال شريح املرض يف الطابق األول من مبم العمدادة (خالفداً لبداق السدنوات الد
كان تعطى ج سة العم األوىل فيها يف خمابر ال شريح املرض يف املشايف).
 خمطط اجللسة:
اطضرات ل طالب يف القاعة ت ين قل الطالب إىل املفرب.
 يقوا الدك ور املسلول عن الف ة بشرح ن
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 لكل طالب جمهر خا بأ طي ة الفال حي يكوا لكل طاولة (وال اود من  6-3جماهر) ع بة حمضرات خاصدة هبدا،
يفضددل أا يقدوا كدل طالدب برؤيددة كافدة حمضدرات املفدرب ،بُغيددة
يد م تبدادل اطضدرات بد الطددالب يف الطاولدة الواحددة ،ولكدن ن
اس يعاب اطضرات بشكل أفضل ،وجدير ابلذكر أنأ يف حال كاا عدد الطالب كبرياً فقد ي شار ك طالباا جمهر واحد.
 الحظمة :يُنادح ابل حضدري املسددبق ل ج سدة وا طدال ع دى صددورها ،ألا ذلدك يسداعد ع دى تركيددز املع ومدات ومعرفدة نقددا
العالا ا هرية خالل اجل سات.

 احملتوى:
مقسمة ع ى  8ج سات ،اباضافة إىل ج س مراجعة.
 ي ضمن عم ال شريح املرض مواضيع ن
 اجل سات ه :
 )1مدددخل إىل ع ددم ال ش دريح املرض د وه د ج سددة نظريددة مل تلخددذ العدداا املاض د ( ،ت ضددمن اجل سددة تعريف داً ابل ش دريح املرض د

وأامي ددأ وخطدوات ال شددفيص وأندوا العينددات) .تع ددرب هددذي اجل سددة ها ممة للغايممة يف حددال وجددود سدلال نظددرد يف املددذاكرة أو
ا م حاا ،لكن يف سن نا مل يكن هنا ك أس ة نظرية يف املذاكرة و يف ا م حاا.
 )2ا ل هاب.
 )3فر ال نسج ،احللول ،ال اجع الشحم .
 )4ا ل هاابت النوعية احلبيبومية (ال درا ،الساركوئيد ،الكيسة املائية).
 )5النفرات ،وتكن األوعية الدموية.
 )6ا ح شا  ،الضمور ،اخلثرة.
 )7ا ندخا ت
 )8األوراا احلميدة واخلبيثة والنقائل.
 ي م ختايص ج س مراجعة؛ األوىل قبل املدذاكرة والثانيدة قبدل ا م حداا ،وهلمدا أاميدة كبدرية يف تثبيد اطضدرات يف الد نذاكرة،
وال د مكن مددن العم د بشددكل كبددري ،ويُناددح مبراجعددة كافددة اجل سددات السددابقة قبددل كددل مددن ج س د املراجعددة ل حاددول ع ددى
الفائدة املرجوة.
 املذاكرة:
 أتيت بعد  4أو  5ج سات عادة ،لكن يف سن نا أت املذاكرة بعد اجل سة السابعة ،وهلا  10عالمات مقسمة كال ان:
اطضرات أيضاً.
 يف األعواا السابقة كاا هنا ك سلال نظرد ع يأ عالم اا ،وكاا هنا ك رسم لبعض نwww.hakeem-sy.com
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 أما يف سن نا فقد كان  4حمضرات ،لكل منها عالم اا وناف ،ويُط ب مننا ماي :اطضر (أد ذكر :ال شفيص العضو).
 ال عرف ع ى ن
اطضر.
 اباضافة إىل شرح بسيط عن حم وايت ن
 تع رب املذاكرة سه ة جداً ،وابامكاا احلاول ع ى العالمة ال امة بق يل من ال كيز إبذا هللا 
 يد م إعطدداؤ ك ع بددة اددود  4سدداليدات مرقنمددة مددن  1إىل  ،4وع يددك أا تضددع السدداليد ع ددى ا هددر ت تقددوا ابلبحد فيددأ
اطضر ،وكاا الوق املفاص ل مذاكرة حوان ناف ساعة تقريباً.
ملعرفة ن
 االمتحان:
حمضر عالم اا.
 لأ  20عالمة ،واملط وب ال عرف ع ى  10حمضرات فقط دوا رسم ،ولكل ن
السدداحة كمددا نريددد واخ يددار العدسددة املناسددبة ال د
 السدداليدات يف سددن نا كان د موضددوعة عددى ا هددر ،وكدداا إبمكاننددا اريددك ن
السابقة حي كان الساحة ا هرية مثب ة ع ى منطقة معينة وموضوعة ع ى عدسة معينة).
نريدها( .ع ى خالف السنوات ن

حمضر من عاا رخر حسب مبدأ ا م حاا) لذلك كثرة
 لكل حمضر اب م حاا حوان دقيقة (خي ف الوق املفاص لكل ن
ُرنك واج هاد ك خالل الفال سيساعد ك ع ى معرفة ااجابة بنظرة واحدة فقط!
اطضرات سده ة وإبمكاندك ال عدرف ع يهدا مدن النظدرة األوىل ،ولكدن
 يع رب ا م حاا سهالً نوعاً ما ،حي أتيت تقريباً أغ ب ن
عرف ع يها.
هنا ك ما يقارب  2-1منها قد تكوا صعبة ق يالً وا اج إىل تركيز جيد ل ن

 ع يك أثنا الفال فحص اطضرات جيداً وذلك جبميع التكبريات املمكنة ،وال عرف ع ى أهدم ميدزات اطضدرات ع دى كدل
ال كبريات ،وبذلك ميكنك ال عرف ع ى أد حمضر مهما كاا تكبريي يف حال ت تثبي الساحة ا هرية .
 كان أغ ب العالمات فوق ال د  26وكاا هنا ك الكثري من العالمات ال امة ال حال ع يها عدد جيد من الطالب.

 مالحظات عامة:
 إ نا ل شددكل اخلددارج ل سدداليدات دوراً يف ال عددرف ع ددى اطض درات أثنددا املددذاكرة فقددط ،وكمثددال ع يددأ حمضددر الزائدددة الدوديددة
فبمجرد رؤية  3دوائر بساليد واحد ي م اجلزا أبنأ ائدة ،ولكن أناح اب ع ماد ع ى هذي الطريقة ،فه قد تساعد يف
اطضر من
ال مييز وتوجهنا ق يالً ،لكن يبقى ال شفيص األكيد هو رؤية اطضر وا ن باي إىل صفاتأ املميزة عرب ا هر ،وُييز ن
اخلارج ينفع يف ا م حداا ،حيد تكدوا السداليدات مغطدا ًة بالصدق أبديض ال دوا لكد يكدوا اع مداد الطدالب يف ال مييدز
ع ى ما يشاهدونأ ابلنظر عرب ا هر.
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 جيب ال اكيد ع دى تسدمية اطضدرات حيد يُط دب (ال شفيص العضدو)  ،ولكدل منهمدا جدز مدن العالمدة فدال تنسدوا مكداا
النسيج (أد العضو) ،مثالً (كيسة مائية يف الطحال ،تراجع شحم يف ال يموس ،حلول مالبيك يف ابطن عنق الرحم).
السابقة طالب الدكاترة مبج ىب خالل العاا ،ومل يُاحح بنهاية الفال ،ويف سن نا مل نطالب مبج ىب .
 يف السنوات ن

الكيمياء السر ير ية
مر وسيمر معندا مسد قبالً أساسدأ ومف داح
الكيميا السريرية نقا صغرية جداً ،لك من الدك ور يوسف بركات ادا أبا أد مرض ن
فهمأ هو الكيميا السريرية.
من أكثر املواد املم عة واهلامة لفهم السريرايت يف السنوات املقب ة .قد يبدو ا سم ل وه ة األوىل مرعباً بعض الش إ أا املادة
ليس كذلك ،كما أا نسبة أبس هبا من املع ومات قد مرت معنا سابقاً ،وه من املواد ال لي هلا عم .
يف سددن نا والسددنة ال د سددبق ها انفددرد إبعطائهددا د .يوسددف بركددات ،حي د كدداا املرجددع األوحددد لدراس د ها ك دداب الكيميددا احليويددة
درس ألول مرة عاا  2014-2013وهو من أتليف د .يوسف بركات.
والسريرية الاادر يف العاا  2013والذد ن
بشكل عاا كان املادة يف سن نا من املواد م وسطة الاعوبة والكثافة ،وإليكم ال فاصيل:

أ .د .يوسف بركات:
 احملتوى:
تنوع املوضوعات املطروحة فيها ا العناوين ال الية:
أعطى الدك ور  7أحباث من الك اب ،ن
 البح األول :الكيميا احليوية السريرية وا خ بارات الكيميائية احليوية.
 البح الثاين :بروتينات البال ما.
 البح السادس :اخ بارات وظائف الك ية وا يل البول.

 البح السابع :األمراض الق بية الوعائية واس قالب الشحميات.

 البح الثامن :اخ بارات وظائف الكبد.

 البح احلادد عشر :اضطراابت اس قالب احلديد والبورفريينات.
 البح الثال عشر :الدا السكرد ونقص سكر الدا.
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األحباث بسديطة ومم عدة بشدكل عداا ،وفيهدا بعدض ال كدرار ملع ومدات عم د الكيميدا احليويدة يف السدنة الثانيدة وقدد طالبندا الددك ور
مراراً ابلعودة إىل ت ك املع ومات يف نوطة العم  .كما قاا الدك ور حبذف بعض األقسداا مدن األحبداث السدابقة وهدو م دزا ُامداً
مبا يعط يف أس أ ا م حانية .وكاا ينود إعطا البح الثاين عشر إ أا الوق مل يسعفأ.
 احلضور:
 مفيددد جددداً جددداً ،ويُناددح بعدددا تفوي د أيددة حماضددرة ،واحلضددور يسدداعد ك بفهددم مددا يقددل عددن  %80مددن املقددرر ،كمددا أا
ل حضددور دوراً هام داً جددداً يف ااجابددة عددن أس د ة الدددك ور ا م حانيددة الدقيقددة ،فاملع ومددات ال د يددذكرها الدددك ور يف حماض دراتأ
خالل الفال لن تنساها ،وس فيد ك يف ااجابة ع ى أس ة ا م حاا واحلاول ع ى عالمة عالية  .كما أا الدك ور يطرح
أمث ة كثرية ،بعضها غري موجود ابلك اب ،بطريقدة تفاع يدة وقدد يط دب مدنكم البحد عدن إجاابهتدا وحي مدل أا تكدوا موضدع
سلال ام حاين.
 يعط د ال دددك ور حماض درتأ بطريق ددة تفاع ي ددة تع م ددد النق دداش ،ويشددرح أبس د وبأ املميددز الددذد ميك ددن قرا ت ددأ يف الس دداليدات أو
اطاضرات .
 الدددك ور يوسددف يركددز خددالل حماضدرتأ ع ددى أفكددار يت بقسددم كبددري منهددا يف ا م حدداا لددذلك إا اسد طع تسددجيل اطاضددرة
و اعهددا فيمددا بعددد ،فددذلك سدديفيد ك كث درياً لالم حدداا ،ول دددك ور جمموعددة ع ددى موقددع فيسددبو ك ا هددا & Medical
 Clinical Biochemistryنناحكم اب نضماا إليها ،ي ديح فيهدا الددك ور ا دال ألد سدلال أو نقداش كيميدائ خيطدر
يف ابلكد ددم ،كمد ددا يقد ددوا الد دددك ور أحيد ددا ً بطد ددرح بعد ددض األس د د ة ويف د د ح جمد ددا ً ل نقد دداش فيهد ددا ،جتد دددوّنا ع د ددى ال د درابط ال د ددان:
/https://www.facebook.com/groups/206948352678186
 الدراسة:
 يف عامنا كان الدراسة من ك اب الكيميا احليوية والسريرية الذد مل يكن م وفراً من قبل .أس وب الك اب أس وب مرجعد
وس وهو حبد ذاتأ مرجع مهم ل كيميا احليوية والسريرية م وفر ب أيديكم ابل غة العربية.
 كاا الدك ور يف العاا الفائ يقوا برفع ساليداتأ ع ى موقع الك ية ،نظراً لعدا توافر الك اب حينها ،واحلاول ع يهدا يسدري
وه م ونة ومفيدة ل حضري اطاضرة إا أردت ،لكنها م ي ة ابألس ة ولذلك بد من مادر م مم هلا.
 تفيددد هددذي السدداليدات يف تددذكر اطاضددرة كمددا ع هددا مددن الدددك ور ،لكددن تنسدديقها غددري مدريح .كمددا أّنددا م ي ددة ابألسد ة ال د
ت حدا ك.
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 كما قام بعض فرق اطاضرات إبدراج مالحق ت ضمن ااجابة عن بعض األسد ة الد نوقشد خدالل اطاضدرات وال نويدأ
ل مالحظات املهمة ،وميكنكم ا س فادة من أرشيف اطاضرات ل عاا السدابق ،وهد سده ة واداول فدرق اطاضدرات املف فدة
حماكاة أس وب الدك ور وااجابة ع ى أس ة ساليداتأ حىت ت ك ال مل ُجيب ع يها يف املدرج.
( أتكد دائماً أا أسد ة السداليدات وت دك الد يطرحهدا الددك ور ل نقداش يف املددرج ُد ااجابدة ع يهدا يف اطاضدرة أو أجدب
ع يها بنفسك عن طريق البح  ،فه مهمة وموضع ألس ة عديدة).
 تع رب دراسة هذي املادة سه ة ،و سينما إا كن حضرت اطاضرة.

 األسئلة:
 مبا أا الدك ور يوسف أعطى املادة كام ة فقد كاا لأ  100سلال ،لكن عدد األسد ة فع يداً كداا  88سدلا ً وبقيدة األسد ة
ه أعد جواب السلال السابق من ابب املراعاة ل طالب حسب رأد الددك ور ،و قدد اق ضدى ال نويدأ إىل أا الددك ور ميدنح
قدراً أكرب من الدرجات هلذي األس ة نظراً ألامي ها ،و من خالهلدا يعطدى الطالدب فرصدة ااجابدة إبجداب خم ف د يف حدال
الشددك ابجلدواب املناسددب .وأسد ة الدددك ور تع مددد ع ددى الفهددم الدددقيق ،معظمهددا ُحيددل بسددرعة وبعضددها حي دداج ل فهددم العمي دق.
كرر حوان ال 30سلال من السنوات السابقة.
وفيها الكثري من أس ة ال وصيل ،كما أا الدك ور ًّ
 انتبممه إىل فكممرة ها ممة جممداً :د .بركددات يع مددد يف أسد أ ع ددى مبدددأ (ُدندم السدلال) يعددين ع يددك أا خت ددار إجابددة واحدددة تد نمم
السدلال ،وهددذا يعددين أنددأ ع يددك اخ يددار ااجابددة الاددحيحة إ يف حددال ذكددر السدلال ك مددة (مددا عدددا) فع يددك اخ يددار ااجابددة
اخلاط ة وهذي الفكرة هامة جداً والكثري مدن الطدالب خسدروا عالمدات كثدرية جله هدم هدذي املع ومدة .لكدن تق قدوا فاألسد ة
دائماً واضحة وبعيدة عن الغموض ُاماً.
 للدكتور منط مميز بورع األسئلة ،و الواج االطالع على أسئلة الدورات ملعرفة منط أسئلة الدكتور وعدم التفماجل
هبا يف اال تحان.

االمتحان
أمددا الدراسددة لالم حدداا ،فقددد طالددب الدددك ور ابلك دداب فقددط  -ع مداً أا عدددداً ق دديال مددن األسد ة كدداا مددن شددرح الدددك ور خددالل
اطاضرة والذد عمدت فرق ك ابة اطاضرات إىل إدراجأ يف م حقات مس ق ة ،وه فهمية حب ة و تس غرق وق اً كبدرياً .نقدول
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ا اج احلفدظ ،بدل نقدول ينفدع معهدا احلفدظ فقدط ،سد ح اج إىل فهدم  %80مدن املدادة ع دى األقدل كد تادل إىل ا م حداا
وأن مراتح ،ومن املهم الفهم اجليد ل مفططات الشجرية ال يعرضها الدك ور ول جداول ال يطالب هبا.
ُخاددص ل مددادة قبددل ا م حدداا  4أايا وه د كافيددة لدراسددة املددادة إا ُ د م ابع هددا أثنددا العدداا الدراس د  ،أمددا إذا مل ت د م امل ابعددة
فسوف جتد نفسك أماا أحباث م ي ٍة إبشارات ا س فهاا واألفكار الغامضة لذا يناح حبضور النظرد ع ى األقل.
كان نسبة النجاح يف الدورة النظامية  ،%76وب غ أع ى عالمة  99حا ها طالب ،وكاا هنا ك الكثري من العالمات فوق
.90
ويف سددابقة مددن نوعهددا قدداا الدددك ور يف عدداا  2014-2013برفددع أس د ة ا م حدداا بعددد تقدددمينا ل مددادة ع ددى جمموع ددأ ع ددىالفيسبو ك ت قاا برفع إجاابت معظم األس ة عقب صدور الن ائج .
أمددا يف عامنددا فقددد أعطددا الدددك ور جمددا ً لالس فسددار عددن األس د ة بعددد ا م حدداا ع ددى جمموع ددأ ،وق داا حبددذف س دلال بعددد أااش كى عدد من الطالب ع ى اح مال وجود إجاب لأ.

املراجع املقرتحة
املرجع األساس هو الك اب.
ولكددن إا أحببد ا سد زادة والنيددل مددن كددل مع ومددة ميكنددك ا طددال ع ددى املرجددع الددذد يع مددد ع يددأ الدددك ور يوسددف كثدرياً ،بددل
و يت أبسد ة مندأ يف ا م حداا يددعى ” “Clinical Biochemistry Lecture Notesواملرجدع موجدود وم دوافر
ابلنف د د د د د د د د د د د ددق ابلنس د د د د د د د د د د د ددفة املا د د د د د د د د د د د د ندورة ،كم د د د د د د د د د د د ددا ميكن د د د د د د د د د د د ددك امي د د د د د د د د د د د ددأ الك ونيد د د د د د د د د د د د داً م د د د د د د د د د د د ددن الد د د د د د د د د د د د درابط ال د د د د د د د د د د د ددان:
http://www.mediafire.com/download/zadxw076eyyq7u5/Clinical+Biochemistry+L
ecture+Notes+9Ed+by+Simon+W.+Walker+%28Oct+14%2C+2013%29.pdf

ويفضددل ا طددال ع يهددا ألّنددا أيضداً مواضددع أسد ة
وسدديفيد ك كثدرياً .كمددا أنددأ حيددود ع ددى  4-3حددا ت سدريرية بعددد كددل حبد  ،ن
ام ح دداا ،وق ددد ق دداا فري ددق القس ددم الع مد د يف حك دديم إبدراج ج ددز م ددن ه ددذي احل ددا ت يف مناقش دداتأ ،وميك ددنكم ا ط ددال ع يه ددا
وا س فادة منها.
نايحة أخرية  تفوتوا حضور حماضرات الدك ور وال فاعل معأ فه فرصة لن ت كرر .
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آداب الطــب
بعيداً عن املواد الطبية أتيت مادة آداب الطب لنفوض معها يف رحاب أخالقيات مزاولة املهنة وال عامل مع املرضى يف املس قبل.
مدعم ددة ابلكث ددري م ددن األمث ددة الس دريرية ،واملس ددائل األخالقي ددة الد د
مهم ددة م ددن الناحي ددة العم ي ددة وخاص دةً أّن ددا ن
و ش ددك أبا امل ددادة ن
س اادف نأايً منا يف ممارس أ يوماً ما ،وابل ان سد ف ح لدك آفاقداً جديددة يف ال فكدري ،وتبادر ك أبمدور ومسدائل سدوف ت عدرض هلدا
يف املس قبل أثنا أدا واجبك يف رعاية املرضى.
وه د ختددوض يف العديددد مددن املواضدديع ال د لددد كد ٍدل مننددا فضددول ل عد ندرف ع ددى تفاصددي ها مثددل مواضدديع :نقددل األعضددا  ،املددوت
الدماغ  ،أخالقيات البح الع م ...
ول مادة جانب قانوين يعرف من خاللأ كل طبيب ما لأ من حقوق وما ع يدأ مدن واجبدات ،وخيادص ل مدادة سداع اا أسدبوعياً،
وقد أعطى هذي املادة كام ةً يف عامنا الدك ور حس نوفل:

أ .د .حسين نوفل (رئيس قسم الطب الشرعي):
 احملتوى:
كاا ل دك ور يف عامنا  23حماضرة تناول مواضيع خم فة منها:
النظ درايت األخالقيددة (وه د مددن أصددعب اطاض درات) ،املفدداهيم األساسددية يف األخددالق الطبيددة ،السددر الطدديب ،املوافقددة املس د نرية،واجبدات الطبيدب ،ااجهدداض ،طدب اجلينددات احلددي  ،نقددل األعضدا و راع هدا ،املددوت الددماغ  ،واملددوت الدرحيم ،واألخالقيددات
امل عنقة بطب ال كاثر وال ناسل ،األخالقيات امل عنقة ابلعناية املشددة.
اباضافة ملوضو قدانوين وهدو (املسد د د د ددلولية الط د د د د د ددبية) وهدذا القسدم مدن املدادة يرنكدز ع دى القدوان وال شدريعات واألنظمدة امل عنقدةمبهندة الطدب والد يد م اتباعهدا يف سدوراي .حيد يبحد يف املسدلولينات (املسدلولية املدنيدة واجلزائيدة) الد تقدع ع دى عداتق الطبيددب
أثنا مزاول أ ملهنة الطب ،وأهم القوان ال ت ع ق مبهنة الطب يف سوراي لذلك هو خي و من الاعوبة.
وأضيف هلا يف عامنا موضو (أخالقيات البح الع م ) الذد كاا من نايب الدك ورة هياا بشور فيما سبق وهو يركز ع ىضرورة توافر جلنة أخالقيات تراقب عمل الباحث .
الحظم م م م م م ممة :خالل الفال ذكر الدك ور أبنأ مط وب منا  5مواضيع قانونية إضافية ه مراسيم وتشدريعات ت ع دق مبزاولدة املهندة
(مثل املرسوا ال شريع رقدم  12والقدانوا رقدم 31وغريهدا )...وذكدر أبندأ بد ند لكدل طبيدب أا يط دع ع دى القدوان الد سد نظم
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ممارس أ ل مهندة يف سدوراي وقداا الددك ور برفعهدا ع دى موقدع الك يدة و نظدراً لكدرب حجمهدا فقدد حاولندا سدلالأ عددة مدرات عدن كوّندا
مط وبة لالم حاا أا ومل جيب جواابً شافياً واضطرر لدراس ها ،ومل ت أبد سلال منها يف ا م حاا 

 احلضور:
يع مددد أس د وب الدددك ور ع ددى النقدداش واحلدوار يف طددرح القضددااي األخالقيددة ،ويقددوا بطددرح أمث ددة مسد قاة مددن احليدداة العم يددة ،ويق درأ
دب ع يهددا بددبعض الشددرح وال وضدديح واألمث ددة ،ويناددح ب حضددري املوضددو الددذد سدديعطيأ الدددك ور قبددل دخددول
السدداليدات ويُع نقد ُ
اطاضرة ،وذلك ك تكوا قادراً ع ى املناقشة وطرح األس ة.
 األسئلة:
ل دك ور  100سلا ً ،يغ ب ع يهدا الددورات عداد ًة وأسد أ يف معظمهدا سده ة يسد طيع ااجابدة ع يهدا كدل مدن لديدأ حد سد يم
حىت ولو مل يكن قد اط ع ع ى مع وماهتا من قبل ،وبعضها حي اج قرا ة مركدزة لإلجابدة ع يدأ ،والق يدل منهدا حي داج ل بادم؛ وأسد ة
الدددك ور ت كددز بشددكل شددبأ كامددل ع ددى مددا ورد يف السدداليدات الد يقدرأ منهددا يف اطاضددرة والد يرفعهددا عددادةً ع ددى موقددع الك يددة،
ملوضوع املسلولية الطبية وأخالقيات البح الع م نايب وافر من أس ة ا م حاا ي جاو الد  20سلال.

االمتحان
اددص ل مددادة ثالثددة أايا وناددف قبددل ا م حدداا ،وتع ددرب هددذي املدددة كافيددة لدراسددة املددادة وبشددكل عدداا مددن يسد طيع إّنددا حبد
ُخ ن
النظرايت األخالقية (ذو النظرة الف سفية) خالل العاا فسيكوا إبمكانأ بكل سدهولة أا ينهد ت مدة املدادة خدالل فد ة ا م حداا
وأا حيال ع ى العالمة العالية فيها (مادة مع ندل ابم يا )
ب غ نسبة النجاح  %98يف عامنا وكان أع ى عالمة  97وقد حال حوان الد  60طالب ع ى عالمات جتاو ت ال سع .

املراجع املقرتحة
وسع ،فهنا ك:
لي هنا ك حاجة ل مراجع يف هذي املادة  ،فاملقرر كاف لالطال ع ى األفكار الواردة فيأ ولكن ملن ن
يود ال ن
 A Practical Approach To Ethical Decisions.،Clinical Ethics 6th edition . Step 1 Clinical Ethics،USMLEwww.hakeem-sy.com
~ ~ 62

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة الثالثة

املناعة
مادة مجي ة تع مد ع ى الفهم ابلدرجة األوىل ،فيها تكرار لكثري من املع ومات السابقة وشرح لغوامض ارليات املناعية وتطبيقاهتا
كال حس د و ر األعضددا وأع دوا املناعددة واألم دراض املناعيددة الذاتيددة وال د ه د مددن أم ددع املوضددوعات يف املناعددة خاص دةً والطددب
عامةً ،فه تبح يف مجيع القضااي ال ظ غامضةً يف أذهاننا وتشبع فضولنا حول هذي الوظيفة احليوية احلساسة .ع مداً أنندا
لن نعود لدراسة املناعة يف السنوات القادمة هبذا الشكل املفال ،لذلك جيب أا ُأل خزين ك الع مية بقدر جيد من املع ومدات
املناعية يف هذا الفال.
ُخياص ل مادة حماضراتا أسبوعياً مددة كدل منهمدا سداعة واحددة ،و تعطد معظدم املدادة د .فيحدا أبدو ففدر فيمدا تعطد د.هتداين
الع ما يزيد عن ثالث حماضرات عن املناعيات الدموية.

د .فيحاء أبو فخر:
 احملتوى:
أعط الدك ورة يف عامنا املواضيع ال الية:
 مقدمة عامة عدن املناعدة :ميكدن مدن خالهلدا ال عدرف ع دى املنظومدة املناعيدة ووظيف هدا ،نقدا ضدعفها ،وطدة عدن مكو هتدا
من خالاي وأعضا ووسائط خ طية.
 املناعة امل اص ة :وتضمن ابل فايل :مكو هتا ،املس قبالت املرتبطة هبا وآلية عم ها ،احلدثية ا ل هابية ،وامل ممة.
 املس ضدات وال عرف ع ى أنواعها.

 معقد ال وافق النسيج األعظم .
 األضداد ومس قبالت اخلالاي ال ائية وا ن قال من خالهلما ل حدي عن املناعة اخل طية واملناعة امل واسطة ابخلالاي.
 حماضرة جديدة عن آلية تنو مس قبالت اخلالاي ال ائية والبائية (مل نطالب هبا يف ا م حاا).
 ال حمل املناع وأمراض املناعة الذاتية.
 فر احلساسية.

 األعوا املناعية.

 اغ اس األعضا .
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 واملناعة ضد األوراا والعوامل اخلمجية.
 احلضور:
ع ى الرغم من أس وب الدك ورة اباعطا بسرعة كبرية منذ بداية الفال ،إ أا احلضور يكوا مفيداً يف البدايدة ،وت نداقص هدذي
الفائدة تدرجيياً مع مرور الفال وخاوصاً يف حال  :األوىل ه عدا م ابعة املادة ودراس ها خالل الفال ،والثانية فه إعطا
الدك ورة عدة مواضيع خالل اطاضرة الواحدة مع اق اب ّناية الفال ،فيح اج احلضور تركيزاً عالياً وفهماً دقيقاً س عياب الكم
املعطى من املع ومات.
الحظة :تعدرض الددك ورة خدالل اطاضدرة سداليدات ابل غدة اانك يزيدة مداخوذة مدن مراجدع ومادادر عديددة ،فمدن املمكدن ورود
اخ الفات ببعض املع ومات ب اطاضرات وحىت ضمن اطاضرة الواحدة إ أا الدك ورة تركز ع يها ام حانياً.
وغالباً ما ترفض الدك ورة إعطا الساليدات وتشري إىل أا البح عدن املع ومدة يرسدفها يف األذهداا بشدكل أفضدل مدن إعطائهدا
جاهزة ع ى ٍ
طبق من ذهب( .وقد توفرت ساليدات الق يل مدن اطاضدرات الد حادل ع يهدا مدالؤ يف دفعدة  2016ومل يطدرأ
ع يها تعديالت يف عامنا).
 الدراسة:
من اطاضرات (ما مل ين أ العمدل ع دى الك داب بنسدف أ اجلديددة) والد تشدمل كدالا الددك ورة يف املددرج وسداليداهتا وأتد أغ دب
األس ة من هذي اطاضرات.
تع مددد الدراسددة ع ددى فهددم ارليددات بشددكل رئددي  ،وحفددظ لددبعض ال سددميات والعوامددل واملهددم مددن السددي وكينات وال د  CDsوالد
س كرر معكم كثرياً خالل اطاضرات وتابح من البديهيات شي اً فشي اً.
يفضل م ابعة املادة خالل الفال قدر اامكاا ألا الكثري من الطالب يهم وّنا ل فاهتم ملواد أخر  ،وجيدوا أنفسهم مرغم
ع ى دراسة عدد من اطاضرات تضمن هلم ال فع ولكن ارمهم من معدل عان يسهل احلاول ع يأ ببذل جهد م وسط.
يناح حبذف أية حماضدرة ل ددك ورة فيحدا أبدو ففدر ألا لكدل حماضدرة ناديباً جيدداً مدن األسد ة ،ومل تركدز الددك ورة يف أسد ها
ع ى حماضرات أكثر من غريها حي ُ مالحظة بعض الدمج يف األس ة ب اطاضرات لكن يع رب تو يعها عاد ً تقريباً.
 األسئلة:
ل دك ورة فيحا  90سلا ً ،أت أبس وب واضح يط ب ااجابة الاحيحة أو اخلاط ة ،واود ع ى عدد من أس ة الوصل وقد
ترد صورة بسيطة لنال هلا مسمياهتا.
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اع مدت األس ة ع ى الفهم بشكل رئيس  ،وكان يف معظمها م وسطة املس و مع وجود عدد ق يل من األس ة ت ط ب تركيزاً
عميقاً ،والق يل أيضاً من األس ة ال مل ترد إجاابهتا يف اطاضرات وتط ب البح يف املراجع أو العودة إىل الك داب ( .ختدافوا
غالباً هذي األس ة مكررة من السنوات السابقة )
أس ة السنوات السابقة هامة بشكل كبري فال تغف وا عنها.

د .تهاني العلي:
 احملتوى:
أعط الدك ورة  3حماضرات عن املناعة الدموية.
 احلضور:
ير البعض أا احلضور مفيد امكانية املناقشة والسلال عن أية فكرة ،إ أا أغ ب وق اطاضرة يكوا قرا ة ل ساليدات فقط
غري.
 الدراسة:
من اطاضرات .وااجابة عن أس ها ا اج إىل ال كيز والدقة ونايب جيد من احلفظ.
 األسئلة:
هلا  10أس ة م وسطة ركزت فيها ع ى ا خ بارات ونقل الدا واألس العامة ل زمر الدموية وأليالت كل منها.
وهنا أيضاً أس ة السنوات السابقة مهمة ل عرف من خالهلا ع ى ما تركز ع يأ الدك ورة يف أس ها.

االمتحان
يف عامنا كاا قبل املناعة  5أايا وناف ،تع رب هذي الفد ة كافيدة ملدن أراد النجداح ابملدادة فقدط ومل يطن دع ع دى املقدرر ّنائيداً خدالل
الفال ،حي جيب ع يك أا تكوا قد درس جز اً جيداً من املادة خالل الفال ل حاول ع ى عالمة عالية جداً.
ب غ نسبة النجاح يف الدورة النظامية  %92وكان العالمات إمجا ً جيدة جدداً حيد حادل عددد أبس بدأ مدن الطدالب
ع ى درجات فوق الد 90و ب غ أع ى عالمة  99و هلا حوان مخسة طالب.

املراجع املقرتحة
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 :David-Male's Immunology -ويع رب من أفضدل مراجدع املناعدة عمومداً ول ددك ورة فيحدا خاصدةً حيد

قام بعرض معظم املفططات والاور واجلداول منأ ،وحيود شرحاً وافياً مجيالً ملعظم األفكار( ،اخليار األول ملن ي زمدأ
مرجعاً ل مناعة).

 :Janeway's Immunology -من املراجع املع ربة واجليدة أيضاً يف ع م املناعة وملللفأ اب طويل وصي ذائع

يف املناعة وتع مد ع يأ الدك ورة أيضاً يف بعض اطاضرات.

(يعد كتاب  The immune systemنسخة خمتصرة عنه)

:Basic

Immunology
 OR Cellular and Molecular immunologyيبدددأ ابملناعددة مددن نقطددة الاددفر ،ويع مددد أسد وبأ ع ددى ال كدرار .لددذلك يناددح بددأ قبددل قدرا ة املددادة مددن اطاضدرات ،ولددي بعدددها!
وميكن دراسة خمططاتدأ فقدط ابل نداغم مدع دراسدة اطاضدرات ألّندا أكثدر مدا مييدزي ،ولكدن إمجدا ً ،املع ومدات املوجدودة ابملقدرر سدوا
ابلك اب أو اطاضرات كافية س يعاب املادة جيداً.
  :Kuby Immunologyمرجع شامل جلميع املواضيع املناعية يبدأ من األساسيات وين ه مبواضيع ا غ اس وأعوااملناعة .اع مدت ع يأ د .فيحا أبو ففر يف شرح بعض املواضيع.
املرجع رائع باوري وشرحأ وتركيزي يف كدل موضدو ع دى الناحيدة السدريرية بشدكل مسد قل .كمدا يوجدد يف ّنايدة كدل حبد م فدص
ل بح وجمموعة من األس ة ال خت رب فهمك وتركز ع ى أهم ما ذكر يف البح  ،وهنا ك بعض مواقع الن املفيدة عن املناعة.

اجلراحة الصغرى
بد ند لكدل طبيدب عداا

من أهم املواد العم ية يف حياة كل طبيب ،فه تس ط الضدو ع دى ااجدرا ات اجلراحيدة وااسدعافية الد
أا ي قنها (وضع قثطرة مثانية ،قثطرة وريدية ،بزل قطين ،أنوا اخليو اجلراحية.)...
وتُعد من أم ع املواد وأكثرها سالسةً خاصةً ملن ي ابعها خالل الفال .
مل يُ بنع يف عامندا مدا كداا ُم بعداً يف األعدواا السدابقة حيد كداا حضدور نظدرد هدذي املدادة إلزاميداً ،أمدا يف السدنوات الثالثدة األخدرية
ف م مراعاة األوضا وت إعطا اطاضرات النظرية كباق املواد يف مدرج السنة الثالثة ،ومل يكن احلضور إلزامياً.
غريات تطدال منهداج اجلراحدة الادغر سدنوايً ،ويف عامندا أشدرف
يطرأ على كادر اجلراحة ّ
تغريات دورية ك عام ،وكذلك ف ا ال ن
ع ى إعطا املادة  8دكاترة كما العاا السابق.
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تق قوا من عدد اطاضرات الكبري ،ألا املادة من أسهل املواد يف الفا  ،فضالً عن مراجع ها أثنا ال حضري ملقاب ة العم .


النظري

ّ
(المنسق العام للمادة في سنتنا):
د .جهاد الحكيم
 احملتوى:
قاا الدك ور إبعطا  6حماضرات:
فحص الثدد وأمراض الثدد ،ال نبيب املعدد ،بزل احلخ ،احلقن العض ية ،احلقن الوريدية.
 احلضور:
منسددق وم س سددل ،وهممفا
فيممد جممداً ،فالدددك ور ي م ددع بطريقددة شددرح مميددزة ،حيد يقددوا بعددرض املع ومددات باددورة مرتبددة وبشددكل ن

يساعد جداً يف الدراسة للمقابلة واال تحان على حد سوا .
كمددا يقددوا بعددرض العديددد مددن الفيددديوهات ال وضدديحية الد تسدداهم يف ترسدديو ااجدرا اجلراحد يف ذهددن الطالددب ،إضددافةً لعدرض
ٍ
عدد من األس ة اخلارجية وال اع ربهدا الددك ور اخ بداراً ملع ومدات الطدالب (وقدد أجداب عنهدا ّنايدةً خدارج أوقدات اطاضدرات ومل
ترد يف ا م حاا).
 الدراسة:
اطاضرات مم عة جداً ابس ثنا اطاضرة الثانية (آفات الثدد) ال قد جتدها مم ة ق يالً أثنا دراس ها ،لكن ابق اطاضرات سده ة
ومم عة خاصةً ملن حضرها يف املدرج.
 األسئلة:

كدداا ل دددك ور  11س دلا ً معظمهددا سددهل ،وجددا بقاددة س دريرية واحدددة تناول د إحددد آفددات الثدددد واضددحة املعددامل وه د
موندرو  ،و خت و أس ة الدك ور من تكرار بعض أس ة الدورات ال تكوا من ضمن ما يركز ع يأ خالل الفال.

د .مح ّمد سعيد فليون:
 احملتوى:
قاا الدك ور إبعطا  4حماضرات تناول  :ال طهري وال عقيم اجلراح  ،فحص البطن ،احلقن الشرجية.
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 احلضور:
حضمور احملارممرة فيم سد و سم ّ ،حيد يعطيهددا الدددك ور أبسد وب ُمن ممددق مسد وحى مدن ال غددة العربيددة الفادحى ماددحوبةً بقاددص
وأمثال وعرب غاي ها ربط املع ومات ببعضها وتثبي ها يف األذهاا.
 الدراسة:
أسهل أقساا املادة ،ومل خترج األس ة عن حم و اطاضرات.
 األسئلة:
املوجأ ،ومعظم الطالب جتاو وا أس ة هذا القسم بكل سهولة.
لأ  13سلا ً من النو السهل جداً و ن

الدورات فيدة جداً .

د .جهاد عابدين:
 احملتوى:
أعطى الدك ور  4حماضرات تناول فحص املريض العايب ،بزل الدسائل الدماغ الشدوك  ،ال نداذرات العادبية ،فحدص املدريض
املسبوت ،فحص املريض م عدد الرضوض .ويع رب هذا القسم أقرب ل باطنة منأ ل جراحة (ابس ثنا موضو بزل السائل الدماغ
الشوك ) لكنها أساسية يف املس قبل.
 احلضور:
ممتع و فيد ،يعرض فيها الدك ور مقاطع من بعض عم ياتأ اجلراحية وي ف ها بعض القادص اجلانبيدة الد جتعدل اطاضدرة س سدة
ومم عة.
 الدراسة:
من اطاضرات .قسم الدك ور لي ابلادعب وإمندا أغ بدأ مع ومدات سدابقة وم نفادة ألغ دب مدا مدرر ع يدأ مدن مع ومدات عادبية
خالل سنوات دراس نا الثالث.
كما أا النسب ااحاائية مهمة ام حانياً وخاصةً يف حماضرة الرضوض فال تغف ها.

 األسئلة:
عمددد إعددادة بعددض أس د ة الدددورات
لددأ 14س دلا ً ،واألس د ة مددن النمددوذج السددهل إىل امل وسددط وكدداا الدددك ور قددد ند ندوي إىل أنددأ ي ن
لش

بل ألامية هذي املع ومة أو ت ك يف مسريتنا الطبية.
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د .كمال الكاتب:
 احملتوى:
أعطى الدك ور  5حماضرات:
الفحص السريرد ل ادر ،مقدمة تشرحيية وفيزيولوجية ،بزل اجلنب وال امور وتفجري الادر وتفجري املناف.
 احلضور:
فيد جداً ،خاصةً أا الدك ور مس عد لإلجابة عن أد سلال ،اباضافة هلدو الددك ور يف عدرض املع ومدات دوا ااسدرا فيهدا،
ويسهل الدراسة فيما بعد.
وعرض مقاطع فيديو ابل زامن مع الشرح ،كل ذلك جيعل اطاضرة مم عة ن

 الدراسة:
من اطاضرات كافية ووافية .كما أا الدك ور يقوا إبدراج ساليداتأ ع ى شكل م فات  PDFع ى موقدع الك يدة وع دى DVD
يف املكاتب اخلاصة بفرق ك ابة اطاضرات.
هذا وإا دراسة القسم من اطاضرات سه ة جداً ملن حضر النظرد وج سة العم اخلاصة جبراحة الادر.
 األسئلة:

ل دك ور  12سلا ً ،م وسطة املس و  ،تضمن العديد من األس ة ال ا اج ل دقة وال كيز الكبري قبل ااجابة ع يها.

د .معن العيسمي:
 احملتوى:
قاا الدك ور إبعطدا  4حماضدرات تناولد كدالً مدن أندوا اجلدروح وتددبريها ،اخليدو والقطدب اجلراحيدة ،الطعدوا والشدرائح اجل ديدة،
الندابت ،واحلروق (ابخ اا ٍر شديد يف سن نا).
 احلضور:
فيد و ساعد على الدراسة .حي يقوا الدك ور بعرض قاص شينقة عن جتاربأ يف املشايف الربيطانية وال تساعد ع ى ترسيو

املع ومات ،كما يتمتع الدكتور مبيزة خاصة جداً هك اعتماد الشر ابللغة االنكليزبمة ،حيد يع مدد هدذي الطريقدة يف الشدرح
وال كرار كثرياً ،عدا عن أا ساليداتأ ابانك يزية.
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 الدراسة:
حماض درات اجلددروح والطعددوا سدده ة ومم عددة ،أمددا حماض درات احلددروق فه د ا دداج ل كيددز واحلفددظ خاص دةً يف فقددرة كيفيددة ال عامددل مددع
املريض اطروق (ع ماً أا الدك ور مل يشرح هذا املوضو بشكل و ٍ
اف يف عامنا ،ومل يسالنا عنأ).

 األسئلة:
كاا لأ يف عامنا  14سلا ً ،م وسطة املس و خت و من بعض األس ة املربكة ل طالب ،ويركدز فيهدا ع دى املع ومدات الد ركدز
ع يها يف اطاضرات ،ومل ت أبد سلال من حماضرة احلروق يف األعواا الثالث األخرية!

ّ
محمد قربي:
د.
 احملتوى:
أعطى الدك ور  3حماضرات تناول :
فحص العنق وآفاتأ وفحص الدرق وآفاهتا ،أنوا اخلزعات ،العالمات احليوية.
 احلضور:
جيددب ع يددك ال كيددز يف إلقددا اطاضددرة فقددط دوا الك ابددة مددع الدددك ور أو حددىت ال اددوير حيد كدداا الدددك ور سدريعاً جددداً يف إلقددا
اطاضرة ،ومن املمكن أا تشعر أا هذي املواضيع عالقة هلا ابجلراحة الاغر أصالً ،لذلك فقد جتد احلضور ممالً أحيا ً.
 الدراسة:

م احملار مرات ،وا ددود ع ددى الكثددري مددن املع ومددات ال د كنددا قددد مددرر ع يهددا يف مقددررات سددابقة (كاضددطراابت الغدددة الدرقيددة
والعالمات احليوية) ،و تنسوا أا تركزوا ع ى قسم آفات العنق فهو يُع ند من أصعب أقساا الدك ور.
 األسئلة:

لأ  11سلا ً دقيقاً ،كان مربكة ق يالً ،ويفضل ا طال ع ى أس ة دورات هذا القسم ملعرفة أس وب الدك ور وبعدض األسد ة
الغريبة!

د .محمد يونس:
 احملتوى:
أعطى الدك ور  3حماضرات ت ناول :بزل ال امور ،خز الرغامى ،تدبري املريض النا ف وأس نقل الدا.
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 احلضور:
مفيد ورائع .
 الدراسة:
من اطاضرات.
 األسئلة:
لأ  11سلا ً من النمط السهل إىل امل وسط.

دّ .
عمار الراعي:
 احملتوى:
ضدغط
وننوي إىل أا هذا القسم كاا فيما مضى يُعطدى يف  3حماضدرات ،لكدن لضديق الوقد ُ
قاا الدك ور إبعطا حماضرة واحدة ،ن
ليابح يف حماضرة واحدة تضمن املواضيع ال الية:
فحص األعضا ال ناس ية الظاهرة ،القثاطر البولية ،وبزل املثانة.
 احلضور:
يُعطد الدددك ور حماضدرتأ يف جددو تفداع مميددز ويشدار ك الطددالب يف طدرح األسد ة وااجابدة ع يهددا ،كمدا يعددرض العديدد مددن الاددور
ال وضيحية ال تساهم يف ترسيو املع ومة وتوضيح األفكار.
 الدراسة:
من اطاضرات.
 األسئلة:
لأ  14سلا ً ،طوي ة ،تقوا ع ى مبدأ اطاكمة العق يدة واخ يدار الادح واألصدح ،و يت الددك ور ابلعديدد مدن األسد ة ع دى شدكل
مسائل سريرية مفيدة ودقيقة وخاصةً يف موضو القثاطر واس طباابهتا واس عما هتا.

االمتحان
املادة سهلة ابملقارنة مع غريها من املواد ،و ا اج أثنا العاا الدراس إ إىل ق يل من امل ابعة.
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أضددف إىل ذلددك ج سددات العم د الد تكددوا عبددارة عددن تطبيددق املهددارات الد ت شددرحها يف اطاضدرات النظريددة ،وفددوق كددل هددذا
س د كوا مضددطراً لدراسددة بعددض األقسدداا النظريددة (كاقسدداا د .جهدداد احلكدديم ود .كمددال الكاتددب ود .معددن العيسددم ) ملقددابالت
العم قبل بد ام حا ت النظرد.
كد د د د دداا ل مد د د د ددادة  6أايا تس د د د د د طيع فيهد د د د ددا دراسد د د د ددة بعد د د د ددض األقسد د د د دداا ومراجعد د د د ددة غريهد د د د ددا واحلاد د د د ددول ع د د د ددى عالمد د د د ددة عاليد د د د ددة.
ت  ك املادة ملا قبل ا م حاا ألا الوق قد يدركك و تس طيع دراس ها بشكل م قن ،ويف الواقع ف ا أغ ب الط بدة ي قددموا
م حاّنا و يلج وّنا نظراً ألّنم قد قاموا بدراس ها من أجل املقابالت.
كان الن ائج جيدة ملعظم الطالب يف عامنا ،فكان نسبة النجاح %97 :وأع ى عالمة  96وحال عددد كبدري مدن الطدالب
ع ى عالمة فوق الد.80

املراجع املقرتحة
  :Clinical Skill for OSCEمن أهم مراجع اجلراحة الاغر املع مدة عاملياً والضرورية ل جاو ام حدا ت القبدوللالخ اا يف الكثري من الدول األجنبية.
  :Essential Clinical Proceduresناح بأ الدك ور جهاد احلكيم وحيود شروحاً مفا ة اجدرا ات اجلراحدةالاغر .
  :Surgical Recallوهددو مرجددع س سد فدمأ يف السددنوات القادمددة ،لكنددأ حيددود قسددماً عددن اجلراحددة الاددغر ميكنددكا طال ع يأ.
  :Up To Dateميكنك من خاللأ ال اكد من بعض املع ومات اطددة وذلك ابلبح عنها.كما ميكنك مشاهدة بعض ااجرا ات يف املوقعwww.medicalvideos.us/surgeries :

العملي

ج سة واحدة أسبوعياً ،يف خمرب املهارات السريرية يف بنا املدرجات.
حي ت تقسيم الدفعة إىل ف ات ،ف اا يومياً ،ثالث ساعات لك دا الف د  ،ويد م احلضدور بشدكل مجداع لكدل ف دة مدن الف د
يفضدل الشدرح اجلمدداع
ابل دو ع دى خمدربد املهدارات ،والشدرح ع ددى الوسدائل املط وبدة خي دف حسدب الدددكاترة املشدرف فبعضدهم ن
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لكددل ج سددة ت يف ّنايددة اجل سددة ي د م ال قسدديم إىل جمموعددات ل طبيددق ع ددى الدددمى ،وبعضددهم يفضددل الشددرح وال طبيددق مع داً لكددل
جمموعة من الطالب ع ى حدة.
 احملتوى:
كاا عم اجلراحة عبارة عن  8ج سات تن ه إبجرا مقابالت ل طالب يف ّناية الفال ،وكان اجل سات يف عامندا مقسدمة
كال ان:
 )1التعقيم ،لب الردا اجلراحك ،لب الكفوف ،احلق الشرجية – د .حممد سعيد فليون:
ي م فيها تع م مهارة لدب الكفدوف املعقمدة ولدب الدردا اجلراحد اباضدافة إىل تع دم كيفيندة إجدرا احلقدن الشدرجية .يقدوا الددك ور
ب طبيق ذلك ،ت يقوا كل الطالب ابملمارسة عم ياً وا إشراف الدك ور.
تعد مقاب ة جلنة د .سعيد ه األسهل ،حي يقوا الدك ور ابلط ب من الطالب أا يقوا إما ابحلقنة الشرجية أو لب الكفدوف
اجلراحية املعقمة كما تع مناها خالل الفال.
 )2فحص الثد والتنبي األنفك املعد – د .جهاد احلكيم:
يد م فيهددا تع دم مهددارات جد الثددد وال نبيددب األنفد املعدددد ،كمددا يسدال الدددك ور أسد ة نظريدة عددن بدزل احلددخ ،وكثدرياً مددا تكددوا
أس ة الدك ور ع ى شكل قاص سريرية.
الدددك ور يلكددد ع ددى أنددأ يوجددد يف مددادة اجلراحددة نظددرد وعم د فكددل املددادة هد عم د وحنددن مطددالبوا بكددل ك مددة ذكددرت يف
حماضرات النظرد (مبا فيها أمراض الثدد ولو أا اح مال ورود سلال منها يبقى ق يالً نسبياً).
الدددك ور جه دداد هددو األكث ددر اه مام داً مبظهددر الطال ددب خ ددالل املقاب ددة وأح ددد أكث ددر الددد ك ال دددكاترة طرح داً لألس د ة الع مي ددة خ ددالل
املقابالت.
 )3البزل القطين – د .جهاد عابدي :
ي م فيها تع م مهارة البزل القطين اباضافة إىل مراجعة بعض املع ومات النظرية وي م تطبيق البزل ع ى الدمية.
جيب ا ن باي إىل كيفية إجرا البزل واس طباابتأ ومضادات ا س طباب فه أمور يركز ع يها الدك ور بشكل كبري يف املقاب ة.
 )4التنبي الرغا ك وبزل التا ور – د .حممد يون :
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يقددوا الدددك ور بشددرح أدوات وآليددة بددزل ال ددامور لكددل جمموعددة مددن الطددالب ع ددى حدددة ،ت ين قددل إىل ال نبيددب الرغددام  ،وعدداد ًة مددا
يك ف الدك ور ابلشرح اجلماع ليشرف طالب الدراسات ع ى تطبيق الطالب هلات املهارت .
 )5القثطرة البولية  -د .عمار الراعك:
من أكثر الدكاترة تعاو ً ،يف عامنا ت شرح نظرد وعم اجل سة يف املدرج وقاا الدك ور ابل طبيق والشرح ع ى الدمى ابل فايل،
وط ب من بعض الطالب القياا اباجرا ا إشرافأ ،ويف خ اا اطاضرة أفسح ا ال ل طالب ابل طبيق ع ى الدمى أبنفسهم.
إجرا القثاطر البولية من أهم إجرا ات اجلراحة الاغر  ،وينبغ ع ى الطبيب إتقاّنا ومعرفة اس طباابهتا واخ الطاهتا ملا يف ذلك
من فوائد آنية ومس قب ية.
 )6خياطة اجلرو – د .ع العيسمك:
يد م فيهدا تع ددم مهدارة خياطددة اجلدروح حيد يد م تطبيددق ذلدك ع ددى إسدفنجات .يعطد الددك ور بنفسددأ هدذي اجل سددة العم يدة بددل
يقوا ب ك يدف طدالب دراسدات ع يدا إبعطائهدا ،وهدم مجيعداً م عداونوا جدداً حيد ميكدن أا تد ع م أكثدر مدن ندو واحدد ل فياطدة.
يقددوا كددل طالددب دراسددات بشددرح مجيددع أندوا القطددب موعددة مددن الطددالب ومددن ت إفسدداح ا ددال ل طددالب ل قيدداا هبددذا ااج درا
أبنفسهم.
الحظممة :يفضددل أا يقددوا كددل طالددب جب ددب أدواتددأ معددأ ((حامددل اابددرة وم قددط ومقددص وإبددرة خياطددة)) حددىت يسد فيد إىل أبعددد
احلدود ،لكن يف حال مل تس طع فال مشك ة حي ت شار ك مع جمموعة من مالئك يف إسفنجة وأدوات اخلياطة.
يف املقابالت يط ب منك الدك ور أا تقوا إبجرا قطبة جراحية (وغالباً يهمدأ ندو القطبدة فمعرفدة كيفيدة إجدرا ندو واحدد أو
اثن يكف ) ،كما يسال عن قرا ة اخليو اجلراحية من حي نو اخليط و اك أ واتريو ان ها صالحي أ.
يركز الدك ور ع ى حب األدوات اجلراحية ويط ب منك يف املقاب ة ال عرف ع ى أداة جراحية وتوصيف اس فدامها.
 )7حق األدوية عضلياً وقياس الضغط الشرايين واحلق والتسري الوريد – د .حممد القريب:
ي م من خالهلا ال درب ع ى مهارة إعطا احلقن العض ية ،اباضافة إىل ال عريف ابابرة وأجزائها واملادة املعدة ل حقن وشروطها.
اباضافة إىل قياس الضغط الشرايين وال سريب الوريدد بعد ف ح الوريد.
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 )8بزل اجلن وتفجري الصدر – د .كمال الكات :
ي م فيها تع م مهاريت بزل اجلنب وتفجري الادر .يقوا الدك ور بشرح نظرد اجل سة يف املدرجات النظرية ومدن ت يد م تطبيدق بدزل
اجلنددب ع ددى الدددمى يف خمددرب املهددارات ،ومل تُد ح الفرصددة ل طددالب ل طبيددق ع ددى الدددمى ،ع مداً أا الدددك ور ط ددب مددن الطددالب يف
املقاب ددة تطبيددق البددزل ،أمددا فيمددا خيددص تفجددري الادددر ف ق اددر ج س د أ العم يددة ع ددى ال عددرف ع ددى أدوات ال فجددري (مددن جاجددة
ال فجري وأنبوب ال فجري والدليل)...
* يُناح مب ابعة األدوات اجلراحية يف كل ج سة ع ى حدة نظراً ألا اح مال ورود سلال عنها يف املقاب ة كبري.
الحظة :لعم اجلراحة الاغر  30عالمة مو عة ع ى الشكل ال ان:
 10عالمات ل حضور وكل غياب ختسر عالمة ،و 20عالمة ل مقاب ة.
يف عامنا ومراعا ًة ل ظروف ت إجرا ج سات تعويضية يف ّناية الفال ل طالب الدذين مل تسدمح هلدم ظدروفهم ابحلضدور ،ع مداً أا
الغياب جل س حيرا الطالب من ال قدا ل مقاب ة.
 املقابالت:
تبدأ املقابالت غالباً يف موعد حيددي الدك ور املشرف.
يد م تو يددع الطددالب ع ددى ال جدداا قبددل بددد املقاب ددة بق يددل حسددب األرقدداا ويد م نشددر ال و يددع ع ددى احلددائط أمدداا املفددرب ،وبددذلك
ميكنك معرفة ال جنة ال س كوا مسلولة عنك إ قبل املقاب ة بدقائق.
خي ف تو يع الدكاترة ع ى ال جاا من عاا رخر ،وكان ال جاا يف عامنا كال ان:
ال جنة األوىل :د .جهاد احلكيم ،د .جهاد عابدين.
ال جنة الثانية :د .كمال الكاتب ،د .حممد القرو.
ال جنة الثالثة :د.سعيد ف يوا ،د .معن العيسم .
ال جنة الرابعة :د .حممد يون  ،د .عمار الراع .
الحظات:
 -ترتيب ال جاا وتو يعها لي

ب اً ابلضرورة وقد خي ف من عاا إىل عاا.
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 ضرورة لب املريول األبيض عند مجيع ال جاا. املظهر اخلارج هاا حي جيب أا تعط انطباعاً أبنك طبيب! قواعد عا ة لتجاوز املقابالت:

 )1املهم جداً االعتنا ابملظهر امارجك كطبيب وخاصةً عند دكاترة مثل د .جهاد احلكيم و تن أا تبدأ إبلقا السالا
وال عريف عن نفسك.
 )2ختُددض يف أمددور تعرفهددا أو تشددك يف صددح ها مددن ابب إظهددار الفهددم واملعرفددة ألا ذلددك سدديعود ع يددك ابلضددرر ابلدرجددة
األوىل.
هتمهددم شفاددي ك كطبيدب وحماكم ددك لألمددور أكثددر ممددا هتمهددم مع وماتدك الع ميددة فركددز ع ددى هددذي النقطددة
)3كثدري مددن الدددكاترة ن
وإاي ك أا تغف ها.
 )4حدداول عنددد إجاب ددك ع ددى س دلال مددا أ ت وقددف أو ت عددثم (ولددو اضددطررت أا تضدديف بعددض ك مددات احلشددو ريثمددا ترتددب
أفكار ك).
 )5اسد فدا أسد وب املنداورة إىل حدد مدا يف حدال تعدذر عق دك عدن إجيداد اجلدواب املناسدب لسدلال مدا لكدن وكمدا ذكددر دوا أا
ختوض يف أمور تعرفها أو أع ى من مس وا ك الع م .
الدراسة للمقابالت:
 بع ددض ال دددكاترة يط ددالبوا ابملع وم ددات النظري ددة والعم ي ددة يف املقاب ددة (كم ددا د .جه دداد احلك دديم ود .كم ددال الكات ددب ود .مع ددنالعيسم ) .والبعض ارخدر (وهدم الغالبيدة) يطالدب فقدط ابملع ومدات املعطداة يف اجل سدات العم يدة ،لكدن هدذي ليسد قاعددة
وقد خت ف من سنة إىل أخر .
 يسال الدكاترة يف الغالب عن أقساا خت ف عن األقساا ال أشرفوا ع يها يف العم فف عامنا مثالً سال د .عمار الراععن ال نبيب األنف املعدد و د .حممد يون عن تفجري الادر .وقد تكوا األس ة عن مع ومات مل تُعط يف النظرد و
يف العم  ،وخاصةً يف موضدو األدوات الطبيدة املسد عمة اجدرا ات اجلراحدات الادغر  ،وهد مع ومدات أُعطيد يف أعدواا
سابقة ومل تُعط يف عامنا.
 إذا ُس عن أداة مل ترها خالل اجل سات ومل ت طدرق هلدا خدالل دراسد ك فقدل ببسداطة أع دم ،و جت ندرب إجداابت لسدم اكداً من صح ها.
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 دراسددة النظددرد مددع العم د أفضددل ،والعم د أوىل ملددن مي ددك وق داً كافي داً ،ومددن املهددم جددداً ا طددال ع ددى أس د ة دوراتاملقابالت ملعرفة منط األس ة وألا كثرياً منها ي كرر.
 -يف النهاية موضو املقابالت توفيق من هللا ،قُم أبقاى ما تس طيع القياا بأ وتوكل ع ى هللا .

تلكَ كانت خُالصةَ تجرب ِة
مجموعةٍ من طالبِ السَّنةِ الثَّالثةِ
َق في بناءِ تجرب ِتكَ الخَاصَّةِ
ك كُلُّ الح ِّ
وَل َ
ب اآلخرينِ
وأخذِ ما يلز ُمكَ من تجار ِ
أي نصيحةٍ قد يُسديها إليكَ إخوا ُنكَ
ع االستفادةِ من ِّ
مَ
الطُّالبُ ،وَدليلُ حكيم ما هو إال وسيلةٌ ليقدِّمَ لكَ تلكَ
التَّجاربَ والنَّصائحَ.
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كُلُّ أمنياتنا لكم بالنَّجاحِ والتَّفوُّق.
وشُكراً لثقتكُم 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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