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مقدمة
شارف دربنا الطويل على النهاية ،وها أنتم تبدؤون مرحلة جديدة بعد أن تجاوزتم عقباا ثيرارة وعماتم متعاة
خفرة في ثنايا هذا الحلم الجمرل المتعب ،نبارك انتقاالكم إلى السنة الخامسة ونأمل أن تكاون هاذا السانة ملر اة

بالنجاح والمتعة .

سااتظحنون أن الساانة الخامسااة اوعلااى الاار م مااأ أن موادهااا ب بااأا بهااا مااأ حراام الحجااما ممتعااة أثياار مااأ الساانة
الرابعة وذا لها طابع سريري أوضح ،وهذا ينطبق على أ لب المواد.

الفصل األول
من أكثر الفصول الدراسية كثافة ولكن ابملتابعة واجلهد سيغدو ممتعا إبذن هللا لذلك .
املواد املعطاة :
 الباطنة الكلية والعصبية.
 اجلراحة البولية والعصبية واألطفال.
 الطب النفسي.
 التخدير.
 النسائية.
 العينية.

الباطنة كلية
نررافمكيف ه هررذس السررطور المليلررة إباضررا ا هرردفها أن واضررخ افرراا املررادة و كشررأ أسررار الدراسررة لررا يتعلر لمرررر طررب
الكليرة سرروال حر بعرد أن رراو ممررررين للباطنررة أن اهلضريية كانر حتتررال للبصرريف ه أالبهرا والملبيررة حتتررال للفهرريف
امللحرة للينراورة برل الفهريف الرد ي
والتحليل ه معظيها لكن ممرر طب الكلية له ااصرية تتلفرة ايرا سربمه وهري ااالرة ن
لآلليا والبصيف األني لألساسيا وسوال نشري هلذس املهارا واساسارا يييا بعونه عاى.
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أوالً :الكادر التدريسي
أُاطي املمرر الى مدى  25حمااضرة ( 22أساسية 3+حمااضرا إاضافية ممررة)؛ أشرال الى إاطا املمرر  3دكا رة هلرذا
العام (مل يعط د .لهاد اللحام ه اامنا) وذلك وف ما يلي:
د .عدنان الصباغ:
احملتوى :ميثل هذا المسيف اجلز الضخيف من املمرر حيث ألمى  9حمااضرا ضين املوااضيع التالية:
ممدمررة فيزيولوليررة و شرررةية فحررا البررول والراسررب "أسررهل حمااضررر ل" التهررااب الكبررب والكليررة البدئيررة والثانويررة "أهرريف
حمااضررر ل ابملررادة وينصررخ بدراسررتهيا ارردة م ررا ا ر ل الفصررل" املت مررة النفرو يررة المصررور الكلررو اارراد الضررغط

الشراين األساسي والثانو و ضي الشران الكلو املدرا ( ررها الدكتور دون إلمائها ه املدرل).
هذا المسيف كبري للغاية لكنه لا ةويه من شرح و فسري ليس صعبا.

احلضور :مفيد نواا ما ويشبه أسلوبه لمرر األاراض والتشخيا فالدكتور يلمي الضو الى كثري من األسئلة
السنة السادسة كيا أن حمااضرا الدكتور سا ُنسى فرايف كثرة
وامل حظا اليت يطرحها الى الط ب ه مماب
املعلوما إسا أنك سا شعر ابمللل ا هلا ملا يضفيه الدكتور الى لو احملااضرة.
املشرركلة الوحيرردة أن الرردكتور يعتيررد أسررلوب الشرررح اسار ررا مررع رسرروم واضرريحية يمرروم برمهررا الررى اللرروح -ااصررة ه
حمااضرة الفيزيولوليا -ودون اساستعانة بس يدا أو شفافيا تييز احملااضرا ايوما ابلكيف اهلائرل مرن املعلومرا والريت
يضطر الدكتور إلاطائها بشكل سريع ااصة حمااضرا التهااب الكبب والكلية والمصور الكلو اااد.
الدراسة :هذا المسيف اضخيف واطري ألنه يعتيد الى املناورة الدراسية والدمج بل الفهيف والبصيف وهرو رأ املمررر وايرادس "ومرن
دونه سا يفمه الطالب شيئا ه طب الكلية!" احملااضرا حتو العديد من املعلوما األرشيفية اادة.

اشررتُهر حمااض ررا التهررااب الكبررب والكليررة بصررعوبتها الرريت تنا لهررا الرردفعا لرري اررن ليررل ولكنهررا ه ااميمررة إذا
درسر ار ل الفصرل ونُظنير لرداول سررلوب ممارنرة املعلومرا فأسرا صربخ أسررهل نوارا مرا .حراول التعير بدراسررتها
من أ مصدر أو مرلع يتوفر لك لتزيد اخلربة هبا .
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األسئلة :أسئلة الدكتور أتيت من احملااضرا وبعضها من الدورا وليس مذكورة سا ه الكتاب وسا ه احملااضرا وهي
متوسطة الصعوبة وحتتال جليع أفكار وايوما فأن األسئلة الصعبة ميكن اإللابة اليهرا ببرذل شري مرن اجلهرد مرن ار ل
كيف املعلوما املاراكيف.
د .قاسم باشا:
احملتوى :وهو ميثل سيف الفهيف والتحليل وله  10حمااضرا متوسطة ااييف ضين املوااضيع التالية:
ااض ر ررطرااب امل ر ررا والص ر رروديوم " 3حمااض ر ررا هام ر ررة وأساس ر ررية" ااض ر ررطرااب البواتس ر رريوم والكالس ر رريوم ااُي ر رراض وال ُم ر ر
اساستم يب المصور الكلو املزمن.
 و رر الينا حمااضر ل مل أي منهيا أ سؤال ه اامنرا ولكرن ينصرخ بشردة بدراسرتهيا ألن هليرا العديرد مرن األسرئلة
ه السنوا السابمة و مها :التحال الدمو والربيتواين "الغسيل الكلو " و رع الكلية.
و ام الدكتور حبذال حمااضرة الفوسفا ه اامنا.
احلضوور :مفيرد لردا يعررض الردكتور لرداول وتططرا رائعرة مرخاوذة بكاملهرا مرن مرلرع Comprehention
 Nephrolorgyو Davidsonويشررحها مرع ركيرزس واسرتطرادس كثرريا ه شررح السر يدا األساسرية ومررورس سرريعا
الى اريها .كيا أن الدكتور يركز ه احملااضرا الى بعر املعلومرا األساسرية الريت أييت هبرا ه أسرئلة الفحرا كيرا رد
يلمي الضو أحياان الى بع النماط ال ُريعررينة الى ااف .

الدراسة :سيف ممتع ويعتيد الى الفهيف والتحليل أثنا دراسته ستشرعر أنرك ضروض مغرامرة وحتردا فكريرة ممتعرة مار يرة
املراحل وهو لب املمرر فهو الذ يضفي روح التسلية ابملادة .والدراسة من احملااضرا فمط.
األسئلة :وااضحة وأالبها ابارة ان التعدادا املولودة ه اجلرداول واملخططرا الريت يعراضرها وكرل مرن در احملااضررا
ُييب اليها مريبا.
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د .قصي حسن:
احملتوى :كان هذس املرة الثانية اليت يعطي فيها د .صي وكان من نصيبه  6حمااضررا ذا حيريف صرغري ولكرن حتترال
للحف الد ي وهي:
 3حمااضرا يعطيها ألول مرة وهي :األمراض الكلوية الوراثية الكلية واايل ااصيا البولية.
 3حمااضرا أارى كان يُعطيها سابما وهي :الكلية واألدوية اإلنتاان البولية اسالتهاب الكلو اخل .
حد ما حيث يركز الدكتور الى املعلوما اهلامة امتحانيا ويشرري إى أمهيتهرا وأتيت األسرئلة االبرا مرن
احلضور :مفيد إى ن
هذس النماط اليت يشري إليها.
الدراسووة :سرريف صررغري وبسرريط واررري مرارابط كثرريا مررع اب رري األ سررام (ولكررن حمااضرررة امفررا الوراثيررة حتتررال إى مزيررد مررن
اجلهد أثنا الدراسة) ةاول هذا المسيف أن يضع أُطرا اامة ويرميف ويتييف بمية األ سام.
والدراسة من احملااضرا اليت تييز بمصرها وادم داول الدكتور ه التفصي املعمدة.
األسئلة :سهلة ه معظيها ووااضحة وأتيت من نماط يشري هلا ويركز اليها ابحملااضرة.

ثانياً :الدراسة واالمتحان:
الدراسة خالل الفصل:

من الضرور دراسة حمااضرا الكلية ا ل الفصل وهي حبالة للد ة والاركيز كيا أن بعضها وااصة أول  6حمااضررا
للدكتور ادانن الصباغ حبالة إلاادة أكثر من مرة حىت ستطيع التيكن من نماط التشابه.

الدراسة أثناء االمتحان:

 حتتال مرادة الكليرة إى  8-7أام ملرن مل يدرسرها ار ل الفصرل (ننصرحك بدراسرة الكليرة برل الباطنرة العصربية لكريأتاذ و تك ابلتعي ه افااها).
 من املفيد لدا اساط ع الى أسئلة الدورا فمد يتكرر لز بسيط منها وأييت العديد منها من نفس الفكرة ولكرنسا عتيد اليها:
www.hakeem-sy.com
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ه سرريف د .الصررباغ االبررا مررا يرررد بضررع أسررئلة دورا مررن التهررااب الكبررب والنفرررو وه سرريف د .حسررن هنررا بع ر
األسئلة من الدورا ولكن ه سيف د .ابشا سا تكرر دورا ولكن أتيت من نفس األفكار.
 ااتيد الى البصيف والفهيف الد ي ه سيف د .ادانن الصباغ. ركز الى األفكار اهلامة ه سيف د .اسيف ابشا ود .صي حسن. ه فررارة اسامتحرران لرريس مررن الضرررور مرالعررة ممرررر الكليررة كررام ولكررن حرذار أن ررذهب ل متحرران دون أن رالررع(التهااب الكبب  +المصور اااد واملزمن) حيث أنك كليا رأ هذس احملااضررا ستشرعر أنرك فهيتهرا واسرتوابتها
من منظور أوسع.

 ه اامنررا والعررام السرراب كان ر األسررئلة ُمربكررة واصوصررا أسررئلة د .ارردانن الصررباغ (لررذلك ننصررحك حبررل أسررئلة الباطنررةالعص رربية ب ررل الكلي ررة) ولك ررن ه ررذا األم ررر ل رريس اا رردة؛ فف رري دورة  2013-2012كانر ر األس ررئلة وااض ررحة وس ررهلة إى
متوسطة الصعوبة.
االمتحان وتوزيع األسئلة:

 د .عددد ن الصددغا  20 :سرؤاسا كرران منهررا السررهل ومنهررا الصررعب "ا ررر حلهررا للنهايررة لكرري سا يضرريع الو ر اليهررا"وحمااضرة التهااب الكبب انية ابألسئلة.

 د .قاسم ابشا :حوا  18سؤاسا أالبها من املستوى السهل. د .قصي حسن 12 :سؤاسا سهلة ومضيونة ملن اطلع الى سيه ومن النماط اليت ركز اليها الدكتور ه احملااضرة.الى الرايف من متعة املادة إسا أن الع ما ه الدورة النظامية  2015-2014كان متوسطة إى ليدة نوارا مرا واردد
ليل من الط ب كان ا ماهتيف فوق  80وبضع ا ما فوق  90وأالى ا مة كان  96ونسبة النياح .%62

ثالثاً :املراجع


هنا ادة مرالع للتوسع مثل:

( Davidson للتحميددل ار ددا نددا (مفيررد لرردا بتلخرريا و ر يررب األفكررار ااصررة بمسرريف د .اسرريف ابشررا "البحررث
 16و 17من املرلع")
www.hakeem-sy.com
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( Harrison للتحميل ار ا نا (مفيد للتوسع والتعي ابمليا الد يمة واملفصلة)
( MedStudy لتيييع األفكار).




التهااب الكبب والكلية حصرا در من  Robbinsمث من  MedStudyالذ يعراضها بطريمة و صنيأ
مميز لدا.
ابلنسبة لتوا ن السوائل والشوارد ينصخ بر :

 Acid-base and electrolytes made ridiculously simpleفهرو مفيرد للغايرة لرا ةويره بعرد
كل حبث من أسئلة ومسائل سااد الى ثبي وفهيف هذا المسيف املهيف.

الباطنة العصبية
الباطنرة العصربية هري مرن أكثرر أ سرام الباطنرة الريت حتترال إى التفكرري املنطمري واملماربرة السرريرية املتسلسرلة .ولرذلك فرأن مرن اهلررام
دراستها الى هذا األسا وإسا حتول إى مادة بصيية صعبة.
ااتُي ر ارد ه المس رريف الكت رراب الص ررادر ه الع ررام  2013-2012وه ررو ه أالب رره ر ررة حرفي ررة ا ررن مرل ررع (
.)Neurology
مل يعط ه اامنا أ ٌّ من الدكا رة د .أسعد المااضي ود .اد بيطار كيا العام املااضي.

Essential

أوالً-الكادر التدريسي

د .محمد شحادة آغا:
احملتوووى :أاطررى الفصررل األول (املهررارا الس رريرية والفيزائيررة والتش رريخ) الفصررل اخلررامس (الباركنسررونية وااركررا ال إراديررة
والرنخ) الفصل السابع (التصلب العديد) وذلك ه  6حمااضرا .
فو
احلضور :حمااضرا الدكتور رائعة لدا وسا ُ ن

فالشرح ممتا و سلوب مرح.
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يعرض الردكتور سر يدا ه ابللغرة اسانكليزيرة والريت حترو ه بعر األحيران بعر اإلاضرافا الرى الكتراب سا سرييا السر يدا
املتعلمة ابملمدمة الفيزيولولية اليت يعراضها الدكتور ه بداية كل حبث و د طالبنا بس يدا ه املتعلمة ابلفصل األول وذكر أن اب ي
األحباث ل ستزادة فمط ومع ذلك فمد كان حمااضرة الرنخ ه معظيها اارلة ارن الكتراب و ر دراسرتها مرن احملااضررة كيرا
كتابة حمااضرا مع اإلاضافا والشروحا ملن أراد ومل أي الدكتور سئلة منها إسا سيف الرنخ.
األسئلة :أسئلة الدكتور سهلة وميكن اإللابة اليها ملن فهيف المسيف و د بلغ اددها ه دور نا حوا  15سؤاسا.

د .ياسر الصالح:
احملتوى :أاطى الفصل التاسع (لذور األاصاب والضفائر العصبية واألاصراب احمليطيرة) الفصرل ااراد اشرر (فمرد الرواي
والسبا ) الفصل الثاين اشر (الصرع) وذلك ه  7حمااضرا .
احلضور :حسب الرابة الشخصية؛ حيث يمررأ الردكتور السر يدا الريت حترو إاضرافا الرى الكتراب يطالرب هبرا الردكتور ه
الفحا لكنها سا تياو ال.%5
األسئلة :أسرئلة الردكتور سرهلة إى متوسرطة الصرعوبة وصرل ه دور نرا إى  12سرؤاسا واملييرز فيهرا أسرا رد أتيت مرن أ فمررة
(ورد سؤال ه دور نا والدورة اليت سبمتنا من فمرة وابئيا الصرع ابلنسرب املولرودة فيهرا!!!) كيرا تييرز بطوهلرا وكثررة التعراريأ
خبيارا متماربة حتتال للبصريف واسانتبراس للتفاصريل (لرا سرؤال ةرو معلومرة مولرودة بشركل متنرا برل الكتراب والسر يدا
ولكن الدكتور ااتيد لواب الكتاب كيواب صحيخ).

د .رغداء السمان:
احملتوووى :أاطر الفصررل الثالررث (الررورم الرردمااي) الفصررل الثررامن (ااضررطرااب األاصرراب المحفيررة) الفصررل العاشررر (الرروهن
العضلي وحثول العض ) وذلك ه  4حمااضرا مل كيل فيها كامل أحباثها و ررهتا الينا.
و د حذف الدكتورة ك من الفصل الرابع (راضوض الرأ ) والفصل الرابرع اشرر (العتره) لكرن ه دور نرا ورد سرؤالل ارن العتره
الى الرايف من حذال البحث.
احلضور :عرض الدكتورة س يدا مطابمة لمسيها الوارد ه الكتاب و موم بمرا هتا أثنا احملااضرة.
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ااضور مفيد نواا ما حيث ضيأ الدكتورة بع
لتشريخ األاصاب المحفية من موسواة فرنسية.

املعلوما ه احملااضرة اليت يرد بعضها ه اسامتحان كيا عرض صورا رائعة

األسئلة :كان للدكتورة ه دور نا  12سؤاسا سهلة حتترال لربع
احملااضرة.

الاركيرز وكران بعضرها ارن أفكرار ركرز اليهرا الردكتورة ار ل

د .غسان حمزة:
احملتوى :أاطى الفصل الثالث (ااوادث الواائية الدمااية) الفصرل السراد (الشرلل النصرفي ومت مرا النخراع الشروكي)
الفصل الساد اشر (الصداع وأمل الوله) الفصل اخلامس اشر (إنتاان اجليلة العصبية) وذلك ه  9حمااضرا .
احلضور :يعرض الدكتور س يدا هي ابرارة ارن حصريلة اردة مرالرع ويمروم بمرا هترا أثنرا احملااضررة ويتوسرع ابلشررح والتعلير
اليها كيرا أنره يمروم بعررض حراسا سرريرية ومنا شرتها مرع الطر ب فااضرور ممترع ومفيرد لردا (لكرن ارادة يعطري األسرتاذ ه
ساية الفصل الدراسي).
كانر دراسررة هررذا المسرريف ه سررنتنا مررن احملااض ررا بشرركل رئيسرري فصررحيخ أن انرراوين احملااض ررا مولررودة ه الكترراب لكررن
الدكتور يعطيها سلوبه امليتع ولنظرور أ رل وتتلرأ ارن الكتراب و رد الر احملااضررا مرا يف إاطرا س ه املردرل مرع الكتراب
بعد أن طالب هبا الدكتور.
األس ووئلة :كان ر أسررئلة الرردكتور سررهلة إى متوسررطة الصررعوبة ووصررل إى  14س رؤاسا واالبيتهررا مررن األسررئلة واارراسا الرريت
يعراضها ا ل احملااضرا .

ثانياً :الدراسة
الدراسة خالل الفصل:
 بشكل اام فأن الدراسة بشكل رئيسي من الكتراب (مرع اسانتبراس إى إاضرافا د .اسرر الصرار وحمااضررا د .اسران رزةوحمااضرة الرنخ للدكتور شحادة آاا).
 يفضل دراسة سيف د .اسر الصار وشحادة آاا واسان زة ا ل العام للتخفيأ من لها الثميل.www.hakeem-sy.com
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الدراسة أثناء االمتحان:
 الو املخصا للباطنة ككل من  15 – 10يوم حبسب كل طالب. يكفي للباطنة العصبية  8-6أام وإن كنا سا ننصخ هبيرها كاملة حىت اسامتحان. سا ينصخ حبذال أ لز من أ سام الدكا رة اسان زة رادا السيان أو حميد شحادة آاا بسبب سهولة هذس األ ساموأسئلتها شبه املضيونة ه حال الدراسة اجليدة.
 ه دور نا النظامية مل يتكرر الكثري من أسئلة الدورا لكنها إ اسا مفيدة ه الباطنة العصربية ملعرفرة رط األسرئلة واملوااضريعاهلامة املتكررة (األاصاب المحفية والصرع مث ).

ثالثاً :االمتحان
مدم الباطنة العصبية مع الكلية وكان نصيب كل منهيا  50سؤاسا.
كان األسئلة سهلة إى متوسطة الصعوبة ومضيونة أكثر من أسئلة الباطنة كلية.

رابعاً :املراجع
  :Essential Neurologyكترراب ارراب ابلباطنررة العصرربية مررن دار نشررر بريطانيررة الكترراب صررغري نسرربيا ميكررن را ررهكام ا ل أسبوع إى  10أام لغته بسيطة ويكرر األفكار اهلامة ةو حاسا سريرية رائعة لتخكيد الفهيف.
بع األسا ذة أياذون الكتاب كيا هو (د .رادا السيان) بعضهيف يتميد به لدرلة ما (د .اسرر الصرار د .حميرد شرحادة
آاا) أما د .اسان زة سا يعتيدس إط ا.
  :High-Yield Neuroanatomyكت رراب ا رراب ابل ر ر  stepإبمكان ررك ر ررا ة بعر راألاصاب المحفية.

األحب رراث من رره وااص ررة حب ررث

  :Neurology made ridiculously simpleكتراب صرغري ( 80صرفحة) يعررض العصربية بطريمرة هزليرة مبسرطةوهو مفيد ااصة ابألاصاب المحفية ولذع الدماغ.
www.hakeem-sy.com
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 :Oxford Handbook of Neurologyكتراب شرامل لليهتيرل ابلعصربية ةرو كرل مرا حتتالره مرن شرريخ و صرةوفحرا سررير واألمرراض الدااليررة واجلراحيررة العصرربية إاضررافة لألشررعة العصرربية واب رري اسااتبررارا العصرربية واملزيررد! يفيررد ملررن
يريد التعي أكثر ه هذس املوااضيع.
 :Color Atlas of Neurology -مرلع اين ابلصور يفيد ه سيف د .اسر الصار الذ أياذ منه بع

األفكار.

اجلراحة العصبية والبولية وجراحة األطفال
عطى اجلراحة العصبية مع اجلراحة البولية ولراحة األطفال اضين ممرر واحد.

اجلراحة العصبية

يعرررض هررذا اجلررز مررن ممرررر اجلراحررة أهرريف املوااضرريع ه اجلراحررة العصرربية كاسررتعراض راضرروض اجليلررة العصرربية وأورامهررا و شرروهاهتا
اخللمية.
تناول هذس اجلراحة بع املوااضيع التخصصية نسربيا لكنهرا حتترو أيضرا الرى معلومرا سابر ند أل طبيرب ارام مرن معرفتهرا -
كراضوض ونزوال اجليلة العصبية  -و تداال ه بع املوااضيع مع ممرر الباطنة العصبية.
أاطي املادة ه اامنا ه  14حمااضرة من بل  3دكا رة وهيف:

د .الحكم عبد المولى:
احملتوى :أاطى  7حمااضرا

ضين :

أذا وراضرروض اجليييررة والرردماغ أذا وراضرروض النخرراع الشرروكي راضرروض الضررفائر واألاصرراب احمليطيررة أورام اجليييررة
والدماغ أورام النخاع الشوكي فت النواة اللبية.
وه الدكتور ااكيف بعد أام من إسائه المسيف املشرال اليه ه مادة اجلراحة العصبية.
احلضور :كان الدكتور ر ره هللا يعتيرد ه شررحه الرى اررض اردد كبرري مرن السر يدا والتعلير اليهرا إبيرا و تضرين هرذس
الس يدا اددا كبريا من الصور الشعااية املفيردة والغنيرة ابإلاضرافة لصرور ايليرا لراحيرة وهرذس الصرور مفيردة لردا ه فهريف
أفكار احملااضرة واستيعاب مضيوسا كيا كان الدكتور ه اتام كل حمااضرة يرالع أهيف أفكارها الى شكل أسئلة امتحانية.
www.hakeem-sy.com
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الدراسة واألسئلة:كان حمااضرا الدكتور مع أسئلة دورا ه كافيه لتياو هذا المسريف بشركل ممترا لكرن بعرد وفراة الردكتور
استليف الدكتوران الي العريب وأ د اسا مهية كتابة األسئلة اإلمتحانية هلذا المسيف و د أ وا ابألسرئلة ه اسامتحران مرن ارارل
الكتاب ه معظيها.

د .علي عربي:
احملتوى :أاطى الدكتور  4حمااضرا ال املوااضيع التالية:
استسما الرأ

أورام اافرة المحفية اخللفية األمراض الواائية الدمااية أورام النخامة والسرل الاركي.

احلضور :يعتيد الدكتور الى ارض ادد كبري من الس يدا و را هتا والتعلي بشكل مولز اليها لذا فااضور ليد.
وه حال كان احملااضرا شاملة لكل من الكتاب والس يدا

الدراسة :يطالب الدكتور ابلدراسة من الكتاب والس يدا
فهي كافية اما للدراسة إبذن هللا.
الكتاب املمرر لديد نواا ما ويعرض األفكرار بطريمرة يلرة ومنسرمة إى حر ند مرا لكنره يغروب اييمرا ه لزئيرا سا يطالرب هبرا
الدكتور أحياان.
بره مرن األسرئلة حرول
األسئلة :أ لعظيها من احملااضرا اصا هلذا المسيف حوا 16سؤاسا أ ى الدكتور بعردد سا
اساستمصا ا (كخفضل وسيلة لتشخيا أمها الدم الدمااية وأفضل وسيلة لتشخيا أورام النخامة) ويفضل اساط ع الى
أسئلة الدورا ملعرفة طريمة الدكتور ه واضع األسئلة.

د .أحمد عسالي:
احملتوى :أاطى  3موااضيع:
التشوها اخللمية ه اجليلة العصبية الى مدى حمااضر ل التدبري اجلراحي لألمل الع ل اجلراحي للصرع.
ابلنسرربة لليواضرروال األارريين فمررد أاطامهررا الرردكتور بشرركل مررولز لرردا ه حمااضرررة واحرردة ررد برردو معلوماهتررا اريبررة ولديرردة
لكنها تتصرة لدا وسهلة.
احلضور :يعتيد الدكتور الى أسلوب ار ا ه إلما حمااضرا ه فااضور حسب الرابة الشخصية.
ةدد الدكتور الفمرا املهية ا ل احملااضرة واادة سا ضرل أسئلة اسامتحان ان الس يدا .
الدراسة :أ نكد الدكتور مرارا أنه سا يهتيف إط ا ابلتفاصيل ويطالب فمرط ابخلطروط الرئيسرية العريضرة لليواضروع نأا كران مصردر
الدراسة و كفي احملااضرا ه ذلك.
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س يدا الدكتور لليحااضرة األوى حتتو معلوما إاضافية يموم ابلتنويه إليها ومل أي هبا ه اسامتحان.
األسئلة :اصا هلذا المسيف حوا  8أسئلة وكان سهلة ووااضحة إ راسا ولرز منهرا مكررر واساطر ع الرى الردورا مفيرد
لدا ه هذا المسيف.
ثانياً :الدراسة واالمتحان
الدراسة خالل الفصل:
ويفضل الى األ ل اساط ع الى سريف
إ اسا عتيد الدراسة الى الاركيز الى النماط األساسية ه كل سيف كيا أ نكد الدكا رة
ن
ليد ا ل الفصل ألن اجملهود الدراسي ا ل اسامتحان سيكون ُمنصبنا لعظيه الى اجلراحة البولية.
اادة ما يكفي يوم ونصأ إى يومل لليرور الى املادة كاملة بل اسامتحان.
الدراسة أثناء االمتحان:
ه سنتنا كان الفارة املخصصة لليراحة  6أام وهي اري كافية ملن يريد إسا املمرر كام دون أن يكون د اطلع اليه مسبما.
و ُاصا لليراحة العصبية حوا  42سؤاسا ه اسامتحان.
كان نسبة النياح ه مادة اجلراحة ه العام املااضي  %65معظيف الع ما ابلستينا وأالى ا مة .83

اجلراحة البولية
ُيصا لليادة سااتان أسبوايا وأاطي هذا المسيف الى مدى  18حمااضرة.
أوالً :الكادر التدريسي:

يعطي املادة  6دكا رة كيا يلي:
د .وفيق بركات:
احملتوى :أاطى د .وفي بركا املوااضيع التالية الى مدى  5حمااضرا :
ميييف املري البو اسانسداد البو والركودة والضخامة املوثية السليية راضوض اجلها البو التناسلي آفرا اجلهرا التناسرلي
اند الذكور (آفا المضيب واخلصية والصفن واابل املنو ) دا ااصيا البولية.
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احلضور :يموم الدكتور ابستعراض الس يدا مع اساستفااضة ه سرد ارب ره الشخصرية و اربره مرع املراضرى وااضرور حسرب
الرابة.
األسئلة :المسيف متوسط لكنه يعد اياد املادة والمسيف األازر ابملعلوما

وأسئلة الدكتور متوسطة الصعوبة.

د .عدنان األحمد:
احملتوى :أاطى الدكتور حمااضر ل ناولتا املوااضيع التالية:
اجلذر املثاين اااليب اإلنتاان اجلرثومية لليها البو التناسلي السل والب هارسيا.
احلضووور :يعرررض الرردكتور السر يدا ويمرروم بمرا هتررا أثنررا احملااضرررة و ررد يضرريأ بعر الشرررح اليهررا .مررن املهرريف ااصررول الررى
س يدا الدكتور وكتابة بع األمور اليت يضيفها ألسا مفيدة أوسا وألن هلا نصيب من األسئلة أحياان.
األسئلة :المسيف سهل إى متوسط الصعوبة واحملااضرا سهلة فاملوااضيع اليت يطرحها الردكتور مطروحرة سرابما ه ممررر الباطنرة.
أسئلة الدكتور متوسطة الصعوبة.
ُعترب حمااضرة اإلنتاان من أهيف احملااضرا وأكثرها فائدة.

د .سمير عنزاوي:
احملتوى :أاطى  3حمااضرا وهي :أورام اخلصية أورام املثانة ااضطرااب الغدة الكظرية.
احلضووور :يعرررض الرردكتور السر يدا ويمرروم بمرا هتررا مررع إاضررافة المليررل مررن الشرررح هلررا ااضررور مفيررد نواررا مررا بسرربب بسرراطة
أسلوب الدكتور ه الشرح.
األسئلة :المسيف سهل وأسئلة الدكتور سهلة أيضا.

د .بشار النحاس:
احملتوى :أاطى  3حمااضرا  :آفا اإلحليل والمضيب أورام الكلية السليية واخلبيثة ورم ويليس.
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~ ~ 16

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة اخلامسة

احلضور :مفيرد إلاتيراد الردكتور الرى الشررح بشركل ليرد يعررض األفكرار ويشررح اإللررا ا ويؤكرد الرى أهريف األفكرار الريت
ينبغي للطالب أن يعرفها.
األسئلة :المسيف سهل إى متوسط الصعوبة وأسئلته كان األصعب (د يمة ه ا ل األورام).

د .ابراهيم برغوث:
احملتوى :أاطى الدكتور  4حمااضرا ناول املوااضيع التالية:
سرطان الربوستا التشوها اخللمية لليها البو رع الكلية ااضرااب املثانة العصبية.
عد حمااضرة التشوها هي األكثر حالة لليهد دراسيا لذا يفضل را هتا ا ل العام بشكل مركز.
احلضور :ليد ومفيد ألسلوب الدكتور البسيط ه الشرح.
األسئلة :متوسطة الصعوبة إى سهلة والدورا مفيدة.

د .صالح رمضان:
احملتوى :أاطى الدكتور حمااضر ل ناولتا املواضوال التاليل:
العميف اند الذكور ااضرااب ااالب.
احلضور :يعرض الدكتور الس يدا ويمر ها ويضيأ بع

الشرح.

األسئلة :متوسطة الصعوبة و د أييت سئلة من اارل احملااضرا .
ثانياً :الدراسة واالمتحان
الدراسة خالل الفصل:
 الدراسة من احملااضرا مع العليف بولود كتاب لليمرر (لكنه موسع لدا ومل يرب أحد دراسته). ينصخ بشدة بدراسة املادة ا ل العام الدراسي وادم أتليلها لكون اجلراحة مادة كثيفة. طريمة الدراسة هي الاركيز الى األمور األساسية. ااضور األكثر فائدة هو د .مري د .إبراهييف.www.hakeem-sy.com
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الدراسة أثناء االمتحان:

 ميكن ضصيا حوا  5أام ه ساية الفصل لمرا ة املادة. الو املخصا لليراحة أثنا اسامتحان حوا  7-6أام وهري مرع ذلرك كافيرة بصرعوبة ملرن يريرد إسرا املمررر كرام دونأن يكون د اطلع اليه مسبما.
مرن اساطر ع اليهرا لتختررب دراسرتك واالبرا مرا أتيت بعر
 أسئلة الدورا اري مفيدة إ اسا ولكرن ساالى فهيف أمور مر بطة بعدة موااضيع كسرطان الربوستا والتهاابهتا.

األسرئلة معتيردة

توزيع أسئلة االمتحان:
لليراحة البولية حوا  40سؤاسا كيا ه دور نا:

 oالدكتور وفيق باكات :حوا  9أسئلة.
 oالدكتور إباا يم باغوث :حوا  9أسئلة.
 oالدكتور بشار النحاس :حوا  5أسئلة.

 oالدكتور عد ن األمحد :حوا  5أسئلة متوسطة.
 oالدكتور مسري عنزاوي :حوا  6أسئلة سهلة ومما يركز اليه الدكتور.
 oالدكتور صالح رمضان :حوا  5أسئلة.

جراحة األطفال

 يصا لليادة سااة واحدة أسبوايا وأاطي املادة الى مدى  9حمااضرا .
 الدراسة من الكتاب مع بع

اإلاضافا من احملااضرا .

 اصرا لمسريف لراحرة األطفرال ه و تنرا ألول مررة  20سرؤاسا (سررابما كران هلرا  15سرؤاسا) لرر العرادة أن كرون األسررئلة
سررهلة ولعظيهررا السرراح دورا ولكررن ه الرردورة النظاميررة ه سررنتنا ررام األسررا ذة بواضررع أسررئلة لديرردة وهررذا مررامل يكررن
اباسبان فيعظيف الط ب ااتيد ه دراستها الى الردورا اصوصرا أن الفرارة احملرددة برل املرادة " 6أام" مل كرن كافيرة
بسبب اضخامة منهال اجلراحة واصوصا البولية.
 يموم إباطا املادة كل من د .نعييف ميدع و د .مصطفى ابد اجلليل.
www.hakeem-sy.com
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د .نعيم ميدع:
احملتوى :ويشيل:
امفررا اهلضرريية اجلراحيررة الفترروق اايابيررة والرربطن اارراد انررد الوليررد انسررداد األمعررا و ضررااأ األنبرروب اهلضرريي انسررداد
األمعا ابلعمي و ضي اضلة البواب الضخامي وانغ ال األمعا الفتوق البطنية شوها الشرل واملسرتمييف شروها اجلهرا
البو التناسلي.
احلضووور :ااضررور مفيررد فالرردكتور يمررأ الس ر يدا بشرركل هررادط ولطيررأ وبطرري ولكنرره يشرررح الرربع
ومبسطة ويركز ا ل احملااضرة الى بع األفكار اليت أييت هبا ابسامتحان.

منهررا بطريمررة سررهلة

الدراسة :يطالب الدكتور ابلكتاب واإلاضافا (وهي إاضافا بسيطة ع كلها اضين حمااضر ل) والمسيف سهل نسبيا.
األسئلة :لر العادة أن كون أسئلة الدكتور سهلة لدا والردورا مفيردة لكرن كسرر المااردة ه اامنرا كيرا سرب وأسرلفنا
*_* وركز الى التفاصيل ولكن سا مانع من اساط ع الى الدورا .

د .مصطفى عبد الجليل:
احملتوى :يشيل:
دا هريشربنغ و شوها الطرق الصفرواية واإلمسا الوظيفي وهبوط املستمييف األورام اند األطفال.
يعرض الدكتور س يدا ه ويموم بمرا هتا.
الدراس ووة :طالررب الرردكتور ابلدراسررة مررن حمااض ررا ه الرريت كان ر تتلفررة اررن الكترراب ه موااضرريع دا هريش رربنغ وأم رراض الطرررق
الصفراوية ومماثلة للكتاب مع بع اإلاضافا وادم مطالبته ببع الفمرا ه مواضوع األورام والمسيف سهل ايوما.
احلضور :ااضور حسب الرابة.
األسئلة :أسئلة الردكتور سرهلة والردورا مفيردة ومرع أن كر الردكتورين مل يُطالبرا ابلتكنيرك اجلراحري وأمرا العيليرا إسا أننرا
فالخان بر  3أسئلة انها و الفحا!
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طب الطوارئ والتخدير
تناول هذس املادة دراسة طب الطوارط والتخدير واإلنعاش حيث ضيف املوااضيع التالية:
 حتضري املري للتخدير واجلراحة وإلرا ا التخدير السرير .
 دراسة مفصلة لألدوية التخديرية (املخدرا الوريدية واإلنشا ية واملرايا العضلية واملسكنا املركزية).
 بع املوااضيع ه طب الطوارط (مثل اإلنعاش المليب الرئو والمصور التنفسي والصدمة ونمل الدم).
 مرادة التخردير مرن املرواد املفيردة لنرا كطر ب ه املرحلررة اجلامعيرة وهنرا الكثرري مرن املعلومرا الريت تالهرا كخطبررا ه
املستمبل مهيا كان ااتصاصا نا سا سييا المسيف الذ يتعل بطب الطوارط.
 حتو مادة التخدير الى بع املوااضيع املكرررة مرن مرواد أاررى وسرنوا سرابمة مثرل ( روا ن السروائل و روا ن الشروارد
والتوا ن اايضي الملو والصدمة و ...إخل).
 دراسة املادة من احملااضرا فمط.
 يصا لليادة  3سااا أسبوايا.
 عطى املادة الى مدى  30حمااضرة يلميها  7دكا رة.

أوالً :الكادر التدريسي
د .ميسون رمضان:
احملتوى :أاط  5حمااضرا وهي:
دبري الطري اهلوائي والتنبيب الراامي ( 3حمااضرا ) ارفة العناية املشددة نمل الدم.
المسرريف سررهل (لكنرره حبالررة للبصرريف ه بعر املوااضرريع كاسررتطبااب أو اات طررا طرررق رردبري الطرير اهلروائي) ويعر ند مررن
األ سررام املهيررة لكررل األطبررا مهيررا كرران ااتصرراب الطبيررب فهررو يتعامررل مررع أساسرريا اإلسررعاال األوى و رردبري الطرير
التنفسي ه تتلأ اااسا اإلسعافية.
احلضور :حسب الرابة.
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األسئلة :هلا حوا  20سؤاسا متوسطة الصعوبة لكنها سا ضرل ان حرفية احملااضرا .
د .سمر قباني:
احملتوى :أاط  7حمااضرا وهي:
التخدير اإلنشا ي (حمااضراتن) التخدير الوريد (حمااضراتن) الصدمة ( 3حمااضرا ).
احلضور :عرض الردكتورة سر يدا و مروم بمرا هترا وإاضرافة شررح اليهرا سرلوب فراالي .ااضرور مفيرد نسربيا وااصرة
مع مدم احملااضرا حيث سخل الدكتورة ان بع املماران بل األدوية أو عطي أتثريا دوائيا مشاركا جمليواة دوائية.
المسيف سا يلو من الصعوبة وةتال إى بصيف و ركيز شديدين ألنه ةو أما العديد من األدوية املسرتخدمة ابلتخردير مرع
طريمة إاطائهرا وأتثرياهترا اجلانبيرة ومضرادا اسرتطباهبا فهرو رد يكرون أصرعب سريف ه مرادة التخردير لرذا ينصرخ اب براع
طريمة املوا نة واجلداول بل األدوية من ألل الدراسة مع العليف أ نن الدكتورة سا طالب ابجلراا واألر ام.
األسئلة :للدكتورة  25-20سؤاسا (ه دور نا  22سؤال) متوسطة الصعوبة وحتتال إى البصيف والفهريف معرا وأييت بعضرها
الى شكل صا سريرية وكان حملااضرة الصدمة وحدها  8أسئلة.
د .منى عباس:
احملتوى :أاط الدكتورة  6حمااضرا وهي:
أنظيررة التررنفس وألهررزة التخرردير املرايررا العضررلية املسرركنا املركزيررة التخرردير النرراحي املخرردرا املواضررعية اإلنعرراش
المليب الدوراين .المسيف سهل إى متوسط الصعوبة لكنه صغري ااييف.
احلضور :عرض الدكتورة س يدا و موم بمرا هتا وشرح الغام منها وااضور حسب الرابة.
األسئلة :هلا حوا  20سؤاسا حتتال إى البصيف.
د .نجوى رقماني:
احملتوى :عطي  4حمااضرا وهي:
www.hakeem-sy.com
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وا ن السوائل وا ن الصوديوم وا ن البواتسيوم التوا ن اايضي الملو .
احلضووور :لمرري الرردكتورة احملااضرررة مررن الس ر يدا و شرررح و فسررر بع ر النمرراط .وااضررور مفيررد حيررث مرروم الرردكتورة
لنا شة الط ب ه يع النماط الصعبة مريبا وحتاول شرح املبهيف سلوهبا اجلييل.
المسيف سهل إى متوسط الصعوبة لكونه ةو أر امرا كثررية( .ولكرن فييرا يتعلر لواضرواي روا ن السروائل والشروارد فتبردو
سهلة بعد دراسة املواضوع من الباطنة الكلوية).
األسئلة :للدكتورة حوا  20سؤاسا متوسطة الصعوبة حتتال إى الاركيز الى األر رام والردكتورة حتردد ارادة املطلروب مرن
السؤال (ايار وحيد صحيخ أو وحيد ااطئ).
د .فاتن رستم:
احملتوووى :أاطر  5حمااض ررا ؛ ث ر ث منهررا اررن حتضررري امل رري للتخرردير واجلراحررة والتحضررري الرردوائي واملرا بررة أثنررا التخرردير
وسيل التخدير وحمااضراتن ان األمل و دبريس وطرق سكينه وكان من نصيبها ألول مرة ه اامنا.
احلضور :ااضور حسب الرابة.
األسووئلة :هلررا  15سرؤاسا مريبررا وكانر سررهلة ووااضرحة لكررن ررد برردو بعر
املطلوب من السؤال.

األسررئلة اامضررة ااصررة أن الرردكتورة سا حترردد مررا

د .نضال جنبكلي:
احملتوى :أاطى  3حمااضرا ان المصور التنفسي واملعاجلة ابألوكسيل وارفة اإلنعاش.
احلضووور :حسررب الرابررة وهررو مررن األ سررام صررعبة الدراسررة رارريف لررة ارردد صررفحا ه لكنرره سررهل نسرربيا بعررد دراسررة المصررور
التنفسي ه الباطنة الصدرية.
األسووئلة :لرره  10أسررئلة مريبررا سررهلة إى متوسررطة نواررا مررا وبعضررها د ير لرردا وميكررن ملررن در احملااض ررا أن ييررب الررى
يعها بشكل صحيخ.
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ثانياً :الدراسة واالمتحان
-

-

ااصرة أن نسربة سا
ار ل اسامتحران ( 5أام) ارري كراال لمرا هترا كاملرة
ن

يفضل را ة املادة ا ل الفصل ألن الو
هبا من األسئلة حتتال للبصيف الد ي .
د بدو بع احملااضرا انية لدا ابملركبا الدوائية لكن املطلوب هو معرفة بع اخلواب اليت يز كل تردر "وريرد
إنشا ي مث " ان اريس من املركبا األارى ذا نفس اجمليواة الدوائية أو اريها وممارنة اجمليواا الدوائية ارن بعضرها
يسهل دراستها وإ ماسا بشكل كبري أما اند دراسة هذس املركبا بشكل لاال وكامل فأسرا
ملعرفة الفروق املييزة وهذا ما ن
بدو ه ااية الصعوبة.
لذا يفضل نظييف دراسة املركبا الدوائية (املسكنا املركزية واملخدرا الوريديرة واملخردرا اإلنشرا ية واملرايرا العضرلية)
اضين لداول ممارنة فهي سهل معرفة الفروق األساسية بل كل مركبل كيا أسا سهل املرالعة و نظييف األفكار.
الدورا د تكرر ولكنها ليس الماادة.
اسامتحان ه الفصل األول لسنة  2015-2014كان سهل إى متوسط الصعوبة.
أالب الع ما كان ه الثيانينا وهنا بع التسعينا .

ثالثاً :املراجع
إ اسا سا حتتال املادة إى مرالع وملن يود اساستزادة اليه لرلع ر.lange anesthesia

العينية
تناول أمراض العل األكثر شريواا والريت مرن امليكرن أن يتعررض هلرا الطبيرب العرام ه حيا ره العيليرة وكيفيرة التعامرل معهرا وهري
مررادة حفظيررة بشرركل اررام لكررن هنررا بعر األحبرراث كررالزرق وااررول حتتررال للفهرريف أوسا حررىت ررتيكن مررن حفظهررا ومررن اجلرردير
ابلذكر أن العينية مادة معدل ابمتيا إذا ُدرس ليدا ا ل العام الدراسي.
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بل البد ن ننوس إى اضرورة دراسة الدورا ه هذس املادة وننصخ بدراسة الدورا ا ل الفصل الدراسي ابلتزامن مع دراسة املادة
لسهولة الدراسة و الفحا.

أوالً :الكادر التدريسي
هلذس املادة  3سااا أسبوايا مع اياب الدكتورة يسرى واودة الدكتورين معتز سعد الدين وأ د بريرد نراوب الرى إاطرا
مادة العينية  6دكا رة غري و يع أحباث الكتاب الى االبيتهيف ان السنوا السابمة إسا أن ذلك سا يُلغي أمهيرة الردورا لليرادة
بشكل اام ومل يتيف حذال أ حبث من الكتاب.

د .سامح عيسى:
احملتوى :يعطي املوااضيع التالية :المرنية العصب البصر الصلبة.
احلض ووور :ال رردكتور يع رررض س ر يدا ه ويم رروم ابلش رررح التفص رريلي والاركي ررز ال ررى املوااض رريع املهي ررة .يه ررتيف ال رردكتور بفه رريف الطال ررب
لليواضوع ومعظيف أسئلته يراوب اليهرا الطالرب مرن ار ل فهيره للهيكرل العرام للبحرث .هرو سريف سرهل ايومرا وااضرور مفيرد
وممتع إى ح ند ما حيث ام الدكتور بواضع أسئلة اديدة من املوااضيع اليت ركز اليها ا ل احملااضرة.
األسئلة :كان األسئلة بصيية سهلة ومن أفكار الدورا  .حبث الصلبة مل أي منه أسئلة.

د .أروى العظمة:
احملتوى :مل يتغري سيها وهي عطي األحباث :العنبة ااول الل اسانكسار.
الدراسووة :طالبر بدراسررة سرريها كررام مررن الكترراب ماارردا فصررل التهررااب العنبررة حيررث ااتيررد نوطررة وطالبر بدراسررتها
اواضا ان هذا الفصل وأاضاف الكثري فيه.
حبث العنبة حبث متوسط الصرعوبة يعتيرد اافر البصريي ملرا فيره مرن أنرواع تتلفرة مرن اسالتهرااب حتترال للتيييرز فييرا بينهرا أمرا
حبثا أسوا اسانكسار وااول فهي سهلة ممتعة إذا يف فهيها.
احلضور :حضور حمااضرا الدكتورة بشكل اام مفيد.
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األسئلة :أسئلة هذا المسيف متوسطة الصعوبة ومن أفكار الدورا .

د .شهم حوري:
احملتوى :ام إباطا  :العدسة لها الدمع طرائ فحا املري

األاراض العينية.

احلضور :يموم الدكتور بواضع الكتراب أمامره ويمررأ منره مباشررة و رد يشررح بعر
املرور الى بع األفكار املهية فمط.
الدراسة :يطالب الدكتور ابلكتاب فمط ويموم حبذال بع

األمرور الغامضرة لرذلك حضرورس يسرااد الرى

الفمرا اليت سا أمهية هلا ابلنسبة له ويتلأ ذلك بل اام وآار.

األسووئلة :سرريه سررهل الدراسررة ولكررن أسررئلته كانر راراوح بررل السررهلة ومتوسررطة الصررعوبة ولررا معظيهررا مررن حبثرري طرائر
فحرا املرري واألارراض العينيرة أمررا العدسرة فررتيف واضرع أسررئلتها مرن برل د .سررامخ ايسرى .أسررئلته مرن األفكررار الريت يررذكرها ه
احملااضرة االبا.

د .جورج داوود:
احملتوى :يعطي الدكتور :الزرق اايال األلفان حمااضرة اارلية ألمراض ااد ة اند األطفال.
احلضووور :يمرروم ابر ررال احملااضرررة ار رراسا و ررد ميررر بليحررة اررن يررع أ سررام الكترراب أحبرراث الررزرق واايررال واأللفرران ررام
إباطائها بع الزم حت إشراال الدكتور وكان ااضور مفيدا فيها .األحباث متوسطة الصعوبة وأمهها الزرق واايال.
األسئلة :االبا مل يضع الدكتور أسئلة وأ األسئلة خب ال ما ذكرس الدكتور حيرث اراب حبرث الرزرق واحملااضررة اخلارليرة ارن
األسئلة وأ ى بع األسئلة من حبثي اايال واأللفان.

د .معتز سعد الدين:
احملتوى :مل يعط الدكتور ه العام الذ سبمنا أما أحباثه فهي :راضوض العل األدوية العينية امللتحية.
احلضور :ام ابلاركيز الى حبث راضوض العل واألدويرة وذكرر أن حبرث امللتحيرة ليرل األمهيرة .يمروم الردكتور إباطرا احملااضررة
ار اسا ويضيأ اليها ويطالب إباضافا ه وااضور حسب الرابة.
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األسووئلة :أ ر األسررئلة خب ر ال مررا ذكرررس الرردكتور حيررث أ ررى مررن حبررث امللتحيررة لوحرردها أكثررر مررن نصررأ أسررئلة سرريه أمررا
اإلاضافا فليف أي منها شي .

د .أحمد البريدي:
احملتوى :كان الدكتور مسافرا ه املااضي لكنه ااد ه اامنا و ام إباطا  :الشبكية اجلسيف الزلالي.
احلضووور :يمرروم الرردكتور بعرررض س ر يدا والشرررح منهررا وااضررور مفيررد ه فهرريف بعر
الدكتور اجلسيف الزلالي لكنه طالب به وأ ى منه أسئلة.

األمررور الغامضررة ه الكترراب مل يعررط

الدراسة :يطالب الدكتور ابلكتاب فمط ويموم ابلاركيز الى أهيف األمور املطلوبة.
األسئلة :سيه متوسط الصعوبة من حيث الدراسة لكرن أسرئلته أ ر مرن الردورا وفمررا الردورا
األمور اسااتصاصية وااصة ه حبث الشبكية.

وسا دااري للاركيرز الرى

ثانياً :الدراسة
بشكل اام ننصخ اباضور وإحضار الكتاب والتتبع مع الدكا رة مهيا كان ااضور مم واري مفيد حيرث أنرك هبرذس الطريمرة
موم بمرا ة احملااضرة كاملة وسا حتتال منك فييا بعد إسا لمرا ة سرريعة وهرذس الطريمرة ُتريخ لرك أن سرخل الردكا رة ارن كرل مرا هرو
اام واصوصا أسا مادة معدل إذا ُدرس بشكل ليد.
وأكثر األحباث اليت يؤكد الى حضورها هي :الزرق المرنية العدسة أمراض العصب البصر ااول الل اسانكسار.
املادة ممتعة إذا ا بع األسلوب أا س أما إذا أمهلتها فأنك ستيدها لافة بصيية.
الدراسة خالل الفصل:
حذار أن ار العينية لو الفحا حىت لو كان بلها أسبوع فهي حتتال ولو لمرا ة سريعة ا ل العام.
وكيا لنا سابما يُنصخ بدراسة الدورا مع املادة.
ه سنتنا مل تكرر الدورا كيا هي بل كرر الفمرا اليت أتيت منها الدورا .
الدراسة أثناء االمتحان:
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مادة العينية مادة ممتعة و يلة الى الرايف من أن أالب األحباث فيها بصيية.
دراسة املادة من الكتاب فييا ادا ما ذكر ان د .أروى وإاضافا د .سعد وحمااضرة د .لورل اخلارلية.
الو املخصا هلا كان  6أام وهي اري كافية لدراسة املادة كاملة مع مرالعتها.
مرالعة املادة بل الفحا أمر مفروغ منه وإسا لن يب الى سيف ليد من األسئلة لوا د يما.

ثالثاً :االمتحان
هبا من الط ب ا ما ه الثيانينا والتسعينا .
كان املادة مادة معدل إذ حم نسبة سا
كان و يع األسئلة كالتا مع مراااة و يع سيف الدكتور لورل:
 الدكتورة أروى العظية 25 :سؤاسا
 الدكتور سامخ ايسى 20 :سؤاسا
 الدكتور شهيف ااور  15 :سؤاسا
 الدكتور معتز سعد الدين 20 :سؤاسا
 الدكتور أ د الربيد  20 :سؤاسا
هنا بع األحباث اليت مل أي منها أسئلة أو أ ى منها ادد ليرل مرن األسرئلة راريف أمهيتهرا وهري :الرزرق والسراد وحبرث ااد رة
البيضا املولود ه حمااضرة د .لورل.

رابعاً :روابط مفيدة
" .1خامسة عينية" :رابط متابعة املادة ا ل امتحان  2011-2010ةو بع

الصور التواضيحية:

http://www.hakeem-sy.com/main/node/41489

 .2دراسة العينية يوم بيوم :رابط فيه لخيا ألهيف أفكار الكتاب:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/14702

 .3دليل العينية املصور :ام إبادادس جميواة ط ب ه العام الدراسي :2015-2014
http://1drv.ms/1wGjt9x
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خامساً :املراجع
إ اسا سا حتتال املادة إى مرالع لكن ميكنك اساستفادة مما يلي:
 دليل ويلز لطب العيون :اف األفكار اهلامة (الع ما الرئيسية لليرض) وهو يفيد ااصة ابسالتهااب .

 املااجع األجنغية اليت ميكن اإلطالع عليها (ملن يهتم هبذا االختصاص حصااً :
 An Illustrated Colour Text Ophthalmology
 Lange Ophthalmology

النسائية
عررد النسررائية مررن أ ررل م رواد الفصررل وأسررهلها وأمتعهررا دراسررة و تنرراول هررذس املررادة أهرريف املوااضرريع النسررائية وميكررن مسررييف هررذس
املوااضيع إى :مماربة وفحا املريضة النسرائية التطرور اجلنيرين و شرريخ اجلهرا التناسرلي األنثرو الشرذوذا التطوريرة اجلنسرية
امفررا الورميررة النسررائية امفررا اإلنتانيررة النسررائية الرردورة الشررهرية الطبيعيررة وااضررطرااب الرردورة الطيثيررة منررع اايررل نمررا
اخلصوبة حاسا ااصة ابلررحيف وانر الررحيف (الشرار العنمري كيسرا انبرو الرورم الليفري العضرلي األملرس) اسانتبراذ البطراين
الر ي ااضطرااب اايل الباكرة سلس البول واهلبوظ التناسلي وسن الضهي.
الدراسة من احملااضرا بشكل أساسي .ويصا لليادة  3سااا أسبوايا.

أوالً :الكادر التدريسي
ممسية الى  7أسا ذة كيا يلي:
كان لليادة ه اامنا  34حمااضرة ن

د .محمد حمدان:

احملتوى :أاطى حمااضر ل ان مماربة وفحا املريضة النسائية.
احلضور :مفيد.
األسئلة :مل يضع أ سؤاسا أو رلا ُولد سؤال واحد من سيه ه اامنا.
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د .هيثم عباسي:
احملتوى :أاطى  5حمااضرا :
التطررور اجلنيررين و شرريخ اجلهررا التناسررلي األنثررو األ ررال النسررائية (الررى حمااضررر ل) التطررور اجلنسرري الطبيعرري والشرراذ والبلرروغ
طالب الدكتور ابلدراسة من الكتاب واألسئلة كان د يمة من الكتاب فييا يا مواضروع التشرريخ لرذا يفضرل إاضرافة حمتروى
الكتاب إى احملااضرا .
احلضور :ااضور حسب الرابة.
األسئلة :مل يضع الدكتور ه دورة  2015/2014سوى  4أسئلة فمط وكان ان التشريخ ويف عوي
أسئلة اب ي األ سام!! والى الرايف من أمهية حبث األ ال النسائية إسا أنه مل أي منه

األسئلة بزادة ادد

سؤال!

د .عزام أبو طوق:
احملتوى :أاطى الدكتور  8حمااضرا ه اامنا و ناول املوااضيع التالية:
العميف ونما اخلصوبة و دبريس ( 3حمااضرا ) نزوال أشرهر اايرل األوى :اإلسرماط (اإللهراض) واايرل اهلرالر ابإلاضرافة إى
األندوماريو الورم الليفي و دبريس.
فو روس  )ااضرور مفيرد بسربب أسرلوب الردكتور املبسرط ه
احلضور :من أفضل الدكا رة شرحا وأسلواب وحضرورس ممترع (سا ن
الشرح وطريمة نظييف أفكارس.
األسئلة :أ رى الردكتور ب ر  25سرؤال ه الردورة النظاميرة وكانر األسرئلة سرهلة ومرن احملااضررا دون اخلروض كثرريا ه التفاصريل
وهو من األ سام املضيونة إبذن هللا.

د .جميل طالب:
احملتوى :أاطى الدكتور  7حمااضرا

ناول :

الدورة الطيثية الطبيعية ااضطرااب الدورة الطيثية موانع اايل.
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احلضور :مفيرد ألن الردكتور يرنظيف أفكرارس وينسرمها ويسرتخدم اللروح ه الشررح والمسريف سرهل ومفيرد وممترع كونره ةترو أشريع
املوااضيع مريبا ه طب النسا وهي موااضيع هتيف الطبيب العام امليار وه شىت اجملاسا .
األسئلة :كان هلذا المسيف  25سؤاسا وكان سهلة و ركز الى األمور األساسية ولكنها حتتال للحف الد ي .

د .بشار الكردي:
احملتوى :أاطى ه سنتنا  3حمااضرا  :سن اإلا

السلس البو اهلبوط التناسلي.

احلضور :رائع.
األسئلة :أسئلة الدكتور سهلة ايوما لكن حصل ه اامنا أن واضع األستاذ  20سؤاسا فخ ى ببع

األسئلة اخلارلية.

د .صالح الشيخة:
احملتوى :دكتور األورام ابمتيا حيث أاطى 5حمااضرا ال األورام النسائية:
سرطان ان الرحيف (حمااضر ل) سرطان لسيف (ابطن) الرحيف أورام املبي (حمااضر ل).
احلضور :مفيد والمسيف ممتع ومفيد يركز الدكتور الى األمور املهية ه التشخيا والع ل.
األسئلة :كان للدكتور حوا  20سؤاسا مما ركز اليه الدكتور ه احملااضرة وكان االبيتها سهلة إى متوسطة الصعوبة.

د .محمود سبسوب:
احملتوووى :أاطررى حمااضررر ل اررن آفررا الطبمررة اسااتذائيررة (الرحررى العداريررة الرحررى الغا يررة سرررطان اايررل البشرررو ) ابإلاضررافة
حملااضرة صغرية ان أورام املهبل والفرل.
احلضور :مفيد لدا.
األسئلة :أ ى الدكتور بر 6-5أسئلة مما ركز اليه اما ه احملااضرا .
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ثانياً :االمتحان
يتلأ ادد أسئلة كل دكتور من دورة ألارى و د يركز بع األسا ذة الى موااضيع دون أارى
حتتررال املررادة  8-6أام ا ر ل الفصررل ومرردة الفحررا ( 6أام ه سررنتنا) كان ر كافيررة ملررن اطلررع الررى لررز مررن املمرررر أثنررا
الفصل.

ثالثاً :املراجع
 إ اسا سا حتتال املادة إى مرالع. هلرواة املرالررع ينصررخ ب ر  Blueprintأو  BRSأو  High Yieldأو ( Illustreatedد .صر ح شرريخة يعطرريحمااضرا ه منه).

الطب النفسي
الطب النفسي هو فرع من فروع الطب وهو ةاول فهيف اسااضطرااب النفسية ومعايري شخيصرها وأسراليب ا لهرا ويصرا
لليادة  3حمااضرا أسبوايا.

أوالً :الكادر التدريسي
د .يوسف لطيفة:
احملتوى :يعطي أالب فصول املادة و د أاطى ه سنتنا مايلي:
النفسررة اسااضررطرااب العصررابية وااضررطرااب المل ر والشرردة الفصررام واارراسا
املمدمررة األا رراض والع مررا ه اسااضررطرااب
ن
الفصامية واسااضطرااب التومهية اسااضطرااب املزالية "الولدانية" طب نفس األطفال واملراهمل.
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احلضور :يموم الدكتور بعرض س يدا من الكتاب و فسري بع

التعابري الغامضة ابإلاضافة لعررض بعر

واألف ر م املتعلمررة لواضرروع احملااضرررة وااضررور مفيررد ه فسررري الغررام
ومشاهدة فيديوها ملراضى مما يرسخ فهيف املرض وأارااضه.

ااراسا السرريرية

مررن املصررطلحا ه الكترراب وفهرريف األم رراض النفسررية

الدراسة :دراسة هذا المسيف اادة من الكتاب كيرا وطالرب ببحرث التوحرد وا لرا ااضرطرااب السرلو (لرز مرن البحرث
اخلامس) من احملااضرا .
األسئلة :أسئلة الدكتور متوسطة الصرعوبة إى سرهلة حتترال لشري مرن اهلردو والاركيرز المليرل منهرا كران أسرئلة ااديرة حفظيرة
وأما أالبها فكان حاسا سريرية مطرو ة ا ل احملااضرة والدورا السابمة شاملة جلييع األحبراث مريبرا كررار الردورا لريس
أكيدا لكن حل وذل اضرور لدا للتعرال الى أسلوب احملاكية ال مثل هذس األسئلة.

د .ثائر حيدر:
احملتوى :أاطى الدكتور األحباث التالية:
بع ر الفم ررا مررن البحررث األول (مررن نظرررا الرريف الررنفس إى آارررس) وهرري مطلوبررة مررن الكترراب الع لررا النفسررية (سايررة
البحررث الثرراين) اإلدمرران (اسااضررطرااب النفسررية والسررلوكية النا ررة اررن اسررتخدام مررواد فاالررة نفسرريا) ااضررطرااب الشخصررية
ااضطرااب النوم واألكل العته واهلرذان الرذكا والتخلرأ والعملري اسااضرطرااب النفسرية ار ل اايرل والروسادة اسااضرطرااب
اجلنسية اإلسعاال ه الطب النفسي و يعها ُدر من احملااضرا الشاملة الى س يدا الدكتور.
احلضور :يعتيد الدكتور ه إلما حمااضرا ه الى اررض السر يدا واملنا شرة و واضريخ المليرل مرن األمرور الغامضرة احملااضررا

ليدة.
الدراسة :طالب الدكتور ابحملااضرا وليس الكتاب (ما ادا سيه من البحث األول فهو من الكتاب كيا ذكران).
األسئلة :أسئلة الدكتور متوسطة الصعوبة حفظية ه معظيها لكنه مل يميف بكتابرة أ مرن األسرئلة ه الردورة التكييليرة وأ ر
ايا يف اراضه ه احملااضرا !
األسئلة من الكتاب وبشكل تتلأ ن

ثانياً :االمتحان

املدة بل اسامتحان كافية ملرالعتها واألفضل اإلملام لوااضيع املادة وحل وذل من الدورا بل الفحا بفارة اسامتحان ةتال
لصفا ذهين وحماكية اييمة ومنطمية للحاسا السريرية مريبا كان للدكتور يوسأ  70سؤاسا وللدكتور اثئر  30سؤاسا.
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ثالثاً :املراجع
املادة سا حتتال إى مرالع وملن أراد.

o high yield
o Kaplan video

الفصل الثاني
مواد الفصل الثاين :
 الباطنة اخلييية والدم.
 الباطنة الغدية والتغذية.
 اجلراحة العظيية والتيييلية واألورام.
 طب األسرة.
 الطب الو ائي.
 األشعة.
 املداواة السريرية.

الباطنة الدموية
عد الباطنة الدموية من أكثر ممررا الباطنة سرهولة وس سرة كيرا أسرا مرن املمرررا الصرغرية نسربيا والريت ميكرن راو امتحاسرا
ا ل فارة وليزة وبع مة ليدة لدا.
لكررن ه ررذا سا يعررين التسرراهل ه دراسررتها ففيه ررا م ررن املواضررواا الد يم ررة مررا ةت ررال إى ركي ررز ش ررديد وحف ر د ي ر "ك رراألورام
الدمويررة" وإ ررا يعررين اسررتغ ل هررذا اجلررز مررن ممرررر الباطنررة والررذ نصرريبه  50ا مررة ه ااصررول الررى معرردل اررال ه الباطنررة
الدموية واخلييية.
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ررا وبيضرا وصرفيحا

تناول املادة ه  21حمااضرة أمراض مكوان الردم املختلفرة؛ مرن كررا
ااضطرااب النمي ونمل الدم واريها.
يصا لليادة سااتان إى ث ث سااا أسبوايا وُدر من احملااضرا فمط.

ابإلاضرافة ملرا يلحر هبرا مرن

أوالً :الكادر التدريسي
تخلأ املادة من  21حمااضرة يموم إباطائها  4دكا رة:

د .أمين سليمان:
احملتوى :أاطى  6حمااضرا وف ما يلي:
فا ا الدم اسا لية الوراثية منها واملكتسبة ويندرل حتتها :كور الكرا الوراثي الفوال "او ررية  "G6PDالت سريييا
وفمر الدم املنيلي اات سا األواية الد يمرة فمرر الردم ه سرياق التخثرر املنتشرر داارل األوايرة واملت مرة اليورمييائيرة اسا ليرة
والبيلة اخلضابية اسانتيابية الليلية أمراض الكرا البيضا السليية.
احلضووور :سرريف الرردكتور أمرل متوسررط الصررعوبة ومواضررواا ه ممتعررة إى حررد كبرري .يعتيررد الرردكتور الررى السر يدا حيررث يمرروم
بمرا هتا أثنا احملااضرة .وااضور حسب الرابة.
الدراسووة :يطالررب الرردكتور ابلدراسررة مررن الكترراب والسر يدا لكررن احملااضررا حتررو ملخصررا وافيررا ألهرريف أفكررار الكترراب مررع
س يدا الردكتور فالدراسرة منهرا كافيرة لكرن حتيرا الكتراب سا يكفري لوحردس حرىت لرو شرابه حمترواس مرع حمتروى السر يد إذ
يذكر الدكتور العديد من التفاصيل اخلارلية املهية واليت أييت منها سئلة ه اسامتحان.
األسئلة :وااضحة ود يمة وحتتال إى ااف الد ي أحياان وسا فائدة ذكر ألسئلة الدورا ه سيف الدكتور أمل.

د .عبير ّ
قدار:
احملتوى :أاط  6حمااضرا هي:
ممدمرة اامرة اررن كرون الرردم فمرر الرردم صرغري الكرررا فمرر الرردم ال نسريي فمررر الردم كبررري الكررا
النمي اسااضطرااب التخثرية والع ل لضادا التخثر.
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احلضووور :سرريف الرردكتورة متوسررط الصررعوبة واحملااضررا صررغرية نسرربيا وار ل اإللمررا ركررز الررى بعر

األفكررار اهلامررة أتيت هبررا

ابسامتحان .ااضور متوسط الفائدة حيث مرأ الدكتورة الس يدا وميكن أن واضخ بع النماط تييز الردكتورة ابرري برحابرة
الصرردر و مبلهررا لألسررئلة ار ل احملااضرررة "بينيررا سا يبررد بميررة الرردكا رة هررذس امليررزة!" وابلتررا حضررور حمااضرراهتا هررو األفضررل ه
الباطنة الدموية.
األسئلة :أسئلتها سهلة ورلا مضيونة حيث لا
الى فمرة الع ل.

من األشريا اهلامرة الريت ركرز اليهرا الردكتورة ابحملااضررا

و ركرز الردكتورة

د .غسان عزيز:
احملتوى :وأاطى ه اامنا املواضواا التالية ه  5حمااضرا :
نمل الدم الكتلي واات طا نمل الدم حثول اخل ا الب مية اإلر ا الليفوما.
احلضور :أاطى سيه الى ايل بمرا ة س يدا وااضور ليل الفائدة.
األسئلة :المسيف بشكل اام سهل إى متوسط الصعوبة أفكار أسئلة الدورا مهية ه هذا المسيف كونره األ رل غرريا مرع مررور
السنوا .

د .آصف د ّيوب:
احملتوى :أاطى  4حمااضرا ضين املوااضيع التالية:
اسابيضرراض النمررو اارراد اسابيضرراض النمررو املررزمن اسابيضرراض الليفرراو اارراد اسابيضرراض الليفرراو املررزمن آفررا النمرري
التكاثرية األارى.
سرريف الرردكتور آصررأ هررو األصررعب ومعلوما رره حتتررال إى حف ر د ي ر وممارنررة بررل األن رواع املتشرراهبة مررن األورام لررذا ينصررخ
بتلخيصه الى شكل لداول ومرالعته ليدا بل اسامتحان.
احلضور :يتكليف الدكتور أثنا احملااضرة بطريمة ليلة الارابط نواا ما وينتمل من مواضوع مار من دون ممدما أحياان .يعتيد
الدكتور الى الس يدا ويموم بمرا هتا أثنا احملااضرة .ااضور ليل الفائدة .والمسيف من أكثر األ سام صعوبة.
األسئلة :د كون أسئلة الدورا مفيدة نواا ما سااتبار األفكار والدراسة.
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ثانياً :احلضور والدراسة
يفضررل حتضررري احملااضررا بررل حضررورها مررن ألررل الفهرريف اجليررد لألفكررار وإ ماسررا وهررذا يعررل املررادة ليسر حبالررة إسا للمليررل مررن
نسررى
اجلهررد ه فررارة اسامتحرران الررى العكررس امررا مررن ممرررر اخليييررة الررذ كررون معلوما رره د يمررة لرردا وبصرريية وصرريا وستُ ا
بسهولة لو ُرأ ا ل العام.
يفضرل أن كرون دراسرة املرادة بطريمرة أكادمييرة متسلسرلة ضرين بنرا األفكرار ردرييا و رسريخ األساسريا حيرث يبردأ بدراسررة
كون الدم وبعدس فمر الدم صغري الكررا وكبرري الكررا مث اسرتكيال أمرراض الكررا اايررا السرليية بدراسرة فا را الردم
اسا لي ررة وبع رردها اسانتم ررال لدراس ررة أمر رراض الك رررا البيض ررا بداي ررة ابلس ررليية وم ررن مثن الورمي ررة وص رروسا إى اإلر ررا وأمر رراض
الصفيحا وااضطرااب التخثر والع ل لضادا التخثر وااتتام املادة بدراسة حمااضرا نمل الدم.
اند دراسة املادة هبذا الار يب ست ح أن املعلوما كيل بعضها البع و ارسخ بصورة كبرية كيا أن حمتوا حمااضرة نمرل
ومستسااة للدراسة.
الدم ستصبخ مخلوفة ُ

ثالثاً :االمتحان
-

-

تماسيف الباطنة الدموية مع اخلييية  50سؤاسا لكل منهيا.
األسئلة بشركل ارام سرهلة إى متوسرطة الصرعوبة لكرن سا يلرو األمرر مرن اردد مرن األسرئلة الد يمرة والريت حتترال إى حفر
د ي وااصة ه أورام الدم ونمل الدم.
أ ر األسررئلة ه الرردورة النظاميررة  2015الررى الشرركل التررا  :سرريف الرردكتور أمررل سررلييان (ح روا  14س رؤال) مث سرريف
الدكتورة ابري دار (حوا  12سؤال) مث سيف الدكتور آصأ ديوب (حوا  10أسئلة) مدمولا مع سيف الدكتور اسان
ازيز (حوا  12سؤال).
يرلى إاضافة إحصائيا نتائج اسامتحان ابلدورة النظامية من حيث نسبة النياح وأالى ا مة!

رابعاً :املراجع

 ننصررخ بمررا ة سرريف أمرراض الرردم مررن كترراب  MedStudyفهررو رائررع للغايررة وسررهل وتتصررر إى حررد مررا – حروا 32
صفحة – ويواضخ الكثري من األمور اهلامة اليت د سا يركز اليها الطالب ا ل دراسة احملااضرا .
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 سريف الكررا اايرر ه  Robbins Basic Pathologyرائرع وسا فرو
كان لديك و فا رأ سيف الكرا البي و سيف الصفيحا .

را ره حبسرب رأ الربع

وإن

 الوجيز يف األمااض الدموية :كتاب ةتو أفكار رئيسية لدا د سااد الى معرفة األفكار املهية امتحانيا.

الباطنة اخلمجية
أوالً :املقدمة
 الباطنة اخلييية هي المسيف الثاين من ممرر الباطنة ه الفصل الدراسي األاري در املرادة ه  20حمااضررة إنتراانألهررزة اجلسرريف املختلفررة ُمصررنفة حسررب العوامررل امليراضررة فهرري شرربه إى حررد مررا ممرررر اجلرراثييف والطفيليررا ؛ لكنهررا
ركز الرى املظراهر السرريرية لألمرراض اإلنتانيرة وا لهرا أكثرر مرن ركيزهرا الرى صرفا العوامرل امليراضرة واصائصرها
الد يمة فتييع بذلك بل أساسيا اليف اجلراثييف وامليارسة السريرية بعيدا ان اخلوض ه التفاصيل املعمدة.
 وضتلأ هذس الباطنة كثريا ان سابماهتا كيا تييز خبصائا فريردة فسروال رر ه اضريها بكرل ألهرزة اجلسريف الريتمرر معرك ه رحلتررك مرع بميررة البرواطن فرأذا أرد داررول هرذس املعركررة لهرز نفسرك فعليررك أن غرري اسرارا يييتك
الر يبة الريت ااترد اليهرا و ترزود بعتراد وأسرلحة لديردة "وأهريف هرذس األسرلحة هري الرذاكرة النشريطة املمارنرة والرربط
الصادا ومعرفة اصائا كل اائلة من العوامل امليراضة".
 -يصا لليادة سااتان أسبوايا.

ثانياً :الكادر التدريسي
د .نزار الضاهر:
احملتوى :أاطى  14حمااضرة الى النحو التا :
www.hakeem-sy.com
~ ~ 37

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة اخلامسة

الص رردمة اإلنتاني ررة العنم ررودا املطثي ررا الس ررحائيا والكليبسر ر الس رراملوني األمر رراض املنمول ررة ابجل ررنس اإلي ررد
األوا اجلراثييف ذا املصدر حيواين اجلراثييف األليفة ابجلها التنفسي الزوائأ اإلسهال اخلييي أ ال الفريوسا .
احلضووور :سرريف د .نرزار صررعب ألنرره ةتررال إى ااف ر الررد ي  .الرردكتور يمررأ السر يدا ه احملااضرررة فااضررور حسررب
الرابة الشخصية.
األسووئلة :لرره مررا يمررارب  35س رؤاسا اررادة متوسررطة الصررعوبة اخليررارا والعبررارا حرفيررة مررن احملااض ررا و عتيررد الررى
النماط املييزة لدا بكل اامل ممرض وضلرو مرن األر رام واجلرارا ولكرن يولرد رابرة  10أسرئلة عتيرد الرى الرربط برل
ادة حمااضرا واألدوية ذكر اضين اخليارا واالبا أدوية نواية لدا وليس هلا أسئلة ااصة هبا.
د .وحيد رجب بك:
احملتوى :أاطى  6حمااضرا صغرية نسبيا حور حول املواضواا التالية:
امللتوا الريكتسيا واملفطورا الفطور تية األوا الديدان.
احلضووور :سرريف د .وحيررد بشرركل اررام أسررهل مررن سرريف د .ن رزار نظ ررا لميامرره اباتصررار الكثررري مررن الفطررور واألوا الرريت
أاذانها ه السنة الثالثة مفيد نواا ما كون الدكتور يشري إى النماط اسامتحانية اهلامة.
األسئلة :للدكتور وحيد  15سؤاسا سهلة ووااضحة اادة ولكنه د يستعيل اساسيف ال يين وحدس و د يضع اردة أسرئلة
تعل ابألدوية فمط "ااصة ابلديدان والفطور" فييب دراستها بشكل ليد.

ثالثاً :الدراسة
الدراسة خالل الفصل:

يفضل أن در املادة الى األ ل مرة ا ل العام ألسا حتتال إى الاركيز والبصيف.

الدراسة أثناء االمتحان:
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املادة بشكل اام حتتال إى  6أام ملن يدرسها أول مرة ويفضل أن در اخلييية إبحردى آليترل إمرا بعرد إسرا الدمويرة
لكي بمى ه الذاكرة أو درسهيا معا حيث اخلييية صباحا والدموية مسا .
كيررا يفضررل أن رردر املررادة بتسلسررل منهيرري حررىت ضررين ررابط املعلومررا و كاملهررا وينصررخ ابلطريمررة التاليررة :البررد
لحااضرة الصدمة اإلنتانية مث نتمرل لسسرهال اخلييري مث إيابيرا الغررام :العنمرودا فاملطثيرا فرالرئوا فالشرعيا
واجليرررة اخلبيثررة مث برردأ بسررلبيا الغ ررام :السررحائيا فاإلمعائيررا (كليبس ر وس ررا ية سرراملوني ل رراثييف ذا مصرردر
حيواين اجلراثييف أليفة اجلهرا التنفسري) ....مث الزوائرأ وبعردها نتمرل لدراسرة الفريوسرا مث األمرراض املنمولرة ابجلرنس
مث امللتوا فالفطور مث األوا مث الديدان وأاريا ضتيف ابلريكتسيا واملفطورا .
وسا بد لنا أن نؤكد الى أمهيرة املرالعرة ه دراسرة الباطنرة اخليييرة ويفضرل أن رالرع معلوماهترا ابلكامرل فهري كيرا علريف
عتيد الى ااف الد ي واملمارنة بل تتلأ العوامل امليراضة واملظاهر السريرية لسنتاان املتشاهبة.
ابلنسبة ألسرئلة الردورا فرأن الباطنرة اخليييرة حتطريف ارادة أر رام ياسرية بعردد الردورا ممارنرة بغريهرا مرن البرواطن فمررا ة
أسررئلة الرردورا رردر املسررتطاع هامررة لرردا فهنررا احتيررال للتكررار ااررره لرربع األسررئلة ااصررة ه سرريف الرردكتور وحيررد
وبع األسئلة ريبة لدا من نفس الفكرة وسوال وفر اليك الكثري من التفكري أثنا اسامتحان.
وه اخلتام نبشركيف أن الباطنرة اخليييرة ممارنرة بغريهرا مرن البرواطن هري الوحيردة الريت أسرئلتها مضريونة وسا ضررل ارن دفريت
كلية فض ان ولود الدورا ف فو الفرصة  50سؤال مضيون ومخلوال!
احملااضرا

رابعاً :املراجع




( :Clinical microbiology made ridiculously simpleةتررو لررداول بنهايررة كررل حبررث
تضين أهيف األفكار إاضافة للصور اليت سااد الى اساستذكار).
) :NMS (medicine case bookل ط ع الى اااسا السريرية.

الوجيز يف األمااض اخلمجية :كتاب ةتو أفكار رئيسية لدا د سااد الى معرفة الك م املهيف امتحانيا.
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الغدية والتغذية
 ه آار ممرر من األمراض الداالية نتناول ممرر الغدد والتغذية والشيخواة واساستم ب.
 وهو ممرر مهيف ممتع اضرور لدا.

الغدية
 تنرراول املررادة األمدااض اليديددة وهرري :أمرراض الغرردة النخاميررة أمرراض الغرردة الدر يررة أمرراض لررارا الرردرق أمرراض شرررولب الكظر آفا األ ناد الدا السكر نما سكر الدم .ويلح هبا سيف صغري هو طب الشيخواة.
 -أما التيذية :فتمسيف لنصفل:

 التيذية العامة تحدث ان السكاكر والربو ينا والشحوم.

 التيذيددة اخلاصددة تحرردث اررن أ رراط التغذيررة انررد يررع الفئررا الرريت ميررر هبررا اإلنسرران ابإلاضررافة للبدانررة واملت مررة
اساستم بية وا لاهتا.
طبااة الكتاب وإاضافة حمتوى س يدا األسرا ذة وشرروحهيف ار ل احملااضررا وإنترال
 الدراسة حسب اام 2015حمااضرا شاملة يف ااتبارها مصدر كامل للدراسة.
 يصا لليادة  4سااا أسبوايا.أوالً :الكادر التدريسي:

د .يونس قبالن:
احملتوى :يعطي الدكتور املوااضيع التالية :أمراض الغدة النخامية (6سااا ) الدا السكر (6سااا ) الشيخواة وأمراض
املسنل (سااتان).
احلضور :يعرض الدكتور س يدا فيها معلوما ان املواضروع الرذ يلميره ويمروم الردكتور بشررح مفصرل ووااضرخ الرى هرذس
الس يدا  .ااضور مفيد وممتع لدا ألن الدكتور له طريمة رائعة ه اإلاطرا وكيرا أن املعلومرا الريت ه السر يدا وطريمرة
نسيمها مميزة ولكن هذس املعلوما د ضتلأ ايا هي ه الكتاب لي .
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الدراسة :كل معلوما الس يدا والكتاب مطلوبة.
األسئلة :ليس من الضرور أن توع األسئلة بشكل متساو الرى أ سرام الردكتور ولكرن ننصرخ بدراسرة حبرث النخرامى كرام
بدون حذال أ فمرة منه .أسئلة الدورا مفيدة لدا ه هذا المسيف وذلك ل ط ع الى أسرلوب الردكتور ه واضرع األسرئلة
به منها .ه السنوا السرابمة كانر
ولتيكل ااف وإ مانه ولكن ليس ابلضرورة أن تكرر أما ه سنتنا كرر لز سا
الشيخواة هامة امتحانيا ويب ادم إافاهلا.
الفقرات األكثر أهمية بالنسبة للدكتور يونس قبالن:
السرررل الاركرري الفررارغ الررورم المحفرري البلعررومي التهرراب النخررامى الليفرراو لرردول األا رراض الغديررة ول حمااضرررة إسا أنرره اررري
كاال لكرن هنرا دومرا  3أسرئلة ارن األارراض الغديرة ويرب ييرع املعلومرا مرن املنهرال ه هرذا السرياق امليتفرورمل معرايري
و عاريأ السكر السكتة النخامية ابإلاضافة لألمور اليت يركز الى شرحها ا ل احملااضرا .

د .زينب العرفي:
احملتوى :عطي الدكتورة ك من:
أمراض الغدة الدر ية أمراض لارا الدرق أمراض شر ولب الكظر آفا األ ناد.
كان أمراض الكظر وآفا األ ناد من نصيب د .جنا صنيج سابما و د و ف ان اإلاطا منذ العام املااضي.
احلضور :للردكتورة أسرلوب مميرز ه اإلاطرا حيرث طلرب مرن الطر ب حتضرري املواضروع الرذ سريتيف منا شرته وأثنرا احملااضررة
موم بعرض العديد من اااسا السرريرية إاضرافة إى سر يدا حترو معلومرا تتصررة ارن املواضروع نفسره و رر اليهرا سرريعا.
ااضور ممتع ومفيد وينصخ بره كيرا أنره مفيرد ل متحران حيرث أن رط األسرئلة يشربه إى حرد كبرري ااراسا السرريرية الريت مروم
بعراضها.
الدراسة :طالب الردكتورة ابلدراسرة مرن الكتراب ابإلاضرافة للي حظرا وااراسا السرريرية الريت عراضرها وابسامتحران االبرا مرا
كون هي املفتاح.
م حظررة :نمررا سرركر الرردم كانر عطيرره د .جنررا صررنيج بررل العررام  2013-2012لكررن ه هررذس السررنة والسررنة السررابمة مل
يعطه أ من الدكا رة ومل أي انه أسئلة ه اسامتحان.
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ثانياً :الدراسة:
يفضل دراسة معظيف املادة أثنرا الفصرل واصوصرا أحبراث النخرامى والردرق والكظرر ولرارا الردرق حيرث أسرا حتترال للاركيرز
وسا ينصررخ حبررذال أ سرريف منهررا وكررذلك يفضررل إاررادة سرريف د .ررب ن أكثررر مررن مرررة وينصررخ أيضررا ابساط ر ع الررى أسررئلة
الدورا أثنا العام الدراسي حيث أسا هامة لدا ه كل مادة الغدية ااصة سيف التغذية.
ذكران أ نن مصدر الدراسة املفضل هو ااتياد الكتاب واإلاضافا الى شكل حمااضرا .
هنا نوطة يف إادادها ه العام بل بل املااضي يع الكتاب واحملااضررا واإلاضرافا وااراسا السرريرية وهري كفري ابلنسربة
جلييع أ سام املادة وينصخ ابساستزادة سئلة دورا إاضافية وبع

اإلاضافا واااسا السريرية اجلديدة بمسيف د .ينب.

 ميكررن اساسررتعانة ابلرردرر الطبيررة واارراسا الس رريرية ه المسرريف العليرري مررن حكررييف لررزادة املتعررة و رس ريخ املعلومررا اهلامررة ه
الذهن.
 وهنا بع األمثلة:
* دا اريأ http://www.hakeem-sy.com/main/node/15661
* صور الدرق اخللمي http://www.hakeem-sy.com/main/node/15359
* التهاب الدرق هلاشييو و http://www.hakeem-sy.com/main/node/15470
* http://www.hakeem-sy.com/main/node/14339 SIADH
* فرط نسج الكظر اخللمي http://www.hakeem-sy.com/main/node/16685
* الورم النخامي الضااط الى التصالب البصر
http://www.hakeem-sy.com/main/node/24149
* الربوساكتينوما http://www.hakeem-sy.com/main/taxonomy/term/1255

* بع

املشاركا اليت ربط بشكل ممتع بل ما عليناس وما ستيريه ملريضك:

http://www.hakeem-sy.com/main/node/15155
http://www.hakeem-sy.com/main/node/15154
http://www.hakeem-sy.com/main/node/14975
http://www.hakeem-sy.com/main/node/14846
http://www.hakeem-sy.com/main/node/18815

ثالثاً :االمتحان:
لر العادة أن يكون للغدية  70سؤاسا وللتغذية حوا  30سؤاسا.
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ه اام  2015كان للغدية حوا  80سؤاسا أما للتغذية فكان من نصيبها حوا  20سؤاسا.
وه اام  2014كان للغدية حوا  73سؤاسا وللتغذية حوا  27سؤاسا (وكان التغذية معظيها من أسئلة الدورا ).
د .يورس قغالن:
 حوا  32سؤاسا ان النخامى حتتال للبصيف الد ي مع الفهيف اجليد لدا وكل األسئلة ابلة للحل ادا سؤالل مل يُعرال
لواهبيا.
 18 سؤاسا ان السكر من النوع املتوسط الصعوبة واألسئلة من الس يدا والكتاب.
 20 سؤاسا غذية وكلها دورا .
 الدورا هامة لدا هبذا المسيف.
د .زينب العايف 30 :سؤال بعضها سرير وامار نظر ولييلها ابلة للحل.

الدراسة أثناء االمتحان:
 كان الو املخصا للغدد والتغذية أثنا اسامتحان ه سنتنا  6أام وهي كافية ملرالعة املادة.
 ينصررخ ابلبررد ابملرالعررة بمسرريف د .يررونس ررب ن نظررا لطبيعررة األسررئلة البصرريية ومررن مث املرررور الفهيرري الررى سرريف د .ينررب
وحاساهتا السريرية.
 ه الغدية والتغذية ايوما :ه حال أدركك الو وااضرطرر ارذال بعر األ سرام مرن املهريف لردا أن مررأ أسرئلة الردورا
الواردة من هذس األ سام.
رابعاً :المراجع
هنا ادة مرالع للتوسع وهي مرالع الباطنة املعروفة  Davidson-Harrison - MedStudyواريها.

التغذية
يعطي التغذية د .يونس ب ن هلا سااة أو سااتان حسب كل أسبوع.
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أوالً :الكادر التدريسي:

د .يونس قبالن:
احلضوور :يعررض سر يدا ويسرتفي بشررحها والتعلير اليهرا .ااضرور مفيرد وممترع ألن األسرتاذ لره طريمرة رائعرة ه اإلاطرا
وكيا أن املعلوما اليت ه الس يدا وطريمة نسيمها مميزة.
الدراسة :يطالب الدكتور بنوطة أاطاها للط ب ه بداية العام (وهي اادة سا ضتلأ كثريا من سنة ألارى) وحتو شروحا
و فاصيل ه املوااضيع اليت يتناوهلا الدكتور.
المسيف ةتال للبصيف واملتابعة أثنا العام الدراسي.
األسووئلة :سا ضرررل اررن النوطررة وحتتررال إى البصرريف وحضررور للرردكتور يرشررد إى النمرراط اهلامررة الرريت كث رريا مررا أييت الرردكتور هبررا
ابسامتحان.
ثانياً :الدراسة االمتحان:
الدراسة خالل الفصل:
يفضل دراسة ما استطع من نوطة د .يونس أثنا الفصل الدراسي حيث يفضل را هتا الى األ ل مع العلريف أن الردكتور كران
سابما يطالب ل متحان من النوطة فمط لا أاطاس منها ا ل الفصل (السركرا والربو ينرا والدسريف) لكرن ه سرنتنا طالرب
الدكتور ابلنوطة كاملة وأ ى بسؤال ان غذية الرااضيل فمط وما بمى من أول سيف من النوطة.
الدراسة أثناء االمتحان:
أسررئلة الرردورا هامررة لرردا وه اامنررا كان ر مررن أول س رؤال وحررىت الس رؤال مررا بررل األاررري دورا مريبررا لكررن هررذس ليس ر
الماادة؛ حيث أ أالب األسئلة لديدة ه الدورة التكييلية ومل أي أكثر من  10أسئلة مكررة من أصل  30سؤال.
توزيع أسئلة االمتحان:
للتغذية كيا ذكران حوا  20أو  30سؤاسا ايوما يضعها د .يونس بكاملها.
بعامنا  2015كان هنا  20سؤاسا للتغذية وبعام  2014كان هنا  30سؤاسا وبعام  2013كان هنا  40سؤاسا!

www.hakeem-sy.com
~ ~ 44

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة اخلامسة

اجلراحة العظمية والتجميلية وجراحة األورام
 مسيف لراحة الفصل الثاين إى  3لراحا  :العظيية األورام التيييلية.
 تييز لراحة هذا الفصرل ارن سرابماهتا مرن اجلراحرا ن معظريف معلوماهترا لديردة ويرتيف التطررق إليهرا أول مررة كيرا تييرز
بكوسا اجلراحة األكثر ضصصية من بل اجلراحا الريت درسرناها سرابما والرى الررايف مرن أن هرذس النمطرة سراهيف ه صرعوبة
هذس اجلراحة إسا أسا وبنفس الو ُضفي اليهرا متعرة كبررية وحترد اكتشراال اجلديرد وارري املطرروق وسا ضلرو مرن موااضريع
فيد الطبيب العام و شاهد بكثرة ه ااياة العيلية (ااصة ه اجلراحة العظيية).

اجلراحة العظمية

 عد اجلراحة العظيية هي اجلراحة األساسية هلذا الفصل تكون من  21حمااضرة ناوب الى إاطا ها  4أسا ذة.

د .ياسر اسكندر:
احملتوى:
يتناول هذا المسيف الكسور وكيفية مماربتها بشكل اام مع الاركيرز الرى كسرور الطررال السرفلي بشركل اراب ه  5حمااضررا
ويعد هذا المسيف أكثر األ سام أمهية للطبيب العام واناوين احملااضرا هي:
مب ررادط اام ررة ه الكس ررور كس ررور وال رروع اا رروض كس ررور الط رررال الس ررفلي العوام ررل امل ررؤثرة ه ان رردمال الكس ررور اات ط ررا
الكسور.
المسيف سهل إى متوسط الصعوبة وةتال ه بع احملااضرا إى ااف .
أهيف اناوين هذا المسيف هي كسور ااوض والفخذ وهلا نصيب كبري من أسئلة الدكتور.
احلضور :مفيد حيث يعتيد الدكتور الى صور يعراضها ويموم ابلشرح اليها ويركرز الردكتور الرى أفكرار معينرة وتتصررة وهامرة

امتحانيا.
األسئلة :سهلة ابجمليل وبدراسة سيف الدكتور وفهيه ميكن اضيان اإللابة الى يع األسئلة وهي حوا  15سؤاسا سا ضرل
ان احملااضرا سا يركز الدكتور الى األر ام والدورا مفيدة ملعرفة طريمة الدكتور.
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د .حسان حنا:
احملتوى:
أشرال الدكتور الى إاطا أمراض الطرال العلو وراضواضه ه  5حمااضرا
ه املدرل وهي ذا العظيف والنمي.

ضاال هلا حمااضرة واحدة يف مريرها دون أن ُعطى

احلضووور :مفيررد وإاطررا الرردكتور يررل ومبسررط .والرردكتور يررذكر أن املطلرروب هررو مررا يمولرره ويتصررر أحيرراان اررن الس ر يدا .

المسيف هام لدا وةو الكثري من املعلوما .
األسئلة :يركز الدكتور ه األسئلة الى اات طا الكسور واصا لمسيه و  15سؤاسا والدورا مفيدة ملعرفة املوااضيع
الرريت يركررز اليهررا الرردكتور .الرردكتور أييت دائيررا سررئلة مررن األفكررار الرريت أشررار إى أمهيتهررا ا ر ل حمااض ررا ه .أسررئلة الرردكتور ه
اسامتحان د يمة لكنها ليس صعبة من در المسيف واستواب األفكرار الريت ركرز اليهرا الردكتور يسرتطيع أن يراوب الرى كرل
األسئلة بدون استثنا .
ينصخ بدراسة هذا المسيف ابلاراف مع سيف كسرور الطررال السرفلي للردكتور اسرر اسركندر لتكامرل املعلومرا واإلملرام ابلكسرور
من كافة اجلوانب.

د .رستم مكية:
احملتوووى :أاطررى  6حمااض ررا حررور حررول املوااضرريع التاليررة :النيررو العظيرري واضررروال النيررو شرروها العيررود الفمررر
شوها المدم اند الوليد أورام العظام الع الور الوساد .
احلضور :مفيد لدا فالدكتور يشرح بطريمة مميزة ولديه حب شديد لتعلييف الط ب وإفادهتيف وهو متعاون معهريف ألبعرد ااردود.
الدكتور من األطبا ذو اخلربة الفريدة ه لراحة العيود الفمر اند األطفال وله يد بيضا ه جمال طوير هذا اسااتصاب ه
سورا.
األسئلة :المسيف متوسط الصعوبة ممكن أن أتيت األسئلة الى شكل صا سريرية وكان للردكتور رو  15سرؤاسا ه اسامتحران
أسئلة الدكتور وااضحة والدورا مهية ه هذا المسيف.
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د .جابر ابراهيم:
احملتوى :أاطى الدكتور  5حمااضرا حور حول :األمراض التطورية ه الطرال السفلي األذا الرااضرية أذا العيرود
الفمررر الفصررال العظيرري ومل يطالبنررا الرردكتور لحااضرررة كاملررة أاطاهررا حررول بررديل املفصررل واكتفررى بليحررة بسرريطة اررن أن رواع
املفاصل البديلة.
احلضور :حسب الرابة الشخصية.
المسرريف دراسررته متوسررطة الصررعوبة وهررو اررين ابملعلومررا لررذا يفضررل كتابررة لررداول ملخصررة لليمارنررة معلومررا المسرريف حتتررال إى
ااف الد ي لدا وااصة التعدادا وفمرا الوابئيا (ذكور وإانث أحاد وثنائي اجلانب)
هنا ماطع بل حمااضرة األورام ه اجلراحة العظيية ونظريهتا ه سيف األشعة العظييرة مرادة ايلري األشرعة وهرذا يسرهل دراسرتها
ومرالعتها.
األسئلة :له  15سؤاسا وااضحة لكنها حتتال للبصيف ودورا ه هي األهيف ه مادة اجلراحة العظيية.
م حظة هامة :يرلى الاركيز الى مرادفا األمراض مث ركبة الواثب هي التهاب الو ر الدااصي أما ركبرة العردا فهري مت مرة
األمل الدااصي.
المراجع:
 حتتال اجلراحة ملرالعة املبادط األساسية البسيطة بتشريخ اجلسيف لفهيف احملااضرا بشكل أفضل.وبشكل اام لراحة األورام واجلراحة التيييلية سا حتتالان إى املرالع للتوسع أما اجلراحة العظيية فييكن را ة بعر
املوااضيع من مرالع اجلراحة التخصصية لكن األهيف ما حتتويه هذس املرالع من صور سااد الى فهيف املمرر.
 : Campbell's Operative Orthopaedics 2013 املرلع العاملي األوسع لليراحة العظيية .
 :Pocket Book Of Orthopedics & Fractures (Churchill Livingstone) مرلرع صرغري
ووااضخ وفيه الكثري من الرسوم التواضيحية املساادة الى الفهيف ويفيد أثنا الستال.
Practical-Fracture-Treatment---5th-ed.---McRae---2008---Churchill- 
 : Livingstoneيعتيد اليه د .اسر اسكندر ه حمااضرا ه
الدراسة واالمتحان :
 ادد األسئلة املخصا لليراحة العظيية  60سؤاسا (و د سي ابلتساو  15سؤاسا لكل دكتور).www.hakeem-sy.com
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-

يتيف ااتياد احملااضرا ه الدراسة وسا يولد كتاب.
يفضل اساط ع الى املادة ا ل الفصل.
 6-5أام من الدراسة اجلدية كافية ا ل فارة التحضري ل متحان.
اساط ع الى أسئلة الدورا مفيد وااصة ه سيي الدكتورين رستيف مكية ولابر ابراهييف.

جراحة األورام

 ادد احملااضرا ه هذا المسيف ه سنتنا  9وهي من نصيب د .حميد األ د ود .راضروان األ رد الرذ أاطرى ألول مررة ههذا المسيف ه اامنا الساب .2014
 ادد األسئلة املخصا هلا  16سؤال و در املادة من احملااضرا . -يومان من الدراسة اجلدية كافية ا ل فارة التحضري ل متحان.

د .محمد األحمد:
احملتوى :أاطى  6حمااضرا :
ممدمرة ه لراحرة األورام أسرباب السررطان التصرنيأ املرحلري لرألورام الوامرا الورميرة املمراراب اجلراحيرة لعر ل السررطان
املعاجلة الكيياوية البيولولية اهلرمونية والشعااية لألورام آفا العنر والغر ندة ال ندر يرة آفرا الر ندرق اساسرتم بية آفرا الر ندرق
اسالتهابية أورام ال ندرق.
الى الرايف من حييف احملااضرا الكبري وازارة معلوماهتا إسا أن لز ا كبريا من أسئلة اسامتحان ميكن حله اررب معرفترك السرابمة
ابألورام وما درسته انها ه ممررا سابمة.
احلضور :ليد.
األسئلة :له حوا  10أسئلة سا ضرل ان حمتوى س يدا ه اليت ردرل ه احملااضررا

الردكتور سا يكررر دورا لرذلك سا ميكرن

اسااتياد اليها كليا لكن من اهلام اساط ع اليها ملعرفة طبيعة األسئلة أسئلته ه اسامتحان كان سهلة.

د .رضوان األحمد:
احملتوى :أاطى  3حمااضرا :
آفا لارا الدرق اجلراحية آفا اجللد السليية أورام اجللد اخلبيثة.
www.hakeem-sy.com
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احلضور :حسب الرابة الشخصية.
أهيف ما ه المسيف هو أورام لارا الدرق وأورام اجللد اخلبيثة اصوصا( :الر  BCCو الر  SCCواملي نوما اخلبيثة).
يركز الدكتور الى اوامل اإلنذار ابلنسبة لألورام وأشيع واضعاهتا وطرق الع ل.
األسووئلة :إ رراسا متوسررطة الصررعوبة و ركررز الررى الع مررا الفار ررة وكثررري منهررا يعتيررد الررى البصرريف والرردورا
األسئلة وما يركز اليه الدكتور وسا ضلو األسئلة من بع

فيررد لعرفررة طريمررة

اخليارا اخلارلية.

اجلراحة التجميلية
-

من املواد امليتعة ابلدراسة أاطي ه اامنا الى مدى  10حمااضرة ألماها  3دكا رة.
سا يولد مصدر متوفر للدراسة سوى احملااضرا .
ميكن أن ار دراسة اجلراحة التيييلية لشهر اسانمطاع ايوما فهي سا ضدم اب ي مواد الفصل مرن الناحيرة العلييرة واألهريف
الاركيز الى سيف د .وفي ايد.
يومان من الدراسة اجلدية كافية ا ل فارة التحضري ل متحان.
كان نصيب اجلراحة التيييلية من األسئلة ه اامنا و  24سؤاسا.

د .وفيق عيد:
احملتوى :له  4حمااضرا :
رمييف اجلروح وإنتاان اجللد الشرائخ والطعوم اجللدية ااروق رمييف الشفة والطرال السرفلي .وهرو المسريف األصرعب نسربيا مرن
حيث الدراسة .يعد هذا المسيف من أهيف األ سام ه اجلراحة التيييلية سابد من املررور اليره برل الفحرا ولرو ملررة واحردة لكوسرا
أسا اجلراحة التيييلية.
احلضور :مفيد نسبيا ملن يريد أن أياذ فكرة ان اجلراحة التيييلية ألن الدكتور ييب ان أ سؤال ه املمرر حىت من اارل
سيه كيا يموم بعرض صور ويشرحها بشكل ليد سا سييا حمااضرا الشرائخ و رمييف الطرال السفلي.
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األس ووئلة :لل رردكتور النص رريب األك رررب م ررن األس ررئلة ه اسامتح رران ( 10أس ررئلة مريب ررا) وبعض ررها اس ررتنتالي وبعض ررها م ررن ا ررارل
احملااضرا  .أسئلة الدورا ه هذا المسيف هامة لدا.

د .معين إسبر:
احملتوى :أاطى الدكتور  3حمااضرا ان :أورام اجللد لراحة الثد

لراحة حميط اجلسيف.

احلضور :اري مفيد ألن الدكتور يشرح الى اللوح وسا يذكر إسا ر و أ م ه احملااضرة وهي شبه طريمة إاطائه ابلستالا
أيضا.
األسئلة :احملااضرا سهلة لدا خب ال األسئلة  فاحملااضرا كان تتصرة ألن الدكتور سا يذكر إسا أفكارا تتصرة.
للدكتور  7أسئلة مستواها متوسط فهي حتتال إى التفكري العيي .
يركز الدكتور اادة الى مواضوع أورام اجللد والفروق بل الر  SCCوالر  BCCوالى السليكون ه لراحة الثد .
حمااضرة لراحة حميط اجلسيف أاطاها الدكتور ألول مرة ه اامنا.
لر العادة أن أييت الدكتور ه الدورا السابمة سئلة من اارل احملااضرا وسا يكرر الدكتور أسئلة دورا واساط ع الرى
الدورا يفيد ه أرشفة و ثبي ما درسته من معلوما وااتبار الذا هبذس األسئلة.

د .معن العيسمي:
احملتوى :له  3حمااضرا صغرية وسهلة:
الليزر مماربة الوله ه اجلراحة التيييلية وشلل العصب الولهي لراحة الفروة اجلراحة اجملهرية.
احلضور :مفيد واضرور وأييت الدكتور سئلته من أهيف امل حظا اليت ذكرها وكررها ا ل احملااضرة
األسئلة :كان له  7أسئلة ه اسامتحان وهي سرهلة وميكرن اإللابرة اليهرا كلهرا ه حرال كانر احملااضررة شراملة لكرل مرا يمولره
الدكتور .الدورا مفيدة وينبغي الاركيز الى فمراهتا.
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الدراسة لالمتحان
املردة املينوحرة بررل اسامتحران وهرري  6أام كافيرة ملرالعرة املررادة كاملرة ملررن در لرز كبرري منهررا ار ل العررام وه هرذس الطريمررة
يفضل البرد ابجلراحرة العظييرة (حمااضررا متوسرطة الغرزارة) ليهرا لراحرة األورام (احملااضررا األاضرخيف لكرن لرز مرن معلوماهترا
متعارال اليه) وأاريا اجلراحة التيييلية (احملااضرا األصغر).
سا ينصخ حبذال املادة ألن مستوى أسئلة الدورا ه التكييلي ليس رل مرن مسرتواس ه الردورة النظاميرة ااررل مرن اسامتحران
نظيفا وحاول أسا تعب نفسك حبيل املواد إى السنة السادسة.
الع ما ابجمليل ليدة وكان أالى ا مة .95

مادة األشعة
 مررن أمتررع م رواد الفصررل الثرراين وأرواهررا لكنهررا كثيفررة بع ر الشرري وسابررد مررن اإلملررام هبررا أا كرران ااتصاصررك كطبيررب هاملستمبل فمد تعرض ملو أ د ضطر فيه لمرا ة صورة شعااية .

 الدراسة من احملااضرا كافية و د يف إاضافة حمتوى الكتاب فيها إاضافة حملتوى الس يدا . شيل مادة األشعة األ سام التالية:األشعة العصبية العظيية الصدرية اهلضيية البولية والطب النوو .
 يصا لليادة  3سااا أسبوايا. ادد احملااضرا  30حمااضرة مليئة ابلصور. أاطاهررا  3دكررا رة هرريف  :د .يوسررأ برررو د .نضررال بكفلرروين د .جمررد الرزين ومل يعررط الرردكتور حميررد كرررن ه اامنرراحيث يف و يع سيه بل د .يوسأ و د .نضال.
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أوالً :الكادر التدريسي
د .يوسف برو:
احملتوى :أاطى  13حمااضرة هذس السنة ( سيف فيزا األشعة والعصبية  -كانترا مرن نصريب د .كرر  -والبوليرة واهلضريية
واجلها التناسلي):
املبررادط الفيزائيررة لعيررل األلهررزة الشررعااية ( 4حمااضررا ) اساسررتطباب والتشرريخ الطبيعرري للتصرروير ابإليكررو (حمااضرررة)
التص رروير الط رريب لألنب رروب اهلض رريي وملحما رره ( 3حمااض ر ررا ) امف ررا املراض ررية للكليت ررل واجله ررا املف رررغ (حمااض ر رراتن)
استمصا اجلها التناسلي األنثو و ميييف اايل (حمااضرة) آفا الرأ والعن والعيود الفمر (حمااضراتن).
احلضور :أسلوب الدكتور إباطا احملااضرة ليد نواا ما ويُنصخ حبضورس.
األسئلة :سيف الدكتور متوسط الصعوبة له  60سؤاسا منطميا ود يما ومل ضرل ان احملااضررا املعطراة كيرا ن نروس ه دور نرا
إى كون اإللابة املطلوبة صحيحة أو ااطئة اكس السنة الفائتة حيث أ ى خبيارا من اارل احملااضرا .
د .مجدي الزين:
احملتوى :أاطى الدكتور سيف الطب النوو الى مدى  7حمااضرا شيل ما يلي:
مدال إى الطب النوو التصوير الومضاين للغدد الصيف ومضان العظام ومضان الكليتل املعاجلة الشعااية لألورام.
األسئلة :الطب النوو أسهل أ سام املادة وأسئلته ه اسامتحان  20سؤال مضيومل إبذن هللا لكن كان هنا بعر
الد يمة ه اامنا اليت حتتال لتفكري سا ُةذال أبدا!

د .نضال بكفلوني:
احملتوى :أاطى الدكتور لليرة األوى ه العام الساب و د أاطى  10حمااضرا
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صورة الصدر البسيطة وآفا اجلنب ولدار الصدر (حمااضراتن) آفا الملب واملنصأ واألواية الكبرية (حمااضراتن) األمرراض
الرئوية ( 4حمااضرا ) التصوير الشعااي العضلي العظيي (حمااضراتن).
احلضور :أسلوب الدكتور ه اإلاطا يتنسيف ابلسراة وكثافة املعلوما

وااضور حسب الرابة.

األسئلة :كان للدكتور حوا  20سؤاسا ه اسامتحان سهلة إى متوسطة.

ثانياً :الدراسة واالمتحان
-

حتتال املادة إى املتابعة أثنا العام الدراسي وذلك بسبب رابط الستال ابلنظر ابإلاضافة إى اضخامة وكثافة املمرر لذلك
يفضل متابعة املادة اباضور والدراسة واصوصا العصبية الصدرية واهلضيية وذلك لكرب هذس األ سام.
يتيف الاركيز الى األمور الشعااية فمط ه األشعة العظيية أما ه اب ي األ سرام ومنهرا الصردرية واهلضريية والبوليرة والعصربية
فأن كل املعلوما فيها (حىت اري الشعااية) أييت منها ه اسامتحان.
ه اامنرا كانر األشررعة املررادة األارررية وكرران بلهررا  4أام وهرري كافيرة فمررط لليرالعررة لررذلك سا بررد مررن متابعررة املررادة ليرردا
أثنا الفصل.
الدورا مل كن مفيدة بسبب غري أ سام الدكا رة لكن اساط ع اليها مفيد ملعرفة كيفية صيااة أسئلة كل دكتور.
به الى مثانينا والع ما فوق ال  90ليلة.
راوح الع ما بل الستينا والسبعينا وحصل ادد سا
ه الدورة التكييلية أ األسئلة من الكتاب اجلامعي خب ال الدورة النظامية وا سي ابلصعوبة والد ة.

ثالثاً :املراجع
Radiology made ridiculously simple 

كتاب صغري وممتع يعرض الصور الشعااية بطريمة فُكاهية.

Chest X-ray made easy 

كتاب بسيط ومفيد لمرا ة صور الصدر الشعااية.
http://www.med-ed.virginia.edu/courses/rad/ 
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مررن أمتررع املوا ررع لررتعليف ررا ة صررور الصرردر الشررعااية وصررور الطبمرري احملررور واريهررا مررن الصررور الشررعااية مررن لامعررة
فرلينيا.

ستاج األشعة

لمحة تاريخية (عملي األشعة عبر العصور):
 ه اطوة اري مسبو ة ام سيف األشرعة بتحويرل العيلري الرذ لره نصريب  30ا مرة مرن ايلري إى سرتال وذلرك ألولمرة ه .2012-2011
 فمررد كرران سررابما ابررارة اررن ايلرري ُةضررر ه ترررب األدويررة الررى  5للسررا ومررن مث أييت اسامتحرران ه سايررة الفصررل الررىشكل  10صور شعااية.
 ومنررذ اررامل فمررط أصرربخ ابررارة اررن سررتال كغررريس مررن السررتالا مررع فررارق وحيررد اررن السررتالا األارررى هررو ولرروداسامتحان ه ساية الفصل.
 و د كان هلذس اخلطوة سلبيا وإيابيا :اإليجابيات:
 سا ضطر اضور ايلي طوال الفصل وإ ا كتفي حبضور ستال يوميا ملدة أسبوال.
 عترب وسيلة لاركيز معلوما ك النظرية.
السلبيات:
 العرردد الكبررري :حيررث يررتيف ررع  4فئررا معررا ه ااررة واحرردة؛ املشرركلة كررون المااررة كبرررية وصررو الرردكتور سا يصررل ماررر
المااة مامل يتحدث ارب امليكروفون حاول أن تخذ لك مكاان ه الصفوال األوى لارى الصور بشكل وااضخ.
 الو ر المليررل :إذ كرران لكررل سرريف يومرران فمررط فكرران الرردكا رة يمومررون ابإلس رراع واملرررور الررى بعر
وبعضها د سا يتسىن الو لعراضه!
 العطل الكثرية :اليت مر ابلستال ابلنسبة لبع

الفئا

مما يضطرهيف إى عوي

الصررور مرررور الك ررام

الستال مع فئا أارى.

 الفئة األوى ه الفصل والفئة األارية :كان من األسوأ حظا أما األوى فألننا مل يكرن لردينا مرن العلريف إسا لري ممرا يعرل
اجلهد املطلوب كبريا من الط ب لليتابعة وأما األارية لتمد اسامتحان ه اامنا ممرا ااضرطر الكثرري مرن الطر ب للتعروي
مع الفئا األارى.
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 طريمة الفحا املتبعة :سنخيت الى ذكرها أدانس.
في رحاب ستاج األشعة:
 املكان :المااة  Bه الطاب الرابع من مبىن العيادة (ه العامل السابمل كران يعطرى ه اارا الردر ه مشرفى األسرد
اجلامعي ولذلك كان هنا مشكلة العدد الكبري!)
 الزمان :يتيف و يع الفئا الى ستال األشعة كل  4فئرا معرا وملردة أسربوال لكرل جميوارة وحرىت سايرة الفصرل الردوام
يبدأ بل السااة التاسعة والتاسعة والنصأ.
 املضمون:
يشيل ستال األشعة األ سام التالية (يعطى كل سيف الى يومل يوم ه كل أسبوع من أسبواي الستال):
 األشعة العصبية :ألماها ه اامنا د .اامر مع طالب دراسا .
 األشعة العظيية :ألماها ه اامنا أحد ط ب الدراسا .
 األشعة الصدرية :أحد ط ب الدراسا .

 األشعة اهلضيية :د .يوسأ برو مع طاليب دراسا .
 األشعة البولية التناسلية :طالب دراسا .
احملتوى ابارة ان س يدا حتو بشكل أساسي صور أشعة مع شرح مبسط ه معظيها.
امتحان عملي األشعة:
 حملة عامة:
اسامتحرران ابررارة اررن ارررض  10س ر يدا مررن بررل الرردكا رة اضررين أحررد مرردرلا الكليررة ولكررل س ر يد صررورة مررع  3أسررئلة
ُياب اليها بر صخ أو اطخ ولكل س يد  60اثنية د يكون السؤال ابارة ان سهيف شري إى بنية أو آفة حمددة.
 التنظيم:

 يتيف مسييف الط ب ااتيادا الى األر ام اجلامعية.

 وكيا ذكرران أن اسامتحران ه املردرل فلرذلك يفضرل أن أتارذ مكراان ه المسريف األوسرط مرن املردرل والصرفوال الوسرطى
ولراحة اينيك ااار املكان األنسب الذ ستطيع املشاهدة منه بصورة وااضحة أتكد ه حال كن ضرع نظرارا أو
ادسا طبية من كونك ضعها أثنا الفحا .
 يف طلب لبس املريول األبي أثنا الفحا ولكن مل يتيف التد ي فعليا الى هذا املواضوع.
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 جمريات االمتحان:
 صررعوبة اسامتحرران كيررن ه ااالررة إى الاركيررز والسررراة ه آن معررا فلكررل س ر يد  60اثنيررة اليررك ا هلررا أن م ررأالسؤال و رى الصورة الشعااية املرفمة وحتدد اإللابة هنا أسئلة سهلة ووااضحة وبع األسئلة حتتال لاركيز وسراة.
 اسامتحان ليس ابلصعوبة املتو عة فمط الاركيز والسراة مع الدراسة اجليدة والتوفي ؤهلك للحصول الى ا مة ليدة! الدراسة:
الدراسة بشكل أساسي من الس يدا اليت يعطي منها الدكا رة ه للسا العيلي ويمومون بتو يعها الى الط ب ابإلاضرافة
إى اساط ع الى سيف من حمااضرا النظر خللو بع س يدا العيلي من أ شرح.
 العالمات:
 كان الع ما متفاو ة نواا ما وهنا اات ال بل فئة وأارى ااتيادا الى أسئلتها! فهنا فئا كان أسئلتها سرهلة سا تعردى األسرئلة الصرعبة فيهرا  4وهنرا فئرا كانر األسرئلة الصرعبة أكثرر بكثرريمن السهلة مما انعكس الى الع ما بشكل وااضخ.
 -متوسط الع ما كان بل الر 22والر 26وحا طالبة واحدة الى ا مة .30

الطب الوقائي
الطب الو ائي هو أحد حمول امليارسة التخصصية ه الطرب ولره أنظيرة وااضرحة وأهدافره اخلاصرة لتعزيرز الصرحة العامرة إاضرافة
للاركيز الى دمج الو اية ه ممارسة كل األطبا لختلأ اسااتصاصا .
أما الطب الو ائي كيمرر فالبع

يعدس ُمم

فييا يد فيه آارون متعة مميزة ارن اب ري املمرررا بكييرة أ رل ومعلومرا ( بردو)

أسهل لكنها ه ااميمة ليس كذلك!
كيررا أن لرره دورا حمررورا ه أ منظومررة صررحية متكاملررة ضتصررر الو ر واجلهررد والتكلفررة ه الترردبري والعنايررة ليه ررا معينررة مررن
السكان أو املراضى سعيا ملستوى رااية صحية ير ى بتطلعا الفرد واجملتيع.
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الكادر التدريسي
د .هيام بشور:
احملتوى :يف ناول املوااضيع التالية ه  8حمااضرا :
ممدمة ه الطب الو ائي مستوا الو اية والطرق املتبعة ه كل مستوى ممدمرة األمرراض السرارية العوامرل السرلوكية والو ايرة
برامج و ائية ااصة :صحة املراهمل صحة املسن الصحة النفسية والصحة الدولية صحة الطفل والصحة اإلجنابية.
احلضور :موم الدكتورة بعرض الس يدا ومنا شة األفكرار مرع الطر ب بشركل فراالي ممرا يعرل ااضرور مفيردا إى حر ند مرا
ملعرفة األمور اهلامة ابلنسبة للدكتورة.
الدراسووة :مررن الكترراب وميكررن الدراسررة مررن احملااض ررا أيضررا الرريت اشررتيل الررى معلومررا الكترراب ابإلاضررافة إى س ر يدا
الدكتورة اليت كان ستعل هبا ا ل احملااضرا (و د أ ى بع األسئلة منها ه اسامتحان) .وهذا رابط الس يدا :
http://www.4shared.com/rar/zvH5A3lTba/_online.html
احملااضرا اليت كتب للدكتورة هيام كان

غطي نسبة  %80فمط من املمرر ولكن مل ضرل األسئلة انها اليرا أن الدراسرة مرن

الكتاب ليس لخيفة فالمسيف سهل وسلس لدا.
األسووئلة :أسررئلة الرردكتورة ايومررا ابلررة للحررل ومررن املفيررد لرردا اساط ر ع الررى أسررئلة الرردورا ( كرررر نسرربة كبرررية مررن الرردورة
السابمة) مع ولود بع األسئلة اساستنتالية واليت حتتال دراسة مركزة واساط ع الى س يدا الدكتورة.

د .نزار أبا زيد:
احملتوى :يف ناول املوااضيع التالية ه  7حمااضرا :
ممدمررة ه الصررحة املهنيررة الكرررب والعوامررل النفسررية الضررائرة ه العيررل األمرراض املهنيررة واألمرراض املر بطررة ابلعيررل مرردال إى
وابئيررا األم رراض السررارية :املنتملررة بنوا ررل وابئيررا األم رراض السررارية :األم رراض
صررحة البيئررة صررحة اهلروا واملررا والفض ر
املشرفوية (كيررا رررر الينررا مرا بمرى مررن األمرراض السررارية دون أن يلميرره ه املردرل أ  :املنتملررة ابلمطرريا – ابلتيررا املباشررر –
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املنتملة لنسيا – املنتملة ابهلوا – املنتملة ابلطعام واملا – األمراض املشاركة (أاطى الدكتور األمراض املشراركة ه املردرل ولكرن
سلوب آار و ر يب معلوما آار لذلك يفضل دراسة هذا املواضوع من احملااضرا ).
احلضووور :يمرروم الرردكتور ابإلاطررا ار رراسا حيررث سا يعتيررد الررى س ر يدا أو مررا شررابه .األحبرراث الرريت أُاطي ر مررن الكترراب
ألماها الدكت ور كيا هي مع حماولة إشرا ااضور بطرح بع األسئلة أما سيف الصحة املهنية وصحة البيئة فمد ااتيد الردكتور
ه كثررري مررن األحيرران الررى اساكتفررا بررذكر العنرراوين الرئيسررية مررع شرررح لألفكررار اهلامررة برأيرره وإاضررافة بعر امل حظررا و ررر لنررا
مسؤولية العودة لليرلع واساط ع اليه.
الدراسة:
 ابلنس رربة لألمر رراض الس ررارية فه ررو مطل رروب م ررن الكت رراب  +حمااض رررة الليش رريانية  +األمر رراض املش رراركة (وميك ررن الدراس ررة م ررناحملااضرا واليت اشتيل الى الكتاب أيضا).
 ابلنسرربة لمسرريف الصررحة املهنيررة فهررو اررري مولررود ه الكترراب ويرردر مررن احملااض ررا ابإلاضررافة إى مرلررع" :الصررحة املهنيررةللعاملل ابلرااية الصحية األولية" وهو من إصدار .WHO
طالبن ررا الر رردكتور بمرا ر رره ر ررا ة س ر رريعة واساط ر ر ع ال ررى الوحر رردا ( 11 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1:ا رردا التعر رردين) – 12
(مولودة الى شكل حمااضرا أيضا ملن سا يريد المرا ة من املرلع).
ام الدكتور ه اامنا إباطا املرلع ملن طلبه منه الى ف شة .رابط املرلع:
http://www.4shared.com/office/7nG2vj7lba/_______.html
 ابلنسرربة لصررحة البيئررة أيضررا اررري مولررود ابلكترراب وطالبنررا الرردكتور بشرررحه ابإلاضررافة إى مرلررع "كترراب طررب اجملتيررع" مررنسلسلة الكتاب الطيب اجلامعي (النسخة الثانية  )2005فمط املمدمة وصحة اهلوا واملا والفض .
رابط املرلع:
http://www.4shared.com/office/tY25SCjhce/___online.html
األسئلة :يركز الدكتور الى اجلانب الو رائي مرع عليرل ذلرك وفهيره حبيرث أتيت األسرئلة بطريمرة ايليرة لتخترار اخليرار األنسرب
حبسب ما فهي من دراسة املمرر فاجلواب االبا حصيلة معرفية أكثر من اسارلاع ارفية كليا احملااضرة يعين فهيف أكثر من
البصيف.
ه العررام بررل املااضرري مل أي أ س رؤال اررن األم رراض السررارية أمررا ه اامنررا فمررد أ ر األسررئلة ابلتسرراو بررل األم رراض السررارية
سؤال ان صحة البيئة.
والصحة املهنية ومل أي
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د .عبير القدسي:
احملتوى :ام الدكتورة إباطا األمراض اري السارية:
ممدمة ان األمراض اري السارية وابئيا أمراض الملب واألواية ومكافحتها السرطان السكر .
الدراسة :الكتاب كاال لسلابة ان األسئلة لكنه موسع نواا ما وينصخ ابحملااضرا كوسا ركز الى ما ريدس الدكتورة.
احلضور :أيضا اإلاطا كان ار ا و عتيد فيه الدكتورة الى الشرح مع املنا شة.
األسئلة :كان للدكتورة حوا  15-12سؤاسا وهي سهلة ومكررة لدا من الدورا السابمة ومن اهلام اساط ع اليها.

االمتحان
 3أام كافية ا ل شهر اسانمطاع أو ه الفارة املاروكة لليادة أثنا اسامتحان إذا كان كذلك.
وميكن ااتزال املدة حبسب الكيية املدروسة ا ل العام.
معظيف األسئلة كان من الكتاب مع بع األسئلة مما يف نماشه ه املدرل .كان ادد األسئلة  100سرؤال ه العرام املااضري أمرا
ه اام  2014 - 2013فمد ورد  90سؤاسا.
ه الدورة النظامية :كان الع ما معظيها ه الثيانينيا ونسبة النياح .%98
وا ما العيلي معظيها كان بل ( )25 -22والمليل أالى من ذلك.

العملي
 ابارة ان أسبوال متتاليل لكل فئة من التدريب العيلي لا يشبه الستال اليومي ليغطي ايلي الطب الو ائي ويشيل أيضا
طب األسرة.
 هنا (دليل ايلي الطب الو ائي) حيث كان يرتيف و يعره ار ل اجللسرة األوى لكرل الطر ب ه العرام برل املااضري وةرو
ملخصا لليلسا واهلدال منها .أما ه اامنا مل يوع الينا ( ام الدكتور إباطائنا ملأ اجللسة التيهيدية).
رابط دليل ايلي الو ائي:
http://www.4shared.com/rar/bVVxdv6jce/___online.html
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رابط اجللسة التيهيدية:
http://www.4shared.com/office/rWeX6Vj1ce/preventive.html
 بل حوا أسبوع مرن برد دوام السرتالا ه الكليرة يصردر بررانمج ايلري الطرب الو رائي الرى لوحرة إار ان اضررا ه
الطرراب الثالررث (طرراب ايلرري الطفيليررا ) ه سرريف طررب األسرررة واجملتيررع (لانررب املصررعد اخلرراب ابألسررا ذة) حيررث يرروع
الربانمج الط ب إى فئا ويضع برانمج دوام لكل فئة.
المحتوى العلمي:
يتخلأ ايلي الطب الو ائي من  7للسا مع للستل طب األسرة.
تضين للسا ايلي الو ائي املوااضيع التالية:
للسا املشفى :للستل:
 -1دراسة ااالة املراضية (اجللسة األوى).
 -2دراسة اجلوانب البيئية والو ائية (اجللسة األوى).
اب رري اجللسررا ه اجلامعررة :اجللسررة التيهيديررة  +اجللسررة الثانيررة حالررة مراضررية  +اجللسررة الثانيررة صررحة مهنيررة  +للسررة التثميررأ
الصحي (للستل).
عمد للسا ايلي طب األسرة ابلطاب الثالث ه سيف طب األسرة واجملتيع رب تابر الطفيليا و شيل املوااضيع التالية:

شجاة العائلة :للسة واحدة شرح من ا هلا معىن رمو الشيرة لنرتعليف الرى رمهرا ه العرام برل املااضري طُلرب رسريف شريرة
أما ه اامنا مل يكن لألمر أ أمهية امتحانية.
اائلة ملرض وراثي إلحدى العائ
مهارات التواصل :يعرض فيديوها يشرحها الدكتور.
اضرور بل كل للسة من اجللسا را ة أهداال اجللسة من دليل ايلي ممرر الطب الو ائي.
الدوام:
بدأ كل اجللسا السااة  9صباحا (اجللسة التيهيدية كان السااة  )10و نتهي حوا الر( 11:30حسب الدكتور).
االمتحان:
 يف إلرا امتحان ايلي الطب الو ائي ه ساية الفصل الثاين هلذا العام وكان موحدا جلييع الفئا .
 سا يولد امتحان وسا ا ما لعيلري طرب األسررة (للسرا طرب األسررة الريت عطرى ه السرنة اخلامسرة الرى األالرب هري
ليس مطلوبة لعيلي الو ائي إ ا عطى من ألل مماب السنة السادسة ه ستال الرااية الصحية).
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الجلسة التمهيدية
 املوقع :ه بنا العيادة ابلكلية ه الطاب الثالث (طاب ايلي الطفيليا ) ه سيف طب األسرة واجملتيع.

 أسلوب اجللسة :يموم األستاذ ه هذس اجللسة بتعريأ الطالب الى ايلي الطب الو ائي وما دور الطالب وما اليه فعله.
يتيف ه هذس اجللسة أيضا مسييف كل فئة إى  4جميواا حبسب رابة الط ب (كل جميواة حوا  10-8أشخاب) وإن كل
جميواررة سررتعيل معررا ط روال األسرربوال وسرريكون هلررا مريررر واحررد (مؤلررأ مررن  3مررارير اررن دراسررة ااالررة املراضررية والتثميررأ
الصحي والصحة املهنية) مدم التمارير الث ثة معا بعد أسبوع واحد كحد أ صى من انتها الستال وألفرادهرا نفرس ا مرة هرذا
التمرير.

جلسة المشفى
أ -جلسة احلالة الساياية:

املوقع :اجللسة األوى ه املشفى لتحضري اااسا والثانية لعراضها ه سيف طب األسرة واجملتيع.

خددالل للسررة املشررفى الررى كررل جميواررة أن ضتررار حالررة مرري مررا نتميرره مررن املشررفى وأن مرروم ابسررتيوابه اسررتيوااب مفص ر مث
فحصه بد ة وإاداد مرير يتضين إاضافة للمصة والفحا السرير ومعلوما طبية أساسية وحديثة ان املرض املدرو .
 اجللسة الثانية ه اجلامعرة :يرتيف سررد حالرة املرري (ار ل  10د رائ ) مرع فصريل ه دراسرة بيئرة املرري لختلرأ مناحيهرا
ويتتيف التمرير بتوصيا وله لليري ولذويه ولكل اجلها املعنية.
 يررب اسابتعرراد اررن التفصرريل ه األمررور الس رريرية والاركيررز الررى األمررور الو ائيررة وااصررة ه بيئررة امل رري والتوصرريا املمارحررة
واساهتيام إبدرال ممدمة ان املرض وابئية وان األسباب البيئية اجلينية املهنية والطبية لليرض.
 إذا اهلرردال هررو :كشررأ حمررددا املرررض الرريت كرران هلررا دور ه حص روله أو طررورس و ذلررك لواضررع إل ررا ا و ائيررة مناسرربة
لليري ااصة وللييتيع اامة.
ب -ت ييم الوضع الغيئي واملهين ألحد املستشفيات (مل يكن له ت ايا :
املوقع :املشفى الذ

زورس الفئة (ةددس الدكتور ممكن املواساة أو مشفى األسد اجلامعي أو مشفى األطفال).

أسدلوب اجللسددة :اصرطحبنا فيهرا أحررد دكرا رة سرريف الطرب الو ررائي لأل سرام املطلوبرة مررن املشرفى وطلررب منرا طرررح األسرئلة الررى
املتوالرردين ه لررك األ سررام وهنررا ميكنررك اساسررتعانة ب ر "دليررل الطالررب لعيلرري ممرررر الطررب الو ررائي" ملعرفررة مررا يتولررب اليررك
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السرؤال انرره مررن دراسررة للعوامررل الضررارة واألاضررا املتررخثرة والفحرروب البدئيررة والدوريررة الرريت رررى ووسررائل الو ايررة العامررة والفرديررة
املتخذة واريها.
 يف اساكتفا ه اامنا بمسيي املطبخ واألشعة.
 ه العام بل املااضي كان لتلك الرزارا مرارير وكانر النصريحة فيهرا ن سا كترب مريررا لمسريف رفر التعراون معرك سا
كتب ان معلوما سا عرفهرا شخصريا سا ضرارع أيرة معلومرة مرن ابب اإلبرداع أو املنطر كرن وا عيرا فخسرا ذة سريف طرب
األسرة واجملتيع يعرفون ما ير ه املشفى بد ة.
 أما ه اامنا فمد ينا ابلزارا لأل سام السابمة و دوين م حظا نا (يتيف منا شة الزارة ه اجللسة الثانية ه اجلامعة) إسا أنه
مل يطلب منا ه ساية الستال مد أ مرير والفائدة من الزارة كان ل متحان الكتايب.

جلسة التثقيف:
املوقع :الى للستل ه سيف طب األسرة واجملتيع.

أسددلوب اجللسددة :ه هررذس اجللسررة الررى اجمليواررة ااتيررار مواضرروع معررل للتحرردث اررن اجلانررب الو ررائي املتعلر برره وإاررداد مريررر
ابإلاضافة إى وسيلة ارض الى شاكلة ملصما (بوسارا ) و/أو منشورا (بروشورا ) ضدم ه التثميرأ ارن املواضروع الرذ
ااتاروس ليتيف اراضها ومنا شتها ه للسة التثميأ (اجللسة الثانية للينا شة).
 يررتيف س رؤال كررل جميواررة أثنررا اجللسررة اررن" :الرسررالة" مررن املواضرروع املختررار الطرررق املتبعررة إليصررال هررذس الرسررالة املتلمرري
األماكن اليت ميكن نشر الرسالة فيها (مدرسة مركز صحي ااة مؤ را لفا إا ان طر ية.)...
 حتتال اجللسة ألسبوع أو أكثر للتحضري لتكون لاهزة ه اجللسة املخصصة ملنا شتها.

تقرير دراسة العوامل النفسية االجتماعية عند طالب كلية اآلداب بجامعة دمشق
 طلب ألول مرة ه اامنا.
 ه التمرير املطلوب :حتديد أهيف العوامل النفسرية اسالتياايرة (الكاربرة) حسرب جميوااهترا وأمثلرة حمرددة الرى كرل كررب مرا
هرري العوامررل املولررودة املعدلررة للكرررب التوصرريا العيليررة األساسررية للط ر ب حررول العوامررل املعدلررة للكرررب والتوصرريا
العيليررة األساسررية لررسدارة حررول العوامررل املعدلررة للكرررب .وأا رريا املرالررع املسررتخدمة :الصررحة املهنيررة للعرراملل ه الراايررة
الصحية األولية وكتاب طب اجملتيع.
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 إن أكثر ما يركز اليه الدكتور هو املنهيية املتبعة ه كتابة التمرير (استخدام أسلوب املمالة).
العالمات:
تخلأ ا مة الطالب من سيل مها:
 التمرير (متضينا ا مة ااضور) واليه  12ا مة وكان لتمرير الكرب النصأ (أ  6ا ما ).
 الفحا الكتايب واليه  18ا مة.
تقرير عملي الطب الوقائي:
 كل جميواة مدم مريرا واحدا.

 ه اامن را طل ررب منررا التم ررارير التالي ررة :مريررر دراس ررة ااال ررة مراضررية مري ررر التثميررأ الص ررحي و مري ررر دراس ررة العوام ررل النفس ررية
اسالتيااية اند ط ب الطب.
 ا مة التمرير من  12وكل ط ب اجمليواة أتاذ نفس الع مة اخلاصة ابلتمرير إسا حبال ولود اياب متكرر.
 اادة سليف مارير كل فئة بعد أسبوع من ساية آار للسة لديها وهو و ليل نسبيا للعيل ابلتمرير وهلذا يب هيز كل
لز من التمرير بعد انتها اجللسة اخلاصة به.
 ميكرن اساسرتعانة بتمريررر السرنة املااضررية ملعرفرة مررا يرب كتابترره وكيفيرة كتابترره ولكرن نإا مث نإا أن نسررخ التمريرر كيررا هرو مررن
السنة املااضية.
 مثال ان اهليكلية املتبعة ه كتابة التمارير( :جمرد مثال د دون صيغ تتلفة كثرية بل اجمليواا ):
http://www.4shared.com/rar/L8ij3RF0ce/_online.html
االمتحان الكتابي:
 لررر العررادة سررابما أن
والعامل املااضيل يف إلرا
مررن الطررب الو ررائي وكان ر
الرح امليدانية و مارير

رررى ممابلررة يسررخل فيهررا الط ر ب اررن مرراريرهيف واررن بع ر األمررور النظريررة أمررا ه اامنررا 2014
امتحان كتايب حترا لليواضواية والعدل ه ميييف كافة الط ب .ركز األسئلة الى الوله العيلي
الدراسررة كافيررة م رن نوطررة "دليررل الطالررب ه ايلرري الطررب الو ررائي" مررع األلوبررة املسررتماة مررن
لك الرح (يف إاداد نوطة لديدة .)2014

 ه اامنا ام الدكتور ابملطالبة لز من النظر املتضين لمسيف الصحة املهنية (أول  3حمااضرا صحة مهنية وااصة حمااضرة
الكرب).
مدة االمتحان :سااة.
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األسئلة :ه اامنا كان ادد األسئلة ( 4ه حل كان ادد األسئلة سابما  7أسئلة):
وألهل املري .

األول :حالة مراضية (مري اضغط) والسؤال ان العوامل البيئية والتوصيا لليري
الثاين :ان املخاطر املهنية للعاملل ه املخابر الطبية وطرق الو اية.
الثالث :ان اوامل اسااتطار النفسية اسالتيااية ه مهنة الطبيب.
الرابع :ثميأ صحي (ان مواضوع الميل لدى األطفال).
رابط سليف التصحيخ:
http://www.4shared.com/office/mXl_Qjnrba/__online.html
عالمات العملي:

كانر أفضررل لرري مررن العررام الفائر مررع ولررود بعر الع مررا اررري العادلررة واملفالئررة ألصررحاهبا (وسررطي الع مررا بررل 22
والر )25ورلا مسؤولية ذلك (لزئيا) أن الكثرري مرن طر ب الدفعرة مل يكتبروا التمرارير حسرب املطلروب وااتيردوا النمرل مرن العرام
الفائ دون بذل اجلهد امل ئيف ساستما املعلومرا والسرؤال انهرا أثنرا اجلروسا امليدانيرة فكران التطبير العيلري للطرب الو رائي
اائبا ان األذهان إى أن لا أسئلة اسامتحان الكتايب مطالبة به!
لذلك ننصخ ابلتحضري لكل للسة بل بدئها مث كتابة مرير كل للسة مباشرة.

طب األسرة
مادة سهلة وافيفة ابمتيا  .د يتسا ل البع ان سبب ولودها ابملنهال والدااي من ورا اساط ع الى موااضيعها اليت بردو
مهيشرا إى درلرة
مطرو ة وبديهية إى أن الغرض األساسي من ورا هذس املرادة هرو اطر ع الطالرب الرى ااتصراب لطاملرا كران ن
بعيدة ه بلدان رلرا لملرة األطبرا املرزاولل وساخفراض السروية الثمافيرة للييتيرع والريت رؤد لتردين النظررة العامرة هلرذا اسااتصراب
وهررو ضصررا طررب األسرررة واجملتيررع الررذ ةظررى ه اب رري الرردول املرمو ررة لكانررة االيررة وشررخن كبررري .ويسررعى سرريف طررب األسرررة
واجملتيررع إى عيي ر النظرررة اإليابيررة هلررذا اجملررال ارررب هررذا املمرررر ولرره سرريف ايلرري ص رغري يعطررى ه يرروم واحررد مررع ايلرري الطررب
الو ائي وسا يطلب سامتحان العيلي منه شي .
و د يف إاطا  7حمااضرا ه اامنا وُرر  3حمااضرا .
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الكادر التدريسي
د .عبير قدسي:
احملتوى :للر د .ابري سيف صغري من املادة ضين  3حمااضرا فمط ضين :
احملافظة الى الصحة اند الراضع واألطفال احملافظة الى الصحة اند املراهمل احملافظة الى الصحة اند البالغل.
احلضور :ه اامنا مل ميف الدكتورة إباطا حمااضراهتا ه املدرل ويف إدرال احملااضرا من األرشيأ.
الدراسووة :مررن الضرررور لرردا الاركيررز الررى النمرراط اهلامررة واألساسررية (الررى سرربيل املثررال :اللماحررا  ..التطررور الروحرري ااركرري
للطفل الفارا املطلوبة إللرا الفحوب اند الفئا العيرية املختلفة.
األسئلة :سهلة .وركز الى يع احملااضرا واملوااضيع بشكل اادل وكان منطمية يعها وياب اليها من احملااضرا ( عد
مضيونة) والدورا مهية ه سيف الدكتورة ابري ابلذا .

د .هيام بشور:
احملتوى :أاط المسيف األكرب من املادة الذ ال  7حمااضرا ضين املوااضيع التالية:
ممدمة ه طب األسرة مبادط طب األسررة العائلرة العنرأ األسرر الطرب املسرند ابلردليل  EBMامللرأ الطريب واإلحالرة
ويف إدرال حمااضرة الرااية الصحية املولهة للييتيع من األرشيأ.
احلض ووور :د .هيررام متخصصررة ه بريطانيررا ومتيكنررة مررن ااتصاصررها وااضررور مفيررد ملررن ةررب هررذا اسااتصرراب أو يراررب
ابلتعرال اليه ألسا ستييب ان أ سؤال يطرح بل أسا حتب أن يسخل الطالب ويشار فخسلوهبا ه الشررح يعتيرد الرى شررح
ألفكار عراضها ه س يدا تتصرة شرح كثريا و سخل ليكون اجلو فااليا.
الدراسة :سا كفي س يدا الردكتورة للدراسرة – مرع أن الردكتورة مرول أن سر يداهتا كفري للدراسرة لكرن أسرئلة اسامتحران
مول اري ذلك  -لذا يب كتابة كليا موله و شررحه ه حمااضررا مرع ر يرب األفكرار حرىت األفكرار الريت رذكران هبرا مرن ممررر
الصحة سا ستهينوا هبا يب كتابتها ه احملااضرة فكل ذلك أييت اليه أسئلة ابسامتحان.
األسئلة :سرهلة ابجمليرل مرع بعر األسرئلة احملررية الريت رد فيهرا اات فرا كثرريا ه إلرااب الطر ب وه سرنتنا لألسرأ لرا
ليل من األسئلة (سا تياو اخليسة) من ممرر الو ائي.
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ثانياً :الدراسة
ليل من الط ب فمط يطلعون الى املادة ا ل الفصل ألن احملااضرا صرية سهلة وسلسة.
مل يكن بل امتحان طب األسرة سوى يوم ونصأ اليوم فمط وهو كاال لدراستها مع مرالعة.

ثالثاً :االمتحان
ورد ه سررنتنا  90سرؤاسا و كرررر الكثررري مررن الرردورا ه كررل املوااضرريع – الرردورا ه هررذس املررادة مهيررة لرردا فررأاكيف وإمهاهلررا -
ولكن النتائج مل كن كيرا و رع الطر ب ومل نعررال مرا السربب فكانر الع مرا ابجمليرل يارر السربعينا وبدايرة الثيانينرا
وكان الع مة األالى . 87

املداواة السريرية
عطى مادة املداواة السريرية من بل د .هند داود ود .سفري حبيب وكان د .االد حسن يشار إباطائها سابما إسا أنه
مل يُعط منذ اامل ُيصا هلا سااتان ه األسبوع وامتد املادة الى  9حمااضرا فمط.

أوالً – الكادر التدريسي
د .هند داوود:
احملتوى :ه كل سنة عطي معظيف املادة و تضين املوااضيع التالية:
األدوي ررة املض ررادة للس رركر األدوي ررة املموي ررة للمل ررب ( رردبري ص ررور المل ررب) أدوي ررة ااض ررطراب الدس رريف الدموي ررة والعص رريدة
الشرانية األدوية املضادة للربو أدوية ار فاع الضغط الشراين األدوية املضادة خلناق الصدر الصادا .

هنا موااضيع كان

ط هذا العام شيل:
عطى سابما ومل ُع ا
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األدوية املضادة سااضطراب النظيف المليب التداا

الدوائية الغذائية املدرا البولية.

احلضور :د عطى احملااضرة ا ل سااة أو سااتل .عتيد الدكتورة ه حمااضراهتا الى س يدا
وشرح بع النماط فيها .ااضور حسب الرابة الشخصية.


موم بعراضها و را هتا

يفضل دراسرة سريف مرن املرادة الرى األ رل ار ل العرام نظررا لعردم كفايرة األام املخصصرة لليرادة ه اسامتحران – واصوصرا
السكر ألسا احملااضرة األطرول ومعلوماهترا كثيفرة  -ويشركل حفر أمرا األدويرة أصرعب لرز مرن دراسرة املرادة (ولكرن مرع
التكرار أو ربطها بمصة ما إن أمكن يسهل املواضوع).

الدراسووة :مررن الس ر يدا أو مررن احملااضرررة (وهررو األفضررل ألسررا ضرريف الس ر يدا  +الشرررح ه احملااضرررة) حبسررب رابررة
الطالب.
األسئلة :بصيية وحتتال للاركيز ه الدراسة وحف كافة أما األدوية والاركيز الى اجلداول دون إمهال أ منها فمرد يررد
منها أسئلة والدورا مهية لدا ه سيف د .هند.
د .سفير حبيب:
احملتوى :أاطى  4حمااضرا

ضين العناوين التالية:

أدوية اجلها اهلضيي (و ضيف :أدوية الردا المرحري األدويرة املضرادة للغثيران األدويرة املضرادة لسسرهال األدويرة املضرادة
لسمسررا ) األدويررة املررؤثرة ابلرردم الكور يكوس رتريوئيدا الكظريررة مشرراهباهتا ومعاكسرراهتا األدويررة املضررادة للفريوسررا
األدوية املضادة للفطور.
احلضور :يعرض الدكتور س يدا ويموم بمرا هتا والاركيز الى بضعة أمور .وااضور حسب الرابة الشخصية.
الدراسووة :أيضررا فضررل دراسررة هررذا المسرريف كررام ا ر ل العررام اصوصررا األدويررة املررؤثرة ابلرردم واألدويررة املضررادة للفريوسررا
والفطور لكثرة أما األدوية فيها.
األسئلة :متوسطة الصعوبة ولكنها حتتال إى كثري من الاركيرز الرى أمرا األدويرة (إبمكران مرن در احملااضررا باركيرز اإللابرة
اليها كاملة وليس ألسئلة الدورا فائدة كربى ه سيف د.سفري).
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ثانياً :االمتحان
 كان و يع األسئلة ه اامنا 60 :سؤاسا للدكتورة هند  40سؤاسا للدكتور سفري.
 املرادة صررغرية اايريف ممارنررة مرع اريهررا (ارردد احملااضررا اإل ررا  9حمااضررا فمررط) وكررل حمااضررة اررري مر بطرة لررا بلهررا أو
بعدها.
 ادد األام املخصصة لليرادة ه اسامتحران  4وهري ارري كافيرة لدراسرة املرادة كاملرة مرع مرالعتهرا لكرن ميكرن النيراح املرادة
للذ مل يد الو الكاه للدراسة ا ل الفصل نظرا لسهولة األسئلة نسبيا و كرر الدورا ه سيف د .هند.
 بشرركل اررام املرداواة مررادة معرردل ابمتيررا ومعتيرردة بشرركل أساسرري الررى "البصرريف" ونسرربة الع مررا فرروق التسررعل كبرررية بررل
الط ب أالى ا مة هذا العام كان .96
 م حظرة أارررية :حراولوا أسا ؤللروا املرادة للردورة التكييليرة ألن األسرئلة ه الرردورة التكييليرة أتيت أصررعب كيرا أنرره سا يولررد
مسييف اادل بل احملااضرا فمد سب وأ ى  20سؤال الى حمااضرة الصادا ابلدورة التكييلية السابمة .

ثالثاً :املراجع
Pharma cards 
lippincott pharmacology 
 PharMnemonics مرلررع يعرررض األدويررة بطريمررة هزليررة ورائعررة سررااد الطالررب الررى حف ر الرردوا واألم رراض الرريت
يستخدم هلا .لكن هذا املرلرع ارري متروفر انرد معظريف املكا رب و رد حصرل اليره بعر طر ب الكليرة انردما امر مكتبرة
اسان بطبااة ادة نسخ منه اام .2013

دليل الستاجات
سرتالا السرنة اخلامسرة سا ضتلرأ كثرريا ارن سرتالا السرنة الرابعرة مرن حيرث الردوام وأسرلوب السرتال وطريمرة علريف مماربرة
املري اليت بدأ ابألستيواب وأاذ المصة السريرية و نتهي ابلفحا وواضع التشخيا التفريمي.
و مسيف الستالا إى:
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ستاج الباطنة :
يتخلأ ستال الباطنة من  6أ سام هي :الكلية العصبية النفسية الدم اخلييية الغدية.
مدة كل ستال من ستالا الباطنة حوا أسبوال مع العطل أ فعليا سا يتياو أ ستال  10أام دوام فعلي.
مكان الدوام ه ستالا الباطنة هو إما املواساة أو األسد اجلامعي حبسب كل ستال.
توقيت الستاج :يبدأ من السااة .9.30
اادة بل يوم أو يومل من بد الستالا يتيف علي لردول السرتالا وذلرك انرد سركر رية الباطنرة (ه صردر الطراب األول
ببنا اإلدارة ابملواساة) حيث يتيف مسييف الط ب إى فئا حبسب تا أمائهيف ه لدول الستالا الكبري ويتيف واضع برانمج
دوام لكل فئة.
اادة يلتزم الدكا رة بربانمج معل يتكرر كل أسبوع حيث كل دكتور أييت بيوم من أام األسبوع.
الطريقة األفضل لالستفادة ضمن الستاج:
لتحمي اساستفادة العظيى من الستال ينصخ إب مان أاذ المصة السريرية وإلرا الفحا السررير مرن أحرد املرالرع املمارحرة
أما أهيف اااسا واألمراض اليت تكرر اضين الستال فتمرأ ا ل الستال وبعد كل حالة.
كيا يفضل طبي املعلوما واملهارا املكتسبة ا ل الدر السرير الى مراضى الشرعبة وينصرخ بفحد

أكدر عددد مدن

املاضد ،وبرذلك يكتسرب الطالرب ارربة ه مماربرة املرري
منهيية  +الفحا السرير املنظيف واملتكامل).
وأا رريا :دومررا دومررا دومررا ساااا ررنس إحضررار مااتررك ***مااتررك دليلررك ..هرري ليررك الس ررير _* كررذلك أحضررر ارراف
اللسان من ارفة التيري
املصادر اليت ميكن التحضري منها للستال:
.وهو األفضل * Macleod’s clinical Examination:
* Bate’s Guide To physical Examination
* Kaplan Medstudy
* Kaplan videos Medstudy videos
بالطريقة للدرريةي للدطبةبة (أارذ صرة املرري
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* Up to date
* Oxford handbook of clinical medicine
وهرذا األارري يفضرل كثرري مرن الطر ب لره معهريف ه السرتال أو اضرين اجلروسا للوصرول السرريع لليعلومرا األساسرية ارن
اااسا املشاهدة حيث سا يكاد يلو من أ مرض بحث انه.

ستاج الكلية:
املوقع:

املواساة :مبىن الشعب الطاب األراضي ..ه مدرل ايلي الطب الشراي ذا ه "..مدرل الملبية"
ملن يود أن يموم لولة بعد انتها الدر ه شعبة الباطنة-طاب أول –نسا \ رلال ".. "1
األسد اجلامعي :ه الطاب األراضي بعد ااا اجلراحة املخصصة للسنة الرابعة واخلامسة ..
ملن يود أن يموم لولة بعد انتها الدر ه شعبة الكلية-طاب ساد  -اجلناح األمين ..
األساتذة:
يف املواساة

د .عد ن صغا  :أسلوبه بسيط ومفيد ويركز الى الفحا السرير ويذكر الكثري من أسئلة املماب
الذ يعطيه اادة راااائع وسا يفو ويشيع الدكتور الى حضور ايليا

ودر التحال الدمو

رع الكلية كل يوم ث اث ه مشفى املواساة.

د .قاسم ابشدا :أسرلوبه يرل وبسريط ويرتكليف ارن الوذمرة وأنوااهرا ويفصرل فيهرا بشركل رائع كيرا أنره يرذكر أفكرارا مفيردة ارن
التوا ن ااامضي الملو .
يف األسد:
د .قصددي حسددن  :حضررورس ممتررع  ..يتفااررل مررع الطر ب ويبسررط هلرريف املولررودا لرردى املرري كيررا يعررا هررذس املولررودا ارررب
التحاليل واساستمصا ا وأاريا التشخيا احملتيل  ..ويرحب بتسا سا الطلبة .
أهوم احلواالت املصوادفة :صرور الكليرة املرزمن صرور الكليرة ااراد مماربرة الوذمرا
اإلنتاان البولية ااصيا البولية (مواضوع مشار بل الباطنة واجلراحة).
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نصائح:
ينصخ حبضور للسا-إ مران ررا ة بعر

يع األسا ذة ااصة "د.ادانن الصباغ \د .صي حسن" .

التحاليرل املخربيرة الريت طلرب ارادة ملراضرى الكليرة ويفضرل اساطر ع بشركل مبسرط الرى بعر

حراسا

التوا ن ااامضي الملو وااضطرااب الشوارد.
-حضور ايلية رع الكلية والداول لشعبة اسيل الكلية ه األسد اجلامعي والتعرال الى اجلها ومعرفة أ سامه.

ستاج العصبية:
املوقع:

يف املواساة :
مبىن الشعب الطاب األراضي ممابل مدرل الملبية.
ملن يود أن يموم لولة بعد انتها الدر ه شعبة الباطنة-طاب أول-املير املمابل ملكتب السكراترية ..
يف األسد اجلامعي:
ه الطاب األراضي بعد ااا اجلراحة املخصصة للسنة الرابعة واخلامسة.
ابستثنا در األستاذ اسان زة  ..حيث يموم لولته ه الشعبة العصبية –الطاب السابع -اجلناح األمين.
األساتذة:

يف املواساة:
د .يددام بددالل :الرردر

ليررد لرردا ومفيررد

تنرراول الرردكتورة صررة امل رري

مررع الفحررا الس ررير و نررا و املولررودا مررع

اساستمصا ا املتوافرة مث يز بل احتياسا التشخيا التفريمي.
د .شحادة آغا :مماربة سريعة لليري

مع منا شة ااالة مع الط ب.

د.زايد بيطار :الدكتور أسلوبه ممتا أيضا ينا و يع املولودا ويمرأ الصور الشعااية إن وفر .
يف األسد:
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د .غسان محزة :در الدكتور ممتع ومفيد لدا وطريمة اإلاطا ممتا ة مع الاركيز الى المصة املراضية والفحا السرير وذلك
من ا ل لولة بل املراضى ه الطاب السابع "شعبة العصبية".
د .ايسا الصاحل :أسلوبه بسيط و يل وممتع.
أهم احلاالت املصادفة :ااوادث الواائية الدمااية أورام الدماغ التصلب اللوةي.
األمور الواجب تعلمها:

ينصخ حبضوراألسا ذة "د.هيام \ د .اد" ه املواساة  ..وإاااا أن فو در األستاذ الرائع اسان زة .-سرتال العصربية ارين ابلع مرا

مماب

السرريرية لرذا سا برد مرن إ مران الفحرا العصريب وسا سرييا فحرا املنعكسرا

ألمهيتهرا ه

السادسة.

يفضل دوما إحضار مطر ة لفحا املنعكسا ه هذا الستال. -إاضافة ألمهية اساط ع الى صور املرانن والطبمي املرفمة مع املري

و ييرز النمراط الرئيسرة برل "كتلرة شراالة للحيرز \ احتشرا

\نزال" مع حمن أو بدون حمن  ..ييز ولود عزيز لليرادة احملمونرة مرن ادمره ..هكرذا ميكنرك حتمير الفائردة املرلروة إبذن هللا


ستاج النفسية:
املوقع :املواساة بنا الشعب ه مدرل الغدية "املمابل ملدرل الملبية"
ملن يود أن يموم لولة بعد انتها الدر ه -الطاب األول -ممر نسا \رلال ". "1

د .يوسف لطيفة :أسلوبه بسيط وحضورس مفيد يركز الدكتور كثريا الى اساستيواب والتفصيل ه األاراض والع ما النفسية
واضرورة التفري بينها كيا أنه يهتيف ابملعاجلا الدوائية واألدوية النفسية ولكن دون اخلوض ه التفاصيل.
د .اثئا حيدر :أسلوبه ليد وحضورس مفيد يستيوب الدكتور املري

بنفسه.

أهم احلاالت املصادفة :الفصام اساكتئاب المل اهلو .
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األمور الواجب تعلمها:

من اهلام ه ستال النفسية التحضري اجليد ألهيف اااسا املذكورة أا س ومرالعرة أهريف األارراض والع مرا النفسرية مرع متابعرة
الدكتور أثنا صيااة السؤال املوله لليري

وحماولة اساستفادة در اإلمكان من امل حظا اليت يطرحها الدكتور ه التفري بل

األمراض النفسية املختلفة.
من املفضل اساط ع الى املعاجلا الدوائية لألمراض النفسية بصورة اامة ودون اخلوض ه التفاصيل الد يمة.
معرفة التشخيا التفريمي للحالة هو األهيف ابلنسبة لستال النفسية.
الستال مفيد وممتع وينصخ حبضورس دوما 
املصادر اليت ميكن التحضري منها للستاج:
 High yield مع الفيديوها .
Kaplan videos 
 كتاب النفسية.

ستاج الدم:
املوقع:
يف املواساة :ه بنا الشعب -الطاب األول -املير املمابل ملكتب السكراترية.
ه ساية املير "الييل" هنا ابب  ..إدفعه ستيد ممر آار و الييل ..
أول ارفة "هي ااة الدر املمصودة " p:
ملن يود أن يموم لولة بعد انتها الدر -ه الطاب األول-املير املمابل ملكتب السكراترية.

يف األسد :ه الطاب الثامن ه ااة "أ ليس ه ممر الشعبة" لانب مكتب رائسة المسيف ..
أما اجلولة تيف ه شعبة الدم ه الطاب الثامن ه اجلناح "األيسر" ..
األساتذة:

يف املواساة:
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د .أمني سليمان :ااضور ممتع..وفيه شي من التفاال واملنا شة ..حيث يطلب األستاذ من كل طالب أن يموم خبطوة ما حىت
كتيل صة املري وما يتبعه من الفحا املدرسي الكامل (يشريل الع مرا اايويرة فحرا اجلهرا الملريب الوارائي فحرا
اجلها التنفسي فحا البطن) مث ينا و ااالة مع املولودا والع ل .
د .غسدان عزيدز :يركرز كثرريا الرى الفحرا السررير للكبرد والطحرال والعمرد الليفاويرة مرع م حظرا ارن ممراب
السادسة وم حظا أارى هامة ه السريرا .

السرنة

د.سعد الدين جاويش :ااضور مفيد  ..أيضا هنا اساستيواب مث الفحا مث منا شة ااالة ..

يف األسد اجلامعي:

د .سهام سليمان :حضورها ليد لدا وأسلوهبا سهل و عطي طريمة مماربة ليدة للوصول للتشخيا السلييف.

د .عغري قدار :حضورها ليد لدا و ركرز الرى علرييف الطر ب كيفيرة الفحرا السررير املدرسري لليرري ..أوسا يمروم الطر ب
بتحضررري مرري مررن الشررعبة مث مرروم األسررتاذة لولررة معهرريف بررل املراضررى ..يتبررع منا شررة ااالررة ه المااررة املعنيررة و نتهرري لشرراهدة
لطااة الدم لبع امفا كيا "أنواع فمر الدم \ أ اط اسابيضاض" ه ارفة املخرب 
د .آصف ديوب :حضورس مفيد لدا وأسلوبه ه الدر كيا سب ه در األستاذة ابري.
حيث يركز الى "اساستيواب" و"الفحا السرير " املدرسي املتكامل وااصرة فحرا العمرد الليفيرة  .نبردأ بتحضرري املرري
لولة مث متابعة ااالة ه المااة مث مشاهدة لطااة ه املخرب.

مث

أهم احلاالت املصادفة :ابااث الدم اضخامة الطحال.
األمور الواجب تعلمها:

ينصخ حبضور يع األسا ذة وااصة األستاذ الرائع "أمل سلييان"لكن لدى حضور الدكتور أمل :سا نسى أن " بكل" مريولك األبي
اللسان "مميا للحرارة – لها لميا الضغط" من ارفة التيري

ابلكامل ..كيرا أحضرر إاضرافة للسريااة واراف
 ..يعين العدة كاملة

..

 مرن اهلرام ه سرتال الردم أن حتفر المرييف الطبيعيرة للفحروب الدمويرة الرئيسرية كمرييف اخلصراب الطبيعيرة و عرداد الكرراوالصيغة.
 ار ل السرتال يرب أن ركرز الرى الطريمرة الصرحيحة لفحرا الكبرد والطحرال والعمرد وأن كسرب املهرارة الكافيرة لتييرزالشحوب والري ان.
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ستاج الخمجية:
املوقع :ه املواساة ه بنا الشعب -الطاب األول -املير املمابل ملكتب السكراترية.
ه ساية املير "الييل" -أ شعبة النسا  -هنا ابب  ..إدفعه ستيد ممر آار و الييل ..
أول ارفة "هي ااة الدر املمصودة " p:
ويف حال قلة عدد الطالب احلاضاين :يتيف ااضور ه مكتب أسا ذة اخلييية

موقع املكتب :اند ارفرة اسانتظرار "مكران علير و يرع الفئرا واألمرور املتعلمرة ابلسرتال"  ..مردال املكا رب "األيسرر"  ..أول
مكتب هو املطلوب ..واببه إى يسار أيضا ..
بينيا اجلولة ه الشعبة تيف -ه الطاب األول-ه ساية ممر رلال نسا ". "1
األساتذة:

يفو ..يطرح الدكتور حالة من ذهنه وينا شها مع الط ب.
د .وحيد رجب بيك :أسلوبه ليد وحضورس ممتع ومفيد وسا ن
د .ردزار ضدا ا :طريمرة إاطائره ليردة وحضرورس ممترع ..يطررح العديرد مرن أسرئلة ممابلرة السادسرة اهلامرة مثرل "األمرراض املرافمرة
ل فاراق اارار النبضي \ معايري ى نما العدسا \ معايري اايى جمهولة السبب وأ اطها\ مماربة مري
أهم احلاالت املصادفة:
التهاب السحاا ذا الرئة التهاب الشغاال التهاب املفصل

التيفية وهكذا "

ى نما ادسا .

األمور الواجب تعلمها:
ينصخ حبضور ستال اخلييية فهو من الستالا املفيدة ه الباطنة.-من اهلام عليف كيفية مماربة مري

اارارة جمهولة السبب مع التيكن در اإلمكان من مواضوع التغطية اإلنتانية ابلصادا .

يب معرفة ييف الفحوب الدموية الرئيسية واإلملام ابلفحوب املخربية والمييف الطبيعية هلالتميييف حاسا اإلنتاان الفريوسية واجلرثومية والطفيليلة.
-مماربة مري

املالطية والتيفية والفحوب واسااتبارا ال مة والضرورية للتشخيا مع الع ل األنسب لكرل منهيرا عرد مرن

األمور اليت سا ينبغي للطالب أن يرل من ستال الباطنة اخلييية بدون إ ماسيا.
كذلك إ مان الع ما السحائية وماع اراار ذا الرئة.www.hakeem-sy.com
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-أارريا  ..يرل أن كتسرب املهرارة لسرياع نفخرا التهراب الشرغاال

أو ارربة ليردة مرث ه ييرز امردة أوسرلر املييرزة

سالتهاب الشغاال.

ستاج الغدية:
املوقع:

املواساة :ه الطاب األراضي أول ارفة الى اليين اند الداول من ابب اإلسعاال لبنا العيادا .
ملن يود أن يموم لولة بعد انتها الدر ه –الطاب األول -ممر رلال نسا ". "1
األسد :ه الطاب األراضي المااة املخصصة لكل فئة بعد ااا اجلراحة.
ملن يود ان يموم لولة بعد انتها الدر ه الطاب الساد  ..اجلناح األمين.
األساتذة:

يف املواساة:

د.تيايد محود.

يف األسد:

د .زينب العايف :أسلوهبا بسيط وااضور ممتع ومفيد ركز الى اساستيواب والفحا السرير ااصة كيفية أاذ ""الع ما

اايوية"".
بعد

الددكاتاة املسرتيدين وطر ب الدراسرا

لكرن لرديهيف طريمرة مماربرة ليردة ااصرة "الددكتور ردورس رشدواي" سا فو روا

حضررورس لرريس ملتعررة ااضررور إ ررا إلانررا املعرفررة اررن أهرريف األم رراض كيررا "دا السرركر " مررث  ...الرردكتور يلمرري معلومررا د يمررة
"موثو ة" ايلية وهاامة لكل طبيب اام بطريمة منتظية وس سة ..
أهوم احلواالت املصوادفة :السركر ومرن امليكرن أن صرادفوا أ مواضروع اديرة:كمصرور الردرق املبري
والشعرانية اضخامة النهاا ورم الموايف المزامة.
األمور الواجب تعلمها:
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-الرواي ألمهيرة التأمدل انرد مرري

الغديرة فهنرا العديرد مرن األمرراض الغديرة يكرون التخمرل فيهرا مرن أهريف األمرور املولهرة

للتشخيا.
يب إ مان فحا الغدة الدر ية بشكل ليد.-يفضل اإلحاطة لواضوع السكر لختلأ لوانبه ( شخيا– ا ل – التيييز بل طيه -متابعة مري

السكر ) فخالب

حاسا الشعبة هيف مراضى سكريون.

ستاج الجراحة:
يتدألف سدتا اجلااحددة مدن  7أقسددام دي  :بوليددة  /عصدغية  /أطفددال  /ختدديا  /عظميددة  /أورام  /جتميدل  ..موزعددة علدد،
ستاجني يف كل فصل.
مدة كل ستا "أسغوعني" أي ال يتجاوز الدوام الفعلي  10أايم ..
مكان الدوام:
يف املواساة :ه الطاب األول (ه بنا العيادا ) نفس طاب لراحة السنة الرابعة.
يف األسد اجلامعي ه الطاب األراضي بعد ااا لراحة السنة الرابعة .
يف مشف ،األطفال :ه إحدى ااا الطاب األراضي.
توقيت الدوام :يبدأ السااة التاسعة.
اادة بل يوم أو يومل من بد الستالا يمسيف الط ب إى فئا حبسب ترا أمرائهيف ه لردول السرتال و يواضرع بررانمج
دوام لكل فئة حيث يتيف علي اجلدول ه صدر الطاب األول ببنا العيادا ابملواساة.
اادة يلتزم الدكا رة بربانمج معل يتكرر كل أسبوع حيث كل دكتور أييت بيوم من أام األسبوع.
يفضل دراسة كل حالة راها ه الستال لدى اود ك ه حماولة لتثبي املعلومة )B
الستالا ه األسد اجلامعي أفضل من املواساة اادة ابستثنا األستاذ الاائع صالح رمضان واألستاذ املغدع ايسا سكندر 
www.hakeem-sy.com
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ستاج البولية:
األساتذة:
يف املواساة:

د .صالح رمضان :ااضور ممتا وأكثر من رائع يعطي الدكتور ا ل للسرا ه أشريع حراسا اجلراحرة البوليرة ويلخرا األمرور
ببساطة "اليا أن اجلراحة البولية هي األصعب ه الفصل األول"
د .مسري عنزاوي :در الدكتور مفيد يعطي الدكتور حملة ان فيزيولوليا التبول در الدكتور ابارة ان أسئلة وألوبة.

يف األسد:

د .وفيق باكات :أسلوب الدكتور ليد ويعتيد الى الطريمة التفاالية د يموم لولة بل املراضى كيا يكلأ الطر ب بوظيفرة
ما ه ساية الدر مثل دراسة ااصيا البولية ملنا شتها ه الدر المادم كيا يعطي درسا ان كتابة الوصفة الطنبينة.
د .عد ن األمحد  :أسلوب الدكتور فاالي لشاركة الط ب ه منا شة أاراض املري
ال ندكتور الى الفحوب املخربينة ومنا شتها).

والتشخيا التفريمي لكل منها (يرنكز

د .مدازن علدو  :درسره ليرد يعطري مواضروال هرامل أحردمها ارن مماربرة مرري مرن الناحيرة البوليرة وامارر ارن الطررق
الشعااية اساستمصائية البولية واستطباب كل منها .يعتيرد الر ندكتور الرى أسرلوب مشراركة الطر ب ابإلاضرافة إى أنره يرنكرز الرى
املصطلحا اسانكليزية وطريمته منهيية.

ابلنسدغة للددكتور بشدار حنداس :يروبخ الطالرب ه درسره  -_-وسا يعيبره سروية الطالرب العلييرة ه لامعرة دمشر  \:لكرن
اليكيف أسا غيبوا ان درسيه وه حال ايابكيف فعليكيف ابلتعوي

وذلك ألن الدكتور ه السنة السادسة يهتيف اباضور .

أهم احلاالت املصوادفة :اضرخامة الربوسرتا السرليية سررطان الربوسرتا
بولية التهاب بربخ واصية انفتال اصية دوا حبل منو العميف.

كرولنج كلرو وأشريع أسربابه "ااصراة" إنتراان

األمور الواجب تعلمها:
سا فو حضور األستاذ الرائع "ص ح رمضان"  ..اكتب معه ألنه يلخا معظيف معلوما البولية سلوب سلس وممتع. يفضل أن أتاذ فكرة ان التصوير و منيا ه ساسييا ال.RUG \VCUG \ IVPيب معرفة فائدة اإليكو ه البولية.ميكنك حضور للسة فتي ااصى والتعرال الى اجلها وأ سامهwww.hakeem-sy.com
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-أيضا ميكنك حضور ريأ الربوستا ارب التنظري.

ستاج العصبية:
األساتذة:
يف املواساة:
د.أمحد عسدا ::ااضرور مفيرد والردر نظرر ارادة يلخرا الردكتور اجلراحرة العصربية ه للسرا ه وااصرة ااراسا اإلسرعافية
من راضوض الرأ ونزوال فوق وحت اجلافية.
د .علي عايب :ةضر الدكتور مري ويطلب من طالب استيوابه وفحصه كيا يعرض الدكتور صور املري الشعااية وينا و
ااالة مع الط ب د يموم الدكتور لولة ه الشعبة (اجلولة مفيدة لدا لذا اطلبوا من الدكتور أن يموم هبا فهو االبا يستييب
للط ب).
د.غسان كفاوين.

يف األسد:

د .جهاد عابدين :أسلوب الدكتور ليند ولكن يعامرل الطنر ب الرى أسريف رد أسروا دراسرة املرادة وارادة يولرد مرري
الط ب ويفحصونه ويشرح الدكتور صورس وحالته كيا أنه يموم بعرض فيديو ان ايلية ما ه ساية الدر .
أهم احلاالت املصادفة :راضوض الرأ

يسرتيوبه

نوااها "كسور \نزال فوق أو حت اجلافية" إاضافة إى "كتلة شاالة للحيز".

األمور الواجب تعلمها:
-أمهية اساط ع الى صور املرانن والطبمي املرفمة مع املري

و ييز النماط الرئيسة برل "كتلرة شراالة للحيرز \ احتشرا \نرزال"

مع حمن أو بدون حمن  ..ييز ولود عزيز لليادة احملمونة من ادمه ..هكذا ميكنك حتمي الفائدة املرلوة إبذن هللا 

ستاج األطفال:
ستال األطفال اري مفيد بشكل اام !! وكيا ه السنة الرابعة يوم اساثنل لدينا للسة اليية..
األساتذة:
د .حممد سعيد فليون :الدر ه الطاب األاري وأسلوب الدكتور ليد و فاالي واالبا أييت حبالة مري فت إريب ويمارب كل
مواضوع الكتل اإلربية أو يكون الدر ابلعيادة كيا ستطيع مرافمة الدكتور إى العيادة لر ية حاسا أارى.
www.hakeem-sy.com
~ ~ 79

دلــيــل دراســــــة الـــســـنـــة اخلامسة

د .رعديم ميددع :الردر ه الطراب األارري مرن مبرىن العيرادا أو يكرون لولرة ه الشرعبة اجلراحينرة ه الطراب الثراين مرن مبرىن
الشعب وأسلوب الدكتور سهل وبسيط ويركز الى األساسيا اليت ذكرها ه حمااضرا لراحة األطفال النظرية.
د .جهاد احلكيم :أسلوب الدكتور ليد واادة ما يكون درسه ان مماربة فتوق إربية اند األطفال.

د.مصددطف ،عغددد اجلليددل :ااضررور مفيررد  ..يمررارب حالررة الطفررل ويفصررل ه األساسرريا الس رريرية ه أم رراض متنواررة سرريعطيها
ساحما ه املدرل.
أهم احلاالت املصادفة :الفتوق لختلأ أنوااها
األمور الواجب تعلمها:
يفضل أن دون بع النماط اهلامة ااصة ابلنسبة لدر د .جهداد احلكديم وذلرك للفائردة العلييرة وكرذلك مرن ألرل السرنةالسادسة فغالبا ما يسخل الطالب ان نفس املواضوع الذ أاطاس الدكتور وان نفس النماط .

ستاج التخدير:
ااضور ممتع ومفيد اند اجلييع  ..ه املواساة واألسد
األساتذة:
يف املواساة:

د.ميسدون رمضدان :مروم الردكتورة بشررح طريمرة التنبيرب ابسرتخدام جمسريف وكرذلك اإلنعراش الملريب الرئرو كيرا أسرا عررض
فيديوها و دير بل الط ب أدوا التخدير من أانبيب ومنظار للحنيرة واري ذلك.

د .مسا قغاين :موم الدكتورة إباطا حمااضرة يلة ان اإلنعاش المليب الرئو مع طبي ايلي الى اجملسيف وال ندر سا يفو .

يف األسد:

د.فاتن رستم ؤكد الدكتورة فا ن الى أمهية حضور التحضري الدوائي ه التخدير ه ارفة العلييا الى أرض الوا ع.

د.جنوى رقماين.

الجراحة العظمية:
األساتذة:

يف املواساة:
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د .ايسا اسكندر :االبا الدكتور يوع الط ب الى مراضى إسعاال اخلامس وينا و حراساهتيف مرع الطر ب وااضرور راااا رع وسا
يفو .
د .عغد املنعم قغالن:يعتيرد أسرلوب الر ندكتور الرى إحضرار مرري

واسرتيوابه ومنا شرة حالتره منهيينرا بواضرع ار ندة شراايا

فريمينة ونفيها دريينا.
السريرينة كثريا.
د .عغد احلليم املعطي :يتار الدكتور طالبا ل ستيواب ويهتيف ن
ابلمصة ن
يف األطفال:

د .رستم مكية :الدر ليد وااضور مفيد ويركز الدكتور الى الع الور الوساد التطور كيا يول الدكتور مع الط ب
ه سيف اجلراحة ويشرح هليف أهيف اااسا املتوالدة ابملشفى مثل المدم المفدا الروحا .
يف األسد:
د .حسان حنا :أسلوب الدكتور ليد يعليف الط ب ه الدر األول الفحا العضلي اهليكلي والفحا املفصلي.

الشعبة العظيينة.
د.جابا اباا يم  :يموم لولة ه ن
أهم احلاالت مصادفة :
الراضوض والكسور .أمراض النسيج الضام "التنكسي والرثياين"-المدم المفدا الروحا مواضوع هام وااصة مكوان هذا التشوس .

األمور الواجب تعلمها:
سا فو حضور در األستاذ الرائع اسر سكندر.يفضرل أن ردون بعر النمراط اهلامرة ااصرة ابلنسربة لردر د .رسرتيف مكيرة وذلرك للفائردة العلييرة وكرذلك مرن ألرل السرنةالسادسة فغالبا ما يسخل الطالب ان نفس املواضوع الذ أاطاس الدكتور وان نفس النماط.
اجلراحررة العظييررة عررد مفهرروم لديررد نسرربة ملررا نعرفرره اررن اجلراحررة لررذا حرراول اإلملررام دواهتررا مررث الصررفائخ أنوااهررا أحيامهرراو عرال الى السفود واريها الكثري.
-سا اضري من اساط ع الى الصور الشعااية املرفمة مع املري .
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جراحة التجميل واألورام:
األساتذة:
د .أرور حسينية :رايف أنه ليس ابلضرورة ولود مري ه الدر إسا أن أسلوب الدكتور بسيط ورائرع وهرو يشررح ارادة أذا
اليرد بطريمرة رائعرة بردون مرري (يركرز الردكتور الرى مواضروع اارروق و ردبريها الشررائخ والطعروم و ردبري أذا اليرد) و رد كران
مسافرا ه سنتنا.
د .وفيق عيد :اادة سا يولد مري

ويتابع الدر بشكل نظر االبا.

د .معني اسر :أسلوب الدكتور يعتيد الى إاطا حمااضرة أ رب للنظر وهي بسيطة.
األمور الواجب تعلمها:
ابلنسبة لليراحة التيييلية فاملهيف را ة حملة ان الطعوم والشرائخ طرق دبري امابيل ااروق ااصةاملوسعا اجللدية.
نماط هامة ان ستال اجلراحة ه الرابط التا :
http://www.mediafire.com/view/4gg43x5qbpplu3c/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%A9.pdf



ستاج العينية:
املوقع :مشفى املواساة – بنا العيادا – الطاب الثالث.
يمسيف الط ب إى جميواتل األوى ه املدرل واألارى ه ااة الدرو .
توقيت الدوام :من السااة التاسعة صباحا حىت ااادية اشرة مريبا.
األسلوب العام املتبع :بع األسا ذة يموم بعررض حراسا سرريرية الرى لهرا العررض ويمروم لنا شرتها وبعر فيرديوها
العيليا اجلراحية الشائعة كالليزيك وآارون يمتصرون الى الشررح النظرر رد يمروم أحرد األسرا ذة بتعلرييف فحرا عرر العرل
اضين المااة.
من اهلام إحضار كتاب العينية معك إى الستال وحاول دوما أن مرأ ان ااالة مباشرة بعد أن صادفها أو سيع انها.
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التوقيع ومودى التشودد يف الودوام :يسريخ للطالرب بغيرابل فمرط ويرتيف التو يرع مرن سركر رية المسريف حيرث يرتيف التشرديد
الى ااضور ه هذا الستال.
املصادر اليت ميكن التحضري منها:
Bates' Physical examination and history taking o
McLeod's Clinical examination o
 Oكتاب العينية املمرر وهو كاال لسملام حباسا الستال.
األساتذة:
د .عفااء :عليف الط ب الى فحا عر العل الدر رائع كيا عرض الكثري من الصور والفيرديوها ارن السراد والليرز ه
درسها التا .
د .معتز سعد الدين :حمااضرة نظرية ان الزرق وان إص ح الل اسانكسار ابستخدام الليز  .أسلوب ممل لي .

د.إايد شدود  :أسلوب ممتا يركز الى مواضوع أسباب فمرد الر يرة التردريي واملفرالئ واارت ل الشربكية السركر كيرا ينرا و
ادة حاسا سريرية من ا ل مسييف الط ب ألربع جميواا كل جميواة مسؤولة ان منا شة حالة .
د.جور داوود :يتكليف ان حاسا الل اسانكسار كيا يركز الى أسباب ظهور ااد رة البيضرا لردى األطفرال ه دفعتنرا رام
ادد من الطلبة إبلما أكثر من حمااضرة حت إشراال هذا الدكتور فهو متعاون مع الطلبة ه منخ هكذا فرصة .

د.رجب :س يدا يركز فيها الى فحا العل وه درسه التا ينا و حاسا سريرية ه التهااب امللتحية أينوااها املختلفة
وكذلك هيية رق حادة أو التهاب حواال األلفان وه النهاية يموم بعرض فيديوها أيضا ه لراحة الساد والليز .
أهم احلاالت املصادفة :الساد – الزرق -راضوض العل – أسوا اإلنكسار  -رنية تروطية.
املهارات الواجب اكتسابها :فحا عر العل – استخدام املصباح الشمي– فحا المدرة البصرية.
الطريقة األفضل لالستفادة من الستاج :المدوم بو مبكر الداول للعيادا ومشاركة ط ب الدراسا .
ستال العينية هو من أ ل الستالا فائدة إذا مل يعيل الطالب ويسعى بنفسه للذهاب للعيادا وللشعبة إل مان ما ذكر أا س.
مالحظة :كل سنة فريدة وليس ابلضرورة أن يكون الستال بذا املستوى ه كل سنة.
نماط هامة ان ستال العينية ه الرابط التا :
https://www.mediafire.com/?adujtqhlnmdi76t
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ستاج التوليد والنسائية:
املوقع :مشفى التوليد وأمراض النسا اجلامعي ه الربامكة.
نظام الستاج:
يبدأ الستال السااة  9صباحا لحااضرة نظرية ه مدرل املشفى جلييع الفئا مث يتيف و يع كل فئتل برل أ سرام املشرفى وذلرك
حسب و يع الربانمج و مسييف الفئا .
ولررد لوحررة إار ان ه هبررو الطرراب األراضرري عل ر اليهررا لررداول و يررع الفئررا الررى أ سررام املشررفى وأمررا األسررا ذة املعنيررل
حسب األام.
توقيع الستاج :اند السكر رية ه الطاب األراضي.
ل سرتفادة مرن السرتال الرى الطالرب أن يبرذل لهردا شخصريا حبيرث يسرتيوب املريضرا وةراول فحصرهن لسراادة طر ب
الدراسا وميكن أن يطلب منهيف مرافمتهيف اضور وسادة طبيعية وأحياان يصرية مع بع األسا ذة.
 من اهلام أن حتيلوا معكيف كتاب التوليد إى الستال وأن مر وا ما رونه مباشرة وسا ؤللوا ذلك للينزل .األساتذة:

د .مجيل طالب :درسه رو يين بع
موانع اايل.

الشي اادة يلمري ه حمااضرر ه ارن النرزوال الوظيفيرة وااضرطرااب الطيرث مث يكيرل ارن

يف العملي :االبا يوع الط ب الى املريضرا ويطلرب أارذ صرة مراضرية ومرن مث ينرا و ااالرة مرع الطر ب ويررميف الرنما ه
المصة مع التخكيد الى بع النماط كيا أنه ييع الط ب أحياان ه مدرل.
د .عزام أبو طوق :أسلوبه ممتع يتحدث ان األورام الليفية.
ه العيلي :إما أن يطلب الدكتور استيواب مريضة ومن مث منا شة حالتها أو _ وهو األالب _ أن يعطي هو شكوى رئيسة
ويطلب من الط ب أن بدأ بطرح األسئلة وينا و كل سؤال وإلابته الدكتور منطمي لدا وايلي يطرح أيضا بع األسئلة
اخلاصة لماب السادسة (استطبااب الميصرية وما شابه) وأحياان ميكن أن أياذ معه طالبل أو ث ثة اضور ايلية أو نظري
رحيف أو بطن.
د .صالح شيخة :يتحدث دوما ان الكتل ااواضية وأورام املبي .
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د .سددوزان طدراين :حضررورها مفيررد تحرردث اررن نررزوال أشررهر اايررل األارررية و طرررح العديررد مررن أسررئلة املمرراب
"ابلتوليد".

مررا يتعلر

د .متام األش ا :يتناول حبث التهاب الفرل والضائعا املهبلية.

يف العملددي :أياررذ الطر ب إى العيررادة ويسررخل حسررب حالررة املريضررة أو يسررتمبل املريضررة ه املرردرل وه كر ااررالتل يعيررد فمررد
األما ه ساية درسه !! -_-
د .كنعان الس ا :أسلوبه ممتع لكن يطول درسه يعررض فيرديوها ارن كيفيرة مماربرة املريضرة النسرائية أو إلررا ايليرة يصررية
يتحدث ان املماربة بكل النواحي النظرية كيا يتناول حبث األمل ااواضي .

يف العملي :األستاذ كنعان مسؤول ان سيف املخاض يوع الط ب ألاذ المصرة ومنا شرتها ه الردر الترا
هنا تاض مبكر كيا ميكنكيف حضور وسادة ه هذا المسيف.

وأكثرر ااراسا

د .حممد رذيا ايمسينة :يتحدث ان آفا ان الرحيف.
د .يثم العغاسي:رااائع ه إاطائه يلمي حمااضرة املبي

اديد الكيسا ويعرض فيديوها ان الميصرية واريها.

يف العملي :أيضا رواة يعليف الط ب أساسيا فحا املريضة بواسطة "اإليكو" وياركهيف يربون ويشرح ما يرون الرى الشاشرة
"أ سام اجلنل ) .." o:وأحياان ميكن أن أياذ معه طالبل أو ث ثة اضور ايلية أو نظري رحيف أو بطن.
د .ر أبو حاب  :هلا أسلوهبا اخلاب  p:حضورها مفيد تناول حبث سن الضهي.

يف العملي :كيل ه املدرل حديثها أيضا ارن موانرع اايرل كيرا و شررح طريمرة ركيرب اللولرب الرى اجملسريا و عررال نرواع
اللوالب وأشكاهلا.

د.ميادة رومية  :أاط حمااضرة ان موانع اايل.
أهم احلاالت مصادفة:

يف قسم املخاض:
عررال الرى كيفيرة مرا برة سرري تراض طبيعري وكيفيرة مرا برة اجلنرل لسرياع اجلنرل ردبري حامرل لخراض ابكرر ردبري حامرل
ابلتهاب حويضة وكلية دبري حامل ابنسيام لي .
قسم الحوامل:
هذا المسيف يضيف مريضا الميصرا .أهيف ما ستفيد منه هو معرفتك ألشيع اسرتطبااب الميصررية ومرا هري األمرور الريت يرب
الاركيز اليها واساطيئنان اليها اند مريضة الميصرية (كيرح العيلية مث ووظيفة األمعا ارول الغائط) .
قسم الرحميات كأمراض الطبقة المغذية:
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 سيف اين لا ةويه من مريضا رحى ادارية يفضل معرفة طريمة مماربة مريضة رحى ادارية ومعرفة صنيأ اطورة الرحىالعدارية بل ااضور إى هذا المسيف ألن أاضابري املريضا سا فيد شيئا .
 ه هذا رد صرادال حراسا نسرائية كثررية (كهبروط ناسرلي وسررطاان لختلرأ أنوااهرا ونرزوال نسرائية لختلرأ أسرباهبا).إاضافة إى بع اااسا األارى كالسلس البو  .
األمور األساسية الواجب معرفتها:

يتناول األسا ذة ا ل السرتال معظريف املمررر فرااتنيف الفرصرة ووافر برل دراسرتك والسرتال بغيرة اسرتيعاب وفهريف أكثرر لألحبراثوإسا املمرر بسراة أكرب ابملمابل _*
يب اليك ه ساية الستال أن تيكن من حساب مواد الوسادة ااتيادا الى مواد آار دورة طيثية.نماط هامة ان ستال النسائية ه الرابط التا :
 http://www.mediafire.com/view/hqwycb7nth7hs5b/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.pdf
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وأخيراً
حاولْ بناءَ تجربتكَ الخاصَّ ِة
ب اآلخرينَ
واستفدْ من تجار ِ
دونَ االعتمادِ عليها كُلياً
ل زُمالئكَ ممَّن في دفعتكَ
واحرصْ على التَّعاون مع كُ ِّ
واألكبرِ منكَ واألصغرِ ،لتبنيَ تجربةً جامعيَّ ًة زاخرةً
بالفائدةِ والمتع ِة
كلُّ أمنياتنا لكم بالنَّجاحِ والتَّفوُّقِ
وشُكراً لثقتكم بحكيم
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Trans bod
Translate in 60days
 يومًا بجهود مجموعة من طالب الطب البشري في60 مشروع ضخم تم إنجازه في
 وتم،جامعة دمشق لتوفير المصطلحات الطبية اإلنكليزية المفتاحية باللغة العربية
إعداده بطريقة منهجية وعملية لخدمة جميع أصدقائنا األعزاء في الكلية

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

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

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

النسج والجنين والتشريح

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

الفيزيولوجيا

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

األدوية

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

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

الكيمياء الحيوية

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

علم األمراض والتشريح المرضي

http://www.mediafire.com/view/o142stu8afstag9/PATHOLOGY.pdf
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إعداد وتدقيق

أمان الجندي

ربى كوراني

سومر شلبي

عبد الرحمن البرديني

عبير أبو القصب

عمر حصوة

لينا عوكر

محمد الحلبي

محمد براء حبيب

محمد حسام غوراني

محمد نور الدين الحوراني

محمد يزن الفرا

نوار المنير

تنسيق
سامي الحليبي

إشراف
نور ديار بكرلي

فريق العمل

تصميم الغالف
عمار محيش

