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مقدمة
مضت السنوات الخمس السابقة واحدة تلو األخرى ،وقد تمكنتم من اجتياز كل عقباتها وصعوباتها،
وها أنتم اليوم تخطون خطوتكم األخيرة والمصيرية على أعتاب السنة النهائية "سنة التخرج" ،وبالجهد
واستثمار الوقت ستتمكنون من اجتيازها كسابق اتها إن شاء هللا 
من الطبيعي في موقعكم اليوم أن تصابوا باالرتباك والحيرة ،وربما الخوف مما هو ق ادم ككل من
سبقكم الطريق وكان يوما في مكانكم ،لذلك حاولنا جاهدين وحرصنا أن نقدم لكم في هذا الدليل
ما من شأنه أن يفيدكم ويقدم لكم العون والنصح واإلرشاد لتخطي هذه المرحلة بنجاح.
كل ما هو وارد في هذا الدليل كان خاصا بالعام الدراسي  ،2015-2014وعليه فعليكم االنتباه
للتعديالت التي قد تطرأ في عامكم الجديد.
أول ما عليك فعله هو تحديد هدفك من سنتك السادسة حسب خطتك لالختصاص:
 إن كنت تود االختصاص في سوريا ،ف الفحص الوطني هو األولوية لديك ،والوقت يكفي ويزيدللتحضير له بالشكل األمثل.

 وإن كنت تنوي االختصاص في الواليات المتحدة ،ف الوقت ٍكاف أيضا للتحضير المتحانات الستيب،
مع تدبير أمور مق ابالتك والوطني.
 وإن كنت تريد السفر إلى ألمانيا ،فبإمكانك المواظبة على دورات اللغة من بداية العامالدراسي إضافة إلى تحضيرك للتخرج.
والبد أوال وأخيرا من توفيق هللا عز وجل في كل خطوة ،فمع هذا اإليمان والتوكل يجدد المرء
ٍ
بمزيد من الطاقة.
عزيمته ويشحن همته
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أوالً :دفرت التدريب السريري (اللوغ بوك ) Logbook












مع بداية العام الدراسي عليكم استالم كتيب التدريب السرييي ااراب بكرا بالرب ،وال يتللرب استاردارو سر
ص رة شخاية ُميفقرة سسرم اللالرب ورارم الإىلرة م اسرم الر ام يف اللراب ارريري مر باراا العدرا ةي ليُارار م
استالمه بعد عدة أايم.
حيتر الكتيررب اللر ك بر دي العديررد مر اعارراراس واععررار السريييية الررل يت اررب علررن بالررب السرراة السا سررة أ
يتقااا خالل ميورو سلستاااس اعختلإة ،وهي خل ة هامة يف عدلية م بالب الساة السا سة سلااحية السيييية
لدراسته يف كلية اللب.
مر اعإررن أ يقر م اللالررب م اا اعادررة اعلل بررة أمررام أحررد بررالا الدراسرراس الرذ يقر م بت ايررع اللر ك بر د يف
اعكا اعخاص إلثباس ايام اللالب سعادة.
ولكي نك وااعيني وصيحيني ،فإ اسداً م تلك اعااراس اع ا ة يف الكتيب ال ميك تلبيقاا وذلك مما لعدم
اإلمكانيررة أص رالً مثررا اعسرراعدة يف العدليرراس...ي أو لعرردم ت ر في بعررع اراسررام أو عرردم ااهنيتاررا للعدررا أو ر
الكررا ر التدريسرري واللررا يف بعررع ارحيررا حيررد م ر ن ررا اللررالا ب رركا واي ر ممررا ال يسررد سلقيررام بكررا
اإلاياااس اعدونة يف الكتيب.
علن أ حال ،جيب القيرام مديرع اعاراراس اعتعلقرة مخرذ القارة اعييرية والإيرص السرييي وتعلرم االستقاراااس
اإليافية وم اهدهتا ع كثب وفاداا ب ركا ايرد وواولرة تلبير بقيرة اإلارياااس م كرا ذلرك ممكاراً ،ال سريدا
وأ الدكاتية يف اعقابالس ميك أ يسأل ا ع اعااراس الل أ اها اللالرب خرالل السرتاي ويُااا ر و بتكايرك بعرع
اإلا رياااس وهررذا يتللررب معرردا اً ايررداً واسررتإا ةً اا ر خررالل السررتاي .نارريية ال لرراول ت ايررع أ ما رياا
ت رراهدو أو تقررم برره باإسررك -م ر أاررا مرراا الكتيررب سلت اايررع ونسررب ا ر ر -ر ذلررك اررد يعييررك خررالل
اعقابلة لسؤال ع ماياا أو ماارة ال تعلم عااا شيىلاً.
ر اا اعارراراس الس ريييية اعلل ب ررة م ر خاللرره أمهي ررة سل ررة يف مجي ررع السررتاااس ،أمررا أمهيت رره للدقررابالس والعالمرراس
اعخااة إلتقا اعااراس فاي ختتلف م ستاي آلخي ،وساتليق هلا يف حيااا.
ويرتم مر ابرا رسري
يف هناية كا سرتاي يرتم تسرليم اللر ك بر د م سركيررية القسرم الرذ ح ر ر سرتااه ليُ ارع ُ
القسم ،ميافةً لكتابة نسبة الدوام الل اوماا اللالب.
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ثانياً :دوام السنة السادسة







مسررل ا

السررتاااس هرري الإيصررة الذهبيررة للررتعلم يف السرراة السا سررة وال سرريدا الإيررص السرييي ومقاربررة ارمريا
عدلي وص الً لإام وتدبري الكثري م ارميا ال اسعة.
جيب أ تدرد ايداً أ هذو الساة وستاااهتا هي فيصتك ارخرية للتعلم ابا أ ت دو ببيباً مسرؤوالً ،لرذلك مايد
أ تسررتخف م سررتاي وال معررا م ر نسرربة ا ر ر ش ر لك ال ررا ا .اوم علررن السررتاي والترردريب ب رركا ذا
واسررتإ مد مارره ارردر مررا تسررتليع وال تُا ر قمب ع ر ياارريك اقررابع فيرردي أو ماشررابه ،فاالحتكرراد سع رييع ه ر الإيصررة
الذهبية للتعلم .ميكاك أ تداوم يف اع إن ادر ما ت اا ،فال تتقيد بإنة وام معياة.
البرد مر ح ر ر رول السرتاااس الا ييرة ،واع راركة يف البيررن عر م ايريع ببيرة ذاس عالارة ،والدراسرة لرراإ
اعررا ة ابررا وعاررد ح ر ر سررتاااا ،وميااعررة ارم ريا الررل رري معررك يف السررتاي بعررد الع ر ة م اعاررنل يف الكتررب
واعيااع ،وهذو الإكية هي ارهم لالستإا ة م الستاااس.
الدراسة هامة اداً اداً أثااا الستاي وذلك سلع ة م احملايياس وواولة م ااا ملخص كا ما ة اا ياقاه.

وم التإاصيا مع الستاااس 

أوالً :ستاج الباطنة
 مدته:
شايا وناف تقييباً  10أسابيعي ويف هنايته مي اعقابلة علن مد ي مني كا فىلة بي م ود ي.
ميي فيه اللالا علرن كرا اختااصراس البابارة اعختلإرة مرا برني م رإن اع اسراة وارسرد اعرامعي حسرب ت ليرع الإىلراس
واللالا اععل عاد رائسة اسم الباباة مع بداية كا ستاي يد أوااس ود ة.

 احلضور:
 الستاي اختلف أاسامه يإن ح ر اللالب م الساعة  9صباحاً ،حين تبدأ ا الس اربباا عا ة -9:30
 ،10وخررالل اع ر الس يق ر م بررالا الدراسرراس بتقرردال حرراالس اعييررن لشببرراا اع رريفني ،وعارردها يت اررب علررن
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اللالب مذا أرا ا ا ل علن الإاسردة أ يكر ُماارتاً ايرداً ،وأ يستإسري حرني ا اارة ويسرأل ارسرتاذ اع ري
ع حالة اعييع وأُس تدبريها ،وبعد ذلك يتم تسجيا ا ر عاد بالرب الدراسراس اع ري علرن تد عترك،
وأحياانً يإ ا بعع ارساتذة أخذ ا ر باإسام.
 تتيق االستإا ة اعثلن خالل ستاي البابارة أوالً م تسرأل ،سر اا حارلع علرن اإلاابرة أم ال ...احبرن باإسرك
واررم ببارراا معل مرراس اللررب الا ييررة علررن م رراهداس عدليررة عييررن اررابلتام خررالل السررتاي ،وهررذا ياإعررك لتي رري
نإسك كي تاب "ببيباً ممارساً" وت ا ر حالة "بالب اللب" ،وستجين مثار هذو اا ة السيييية أمام بعع أسرىللة
االمتيررا ال ر بين الررل ل ر مررد ماابتاررا اركيرردة واعللقررة بررني اروراق والكتررب ومكررا تعتدررد علررن التإكررري كلبيررب
لتدبري ميي ك.
 واثني راً عليررك االسررتإا ة خررالل السررتاااس سلررتعلم والترردرا علررن الإيررص الس رييي لكررا أااررنة اعسررم اعختلإررة
ب كا ايد اداً.
 خررالل العررام  2015-2014كررا ا ر ر "شرربه مابررار " لتيقي ر نسرربة وام ال تقررا ع ر  %70م ر أاررا
التقدم للدقابلرة و ويرع ار اسم م راا اللرالا الرذي حيققر ا نسربة الردوام اعلل برة و حيمراهنم مر اعقابلرة .ويف
الستاي ارول السداح لللالا بتع يع ستاااهتم الإيعية الإاستة يد ستااام ا ايل م خالل ورارة تعر يع
تؤخذ م سكيترية الباباة حبين تق م بتع يع الستاي الإاسع بعد الساعة  11مث يقر م بالرب الدراسراس سلت ايرع
علررن وراررة التعر يع ليررتم احتسرراا هرذا التعر يع كررأايم وام ،علدراً أ العديررد مر بلبررة الدراسرراس اع رريفني كرران ا
يكتإ سلت ايع علن ال راة ف راً و ا ااة ر وام ميايف.
 وكذلك بلب ماا كتابة حالتني سييييتني وف ك ذي ُويع يف ل حة معرالانس رائسرة القسرم ،وعلرن كرا بالرب مجرع
هررذو ا رراالس خررالل وامرره يف شررعب الداخليررة اعختلإررة مررع مارياا الإيرص السرييي الكامررا ب رركا مررتق وكتابرة
الت رخيص التإييقرري مررع مااا ررته وذكرري االستقارراااس ال رريورية مررع كتابررة الت ررخيص الاارراسي وميكاررك االسررتعانة
ميررابري اعييررني وبعررد ذلررك يررتم ت ايعاررا م ر أحررد ارسرراتذة اع رريفني يف ال ررعبة ،وتسررليداا مررع الل ر ك ب ر د ابررا
اعقابلة مسب ع ،و يسد سلتقدم للدقابلة و تسليم القاص السيييية كاملةً.
 يتم احتساا  10عالماس م عالمة اعقابلة 30ي للدوام وا االس السيييية اعقدمة والل ك ب د.
 م أهم اعيااع الل ميك التي ري مااا للتدريب السييي
BATES – guide to physical examination and history taking 
Macleod' s 
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األسهل واألفيد هي حماضرات الفحص السريري اليت أعدها طالب مميزون منذ بضع سنني كدورة تدريبية.
ولعا ارهم سلاسبة لستاي الباباة
 Oxford Handbook of Clinical Medicine مإيرد ارداً وفيره ميرنة سرا لة وسريعة
ال ص ل للدعل مةي
.Pocket Medicine 
 Kumar & Clark Clinical Medicine مإيد أي اً.
 وارا علن اإلبالق ه امتالد اارال أندرويرد والبيرن عر بييقره يف  UpToDateو رريو ،وهاراد
بيام ببية أخي مإيدة اداً كر .Medscape, Skyscape

كتيب التدريب السريري (اللوغ بوك):
 م اهلام اداً تلبي اعااراس ال ار ة فيه واعتعلقة بقسم الباباة ،وت ايعاا.
 يف ارسب ع الساب للدقابلة يتم ويع الل ك ب د عارد رسري اعقيدرني لي ارع عليره بعرد التأكرد أ اللالرب ارد حقر
الاسرربة اعلل بررة للي ر ر ،مث يُقرردم بعررد ذلررك ليائسررة القس ررم للخررتم والت ايررع ،وبعررد انتارراسكم م ر تقرردال اعقابل ررة
إبمكانكم استالم الكتيباس تد اً م رائسة القسم.
 لسع ملنماً بت ايع كافة اعااراس اعلل بة يف الل ك ب د ،ومكا يُكتإن منا مااا فقط.
 الدوام يف العيا ة الداخلية مإيد اداً واد يتإ ق بإاسدته علن الستاي نإسه.
 حرراول االسررتإا ة م ر سررتاي اإلسررعا  -ارسررد اعررامعي لتررتعلم نتلررف أن ر اع ا ق ر  ،فررت ال ريررد ،سرريب الرردم،
.ECG

أماكن بعض المهارات:
 بزل النقي ،خزعة النقي ،بزل قطين :يف يفة م ا ة مع ي العيا اس -باب أريي  -يف اع اساة ،و يفة يف
شعبة أميا الدم يف ارسد اعامعي.
 بزل احلنب :م اعدك أ مدو يف ال عبة اهل دية أو باب اإلسعا البابين يف اع اساة.
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 مراقبة تنظري القصبات وبزل اجلنب :يتم يف ال يفة اع اااة ليائسة اسم الاردرية يف ال رعبة الاردرية يف اع اسراة،
أما يف ارسد اعامعي فتجدوهنا يف اللاب ارول سلقيا م العيا اس وكذلك مدو هااد التا ري اهل دي.
 مراقبةةة اكي ةةض ا:ض ة ي :يررتم يف يفررة اإليك ر يف اللرراب ارول م ر بارراا العيررا اس يف اع اسرراة سلقرريا م ر
ال دا واسم اياحة اروعية.

يفررة

 إي ض القلب :يف اللاب ارول م اعبىن اليسيسي يف اع اساة.

 القثطةةرة القلبيةةة :يف اللرراب ارول م ر اعبررىن اليسيسرري يف اع اسرراة  -ولك ر يف بعررع ارحيررا ال يسررد لللررالا
سلدخ ل مذا كا عد هم كبرياً  -ويف م إن اياحة القلب مانب اع اساة.
 مراقبةةة وئةةالر الرلةةة :يف ارسررد اعررامعي يف اللرراب ارول سلقرريا مر العيررا اس ،ويف م ررإن اع اسرراة يف اللرراب
ارول يف شعبة الداخلية.
 اختبار اجلهد القليب :يف يفة سللاب ارريي للدبىن اليسيسي يف اع اساة.

الدراسة:
 تعت ر ارريااة اعيااررع اراابيررة هامررة اررداً سلاسرربة للباباررة ومإيرردة اررداً علررن الاررعيدي العلدرري مسررتقبالً كلبيررب
و راسررياً للإيررص ال ر بين فدراسررتاا ست ررد لررك عالمررة عاليررة ،وهارراد واررع كررا هلررا ،وب رركا أساسرري الباباررة
القلبية والادرية.
 Medstudy مياع راسع اداً وعدلي اداً للدراسة.
 Kaplan ايد ونتاي.
 فيدي هاس كابال مإيدة.
 جيب عدم ممهال الع ة للديايياس والدراسة مااا أبداً يف كا سباة.
 اعلخاراس مر اعاررم أ تقتارريام مررع بدايررة كررا سرتاي ،وب ررع الا رري أ اعلخارراس أف ررا ،جيررب أال ي يررب عر
ذهاك أنه ال ي اد ملخص مإ ا وكاما ،حين تبقن اعلخاراس ارف را هري تلرك الرل ت ريف عليارا باإسرك
وتكدا ن ااااا.
* ان ي يف فقية "االمتحان الضطين وملخصات السنة السادسة" سات سع يف ا دين ع هذو الإكيةي.
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مقابلة الباطنة:







ُمي عا ة علن ي مني ،يتم االاتداع صباح ي م اعقابلة بتدام السراعة  8:30يف م رإن اع اسراة أمرام رائسرة اسرم
الباباة ،حين ُمي ايعة لللالا وباتيجتاا يتم ت ليع اللالا علن اللجا يف م إن اع اساة وارسد اعامعي.
البية اللجا يف م إن اع اساة ،ولت كا عاة ما بني  4-3أساتذة.
بعررد معيفررة عاتررك وارسرراتذة اعت اارردي يرردااا ببع راً هررذا مررا تعيفرره يف ي ر م اعقابلررةي يسررتيب أ تبرردأ ايااعررة
اراسام واع اييع اع افقة الختااب الدكاتية يد عاتك.
أ لب اللجا متعاونة ،وتسأل أسىللة مالقية وم اع اييع ارساسية وال اسعة والل م اعإن علن بالب الساة
السا سة أ يتقاارا ابرا ختياره مر الكليرة ،ارسرىللة متا عرة لل ايرة ،وجيرب علرن اللالرب أ يت ارع كرا شريا مادرا
كا اختااب اللبيب ق
اعدتي .
مقابلة الباباة هااااامة اداً اداً اداً ،ر نتيجة اعقابلة يتم ييهبا بستة أمثرال ولرذلك فدر يارال عالمرة عاليرة يف
مقابلة الباباة تقييباً  24فدا ف قي حياا علن تدر ع عرال ميايره فيصرة للداراورة يف مقرابالس أخري يف حرال
يك اا راً علن التي ري اعيرد هلرا ،وسلعكر فدر حيارا علرن عالمرة اليلرة  12فدرا و ي يكر ويرعه وياراً
يف احملالة الاااسية وعليه تع ي اا يف مقابالس أخي "ان ي فيدا بعد".

تقسم املقابلة إىل قسمني:
 القسم األول:
 الإيص السييي ومااا ة الت خيص التإييقي احملتدا لذلك جيرب متقرا الإيرص السرييي بار رة مااجيرة وهرذا
ماررم خررالل اعقابلررة ،وأت هررذو اا ر ة مر خررالل متابعررة عرردة فيرردي هاس للإيررص الس رييي  ،وكررذلك ا ريااة ن بررة
الإيص السييي الل تعد مإيدة اداً ومبسلة ،وتلبي ما تعلدته علن اعيين أثااا الستاي.
 مذا كاع متأكداً م اع ا اس  %100اذكيها ،أما م تك متأكداً فال اعي للد امية ،رنك م إلع ع
شرريا م ا ر فاررذا أف ررا بكثررري م ر ذكرري شرريا ررري م ا ر أص رالً .وذلررك ر الرردكت ر سرريتابع معررك لىلررك
وستدخا بتعقيداس أنع ب ىن عااا.
 تررذكي أساسررياس الإيررص السرييي ال ار علررن ميررني اعرييع والعالمرراس ا ي يررة اادر حريارة ،ير ط ،نرربع،
تاإ  ،وعيي ،و ريها م ارم ر الل اد ي إا عااا بعع اللالا.
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 أهررم ارااررنة للإيررص الس رييي بل ر  ،صرردر ،الررب ،ررد  ،مإاصررا "هامررة اررداً" ،العارربية ،اللدررف ،وسلاسرربة
للعالماس ا ي ية فاي هامة بكا ااال وجيب ذكيها وارف ا أ تبدأ هبا مباشية بعد القاة اعييية.
 هااد م الدكاتية م ال يقيم أ اا اللالب مال م خالل العالماس ا ي ية ،ال تستا علن اإلبالق هبرذا اعانرب
م حالة اعييع مدعياً اإلعام اعيرد بره مذ للاعرا ك رإع تلرك اعقرابالس عر ث رياس مثررية للقلر عارد اللرالا يف
م ي ع أخذ العالماس ا ي ية لذلك انتبه هلا ايداً خالل الستاي وتعلداا ب كا مااجي أكا ميي اي !
 حررافد وم راً علررن اعااجيررة وتررذكي أ تبرردأ سلقاررة اعييررية سلنتيررب ه يررة شخاررية – شررك رسيسررية – ااررة
مييية – عالماس حي ية – فيص ااالد اإلجيابياس والسلبياسي.
 م اعدك أ يللب الردكت ر فيرص القردم مرثالً أو الرذراع خاصرة بقسرم اعإاصراي وال اارب هارا علرن اللالرب
أ يإيص اعإاصا اع ا ة سللي  ،اروعية اع ا ة ،اعاعكساس ،واعلد.
 ي اررد يف اعكتبرراس ن ب راس خاصررة سلإيررص الس رييي لشااررنة اعختلإررة ،سإليررافة م  CDللإيررص الس رييي
مت افي يف مكتبة اعدياة تا ييو ع كراتيان ،وبكرا أتكيرد إبمكانرك ومراً اليار ع م كتيبراس الإيرص السرييي
وسيدايس الإيص السييي اع ا رة والعاعية ماكل يد ,بيت ...ي.
 أتكد ابا الت اه للد إن م ااهنية أ واس اعقابلة ميي ل – اعة – بيا – خرافع لسرا – مليارة الإيرص
العااي حين أ اللجاة ل تعليك أية أ اة.
مردر اإلشررارة م أ بعررع اللجررا خاصرة عررا اع اسرراةي تسررأل أسرىللة ن ييرة فقررط ومقررارسس مييررية و أ تللررب
ماك القيام بإيص سييي عييع.
 القسم الثاني:
 بعدها يدخا اللالب علرن اللجارة الإاحارة ،وكرا كتر ر مر اللجارة يسرأل عر معل مراس أو اارة سريييية متعلقرة
اا ته الباً ،لكر ارد يسرأل الردكت ر أسرىللة مر رري اختااصره فت ارع كرا شريا مر اعدكر أ يسرأل عر أشريع
أسباا ارميا  ،نقا التديين بني ارميا كالتديين بني االناباا الاتعي والاتيي لسراسا ا رم مرثالً ،ت رخيص
تإييقي ،في ب ملل بة ن ية أو شرعاعية ،تردبري اعرييع ،عرالي مالسرمي ويكر ذلرك البراً مر اع ايريع ال راسعة
ارساسية.
 ر م رهبة مقابلة الباباة بسبب الكم الكبري م اع ا مال أهنا م اعقابالس السلسة والسالة عد ماً.
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 التعرري م الرردكاتية ابررا الرردخ ل ملرريام يسرراعد علررن بالاررة اللسررا واسررتيياا اإلارراسس وت اررع اراسررام الررل اررد
تُسأل مااا.

عالمات المقابلة:
للدقابل ررة  30عالم ررة تقس ررم كالتررايل  10عالم رراس عل ررن ا ر ر والل ر ك ب ر د والقا رص الس ريييية .و 10عالم رراس عل ررن
الإيص السييي ت دا اهلادام  2عالمةي واالستج اا  4عالمةي والإيص السييي  4عالمةي .و 10عالماس علرن
أسىللة اعقابلة ال إاية .وم هاا نالحد أنه ميكاك لايا عالمة ايدة حىت ابا الردخ ل م اعقابلرة ال رإاية  لرذلك
مادا كاع ت عي ب ط اععل ماس حاول أ تسنخي فإي الاااية تدور ارسىللة حر ل التإكرري اللرا السرليم وارساسرياس
الل تعلدااها يف السا اس السابقة.
إمجاالً مواضيع الباطنة كلها مهمة ولكن أهم النقاط اليت جيب الرتكيز عليها :
* ان ي فقية ملخااس الساة السا سة
القلبية

التدرا علن ايااة ختلريط الرب كايسسري ،ا درن اليث يرة ،ال ر ط ال ريايو وعالاره ،خاراق
الا رردر واحت رراا القل ررب "ه ررام ا ررداً" ،أم ر ريا الا ررداماس ونإخاهت ررا سختا ررار ،التا رراا
ال ا  ،التااا التأم ر و يينو ع االحت اا.

الهضمية

ا ر ال ررخاماس هررام اررداً ،مقاربررة م رييع يياررا مقاربررة مااجيررة ،مقاربررة وترردبري م رييع
الا ررن اهل رردي والعل ر  ،القيح ررة اهل رردية و اا ك رريو والتا رراا الك ل ر القيح رري ،مقارب ررة
مرييع اإلسرراال واإلمسرراد ،آفراس اعرري ا يكيررة والقلر اععرد اعييىلرري ،التارراا الباكريايل
ا ا واعنم "هام اداً" ،التااا الليق الاإياوية ،التااسس الكبد وت دع الكبد.

العصبية

الإيررص العاررا واعاعكسرراس ،سركاس ر  ،التاررلب الل ر حيي ،اعررتالل ارعارراا احمليليررة،
ريال سريره ،الر ه الع ررلي الر خيم ،التدييرن برني آفرراس الار رو العلر والسرإلي ،ا ر ا
ال عاسية الدما ية ،الايع ،الاداع وال قيقة.

الصدرية

اليبر ر  ،الس ررا ،التا رراا القا ررباس ،ذاس اليس ررة ،انا ررباسس اعا ررب والتإيير ر ب ررني االنا ررباا
الاتيي والاتعي ،التااا القاباس اعنم والاإاخ والت سع القاا ،سيبا اليسة.

اإلنتانية

اعاتقلة سعا  ،اإلنإل ننا ،فريوساس ا ش من اعاا.

اعاللية ،التيإية ،اإلسااالس ،ارميا
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الدم

أهم شيا القيم اللبيعية للدعا اعخ ية خ اا ،هيدات كييع ،بريع وصري ة...ي ،أمريا
الرردم االحنالليررة ،ارعر ال حديررد ،ف ليررك ،فيتررامني ...B12ي ،اعديعرراس ،سرريباانس الرردم
"الاقا العامة فقط".

الغدية

أميا

الكلية

اا ر راس الكليررة ا ررا ة واعنما رة ،التيررال الرردم "هررام" ،ارتإرراع ال ر ط وأ ويترره ،الاإرريول،
ا ار ررياس ،التا ر رراا اار ررار الب لي ر ررة العل ر ر والسر ررإلي ،الكلي ر ررة عدير رردة الكيس ر رراس ،وم ر ر
اعتالالس الكبب والكلية الثان ية "اعياف للسكي والا او"

المفصلية

الإيص اعإارلي عارد  .سرل ال ري" "هرام" ،اليثيراو ،الرذأا ا درامي اعارال  ،صرالبة
اعلررد ،اعررتالالس الإقررار سررلبية اعاررا ،الاقرريل ،التارراا اعإاصررا القييرري ،ختلخررا وتلررني
الع م.

النفسي

الدرق والاخامن ،السكي وأ ويته سلتإايا ،ك شيامب ،أ يس  ،ك .

الإاام ،القل  ،االكتىلاا.

ومليكم بعع اليوابط
 مقابالس 2009 – 2008
http://www.hakeem-sy.com/main/node/31231

 أرشيف مقابالس 2010 – 2009
http://www.hakeem-sy.com/main/node/34102
http://www.hakeem-sy.com/main/node/32521
http://www.hakeem-sy.com/main/node/32544

 مقابالس 2012 - 2011
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45013

 مقابالس 2014-2013
http://www.gulfup.com/?lw4gfC

 مقابالس 2015-2014
http://www.gulfup.com/?RcOjk7

 كدا ميكاكم لايرة هذا ال يوا اللاليب اعخاص لستاي الباباة فا مإيد اداً
https://www.facebook.com/groups/685781884830223/?fref=ts
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ثانياً :ستاج اجلراحة
 مدته:
 شايا .
 ميي فيه اللالب علن نتلف اعياحاس يف م إن اع اساة وم إن ارسد حبسب ت ليع الإىلاس واعدول اععل عارد
رائسة اسم اعياحة يف م إن اع اساة اعبىن اليسيسي – باب 2ي ،وذلك مع بداية ستاي اعياحة عد ماً.
 خالل العام  2015-2014أصبح احلضضر ضرورايً ال سي ا بعد تغري رائسة القسم ،فلم يعد يسد سل يراا
أكثيم ي مني يف كا ستاي وأ ي دا ا ر كا م م إن اع اساة وارسرد اعرامعي يف بعرع اعياحراس ،فقرد
أصرردرس رائسررة القسررم وراررة فياررا تإاصرريا ا ر ر يف كررا مر اع ررإيني يقر م اللالررب بت ايعاررا وختداررا مر رائسررة
القسم يف كا م إن بعد أ حيا ا له عد أايم ا ر ،وتسلم هذو ال راة للسكيترية يف ي م اعقابلة.
 ح ر ر مع ررم السررتاااس يك ر حةةضاا السةةاعة  ،9وم ر اعدك ر أ يك ر أبكرري م ر ذلررك بللررب م ر اللبيررب
اع ي .
 االسررتإا ة م ر السررتاي ورردو ة مذا انت رريس أحررداً كرري يسرراعدد ،عليررك أ تبررا ر وتللررب م ر بالررب الدراسرراس
اعسؤول ع تد عتك أ يساعدد يف تعلم اعااراس اعلل بة ماك يف كتيب التدريب السييي .
 ح ر بعع العدلياس اعياحية يقيا اعاراراس اعياحيرة وبعرع ارمر ر اهلامرة يف بييقرة التخرديي م ذهر بالرب
السا سررة ،ويسررتإيد أي راً اللالررب مااررا بررتعلم أ رراا ار واس اعياحيررة وكيإيررة ارتررداا اعالب ر والكإ ر بلييقررة
عقيدة ،وهذا أاان ما يُللب م اللبيب العام.
 احيب علن الدوام يف عيا اس اعياحة اعختلإة رنك ستسإيد مااا ب كا كبري اداً با وب كا أك م الردوام
فق ررط يف ال ررعب ،خاص ررة أ بال ررب الدراس رراس اع رري يف العي ررا ة البر راً م ررا يكر ر متع رراوانً وجيي ررب عل ررن ك ررا
تسرراتالتك ويُترري لررك الإيصررة لتسررأل اع رييع وتإيارره بررا وحررىت يُترري القي رام برربعع اإلا رياااس كال رردا وفررك
القلب اخل ...لي ذلك فقط با يف بعرع العيرا اس يكر أحرد ارسراتذة هر اع ري ويتر تعلريدكم ب ركا
مإاررا خا صراً يف عيررا ة اعياحررة العامررة يف اع اسرراة ويعلرري الكثررري مر اععل مرراس اعإيرردة الررل اررد تكر م يررع
أسىللة مقابالس با وحىت يف االمتيا ال بيني.
 الستاااس اركثي فاسدة هي العامة والادرية س اا ا إن ارسد اعامعي أو اع اساة .
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 مر ر الس ررتاااس اركث رري فاس رردة أي ر راً ال رردوام يف العي ررا ة الب لي ررة يف اع اس رراة ب رري أ يكر ر ع ررد الل ررالا الي ررا
لتستإيدوا ب كا أمثا خا صاً عاد ال يح علن اإليك .
 يإ را العديرد مر اللرالا ااتاراا كتراا  Surgical Recallكديارع اياحري ايرد للرالا السراة السا سرة
أثااا ا الهتم يف الستاااس ويد أاسام اع إن اعختلإة.

مهارات هامة يُستحب إتقانها:
 اجلراحة العامة:
تبررديا ال رردا عاررد السرراعة  9.30 – 9يف ال ررعبة أسرردا م اسرراةي ،ويف برراب اإلسررعا اعياحرري م ر اع اسرراة ،بييقررة
العقدة ،اعياحة سايابة ،سيب القلب ،سيب اعإجي.
م اعإيد الت ااد يف عيا ة اعياحة العامة ،شعبة اعياحة العامة.
 اجلراحة العصبية:
ايااة ص ر الينني واللبقي احمل ر والا ر ال عاعية البسيلة والإيص العاا السييي .
 اجلراحة البولية:
سيب القثابي ،معيفة أن اعاا ،استلباسهتا ،ال دا .
مذا كاع يف ا لة للدكت ر ب ار الايال احذر أ ختلف وعدد مذا بلب ماك ل ري م ي ع معني لي م رل ،حين منه
يسجا ار اا لديه ،حىت مذا ما واااام يف اعقابلة يتعاما معام وف ما سب .
 اجلراحة العظمية:
التعي م أن اع اعباسي واستلباسهتا ،أن اع الكس ر ،كيإية لف اعبرية ،ويع مينابة ابسية ،يدا .
م اعإيد اداً متابعة العيا ة الع دية م اساة – أسدي ومسعا الع دية م اساةي.

 اجلراحة التجميلية:
يف اع اساة سلقيا م شعبة ا يوق – باب ارول.
متقا يدا ا يوق ،والتعي م أن اع ا يوق و رااهتا.

 اإلسعاف:
خيابة اعيوح البسيلة ويدا ها ،فت ال ريد ،ا ق اعختلإة ،كدا ياا ا اهدة بنل ااياااس السليية.
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مقابلة الجراحة:
 هارراد  19عاررة  8عررا يف م ررإن ارسررد اعررامعي ،وار لبيررة الباايررة يف م ررإن اع اسرراة ،ويف كررا عاررة  3كرراتية
اد ال ي ارد مجريعام يف ارسرىللةي .الردرااس متإاوترة ارداً حسرب رسري اللجارة ،وهاراد أسرىللة خترديي خاصرة يف
م إن ارسد اعامعي لكااا ال تدخا يف التإاصيا ،أسىللتاا عد ماً ح ل اإلنعاش.
 مي اعقابلرة ممرا يف م رإن اع اسراة أو ارسرد اعرامعي وحيرد ذلرك ابرا عردة أايم مر م عرد اعقابلرة ،ممرا ارد يتري
لللررالا النكيررن علررن اياحرراس معياررة م ررا رة يف م ررإن و اآلخرري ارريس العررا ة أ تك ر أول  6فىلرراس م ر
بالا الستاي يف م إن ارسد اعامعيي.
 حيررن ال يُسررأل عررا ةً عر اياحررة اربإررال والتجديررا يف م ررإن ارسررد اعررامعي ،يف حررني أ اللررالا الررذي يررتم
ت ليعام يف م إن اع اساة عليام ممجاالً أ ياا ا واتاً لالبالع علن هذو اعياحاس.
 عررا ة يك ر عقابلررة اعياحررة اليررا م ر اليهبررة لررد أ لررب اللررالا رهنررا تُعت ر م ر اع ر ا الكبرررية ممجرراالً ،لك ر يف
ا قيقة أ لب اللجا متعاونة وتسأل أسىللة مالقية وم اع اييع ارساسية يف اعياحة.
 ارسرىللة متا عررة وت اررع كررا شرري مادررا كررا اختارراب اللبيررب اعدر ق
رتي  ،خاصررة أم ريا الناسرردة ،واع ريارة ،ومقاربررة
البل اعياحي ا ا  ،وكتا الثد .
 عليك أ ت يل أمهية خاصة للجياحة العامرة والعار ي رنرك مذا عجرنس عر اإلاابرة يف ساري االختااصراس فرإ
الدكت ر س يسألك سؤاالً م اعياحة العامة و الباً ما يك ع البل ا ا أو الان اهل دي أو العا ي.
 ابلنسبة ملشفى األسد اجلامعي :االاتداع الاباحي وايعة اللجا عا ة ما تتم ح ايل الساعة  ،8:30يف مكترب
رسي شعبة اعياحة العامة يف م إن ارسد اعامعيي.
 أمةةا ابلنسةةبة ملشةةفى املضاسةةاة :االاتدرراع الاررباحي وايعررة اللجررا أي راً عررا ة مررا تررتم ح ر ايل السرراعة  ،8:30يف
اللاب الثاو عاد رائسة اسم اعياحة.

توزيع العالمات:
راة اعقابلة م  ،30وا ر ييور يف اعياحة ،لي رارا عالمرة اعقابلرة ،ولكر تالفيراً ل ر "حجرب عالمرة اعقابلرة"،
فاللالا الذي حيقق ا نسبة كافية م ا ر ُحجبع عالماس مقابالهتم وبلب ماام تع يع مقدار معني م ا ر
لليا ل علن عالماهتم.
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اللوغ بوك:
 أ لررب اللجررا تسررأل عارره ،والررة مر الرردكاتية مر اررام بتإقرردو والسرؤال عارره ،لكر يف العررام  2015-2014أصررب
يللب ختم وت ايع مع م اااانس يف اسم اعياحة ومال فل يقبا رسي القسم تده وت ايعه يف هناية الستاي.
 جيب التا يه م أ  .ننار عبال اعتا أ يُعلي بعرع الردرول السريييية يف ارشرعة الاردرية للرالا السراة السا سرة
يف م ررإن ارسررد ،وكانررع أ لررب أسرىللته يررد اعقابلررة م ر هررذو الرردرول ،عرردا عر ك هنررا مإيرردة مر الااحيررة العدليررة
وتلخص وتيكن مع م اععل ماس بلييقة سالة وسلسة.
 ارسىللة يف مقابالس اعياحة كدا ذكيان متا عة اداً ،لذلك ياب ي علن اللالا خالل ميورهم علن اعياحاس اعختلإة
أثااا الستاي أ يق م ا إبتقا أهم اع اييع ال اسعة يف كا اياحة م اعياحاس ،والل الباً ما تك أسىللة اعقابالس
مااا.
أهم املواضيع اليت جيب الرتكيز عليها
* ان ي فقية "ملخااس الساة السا سة"
الجراحة العامة

تعت ر مكدلاررا مادررة لل ايررة خاصررة مقاربررة الاررن اهل رردي العل ر والسررإلي ،أورام
اعسررتقيم والك ل ر  ،الإت ر ق ،االنسرردا اعع ر ومقاربررة الرربل اعياحرري ا ررا لاسرردة،
ميارة...ي ،آفاس الثد والتديين بني الكتا السليدة واابيثة.

الجراحة البولية

مقارب ر ررة بيل ر ررة م ي ر ررة ،مقارب ر ررة أ كلر ر ر حار ر ر وص ر ررإي ،س ر رريبا اعثان ر ررة ،أمر ر ريا
ال وستاس ،أورام اااية ،اذر مثاو حالا ،ت ي وصا حالا ،مثانة عاربية ،كليرة
عدي رردة الكيس رراس ،انإت ررال ااا ررية ،التار رراا ااا ررية وال ر ر ب" ،وايل ا ب ررا اعا ر ر ،
القيالس.

الجراحة العظمية

خلع ورد ،اا بريت  ،اننالق اع اش ،كسي ك لي  ،كسري عار الإخرذ ،خلرع كترف،
كسر ر مر نتي ي أو اليرال واخر اهتم ،كسري اسرم الع رد ،كسري فر ق اللقيدتررني ،ذاس
الع م والاقي ،القدم القإداا اليوحراا ،ارذايس الييرية ،يرتم السرؤال بكثرية عر مبرا ئ
مصالح الكس ر وافد أو اياحي ب كا أساسي مع ذكي السبب أحياانًي.

الجراحة الصدرية

كلاا هامة خاصة السا ،سيبا اليسة ،اليي
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الاداماس واآلفاس ال ال ية وااالاس اإلكليلية.

الجراحة القلبية

أميا

جراحة األوعية

أماراس الردم والعرريي اعتقلرع ،مقاربررة العريي اعتقلرع السريييية ،وايل اللريفني السررإليني،
التعي علن تسل" ارهبي م الا رة السيييية.
اخر ررا القير ررف ،مقاربر ررة اار رردر والادر ررا وال ر ررعف

الجراحة العصبية

مقاربر ررة الر رري العار ررا ،الار ررنو
الع لي ،فت الا اة اللبية.

جراحة األطفال

الكترراا بسرريط وال حيترراي ركثرري مر ير م واحررد ،وياب رري النكيررن علررن الإتر ق من اعاررا
واااية اهلااية.

الجراحة التجميلية

شإة اررنب ،أذايس أورر اليد ،استلباسس اللع م وال ياس  ،ا يوق.

جراحة األورام

مقاربة كتلة رق ،كتلة العا هام اداًي
الادمة هامةي ،تابيب الي امن ،الت ال ا ام ي ،اإلنعاش القلرا اليسر
للعدا اعياحي وأ اا بعع اعخدراس اع ا رة وتاايإااي.

التخدير

ومليكم بعع اليوابط
 م اركة مديعية ح ل ستاي ومقابلة اعياحة:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45016

 مقابالس 2011 -2010
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45018

 مقابالس اعياحة 2015-2014
https://app.box.com/s/jn8grjczdxjggy2r9q6p94mjbik2alhr
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ثالثاً :ستاج العينية
مدته:
 أسب عا .
 يتلررف الرردوام يف هررذا السررتاي ع ر بقيررة السررتاااس حيررن يررتم تسررجيا ا ر ر صررباحاً عاررد السرركيترية السرراعة
 ،9:30ويقسم اللالا م تد عاس تتاراوا علرن العيرا اس الردوام فيارا مإيرد ارداً تتعلدر فيره كيإيرة فيرص
اعي العني والإيص العيين والقدرة بايية واستخدام اعاباح ال رقي ومقاربرة ا ر ل ومتابعرة اعييرني مرع اإلسرعا
مإيدي ،وال عبة العياية وذلك علن مدار أسب عي الستاي.
 يق رري اللررالا ال اررع يف العيررا اس أو اإلسررعا مث علرريام الت ااررد عاررد ررام السرراعة  11ام راً يف مرردري العيايررة
ر وايية ن يية رحد الدكاتية وم اعام ح رها وتدوي اعالح اس ال ار ة فياا رهنا كثرياً ما تي يف أسىللة
اعقابل ررة وعل ررن وا رره ااا ر ب  .ش ررام ا ر ر ر  . ،س ررام عيس ررن . ،س رراجاا . ،ماي ش رردو ي .ويف هناي ررة
احملايية يتم معا ة تسجيا ا ر مية اثنية.
 وم اع اييع اهلامة الل تعلن يف اعدري
.شام مقاربة العني ا دياا وأس اا االنكسار علن شكا اداول.
.سام عيسن فيص اعي العني واعاعك ا داي.
.ماي شدو يعي اع اييع علن شكا حاالس سيييية بلييقة ممينة.
 الدوام يف العيا اس مإيد م حد ما ،واعام تعلم ارساسياس الل ختدم اللبيب العام.
 م تعلرم فيرص اعري العررني مارارة أساسرية يف هررذا السرتاي رهنرا سرتإيد كرا ببيرب مادررا كرا اختااصره ،وميكاررك
تعلم ذلك مما مع لمالسك أو مع اعيين لك مايد أ تااي الستاي و متقا هذو اعاارة علن اراا.
 يتم خالل الستاي ت ايع الل ك ب د واعااراس اعلل بة ويسلم للسكيترية ابا ي م أو ي مني م م عد اعقابلة.
 السكيترية متعاونة اداً فيدا يص تسجيا ا ر وتع يع الستاي أو اعقابلة عاد ال يورة.

مقابلة العينية:
 سلاسبة عقابلة العياية فاااد  4عا ي م كا مااا  4-3أساتذة.
 اعقابلة عا ة يف باب عيا اس العياية ،وياب ي علن اللالا الت ااد هااد ح ايل الساعة .9 - 8:30
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 تعت ارسىللة يف مقابلة العياية سالة م مت سلة ،وعا ةً تك اعقابلة ممتالة ومع م العالماس ف ق ال .22

أسلوب المقابلة:
 يسرريب اللالررب ميرربارة مرييع ويسررأل عر ااررته اعييررية ،واررد يُسررأل أسرىللة أخرري  .واررد يُكتإررن برربعع ارسرىللة
الا يية أو اااولة اللالب الية عياية والسؤال عااا.
 كا بالب ييتد ن ارة يسأل عا ًة ع أس اا الباي ب كا مإاا ،فراحيب علرن متقرا هرذا اع ير ع م كارع
مم ييتدو ن اراس.
 اد تتإاوس اللجرا با عيرة ارسرىللة أحيراانً ب ركا عجيرب ،مذ اصرع بعرع اللجرا يف تإاصريا عديقرة ،يف حرني
اكتإع عا أخي مسىللة سليية اداً وتإاوتع سلتايل عالماس اللالا!

توزيع العالمات:
راة اعقابلة م  ،30مع العلم أ

ياا أكثي م ي مني حيذ عالمة واحدة وهكذا د  5عالماس.

اللوغ بوك:
جيررب ويررعه ابررا ير م اعقابلررة عاررد السركيترية ليُخررتم مر ابررا رائسررة اسررم العيايررة ،سإليررافة لتسررجيا نسرربة ح ر ر اللالررب
وذلك تبعاً للتإقد الذ كا يؤخذ أثااا الستايي.
من املمكن أن تكون األسئلة من أي فصل يف الكتاب ،ولكن أهم املواضيع:
* ان ي فقية "ملخااس الساة السا سة"
اراإا
أعيا

التااا اعلتيدة،

السا كامالً،
اخنالع العدسة
التديين بني

التااا العاب
الباي خلف
اعقلة

أس اا االنكسار
كاملة

ا ل كامالً

اعقارنة بني أن اع وذمة حليدة العاب الباي التاابية ،رك ية،
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اليمد اليبيعي
القينية كاملة

ماإاريةي هامة اداً

اعي ظ الدراي
السليم واابين

ال بكية انسدا شياي ووريد شبكي ميكن  ،ارتإاع ال ط ،اعتالل ال بكية
السكي با عيه ،انإاال ال بكية با عيه ،اعتالل ال بكية الابا ي.

العابة أهم ما فياا ه ادول اعقارنة مع النرق.
النرق كامالً وعالي ن بة النرق ا ا ة هامة اداً واد تُسأل ع تياكين ار وية اعستخدمة .هااد أي اً النرق اعلل
ري م ا يف الكتاا ه لرق يالب فيه الي التقعي علن الي ا ليدةي
العني ا دياا الل يعلياا  .شام ح ر أثااا الستاي هامة اداً اداً وه يسأل عااا يف اعقابلة كثرياً.
وميافاس  .شام م ا ة يف مكتبة اعدياة اعامعية.
ولعا أهم ارحبا ه ارعيا العياية مع النكين علن
فقد رتية بعني واحدة بدو أ امع أ  ،فقد رتية بعياني مع أ ابدو أ  ،فقد رتية مإاائ اتدرجيي ،العني ا دياا
اعؤعة و ري اعؤعة هامة اداًي ،العني البي اا هامة اداًي  .شام عا ة يعلياا خالل الستايي
فينايسية ،كيدياسية وكا ن ع ماذا ي مي وتدبري
سلاسبة لبين ري العني ارهم ه التاايف العام لليي
ا االس اإلسعافية سلعني لرق حا  ،اسم أااا ،اخنالع عدسة أمامي رمي
م سا اراانة يسأل كثرياً ع استلباسس ايك  Aوايك .B
ومليكم بعع اليوابط
* م اركة مديعية ح ل ستاي ومقابلة العياية:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45251
* مقابالس 2012- 2011
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44435
* ستاي العياية ومقابالته
https://www.facebook.com/groups/474173952717996/?ref=browser
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رابعاً :ستاج األطفال
مدته:
 شايا .
 م ر السررتاااس اعإيرردة ،وذلررك ل ررىن اع ررإن س رراالس الس ريييية اعتا عررة ،وميكااررا الق ر ل أنرره م ر أ ررىن السررتاااس
س االس فد اعدك م اهدة حاالس سلباباة واعياحة ال ت اهد يف اع اساة .ميري فيره اللالرب علرن عردة أاسرام
مااررا اسررم اربإررال العررام ،م وأورام ،منتانيررة ،ماامررة مؤاتررة ،مسررعا  ،عيررا اس .ولكر البررد مر التا يرره م أنره ويف
بعع الستاااس الإيعية اد تُند و مشيا لتتج ل يف اع إن مما اد جيعلك تع أ رااك صإي اليدي .
 م تعلم ومتقا الإيص السييي عاد اللإا هام ارداً للدسرتقبا العدلري وهرام ارداً للدقابلرة ،فدقابلرة هرذو اعرا ة
تعتدررد ب رركا أساسرري علررن الإيررص الس رييي  ،سإليررافة رمهيررة معيفررة احتدرراالس الت ررخيص التإييقرري ووسرراسا
الت خيص.
 وناار بررتعلم الإيررص السرييي علررن نتلررف ارعدررار فأحيرراانً كثرررية ل رري اللجررا للدقابلررة بإرالً عدرريو  6أشرراي
فقط.
 خالل الستاي احيب علن متابعة ومعيفة اعااراس اعلل بة يف الل ك ب د ،سيتسىن لك يف ستاي اربإال م راهدة
الكثري م اإلاياااس اللبية والل راا ل تتدك م م اهدهتا يف ساي الستاااس كبنل نقي الع م ،خنعة نقي
الع ررم ،خنعررة الكبررد ،بررنل ا ررم ،والكثررري الكثررري ريهرراي والررل مر ال رريور معيفررة كيإيررة ماياساررا سر اا علديراً مر
ااة أو للدقابلة م ااة أخي  ،فكثري م اللجا تسأل ع بييقة عدرا هرذو اعرداخالس اللبيرة البسريلة والرل
ادررع بت ايعاررا يف الل ر ك ب ر د اارراب ب ررك ،لررذلك مايد مث مايد أ ت ا ررع ش ريىلاً ت رريو و تعرري خل ر اس ما ريااو
بتإاصيلاا.
 مرردو يف اللرراب ارريرري م ر اعبررىن الثرراو يف م ررإن اربإررال ال رري اااصررة ببررنل الاقرري وخنعررة الاقرري ،خنعررة
الكبد ،التا ري القاا واهل دي ،وظاسف اليسة ،اإليك وختليط الدماك.
 يإ ررا بعررع اللررالا اريااة  Blue printsكدياررع مسرراعد وميسرر" للدعل مرراس يررد السررتاي ،كدررا يإ ررا
الربعع اآلخري االبرالع علرن  Blue prints casebookوذلرك إل اراا ولاي ة خر هتم السريييية سلعديرد مر
ا االس اعإيدة يف بب اربإال ،والكتاس راسعا وفيادا اعختاي اعإيد يف أ لب ارميا .
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مقابلة األطفال:
 تعترب مقابلة األطفال :مقابلة الفحص السريري ابمتياز.
 حين تعتدد اعقابلة ب كا رسيسي علن الإيص السرييي اعرتق لللإرا مر ابرا اللرالا ،مث أي بعردها سرمهيرة
معيفررة الت ررخيص التإييقرري للد ار اس السريييية الررل وارردها اللالررب بإيارره السرييي  ،ومر مث اررد يكدررا بعررع
الدكاتية سلإي ب اع خاة ،وبعد ذلك اد يسأل ع الت اه العالاي اعااسب.
 لذا م اعإيد اعيور علرن أ لرب ا راالس اعت ااردة يف اللرابقني الثالرن واليابرع وذلرك آخري  3-2أايم ابرا اعقابلرة
والع ة لدراستاا .ولك اد ُمياع اللالا م خ ل اع إن خالل ارايم القليلة السابقة للدقابلة.
 يضم املقابلة :جيب علن اللالا الت ااد يف اع إن ح ايل الساعة  ،8حين يتم مجع اللالا يف القاعة اااراية،
وم مث أخذ التإقد وت ليع اللالا علن  10عا .
 مقررابالس اربإررال عررا ًة مررا ُم ري علررن ي ر مني ويررتم ت ليررع اللررالا علررن هررذي الي ر مني ابررا فررنة معياررة م ر ي ر م
اعقابلة.

تقسم املقابلة (والتحضري هلا) إىل قسمني:
 القسم األول :الفحص السريري:
 حيتاي إلم اا ارايم السابقة للدقابلة يف اع إن ،وذلك إلتقرا الإيرص السرييي اعااجري لللإرا اردر اإلمكرا ،
حين أ الإيص السييي ه اعنا ارهرم مر اعقابلرة كدرا ذكريان ،وي را لرذلك أ اعييرن وا راالس الرل أي
هب ررا ارس رراتذة تكر ر مر ر ي ررد اعيي ررن اعت اا رردي سع ررإن وا ررد تكر ر م رريرس عل ررن اللإ ررا مس رربقاً وفيا ررع
م ا اته.
 م ر اعا ررم االلت رنام ب وت ك ر ل الإي ررص الس رييي الب رردا ب ص ررف اع رييع مس ررتل يف السر رييي ،م ي ر ع عل ررن اا رراع
أكسررجني ،ماإسررة ،م نيت ر ر ،اخل..ي ،أتمررا عررام لللإررا أتمررا اللإررا م ر رأسرره ر ررص ادميرره مررع ظارريو وشررعيو
والااحية التااسلية وحىت مذا وادس اثلرية جيرب عليرك ذكيهرا سلتأمرا ،وال ترا أبرداً أ تقرف علرن ميرني اللإراي،
وبعررد التأمررا يللررب ماررك فيررص أحررد ارااررنة القلررا ،العاررا ،اللدإرراو  ،فيررص الرربل ...اخلي ،واررد تك ر
اعقابلة كلاا عبارة ع لي العالماس السياسية فقط ،أو تقييم الاد عاد اعييع ايال ب له ،ويط اليأل جيب
أ تك القيم اللبيعية وإ ظة لديكي.
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 وم ر البرردياي أ تك ر أ واس الإيررص الس رييي مت ر فية لررد كررا بالررب أثارراا اعقابلررة

اعررة ،ي ر ا ،خررافع

لسرا  ،أ واس الإيررص العارا ،اعررالورة وايررال أبعرا كررا يرخامة أو كتلررة مرردها (انتبة ال تقةةل ضةةخامة كبةةد أو

طحال وإمنا كتلة مراق أيسر أو أمين).

 القسم الثاني:
مقاربة ارعيا والعالماس الل وادهتا أثااا فياك السييي لللإا مع ذكي الت اخيص التإييقية لليالة اعييية ،ومردر
اإلشررارة ها ررا م وا ر ا ررداول ون ر خاص ررة سلت ررخيص التإييق رري ،والتل ر ر اليوح رري ا يك رري ،ونلل رراس الاد ر اهلام ررة،
واداول اللقاحاس ،وبعع الاقا الا يية اهلامة ارخي الل جيب علن اللالب أ يتقااا ابا الذهاا للدقابلة يف مكتبة
اعدياة اعامعية وهي هامة وياا سالبالع علياا م بداية الستاي.

توزيع العالمات:
راة اعقابلة م  25وااد عالماس البااية ختاص لإيص اليعاية الايية ،ا ر أساسي يف اربإال ،لي راا
عالمة اعقابلة ولك لرتاليف "حجرب عالمرة اعقابلرة" ،فراللالا الرذي حيققر ا نسربةً كافيرةً مر ا ر ر ُحجبرع عالمراس
مق ررابالهتم ،وبُل ررب م رراام تع ر يع ح ر رهم لليا ر ل عل ررن عالم رراهتم كد ررا الا ررا س ررابقاً ه ررذا اع ي ر ع يتل ررف م ر س رراة
رخي ي.

اللوغ بوك:
ياب ي ويعه عاد السكيترية ليُختم ويُ اع وتُ ا نسبة ا ر مليه.
أ لب اللجا تسأل عاه وتق م بتإقدو وتسأل ع اعااراس اع ا ة فيه والل اد واعارا اللرالا وارام ا ا راهدهتا ،لرذلك
ال ت اع مال تلك اعااراس الل اد شاهدهتا ،فقد تك م يع سؤال كبنل الساسا الدما ي ال كي ،واانعاس.
أهم املواضيع اليت جيب الرتكيز عليها
* ان ي فقية "ملخااس الساة السا سة"
القلبية
الهضمية

الت هاس القلبية ال ال ية اليسيسية كالر  ،PDA ،VSD ،ASDرسعي فالل
كدا جيب التدرا ايداً علن مص اا الاإخاس والتعي عليااي
ا ال خاماس هام اداً اداً .ال ق
تكتف سلكبد والليال ،انتبه أي اً م العقد
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اللدإاوية "مادة يف اابااثس" ،وال تا ال خاماس ارخي ك خامة الكلية يف
الاإيوبالست ما .الداا النالاي ،مقاربة مييع الرياا
العصبية

التل ر اليوحي ا يكي ،االختالااس ،الايع

الصدرية

اليب  ،ذاس اليسة ،التااا القايباس ال عيية

اإلنتانية

التااا سيااي ،ماللية ،تيإية...

التشوهات

او وجيب معيفة الت هاس اعيافقة هلا.

الدمويات

أميا الدم كلاا هامة وم أهم م اييع ارورام
نإيوبالست ما ،ن روبالست ما ،عإ ما ،ل كيديا
أميا

الغدية

الدرق والاخامن

الاإيول ،التااا الكبب التايل للعقدايس

الكلية

الاد والتل ر واداول التلعيم ب ل اللإا وولنه عاد ال ال ة ومىت يت اعف وبعدي الساة والساتني والثال
لتقييم ك اللإا سعقابلةي ،مىت مي ي ,مىت ي بط اعاياس ...ومثا ذلك م التل راس اهلامة.
ومليكم بعع اليوابط
م اركة مديعية ح ل ستاي ومقابلة اربإال:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45387

أسىللة مقابالس 2012 – 2011
http://www.hakeem-sy.com/main/node/45005

ستاي اربإال ومقابالته
https://www.facebook.com/groups/721040671296732/?ref=browser
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خامساً :ستاج الرعاية الصحية
مدته:
 أسب عا .
 والمتيا اليعاية الايية  5رااس ،ت ا م عالمة مقابلة اربإال لياب تد عادا معاً .30
 الير م ارول مارره يكر يف الكليررة يف اسررم اللررب ال ارراسي السرراعة  ،9حيررن تُعلررن التعليدرراس اااصررة ،ميررافةً م
ت ليع ليا عدلي ال ااسي والذ حي تد عة م ارسىللة وا االس السيييية الل يإن سللالب حلاا وتقدمياا
للقسم خالل أسب ع م انتااا ستااه بعد ت ايع الدليا وختده مر اعياكرن الاريية الرل يرتم ت ليرع اللرالا عليارا
يف الي ر م ارول للسررتاي .احرريب علررن عرردم تعررديا أ رريرر" مايم ا ر ر يف الرردليا ويف حررال عُ ردل أ رريرر"
جيرب أ يرتم فر ق التعرديا مر ابرا رسري اعيكررن الاريي ر اسررم اليعايرة لر يقبررا الا برة عارردها وسريعت ذلررك
تنويياً للت ايعي.
 هااد عدة مياكن صيية تت لع يف مااب نتلإة م مدياة م اعنة ،اعياة ،العردو  ،اعسري اربريع...ي يقر م
اللالا سلدوام فياا وتسجيا التإقد الي مي يف اعيكن.
 يتم ت ليع اللالا بني اعياكن اعختلإة ب كا شبه ع اسي ،وان راً ما كا ي ق
سد سلاقا بني اعياكن فقرط يف حالرة
ُ
التبا ل.
 اعلل ا م اللالا تعلم اعااراس ارولية اع ا ة يف اعيكن الايي مثا اللقاحاس ،رعاية ا اما ،عيرا ة تا ريم
ارسية ،عيا ة الداخلية ،عيا ة السكي  ،عيا ة اربإال.
 يف ختام أسب عي ستاي اليعاية يتم ت ايع ليا اللب ال ااسي سإليافة للت ايع علن اعااراس اعكتسبة يرد اعيكرن
الايي الذ الدوام فيه.
 جيب تقدال الدليا م اسم بب ارسية وااتدع يف الكلية بعد اإلاابرة علرن أسرىللته علدراً أنره يتر في ولر ل هلرا يف
مكتبررة اعدياررة اعامعيررةي وختدرره خررالل ارسررب ع التررايل رسررب عي السررتاي ليررتم تيشررييك المتيررا اليعايررة الارريية
اع حد يف هناية العام.
 باياحة شديدة ،هذا الستاي اد يك اراا فاسدة ،با اد ت عي أحياانً إبياعة ال اع خاصةً أ العدا يف اعيكن
يعت ما براً سسرناتيجياس ولارة الارية كيدرالس التلقري  ،فرال ي ارد وارع للتعامرا مرع اللرالا ،كدرا أ بعرع
العيا اس ال تستقبا مال كلاً واحداً م ا االس ب ل الي م مما اد يُ عي سعلا.
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امتحان الرعاية الصحية:
 يف السرا اس السرابقة كرا يرتم تقيريم سرتاي اليعايرة الارريية مر خرالل مقابلرة مري لللرالا يف اسرم برب ارسررية
وااتدع يف الكلية.
وخاررص لرره  5رارراس عديررع بررالا الدفعررة ،مدترره
 يف عاماررا  2015-2014ما رياا فيررص كتررايب م حررد ُ
ناف ساعة ،حيد م عدو يف هناية العام بعد انتااا كافة الستاااس يف عاماا كا م عدو ا 1ا6ا 2015بعد
أ أهنياا مقابالتاا يف 28ا5ا2015ي.
 يتم ت ليع اللالا علن مدرااس ونابي الكلية لتقدال الإيص.
 االمتيا م كط التيييي ولي االختيار م متعد ويُاي يدوايً.
 يت د االمتيا  3أسىللة شبياة سالمتيا العدلي عا ة اللب ال اراسي يف السراة ااامسرة االمتيرا  ،وهر سراا
م مت سط الاع بة وأ لب اللالا حال ا علن عالمة ف ق  3رااس.
 ت عتدررد ارس رىللة علررن مررا تعلد رره اللالررب خ ررالل وامرره يف مياكررن اليعاي ررة الارريية يف العيررا اس اعختلإررة ،تت ررد
اع ايرريع ارساسررية اع ا ر ة يف اعيكررن الارريي مثررا اللقاحرراس ،برريق معلاساررا ،برريق حإ اررا ،أوارراس معلاساررا
حسب ارعدار ،رعاية ا اما ،عيا ة تا يم ارسية ،عيا ة الداخلية ،عيا ة السكي  ،عيا ة اربإال.
 ميك التي ري لالمتيا م الدليا الذ ي لع علن اللالا يف أول الستاي.
 كا بالب حيق نسبة الدوام اعلل بة يف اعياكن الايية ُحييم م تقدال االمتيا .
 رابط ليا امتيا اليعاية اد تإيد ايااته يف التي ري لالمتيا مع أنه ويف عاماا كا ح ر ستاي اليعاية فقط
كافياً لإلاابة علن ارسىللة
http://up.top4top.net/downloadf-top4top_8f7da030ec1-pdf.html
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سادساً :ستاج التوليد
مدته:
شاي وناف.

يقسم الدوام يف ستاج التوليد إىل قسمني( :لكل قسم تفقد خاص به)
 القسم النظري:
 وايياس تُلقن يف اعدري الساعة  9صباحاً ،وت لي هذو احملايياس أهم م اييع الت ليد والاساسية وتعد هامة اداً
حين يُسأل ع وت اها يف اعقرابالس والإيرص الر بين ،ومردر اإلشرارة م أ اردول احملايرياس يكر معلقراً يف
اللاب ارريي عاد مدخا العيا اس ميافة السم الدكت ر احملايي.
 يإ ررا أكثرري اللررالا اريااة  High-yieldكدياررع بسرريط عررا ة الت ليررد ،وهر يعرري اععل مرراس بلييقررة سلسررة
ومبسلة ومجيلة.
 القسم العملي:
 يررتم ح ر ر السررتاي يف شررعب اع ررإن اعختلإررة ويقسررم فيرره اللررالا م تد عرراس ي رري علياررا ارسرراتذة ،حبيررن
تك ا لة ارستاذ اع ي م الساعة  10وحىت الساعة  ،11وذلك وف ادول الدرول السريييية اععلر أي راً
يف اللاب ارريي عاد مدخا العيا اس ،وبعد انتااا اع لة مع ارستاذ اع ي ميك للالب السا سة أ يكدا
تدريبه السييي بيفقة بالب الدراساس اعسؤول وف الت ليرع الرذ حيرد يف بدايرة السرتاي وت ايرع اللر ك بر د يرد
اراسام اعختلإة.
 اررد ت ررعي أ ش رراياً ونا رف أكثرري م ر كافي ررة لإلحاب ررة بكام ررا اعارراراس الس ريييية يف السررتاي ،وخاص ررة أ البي ررة
ا رراالس يف العيررا اس وال ررعب مكرريرة ولكاررك سررتجين يف هنايررة ت ردريبك اسررتإا ة ع دررن وركيررنة ن ييررة ا يررة اررد
ت ايك أحياانً ع الع ة م حملايياس.

الترشيح للمقابلة:
تسجيا ا ر يتم علن ميتني ارو بعد هناية احملايية الاباحية والثانية بعد انتااا اع لة ،وهااد بعع بالا
الدراساس الذي يتساهل ا ي ع تسجيا ا ر.
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يف هناية العام اعتدا نسبة ح ر  %70و حيما عد م اللالا م التقدم للدقابلة مع فىلتام وايليوا
لتع يع ب عة أايم يف الستاي الالح وم مث التقدم للدقابلة مع الإىلة التالية.
م ي ع النشي للدقابلة يف هذا الستاي  -ويف ريو أي اً -يت ري م عام آلخي وم فىلة رخي  ،فياب ي ميااعة ارمي
مع سكيترية القسم.

مقابلة التوليد:
 ت اد عا ة  5-4عا يف كا مااا  3كاتية أو أكثي ،تسأل م كافة اراسام.
 ياب ي علن اللالا الت ااد يف اع إن عاد الساعة  9صباحاً ،حين يتم ماياا القيعة يف اعردري الرذ يعلرن فيره
الدرل الا ي عا ة خالل الستاي ،وم مث يت لع اللالا علن عاهنم اعختارة.
 املضاضيع اليت تعطى يف احملاضرات الصةباحية هةي أهةم املضاضةيع  -وكافيرة م شراا ل للدقابلرة  -لرذلك ناار
أ يق ر م اللالررب يف بدايررة السررتاي بتخارريص فررن للدياي رياس الاررباحية اااصررة سلت ليررد ،رنرره سيسررتإيد مارره
للدقابلة واالمتيا ال بين ،وياب ي االهتدام االح اس ارساتذة يف العدلي فكثرياً ما يُسأل عااا يف اعقابلة.
 يدخا اللالب علن عاته اااصة ،وتعتدد اعقابلة علن ت ايه أسىللة ن يية وال يُسأل ع الإيص السييي عا ة.

بالنسبة لتوزيع العالمات:
 تعتةةرب مقابلةةة التضليةةد مةةن املقةةابالت املر ةةة السلسةةة والسةةهلة وذاس العالمرراس العاليررة ،واعر العررام أثارراا اعقابلررة
الباً ما يك ايداً اداً ،مع م العالماس كانع فر ق ال ،22مرع وار بعرع العالمراس التامرة ،وأكثري ارسرىللة
م اع اييع ال اسعة واعأل فة الل تتكير يد الستاي.
 الدراسة م الكتاا أو م أ مادر مدونه مااسباً ،واعام أ ت لي اع اييع اليسيسية.
 ب رركا عررام إبمكررانكم اختيررار ملخةةص مدونرره مااسررباً يسررت يف م ايرريع الكترراا ولكر ناار ب رردة أثارراا السررتاي
سلع ة م الكتاا ومثياا ملخاك اا ياقاه م أفكار ،وذلك حىت ُهتيقئ اعلخص للدراسة ماه للإيص ال بين.

اللوغ بوك والمقابلة:
أ لب اللجا

تلالب به و تسأل عاه أبداً يف اعقابلة ،سستثااا كت ر أو اثاني م كافة اللجا .
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أهم مواضيع التوليد
* ان ي فقية "ملخااس الساة السا سة"
ننو أشاي ا دا ارو
مااا  ،رحن عدارية ،محا هاايي

ننو ارشاي ارخرية انإكاد م يدة سكي ،م يدة
ماناحة ،وعاا متقدم علن ااياي

ننو ااالب

أالار التدخا بكا تيا والاقلة االستك افية فيه

اعخا

منتاانس الاإال ،ا دا الت أمي ،ا د ل عالية اال رة

الباكي

انبثاق ار ية الباكي

القيايية واستلباسهتا وأن اعاا ،استلباسس اعلقط
واحملجم وخنع الإيي ال ااي

اايىلاس اععيبة وكيف ي لد كا مااا ايايية أم مابلية

ا دا وفقي الدم

ا دا والسكي

ما ابا اإلرااي واإلرااي
أهم مواضيع النسائية

السيباانس الاساسية

االندومني ل ،ال رم الليإي

اليحن العدارية والك ري كارسيا ما
الداا ا يي االلتاايب

كيساس اعبيع ،اعبيع متعد الكيساس ،م انع
ا دا ،تقاياس اإلخااا اعساعد.

ومليكم بعع اليوابط
 م اركة مديعية ح ل ستاي ومقابلة الت ليد:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44604
http://www.hakeem-sy.com/main/node/31919

 مقابالس 2012 – 2011
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44724

 ستاي الت ليد ومقابالته
https://www.facebook.com/groups/754693474573275/?ref=browser
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سابعاً :ستاج األنذنية
مدته:
 أسب عا .
 ويعت م الستاااس الل يُ د علن ح رها لل اية.
 يبدأ الدرل يف اعدري باب عيا اس ارذنية يف م إن اع اساةي مع تسجيا ا ر ،بدااً م الساعة  9م ابا
بالب راساس ريثدا أي الدكت ر ،وأحياانً م ابا ارستاذ اع ي مباشية و وا بالب راساس.
 يعت الدرل السييي مإيداً اداً حين يُيكن خالله علن أهم اع اييع يف بب ارنف وارذ وا اجية.
 تكر رول السررتاي يف بعررع ارحيررا عبررارة عر مقاربررة حالررة سريييية برردااً مر ارعريا ارذنيررة مرريوراً سلإيررص
السييي والإي ب اعتددة حىت ال ص ل للت خيص التإييقي والت خيص اعااسب.
 تعت ارعيا ارذنية و الالهتا اعييية م ارم ر اهلامة الل يتم النكين علياا خالل الستاي.
 مييا بعع أساتذة اعا ة لعي بعع الا ر ومقابع الإيدي اعادة الل ت يح آليرة بعرع الترداخالس اعياحيرة يف
اختااب ارذنية كدا اد يتم عي حاالس مييية أذنية هامة يف يفة اااي.
 لالسررتإا ة م ر هررذا السررتاي حرراول الع ر ة م اع ايرريع اعررأخ ذة صررباحاً يف الرردرل الا رري وايااهتررا م ر كتابررك،
واحيب علن تعلم الإيص السييي اااب سرنف وارذ وا اجية فلياا ل تتسىن لك الإيصة مية اثنية لتعلدارا
مع بقية الستاااس.
 م اعإيد ادا لللالب أ يق م بتدوي كافة اعالح اس اعادة واليس م الت يييية الل يتم شيحاا خرالل السرتاي
فاي وسيلة هامة الستذكار معل ماس الستاي ابا اعقابلة.
 ال ياا لي م واحد حيسرم مر عالمرة اعقابلرة عالمرة واحردة ،وهكرذا حرىت  5عالمراس ،حيرن أ أول مرا يا ري مليره
يف اعقابلة نسبة ا ر اعسجلة علن كتيب التدريب السييي .
 يتم يف آخي ي م م الستاي تسليم كتيب اعااراس ليائسة القسم ليتم ختده وويع نسبة ا ر عليه ،مث تتسلد نه
صباح ي م اعقابلة.
 حملا اعيااع ناا سلكتاا التايل
Diagnosis & treatment in Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery
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مقابلة األذنية:
 عا ة ت اد  4عا وكا عاة تتك م كت ري .
 مكررا اعقابلررة يف شررعبة ارذنيررة ،اللرراب ارريرري يف م ررإن اع اسرراة "اعبررىن اليسيسرري" ،يررتم االاتدرراع صررباحاً ي ر م
اعقابلة يف ام الساعة  9لت ليع اللالا علن اللجا حسب القيعة.
 ارسىللة خالل اعقابالس متا عة وتيكن ب كا أساسي علن مقاربة مييع مااا بعي ما وكيإيرة تسلسرا أفكرار
اللالا يف الت اه للدي اع تبه وتدبري اعييع.
 يعتر كتراا ارذنيرة اعديررد كافيراً ووافيراً ،مررع عردم حرذ أ شري مارره ،وهر مرا م لل ايررة وأسرل به ايرد يف عرري
ارفكار.
 ويسأل العديد م الدكاتية ع اإلسعافاس ارذنية مييع خلع حنلة مذنه ،مييع خلع خيلة منإره ،اليعرا
هام اداً ،كيإية ماياا الدد ارنإي االإي اثلية ف يلي.

توزيع العالمات:

راة اعقابلة م  ،30مع العلم أ ياا ي م واحد اد حيذ عالمة واحدة وهكذا د  5عالماس.
ب كا عام تعت مقابلة ارذنية م اعقابالس سالة التي ري والدراسة ،أما م انحية العالماس فاري البراً مت سرلة والدرا
تك ميتإعة ،وهي اراا ح اً م حين نسبة العالماس اعيتإعة.

اللوغ بوك:

ي يع ابا ي م م اعقابلة عاد السكيترية ،ليُختم وتُسجا عليه نسبة ا

ر ،وهااد عد م الدكاتية يق م بتإقدو.

مواضيع هامة جداً ملقابلة األذنية
* ان ي فقية "ملخااس الساة السا سة" م هذا الدليا
ارعيا ارذنية ووساسا فيص اعييع ريايه ووي ،
نلط اععاواة ،اختباراس السدع ال خاية واع ي عية
التااا ارذ اااراية الاخي اابين

أورام ا اجية ،تلني ا اجية

اليعا

كارسيا ما البلع م ارنإي

مقاربة كتلة سلعا

التااسس ارذ ال سلن واختالباهتا ،ال رم الك ليسنيين ،التااا ارنف ارلرياي ،الب ليباس،
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يخامة القييااس ،اليعا

انثقاا اللبا ،تالب اليكابة

وأحياان يسأل بعع الدكاتية أسىللة ت يي  ،لك هلا الباً اللة وأمهية سيييية ليسع باديي  ،مثالً ت يي ارذ
وفيوع العاب ال ااي ومصابة كافة االعااا القيإية ب كا عام ،أ عاب يعاب ع لة اليكابة ،العاب الذ
يتأذ مياحة الاكإة ،اياحة ال دة لع الإك ،والعاب الذ يتأذ خالهلا ،القييااس وماذا ياإت يف كا صداخ،
تعايب ع الس ا اجية ..مخل.
وتعت اااوراس الت يحيية م ارم ر اهلامة الل يتم شيحاا خالل الستاي مثا تاوراس وادرا ا اللبا.
ومليكم بعع اليوابط
 م اركة مديعية ح ل ستاي ومقابلة ارذنية:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44273

 مقابالس 2011 – 2010ر
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44449

 م اركة ح ل ستاي ارذنية ومقابلته
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44273

 ستاي ارذنية ومقابالته علن الإي ب د
https://www.facebook.com/groups/942125599146279/?ref=browser

ثامناً :ستاج اجللدية
مدته:
 أسب عا .
 وه م الستاااس الل يُ د علن ح رها.
 ا ر يبدأ الساعة  ،8:30حين يت اب يف كا ي م علن تد عة م اللرالا أ حي ريوا حراالس مر اعييرن
القا مني للد إن ،وم مث عليام أ يقدم ها أثااا الدرل الا ي الذ يبدأ الساعة  9حب ر الدكت ر اع ي .
 عررا ة يق ر م أحررد ارسرراتذة إبعلرراا السررة ص ر ر وسرراليداس هامررة اررداً اررداً ،وت رردا مع ررم ارم ريا الررل أت
صر رها يف اعقابلررة ،وياب رري علررن اللررالا حيااررا االنتبرراو ايررداً وواولررة اسررتيعاا كافررة ارم ريا اع ا ر ة يف هررذو
الا ر.
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 جيب علن أحد اللالا مديع كتيباس التدريب السرييي مر لمالسره وتقدميره للردكت رة ليارا ا إرار لت ارع علرن فقرية
"الت يي اعييي".
 ويف هناية الستاي مدع الكتيباس وتقدم لسكيترية القسم لتختم وت اع ،وتعاو و أخذها ي م اعقابلة.
 راسة اعا ة أثااا الستاي ييورية م أاا اعقابلرة وهري فيصرة للدريور علرن اعااراي .حراول مح رار الكتراا معرك
كا ي م واالستإا ة اراان م مجيع اعالح اس السيييية وربلاا مع ارميا يف الكتاا ،كذلك وام العيرا اس
يعت انفعاً اداً.

مقابلة الجلدية:
 املقابلة عبارة عن عرض ساليدات حين يتم عي  10ساليد لكا سراليد  3عالمراسي ،وعرا ة يرتم العري
يف اعدري الكاس يف اللاب الثاو يف اع إن ،الساليداس ممجاالً ع ا االس ال اسعة كرا نال والاردا واركنميرا
وما م ذلك.
 يارص لكررا سرراليد ناررف ايقرة ،وي اررد لررع الار رة اارة سريييية اررد تكر كافيرة للت ررخيص وحرردها أحيرراانً
و الا ي م الا رة ،ميافةً م ذلك يق م بالب راساس بقيااة القاة ابا االنتقال م الساليد التايل.
 ياب ري علررن اللرالا الت ااررد يف اع رإن ير م اعقابلررة حر ايل السرراعة  ،9ومنرذار اعقابلررة مت سرط ،والعالمرراس ترناوح
بني  16وحىت  30الباً.
 الكثريو م اللالا حال ا علن العالمة الكاملة يف مقابلة اعلدية يف عاماا.
 التي ري يت افي  CDيف اعكاتب حيت علن ص ر يف اعلدية وص ر الستاي.
 ي م اعقابلة وابا ماياساا ،يتم معلاا مالح اس ونااس مادة تساعد علن مديع ارفكار وتيتيباا.
أهم املواضيع اليت جيب الرتكيز عليها
الاخالية اع ا ة

اآلفاس التااسلية

اعيا

الادا

القدا

الإقاع ولميته

البااق

اعليساا السارية،
ارور  ،أميا
اعنارعني

اللي دانيا

ا نال وارري

العد ال اسع

أورام اعلد ،سايع
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م اركة مديعية ح ل ستاي ومقابلة اعلدية:
http://www.hakeem-sy.com/main/node/44464

ستاي اعلدية ومقابالته
https://www.facebook.com/groups/1529924330563641/?ref=browser

وبعد أ انتاياا م تإاصيا الستاااس ناتقا م

ثالثاً :املقابالت
o
o
o

o

o

لدثاا سابقاً ع كا مقابلة أثااا حديثاا ع كا ستاي.
ُمي عا ًة اعقابالس يف هناية كا ستاي.
ويعت هذا الا ام سلاسبة لللالب اعتإيك لدراسة الساة السا سة فيصة ممتالة لتا يم ال ارع وتا ريم الدراسرة واعريور
علن اعاااي مية أثااا العام ،واالستإا ة م اععل ماس الل يذكيها ارساتذة وخاصة يف الستاااس القارية كالعياية
وارذنيررة واعلديررة ،والتعرري علررن ا رراالس اع ار ة يف اع ررإن والررل اررد أت مااررا ا الررة السريييية يف اعقابلررة مثررا
ستاي اربإالي.
لكا ما ة عاة فاحاة ت م عدة كاتية تسأل ع اعا ة ونإساا ت ع الدراة م  30سستثااا مقابلة اربإال
حين العالمة م  25وفيص اليعاية م  5عالماس ،كدا أنه يف مقابلة الاساسية والت ليد تك العالمة م 25
ر الستايي.
و 5عالماس
ومرردر اإلشررارة هاررا أ عالمررة اعقابلررة ال ترردخا يررد معرردل السرراة السا سررة ،ولكااررا يرريورية للنشر لالمتيررا
ال ر بين ،فإرري سرراتاا  2015-2014ويف كررا السررا اس السررابقةي كررا ياب رري علررن اللالررب أ حيق ر مت سررط
معدل مقابالس ال يقا ع  18وذلك بعد ييا كا مقابلة بعدة أمثال معيوفةي.
تُ يا عالمة مقابلة الباباة بر  6أمثال.
تُ يا عالمة مقابلة اربإال م افاً هلا عالمة اليعايةي بر  3أمثال.
تُ يا عالمة مقابلة اعياحة بر  4أمثال.
تُ يا عالمة مقابلة الت ليد بر  4أمثال.
أما كا م ارذنية والعياية واعلدية فلاا مثا واحد فقط.
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 oمدع العالماس بعد يريهبا سرمثرال ،ويرتم تقسريداا علرن  ،20وجيرب أ يكر معردل اعقرابالس فر ق  18لكري
ت د تيشيك لالمتيا ال بين اعام يف اعقابالس أ تك احملالة ف ق  18أ ال يام مذا تراج إبحرد
اعقابالس وخاصة ذاس اعثا ال احد فيدك تع ي اا ببقية اعقابالسي.

مصدر الدراسة لكل مقابلة:

 حةةاول أن تعت ةةد علةةى املبةةدأ التةةاا :اخررن ملخاراً مررا وأثارراا السررتاي اررم سلعر ة عاارراي السرراتني اليابعررة وااامسررة
ايايياهتا وكتباا وأيرف مرا يراقص اعلخرص مر اععل مراس اعادرة فقرط ،فيارب برذلك ملخارك كرامالً واراهناً
للدراسة للدقابلة وللإيص ال بين فاعام وخاصة عاد اعيااعة ويف ارايم القليلة ابا الإيص قراءة أقل ما مي ن

أبكرب فالدة ولري الكديرة الكبررية هري اعادرةي .وعنيرد مر التإاريا عر اعلخاراس "ان ري فقرية ملخاراس السراة
السا سة".
 م راسة واستيعاا الا ي الذ أخذته يف السا اس اليابعة وااامسة والسا سة ،سإليافة م اا ة السيييية الل
اكتسرربتاا خررالل السررتاااس ،واالعتيررا علررن التإكررري كلبيررب عررام ،وترردبري أ مرييع تاررا فه؛ كررا ذلررك يؤهلررك
لإلاابة علن مع م ارسرىللة اعليوحرة يف اعقرابالس و البراً مرا تكر ارسرىللة مر ارمر ر السريييية ال راسعة ،وجيرب
االنتبرراو ععيفررة ترردبري ا رراالس اإلسررعافية يف كررا اسررم مررثال ترردبري االحت رراا القلررا يف الباباررة ،وترردبري ن بررة الارريع
سلباباة واربإال ،وتدبري ما ابا اإلرااي يف الاساسيةي
 ال مانع م التأن عاد الذهاا للدقابلة؛ اهلادام ارني واعيي ل اعيتب ت حي منك بالب ماتم وتقدر اللجاة الل
تإياك ،لكااا ليسع شيباً علن أ حال ،كدا أ الا م الكايف ليلة اعقابلة ييور لتثبيع اععل مراس وسرا لة
اسنااعاا أثااا اعقابلة.
 كدا يُاا سل ص ل م مكا اعقابلة ابا ال اع احملد لتخإيف الت تي والقل الذ اد ياجم ع التأخري.

من أساسيات المقابلة الناجحة:
 الرردخ ل علررن اللجاررة بثقررة ،مررع ليررة ارسرراتذة ،واعر اا علررن ارردر السرؤال برردو مسررااا أو اختاررار ،مررع عرردم
اإلكثررار م ر ارردال اللجاررة الإاحاررة ،وم ت ررعي أنررك اررد فادررع الس رؤال ابلررب م ر اللجاررة أ تعيرردو ،وث ر
بدراستك ومعل ماتك حىت ول شعيس مهنا اليلة أو ري كافية ،بعد الت كا علن ل أوالً وأخرياً.
 ال لاول أ تدخا نإسك مم ر معقدة أو أميا ري مرتدك ماارا أو يتسر لرك راسرتاا أثاراا ماابترك علرن
ىن عااا.
ارسىللة اعليوحة ،فتقيم نإسك مسىللة اديدة م تقة م ماابتك أنع ب ً
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 حاول وماً أ تك أا بتك مبسلة ،وكافية باإ ال ارع ،متسلسرلة حسرب ارمهيرة وخاصرة يف أسرىللة مثرا مرا
أسرباا مرري مرا ،عررد  ،...وار ويرة اعختررارة لعرالي مرري مرا ،أو كيإيررة تردبري حالررة مراي فدر اعارم ذكرري ارشرريع
أوالً ،ومذا شررعيس أ الس رؤال الررذ برريح عليررك م ر ابررا اللجاررة صررعب وأ ماابتررك س ر تك ر بعيرردة ع ر
الا اا كثرياً ،فاألفضل أن تقضل عندها :ال أعرف.
 وممررا ياب رري اإلشررارة ملي ره أ راتررك سعقابلررة تعتدررد سلتأكيررد علررن معل ماتررك وخ تررك الس ريييية سلدراررة ارو ،
وسإليررافة لررذلك فررإ للجاررة الإاحاررة وراً كب ررياً؛ فاارراد مر يسررتالك ار اد ابررا أ يعليررك الدراررة ومرراام مر
يسألك ب كا عام وسييع و تإايا.
 أور ان فيدا سب ببيعة كا مقابلة وأهرم مرا تُسرأل عاره ،إبمكانرك العر ة م كرا سرتاي واريااة اعالح راس اااصرة
بكا مقابلة.
 مرردر اإلشررارة م أنرره عررا ًة مررا ُم ر ي ورة مقررابالس تكديليررة آخرري السرراة ابررا الإيررص ال ر بين ،وذلررك لتع ر يع
اعقابالس الل ل يها ،أو ذاس العالمة اعاخإ ة ،ولك يُاا ا تقدال كا مقابلة يف واتاا وعدم أتايا أ
مقابلة لدورة التكديلي.
 بش ل عام :اعقابالس سالة وال البية الع دن مر اللرالا ميكراام النشر لالمتيرا الر بين ،رنره م حيالإرك
ا ررد يف مقابل ررة أو أكث رري فاارراد مقررابالس أخرري ميكا ررك التع ر يع فيا ررا .عليررك فقررط الثق ررة باإس ررك وأا بت ررك
واالختارار يف ارمر ر الرل ال تعلررم الكثرري عااررا ونارف العلررم "ال أعلرم" فكررا سرؤال ال تعرري ماابتره فقررط اررا ال
أعلم وذلك أف ا بكثري م التكلم اعل ماس خابىلة راا ت اعك يف مآلق كبرية.
 وال بةةد أن تعلةةم أن عالمةةة املقابلةةة تعت ةةد علةةى احلةةر والتضفي ة ابلدر ةةة األو  ،فقررد تك ر ح رريس للدقابلررة
ااتان اإلتقا لك ت ف بلجاترك أو مسرىللتاا ،لرذلك اسرتع سال وال تردع عالمرة اعقابلرة أو تيايهترا ترؤثي علرن
ثقتك باإسك ما مع تق م سلتي ري اعيد وتبذل ما يف وسعك.

رابعاً :رسالة التخرج
1ي يتررار بالررب السرراة السا سررة م ي ر عاً يي ررب بكتابررة رسررالته عارره .وهارراد ااسدررة سع ايرريع اعدكاررة يف مكتبررة
اللالب يف الكلية ،ميك االبالع علياا يف كا ختاص أبإال – نساسية وت ليد – سباة – اياحة..ي.
2ي مث م "الدي ا " ابلب وراة نااة لللب رسالة التخيي.
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3ي مث م رائسة اسم التخارص اعي ر ا ،لتبيةان املضاضةيع املسة ض بتناو:ةا :ةذا العةام فااراد شري أال يكر
اد سب تااوهلا خالل العامني السابقني علن ارااي ،ومد تإيك اللبيب اع ي اعي ر ا بره لإلشريا علرن
اليسالة ععيفة مذا ما لال لديه ش ا يي.
4ي وعاد االتإاق علن اع ي ع واللبيب اع ي  ،تكتب اععل مراس علرن ال رارة الرل أخرذهتا مر الردي ا وتللرب
م سكيترية القسم تسجيا الللب لدياا وااتم علن ال راة وت ايع رسي القسم.
5ي مث تد اً تذهب م الدي ا لتسجيا الللب لديام ويتم االحتإاظ به ني صدور اإلعال م ال ام .
 ميك أ ي ند بالبا بكتابة رسالة التخيي.
 هارراد بعررع اع رريفني الررذي يررداق ح ر ل م ي ر ع رسررالة التخرريي ،وراررا يللب ر ماررك القيررام برربعع التعررديالس،
لذلك م اعإ ا أ يق م اللالب إبظاار اهتدامه بيسرالة التخريي وذلرك ايااعرة ارسرتاذ اع ري مريتني أو ثرالاثً
خالل العام إلبقاسه علن ابالع سعا اعبذولة واالستإا ة م نااسيه الل يللب التعديا وفقاا ،و يك ذلك
مع ارساتذة الذي يداق كثرياً.
 عا ة يك اعلل ا م اللالب ال احد  60صإية علن اراا يف اليسالة ،ومذا اشند فياا بالبا يُللب 120
صإية علن اراا .علداً أ هذا ارمي يتم لديدو م ابا ارستاذ اع ي  ،ويف حال م افقته ميك االختاار.
 يتم تعلي وراة علن ل حة اإلعالانس يف اسم ال ام تُذكي فياا "شيو ال ال وتإاصيا بيااة الذمة" وذلك ابرا
شاي م هناية الدوام يف ستاااس الساة السا سة.
 ميكر العدررا بيسررالة التخرريي كامررا السرراة ،مذ يبرردأ التسررجيا علررن م ايرريعاا مررع بدايررة سررتاااس السا سررة ،وجيررب
علن اللالب تسليداا عا ة بعد انتااا الستاااس مباشية.
 يف عاماا  2015كا آخي م عد لتسليم اليسالة  31ا  8أ ابا م عد الإيص ال بين بي م واحد.
 وتذكي
 شعار اامعة م علن ال ال أساسي لقب ل رسالة التخيي.
 جيب التأكد م الدراة العلدية للدكت ر ورسي القسم ها ه أستاذ كت ر أم أستاذ مساعدي ابا القيام
بلباعة االسم علن ال ال ومال ل تُقبا وسيك م ال يور أ تق م سلتايي ومعا ة اللباعة.
 ال تُقبا رسالة التخيي م اربباا اعتعاادي مع اع ايف ولذلك يستيسر أ يسرأل اللالرب عر ارسرتاذ
اع ي علن رسالته فيدا ل كا أحد أع اا اهليىلة التدريسية أم ال.
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إعداد الرسالة:
 بدايةً جيب أ تقير مذا ماكاع تييد معدا رسالتك باإسك أو تييد اعتدا رسالة ااهنة مع العلم أ أ لب اللالا
يلجؤو للخيار الثاو.
 يف حال ر بتك إبعدا رسالتك باإسك بعد االتإاق مع ارستاذ اع ي إبمكانك االستعانة سلكتب وا اعد
البياانس اللبية اع ا ة علن الاع لنمجة الاا ب اااصة ا ي ع رسالتك وميااعة أستاذد بعد االنتااا م
اراسام للديااعة.
 يف حال ر بتك سعتدا رسالة ااهنة بدايةً عليك السؤال ع ارساتذة اعتساهلني ا ي ع اليسالة والذي ال يداق
ايت اليسالة ومادرها .مث عليك ميااعة سكيترية القسم الذ اخنته واالبالع علن العااوي اعتاحة م مث
ميااعة محد اعكتباس اعتخااة هبذا ارمي مقابا اعدياة اعامعية عيااعة اليساسا اعاهنة اعت فية لديه ،مث اختيار
رسالة يت في مااا نسخة ااهنة لد اعكتبة.
 كلدا ادع سختيار م ي ع رسالتك ب كا مبكي كلدا أتييع لك م اييع أكثي ابا حجنهاي وكلدا تسىن لك
ال اع الكايف إلعدا ها أو تعديلاا ،حىت وم ايرس أ أتخذها ااهنة م اعكتبة الل عا ة ما تعاو م ي ط كبري
مما اد يؤخي استالمك لليسالة ب كا كبري.

تسليم الرسالة:
 يتم ويع معال عا ة للددة الل إبمكانك تسليم اليسالة فياا.
 عاررد التسررليم اذهررب لل ر ام واحاررا علررن وراررة "ب ةراءة الذمةةة" وهرري يرريورية اررداً كرري ي اررع علياررا كررا مر يقر م
سستالم اليسالة ماك.
 اعلل ا أ يك لديك  4نس" ع رسالة التخيي م اعة ونت مة م الدكت ر اع ي  +ت ايع رسي القسم مع
ختده.
 ت لع الاس" كالتايل واحدة ليائسة القسم أو اع ي  ،واحدة للإيارة ا نبيرة ،واحردة للر ام  ،وواحردة تبقرن لرديك
يف حررال ر بررع يف التسررجيا يف الدراسرراس .اسررم اعياحررة يللررب عررا ًة  5نسرر" ،حيررن يُللررب مر الإرري ال احررد
نسختا ولي واحدة.
 مذا اشند بالبا بيسالة التخيي فاعلل ا  5نس" ،عدا اعياحة حين يللب  6نس".
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خامساً :ملخصات السنة السادسة:
 تذكي اسداً القاعدة اعادة أثااا الساة السا سة

ستحتاج ل ل املعلضمات ا:امة والقي ة يف أقل ك ية من األوراق وانتب يداً للعبارة "أقل ك ية من األوراق"
لذلك حاول أ ت ع كا ما لتاي مليه م معل ماس يف مكا واحد حىت ل ايليرس م "خيل أو لا " أوراق ميافية
علن اعلخص فإ ذلك يف هناية العام سي في عليك الكثري م ال اع عاد اعيااعة ،و ع عبارة "رااع الاإية أو ان ي
الاإية كذا" لششياا الل ت ي أو ت يح فكية ما ...أما الاتيجة أو الإكية ارساسية فاكتباا علن اعلخص.
 لذلك اعتدد االة التالية خالل العام

اخرت مصدراً للدراسة ،أي ملخص تراه مناسباً ،وعد لل حاضرات وال تب خالل العام وتذكر عندما تقرأ يف

احملاضرات أو ال تب أهنا املرة األخرية اليت ستقرأ فيها هنا وأن املصدر الضحيد الذي ستدرس من لل قابالت
أو االمتحان الضطين هض امللخص وإضافاتك علي .

 تذكر :ال ي اد ملخص مثايل اماً ،وارسل ا ارف ا أ تقر م بدراسرة احملايرياس والكترب نإسراا الرل رسرتاا
يف الساتني اليابعة وااامسة ،مث تُ يف الا ااص للدلخصي.
 عليك وماً أ تيكن علن اععل ماس واع اييع ارساسية ،وأ تعي اللييقة ارف را لت خياراا واالر اس التاليرة
للت خيص وال تدخا كثرياً يف أم ر الت يي أو الإيني ل ايا الل ال تسأل عااا يف ال بين ،وسللبع الاإاس اعدينة
لكا مي  ،حاول فام وتبسيط اععل مة ادر اإلمكا حىت تتدك م تذكيها يف هناية العام.
 ال لإررد الكثررري م ر ارراررام والاسررب مال اعاررم مااررا كاسرربة  %10يف ورم الق ر ا مررثالً  ي ،ركررن علررن ارراررام
اعادررة وارساسررية وخاصررة يف مررا ة اربإررال مررثالً مر اهلررام معيفررة مررىت يت رراعف اللر ل والر ل وكررم يكر ان عاررد
ال ال ة ويف هناية الساة ارو  ،وكم يبلمب ويط اليأل يف هناية الساة ارو أو عاد ال ال ة..اخلي رنك يف الاااية ل
تتذكي الكثري مااا.
 ال ت ُص يف التإاصيا كثرياً ،احيب علن الإام وركن علن ارساسياس.
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 اعلخااس مإيدة اداً للديااعة ابا اعقابالس وابا الإيص الر بين ،ويف حرال أيرإع هلرا مرا ياقاراا إبمكانرك
االكتإرراا سعلخررص وعرردم الع ر ة للدياي رياس والكتررب ابررا الإيررص وهررذا أسرراا لررك ،ومياررع عاررك الت ر ي
واالرتباد ابا الإيص معدا الاإياس ال خدة.
 حاول عادما تقيأ أيرة معل مرة أ تتخيرا كيرف ميكر أ تري يف سرؤال ،فارذا سري في عليرك كثررياً مر ا إرد ومليرك
بعع ارمثلة
 مررثالً كث ررياً مررا تكر اععل مررة االررأ عارردما تكر صرري ة السرؤال "كررا مررا يلرري صرريي مررا عرردا " هرري معل مررة
تعاك اععل مة الاييية اماً كدثال علن ذلك حاصي بيتا بدالً م مقلد بيتا ،ت تد اعاعكساس بدالً م
ت يررب اعاكعسرراس..وهكذاي ،ومررا حيررد أ مع ررم اللررالا عاررد الدراسررة حيإ ر التإاصرريا الدايقررة وارمر ر
الررل تك ر بديايررة "عاررد الق ريااة" ميرريو علياررا س رييعاً ،لك ر أثارراا االمتيررا ون رياً لت رناحم اععل مرراس يلررئ
اللالرب يف ارمر ر البديايرة ،لررذلك ال هتدرا النكيررن علررن مرا يرري معرك مر يُسرتلب أو ال يسررتلب ،ييتإررع أو
ياخإع ،مقلد أو حاصي.
 اد يإيد يف بعع ارحيا معيفة اععل مة االأ وميافتاا م اعلخص ،فعلن سبيا اعثال يف مي يال سريه
ال تستلب الستريوسيداس ،وكثرياً ما كا أي السؤال باي ة "كا مرا يلري صريي مرا عردا" ويكر االحتدرال
ااررابئ تسررتلب السررتريوسيداس يف اهلجدررة ا ررا ة ،أو السررتريوسيداس ذاس أثثررري سرريي يف العررالي أو تعررد
الستريوسيداس أ وية فعالة يف عالي هذا الداا ....مخلي.
 وكدثال آخي القيلة اعاسية يف اااية ال تبنل عاد اربإال ،حجم ال خامة يف ال وستاس لي استلباا
للجياحة ،وكانع استلباسس استىلاال ال خامة تتجاول الر  10تعدا س وكا االحتدال االأ وماً حجم

الربوستات هض استطباب ،وا علن ذلك الكثري.

سنورد هنا أهم امللخصات املتوفرة واليت يعتمد عليها الكثري من الطالب:
 ملخصات :2007
 ممتال اداً للباباة اليث ية الكثري م اللالا اكتإ ا به وحدو و الع ة حملايياس اليث ية ،فأفكار ال بين ال ختيي
ع وت ايته عا ة .حىت أ البعع يعتدد عليه يف تيفيع ما ة الباباة اليث ية م مقيراس الساة اليابعة ،وهض أفضةل
ملخص رثضية إبمجاع ال ثري من الطالب.
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 ملخص  2007ايد اداً سلاسبة للباباة القلبية ،ولك اع كلة الل اد ت ااا هنا أ مع م ارساتذة الل نقلع
أاسام اعلخص ع وايياهتم تعد يد الكا ر التدريسي يف الباباة القلبية ،كالدكت ر مإيد اع خدار والدكت ر
ميوا شامية ،..لك ر م ذلك يبقن اعلخص ارف ا.
وكاايية حاول ا ا ل علن احملايياس اااصة سلدكت ر ميوا شامية يف اسم ختليط القلب الكايسسي رهنا
مإيدة اداً يف فام ختليط القلب وتيسي" اععل مة ،وذلك م تك اا راً علن حإد اععل ماس اع ا ة يف
اعلخص ر احملايياس ت ي اللييقة الل أ س م الاتيجة اع ا ة يف اعلخص ،أما مذا كاع اا راً علن ا إد
أو كانع هذو اععل ماس اع ا ة يف اعلخص مأل فة لديك مسبقاً فقد ال لتاي هلذو احملايياس.
 ملخررص اربإررال  2007وهر ملخررص عر كترراا اربإررال اارراب مامعررة م ر  ،وهر ي ررين عر العر ة ر
وايياس ميافية ،يُاا بدراسة بعع اراسرام كقسرم الاردريةي مر مااراي اامعرة حلرب ،مر سرلبياته حجدره
الكبري ،ال يعت اعلخص ارف ا يف ما ة اربإال ،فعادما تياو ستدرد معىن كلدة "م سلبياته حجده الكبري"ي.
ت يف عام  2013معدا ملخص لشبإال كا ايداً اداً ولري حبجرم كبرري  200صرإية مكت برة رط اليردي،
ومينته أنه احت علن ميافاس اامعرة حلرب اعادرة كقسرم الاردرية والعاربية ،ميرافةً م أنره يسراب و يلرا
يف اع اييع اع ا ة يف الباباة ،وااتاي علن ذكي اععل ماس اعديدة اااصة سربإال فقط ،لذلك ناا بره عر
رل الباباة وأهناها حين أنه ي ايه ع ملخص  2007ذ ا جم الكبري ويتكاما مع الباباة.
 ملخص اعياحة العامة  2007وه يُقسم م انأي  ،حيت اعنا الثاو علن تد عرة كبررية مر ارسرىللة اااصرة
سعياحة العامة .الدراسة ماه ايردة وتبعرد بالرب السا سرة عر يرخامة وتر كتابارا اعقرير ،ول ةن ينبغةي إضةافة

العديد من الفقرات ا:امة علي ليصبح بديالً معت داً عن ال تاب ،ل ن مليا سرخلاا اعلبعية ولذلك ناا
الخص  2012أو ملخص  2013فاي سلي م م أهنا أص ي حجداً مال أهنا أف ا وأكثي تاسيقاً.
يف عاماررا صرردر أي راً ملخررص للجياحررة العامررة كررا تإيي راً للديايرياس امراً مررع حررذ الار ر فكررا حبااررة م
تلخيص باسبة كبرية لكي يدعن سعلخص.
 ملخص الت ليد  2007اعلخص ه بديا ايد ارداً عر راسرة الكتراا ،فار يبتعرد عر ا ر الرذ ال فاسردة
مارره يف الكترراا .مررع احت اسرره علررن كررا مررا اررد يُسررأل عارره بالررب سا سررة يف االمتيررا  ،وميكاررك االسررت ااا ع ر
الكتاا عاد راسته ،لكاه أي اً ذو حجم كبري نسبياً.
 ملخر ررص الت لير ررد  2011أي ر راً يُعت ر ر م ر ر اعلخار رراس اعير رردة وإبمكانر ررك االعتدر ررا علير رره ،مر ررع مير ررافة بعر ررع
اإليافاس.
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 ملخص الت ليد الف  2012أي اً م اعلخااس اعيدة ومع بعع اإليافاس م الكتاا ياب كامالً.
ويعت ملخص التضليد فريندز ملخااً ايداً اداً عا ة الت ليد فا أي اً مأخ ذ م كتاا الت ليد يف اامعة م
كدا أنه ذو تاسي ايد وحجم ال يتجاول الر 100صإية.
 ويف الاساسية يعت ملخص خلف عا ة الاساسية ملخااً ممتالاً حي كا مع م اععل ماس اعإيدة يف الاساسية
وبتاسي ايد اداً وحبجم ص ري نسبياً وال حيتاي مال للقليا م اإليافاس.
 علداً أنه م اعإيد اداً اداً اداً يف الت ليد والاساسية ح ر اعلسة الا يية الل تعلن يف الستاي ابا العدلي
صباحاً م الساعة  9لا 10ي وتسجيا اععل ماس علن فن للع ة مليه أو ميافتاا ف راً علن اعلخص وم
ارف ا ا ا ل علن بيانم الدرول م السكيترية و راسة اع ي ع يف الي م الساب وميافة اععل مة اعديدة أثااا
احملايية علن اعلخص "ف را" فالعااوي الل تعلن هي ما يُسأل عاه يف اعقابلة ويف ال بين.

 ملخصات ( 2012د .حممود خلف):
 ل ر أهررم اععل مرراس الررل لتاااررا بكررا مررا ة ،وحررني تق ر م إبيررافة بعررع الإق رياس وارفكررار اهلامررة علياررا م ر
احملايياس فإهنا تاب ممتالة لل اية للدقابالس ولالمتيا ال بين.
 تعتري ملخااس خلف راسعة وممتالة اداً لكا م ارذنية والعياية واعلدية والاساسية والتخرديي واعياحراس اجدلارا
عدا اعياحة العامة فيعت ملخص خلف نتاياً اداً فيااي ،وال ت اهياا أية ملخااس أخي يف هذو اع ا .
 إبمكانك أي اً ل ري الب اب ماارا مرع ميرافة ارفكرار الاااارة ،لكاارا سلبابارة الدم يرة رري كافيرة مبالاراً ولتراي
للكثري الكثري م اإليافاس وب كا عام فالباباة ذاس حاة كبرية يف الإيرص الر بين لرذلك"علن ارد مرا بتردرل
وبت رريف معل مرراس أساسررية مر خسررارة مر ااررة للر بين وعدارسررتك للبيررة الحقراً" فيإ ررا اختيررار اعلخررص ررري
اعختاي نسبياً.

 ملخصات فريندز (:)Friends
هي اعلخااس اركثي تداوالً لدراسة الباباة عد ماً سستثااا اليث ية والقلبيةي حين أهنا أاا اعلخااس اختااراً ،كدا أهنا
ملخاة ع وايياس اامعة م  ،وهي الل يإ لاا اللالا لتي ري الباباة ،لك تاسيقاا سيا ن عاً ما ،وال

تستهن ب ل ة تنسيقها سيء فهذه مش لة حقيقة ،كدا أ كا م ملخص العابية والادرية وال د مليا اعل ماس
اد التك مادة ،وأحياان ت يب فياا بعع ارم ر اعادة ،كدا أ تاسيقاا السيا اداً و ايليارد م حذ وميافة
الكثري جيعلاا ملخااس ري مااسبة اداً مذا أر س الدراسة و تعديا ،أما إذا "تعبت عامللخص بيصري منيح".
سلاسبة لكا م ملخص الدم والكلية واهل دية فييادل فاي ايدة للدراسة.
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 سلاسبة عا ة اللب الاإسي مع م اللالا اام ا حبذفاا ،فإي الإيص ال بين كانع ارسىللة اابلة لإلاابة لكا م
رفع ما ة اللب الاإسي ،كدا أ عد ارسىللة اليا نسبياً ،فاخن ملخااً نتاياً.
 ويف الباباة اادجية لي م ال يور أ يك اعلخص كبرياً أو أ ت يف عليه كثرياً ،فاي ما ة معقدة حبد ذاهتا،
وا رل وايية ا دن اعاللية والتيإية كاملة م احملايياس فاي هامة للدقابلة ولل بين.
 يف ساتاا صدرس ملخااس م نكة بني اامعل حلب و م مجعع اععل ماس اع نكة بني الب اب واعياحاس
مثالً اعياحة العامة والباباة اهل دية يف ملخص واحد لكثية اع اييع اع نكة بيااداي ،سإليافة للدم بني مااااي
حلب و م  ،وشكلع أي اً مادراً اديداً وايداً للدراسة.
 اخلالصة :ت دا االة ال اسعة الل اتبعاا مع م اللالا
 اربإال ملخص خط اليد.
 الت ليد فييادل.
 الاساسية خلف.
 العياية وارذنية واعلدية خلف.
 اعياحة عدا العامةي والتخديي خلف ،أما سلاسبة للجياحة العامة فقد اختلف بالا ااا ر راستاا،
فداام م اعتدد علن خلف وماام م عا للديايياس وماام م اعتدد علن اعلخااس اع نكة.
 الباباة فييادل م وه دية وكلية مع االنتباو ع كلة التاسي السيئ يف الادرية وال د والعابيةي.
 2007 البية ورث ية.
 اللب الاإسي أ ملخص ص ري وكذلك اادجية أ ملخص مع راسة وايي التيإية واعاللية.

سادساً :االمتحان الوطين
 بب رول مية للعام الدراسي .2010 – 2009
 اعديد يف االمتيا الر بين هر أنره أصرب برديالً عر امتيرا التخريي يف السراة السا سرة ،فالاجراح فيره شري للتخريي،
كدا أ العالمة الل حياا علياا اللالب ماريية م حد كبري فا يعت معدالً للساة السا سة حني احتساا معدل
التخيي .كدا يتم احتسابه كر  %40م معدل اعإايلة علن الدراساس العليا الر  %60البااية معدل التخيي ،والرذ
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تسرراهم فيرره عالمررة الر بين أي راً كدعرردل سرراة سا سررةي ،علد راً أ اعإايررلة علررن مقاعررد ولارة الاررية يررتم علررن معرردل
التخيي فقط يدخا ال بين هاا كدعدل ساة سا سة فقطي.
 حررىت حير لللالررب التقرردم لالمتيررا الر بين عليرره أ يكر اررد ارردم مجيررع اعقررابالس ،وأ تكر واررلة عالماترره فياررا
أكثي م  18م  30بغض النظر عن عالمة كل مقابلة على حدة.
 علداً أ احملالة ال تدخا يف حساا معدل الساة السا سة ومكا فقط تؤها اللالب لتقدال الإيص ال بين.

تاريخ الفحص:
يف ساتاا لديد م عد االمتيا ال بين ماذ بداية العام وبقي هذا اع عرد اثبتراً  ،ولرذلك فعليرك ارخرذ بعرني االعتبرار أ
ت ع االط الدراسية علن أساسه ،وال ت ع يف سلرك أبرداً أ يُؤارا االمتيرا  .يف عرام  2015-2014كرا االمتيرا
علن ي مي  1و 3أيل ل.

مدته:

جيي علن ي مني ويف كا ي م عدة ساعتني.
 الي م ارول سباة – الدية – أبإال – ن .
 الي م الثاو اياحة – ت ليد ونساسية – أذنية – عياية.

أسئلته:

 عد ها  240سؤاالً  120سؤاالً يف كا ي مي ،وت لع كالتايل
 72 سؤال سباة تت د معاا اعخ  12سؤاالًي.
 12 سؤال الدية.
 36 سؤال أبإال.
 48 سؤال اياحة.
 48 سؤال ت ليد ونساسية.
 12 سؤال عياية.
 12 سؤال أذنية.
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 ارسىللة يف كا ما ة ال ت لع سل يورة علن مإي اس اعاااي سلتساو  ،فقد تيكن علن اسم و آخي ،فإي عاماا كرا
للقلبيررة الاارريب ارك ر م ر ارس رىللة  12س رؤاالًي واختلررف هررذا العررد يف سارري اراسررام مررثالً عارربية  ،8كليررة ،4
نإسية  ،4جية 2ي.
 ال ميك ت اع مست ارسىللة فاي ختتلف م عرام آلخري ،فإري محرد الردوراس النكيرن علرن حبرن الالن ديراس يف
الباباة القلبية ،وأتع أسىللة ختااية عاره ،بيادرا كانرع أسرىللة القلبيرة يف ماتارن السرا لة يف ورة أخري ؛ أ ال ااعردة
لت اع ارسىللة.
 أسرىللة اراسررام مإار لة عر بع رراا فدررثالً تاتارري أسرىللة اعياحررة وتبرردأ بعرردها أسرىللة الت ليررد ،أمررا ارسرىللة يررد نإر
القسم ف ري مإا لة ،فدثالً أسىللة الباباة مع بع اا وال ي اد فاا بيااا كدا أهنا ري م لعة سلتساو أبداً فدرثالً ارد
أي  8أسىللة صدرية و أ أي أ سؤال عابية وهكذا ...ويالب ذلك علن أسىللة اعياحة.
 مدر اإلشارة م أ ارسىللة أت بنتيب نتلف بني اروراق ،حين اد تبدأ ارسىللة لد الربعع سربإرال مث اعلديرة
والباباة ،ولد البعع اآلخي اد تبدأ سعلدية مث الباباة ،وكذلك يف الي م الثاو ،وذلك عاسد ل ا أكثي م ك ذي.
 ال اع اعخاص لالمتيا ه ساعتا لكا فنة ،وه واع كا ووا لقيااة ارسىللة برتدع وتيكيرن ،ومر مث حلارا
ومعا ة التأكد م ارسىللة اع ك د هبا يف الاااية.
 كا التسجيا يف ساتاا الكنونياً علن م اع ميكن القيال والتق ال ،وتللب رفع ال اثس التالية الكنونياً أي اً
 ص رة شخاية.
 مشعار اعاي التجار بدفع رس م االمتيا البال ة  3000لرية.
 بيا ويع إبهناا كافة اعقيراس الدراسية واعقابالس.

فترة وطريقة الدراسة:
 ختتلةةر خطةةة الدراسةةة مةةن طالةةب خةةر حسةةب مشةةاريع الطالةةب املسةةتقبلية ور بت ة يف االختصةةا

يف سةةضرية أو

خار ها ،أو تقدمي للستيبات خالل فرتة السنة السادسة ،وما سيتم الرتكيز علي هنا هض الطالةب املتفةرل للدراسةة
والستا ات.

 تذكي خالل الساة السا سة الاقلتني التاليتني

أوالً :اعلخص ه العا ا العييع؛ حين أنك ستيتاي ابا الإيص لكا اععل ماس اهلامة ومص ي كدية م اروراق.
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اثني ةاً :ال ي اررد ملخررص كامررا امراً وال ي اررد ملخررص مإ ررا ،عليررك أ تعرري ذلررك ايررداً ،وتُكرريل اررنااً م ر واتررك
خالل العام والستاااس للع ة ب كا رسيسي حملايياس وكتب اامعة م  ،والعدا علن م ااا ملخارك ارا ياقاره
م معل ماس كي يك ااهناً للع ة مليه أثااا التي ري للإيص ال بين.
 وتعت فنة الستاي اااصة بكا ما ةكافيةً لللالب لدراسة اعاااي وميااعتره وتقردال اعقابلرة ب ركا أف را .وعليرك أ
تعلررم اعارردر الررذ تعتدرردو للتي ررري للدقررابالس جيررب أ يك ر اعارردر نإسرره للتي ررري لالمتيررا ال ر بين ،فررإذا
اعتددس علن ملخص معني عليك الع ة مليه وماً.
 بعرد االنتاراا مر اعقررابالس تبقرن فرنة حر ايل شرايي امتردس يف عاماررا لثالثرة أشرايي عيااعررة اعااراي واريااة الرردوراس،
حين تست يق ايااة اعاااي ح ايل  50ي ماً والدوراس ح ايل أسب ع.
 مرردة الدراسررة شررايا  ،ميكر ت ليعاررا كدررا يي ررب اللالررب وحسررب مررد تيكيررنو للدر ا أو م اعاررا مر حيررن اعقررابالس
ها كانع يف بداية العام أم يف ماتاإه أم يف آخيوي.
 الاقلررة اإلجيابيررة واعإيحررة هرري أنررك سررتتذكي كثررياً ممررا ايأترره خررالل التي ررري للدقررابالس مادررا كررا الإاصررا بررني اعقابلررة
واالمتيا ال بين كبرياً .
 رااع اعاااي بسيعة ،وركن اععل ماس اهلامة ويف حرال واردس نإسرك رري مرتدك مر م ير ع مرا رري هرام أو صرعب
ا إررد حبيررن أنررك ل ر تتررذكيو حررىت ل ر رسررته كتاررايف ورم م ر ارورام ررري اهلامررة أو متاللمررة ان رةي فا ررذ هاررا
استلباا.
 ال ت رتع نإسرك سالسرتداع عر يقر ل أ عليرك راسرة م ايريع معيارة مر مااراي اعامعراس ارخري فدااااارا كررا
ووا هااد استثااا وحيد وه اسم الادرية والعابية سربإال يإ ا االبالع عليه م ماااي حلب ومدوهنم يف
مكتبررة اعدياررةي ،لكر ناار حبررا وراس اعامعرراس ارخرري وراس ت ريي يف الاسرراسية – وراس حلررب يف اربإرال
واعلديةي.

الدورات:
 ب رركا عررام مر اهلررام واهلررام اررداً حررا وراس الإيررص ال ر بين لكررا اعر ا ور ررم أهنررا ال تتكررير ،لكر اعرريور علياررا
ميكاررك مر أخررذ فكررية ايرردة عر بييقررة ارسرىللة ومسررت اها ،كدررا يسرراعدد يف معيفررة أهررم اع ايرريع والإقرياس الررل
تدور ح هلا ارسىللة.
هااد أي اً وراس ادمية للإيص ال بين . 2006 – 2005 – 2004
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 سإليافة لذلك هااد كاذي ال لارة رسىللة الإيص ال بين والل اد يتكير بع اا.
 هااد بعع اللالا يإ ل أي اً حا ُكتيباس ميااعة ابا االمتيا م ار القدل للد ا كلاا ،وهي مسراعدة
علررن تيكيررن ارفكررار ويف سرراتاا ارراا مااررا عرردة أسرىللة صررعبة ا ررا عر يقيأهررا سررابقاًي لرذلك ناار هبررا مذا كررا
لديك واع كا .
مالحظة :بعرع أسرىللة الردوراس ارد تبردو رري مالقيرة وحلارا رري صريي فرال تبترىل لرذلك ،وال تسرد لره م يرؤثي علرن
نإسيتك فالسبب الباً ه نقص يف نقا السؤال أو خلأ يف كتابته وحله .

كتاب دورات دار القدس يشمل دورات الدفعتين  2010و 2011أي  6دورات ( 3لكل
دفعة) لذا يجب إضافة دورات السنوات السابقة لتكون اطلعت على كل ما ورد من دورات.
فيما يلي اقرتاحٌ لربنامج التحضري :خيتلف طبعاً لكل طالب ومدى دراسته خالل العام:

 الباباة  20ي ماً أ تقييباً ي ما لكا سباة ،مع مياعاة الإيوق بني اراسامي.
 اعياحة  12ي ماً ي م واحد لكا اياحة ،وممك ميافة ي م للع دية وير م للجياحرة العامرة ،ونارف ير م عياحرة
اربإالي.
 الت ليد  4-3أايم.
 الاساسية  3-2أايم.
 اربإال  5أايم.
 العياية  3أايم.
 ارذنية  3أايم.
 اعلدية ي ما .
 ويبقن  8-6أايم للديااعة والدوراس.

نصائح:
 ال تقررم أبررداً حبررذ أحبررا كاملررة أو مر ا مكدلاررا ،ارف ررا عاررد ال رريورة أو يرري ال اررع أ تللررع علررن ارمر ر
ارساسية واهلامة سع ا الل ال تستليع الت سع هبا.
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 ساذكي هاا أهم ارحبا بكا ما ة ،لك هذا ال يعين مللقاً أ بقية ارحبا واع اييع ال أي مااا أسىللة ،ولك
اع اييع الل ساذكيها ال بد لرك مر أ تكر مللعراً عليارا ب ركا ايرد ومرتق هلرا حيرن تعتر مر ارساسرياس
اهلامة.

أو ال – الباطنة:
وايياتاا وايياس اامعة م ي كافية ووافية ب كا عام فاي واسعة ومإالة وال ي اد أ ماااي آخي اثا حجدارا.
وال تررا أ الق ريااة جيررب أ تك ر س رييعة ولك ر ميكررنة ،ومايد أ تقررف عاررد ارم ر ر اعبادررة واععقرردة والتإاصرريا اعدلررة،
واحبن ع العااوي العيي ة ما أمك .

أهم المواضيع لكل قسم:

 )1 اهلضمية:
أميا اعي  ،أ واا ارمعاا االلتاابية ،أميا
ياص للا دية ي ما .

الكبد والباكيايل.

 )2 املفصلية:
الداا اليثياو ،الداا التاكسي ،الذسبة ،أشاي التااسس اروعية ،تلني وختلخا الع ام.
يعتر ملخررص اعإاررلية سرراة  2007ملخاراً ممتررالاً لل ايررة ،وعررا ًة مررا ي رردا كافررة ارفكررار الررل اررد ترري يف االمتيررا ومر
اعستيب ايااته أثااا العام.
ياص للدإالية ي م واحد.
 )3 الصدرية:
ذاس اليسة ،التدر  ،اآلفاس السا ة وا اصية ،اايااة اليس ية ،سيبا اليسة.
ياص للادرية ي ما .
 )4 العصبية:
سركاس  ،التالب الل حيي ،ال ه الع لي ال خيم ،اعتالالس ارعااا احمليلية ،ا ا
ياص علخص العابية  2 -1ي ماً وجيب أن ت ضن قد اطلعت علي خالل العامي.
 )5 القلبية:
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أم ريا نقررص النويررة اإلكليليررة ،اا ر ر القلررب ،ارتإرراع الت ر تي ال ريايو ،الالن ديرراس ،التارراا التررام ر وال ر ا  ،آفرراس
الاداماس.
يعتر ملخررص سرراة  2007مر اعخلارراس اعيرردة يف القلبيررة ،لكر ال ميكر االكتإرراا برره ل حرردو ،يُستيسر خررالل العررام
وعاد ايااته للدية ارو فت احملايياس م اانبه وميافة ارفكار الااااة للدخلص.
يف ورة  2010النكين كثرياً علن الالن دياس ،واا فياا ب كا مإاا وختااي اداً يف أسىللة االمتيرا الر بين
وتكير ذلك يف ورة .2014-2013
ياص للقلبية  3أايم.


 )6الطب النفسي:

الإاام ،القل  ،ايلياسس اعناي االبالع علياا م اعلخص كرا ي .مالحظة :قد ال أييت من النفسية أسةللة أبةداً وقةد

أييت عدد قليل داً.
ياص للاإسي ي م واحد.

 )7 اخلمجية:
اعاللي ررة ،التيإي ررة ،اإلس ررااالس ،اا وحي ررداس الا ر
الإريوساس ال دية ،التااسس الكبد الإريوسية.
ُياص للخدجية ي ما .

اادج ري ،أم ريا

العاق ر ايس ارم ريا

اعاتقل ررة سع ررا  ،االنإل ر ننا،

 )8 الكلية:
القا ر الكل ا را واعرنم  ،الاإريول ،التيرال الردم وال يتر او ،اإلنتراانس الب ليرة ،الكليرة عديردة الكيسراس ،ا ارياس
الب لية ،ت ال الس اسا وال ار والت ال ا د ي القل  ،ارتإاع الت تي ال يايو "نإسه يف الباباة القلبية".
ياص للكلية  3-2ي م.

 )9 الدم:
مجيع م ايريع وايرياس الردم هامرة ،وجيرب اعريور علرن ارفكرار اليسيسرية يف كرا وايرية وعردم ال ر ب سلتإاصريا كأ راا
ار وية الكيداوية وبيوت ك الس العاليي.
مالح ررة يُاار بدراسررة اسررم الرردم ب رركا ايررد ،ر هارراد العديررد مر الت رراركاس مررع اربإررال تكر م رريوحة ب رركا
أف ا يف الباباة ،ويف حال راستاا يف الباباة ب كا ايد ال اعي للع ة ملياا سربإال.
ُياص للدم ي ما .
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 )10 الغدية:
السكي وعالااته ،أميا
ياص لل د ي ما .

الاخامن ،أميا

الدرق وااراس الدرق.

ابلنسةةبة للةةدورات يف الباطنةةة مع ررم اللررالا اكتإ ر ا حبررا وراس الإيررص ال ر بين ،بعررع اللررالا اررام ا بق ريااة كتيبرراس
"ميااعة ابا االمتيا م ار القدل" وناي ا سعيور علياا عيااعة اععل ماس وتيكين ارفكار.

ثانياا  -الجراحة:
 ا رل كرا شريا مرع النكيررن علرن اع ايريع اهلامررة ،ال تتعرب نإسرك كثررياً بتارانيف ارورام أو الكسر ر أو اع ايرريع
ال اسكة ،كارحبا ارخرية م كتاا اعياحة العامة ال ار – الاا اسي.
 يف وراس ال بين السابقة تك هااد أسىللة ختديي ،لك يف ساتاا  2015- 2014كا هااد عردة أسرىللة مر
التخديي  6الباًي يف م اييع ال ار وس اسا اإلعاية والادمة ،و يك هااد أ سؤال ع أ وية التخديي.
 م حين ارمهية وعد ارسىللة أت كا م
 اعياحررة العامررة واعياحررة الب ليررة والع ديررة يف اعيتبررة ارو لك ر يف سرراتاا يك ر هارراد س ر  3أس رىللة للجياحررة
الع دية ،مقابا أكثي م  20سؤال عامة ،وكانع أسىللة اعياحرة الاردرية بعرد ال مل برهي ،مث اعياحرة الاردرية
والعابية واربإال يف اعيتبة الثانية ،وما عدا ذلك فا أاا أمهية.
 )1 اجلراحة العامة:
م اييعاا كلاا هامة ،وتعت م اعياحاس ارساسية يف اعقابالس والإيص ال بين.
أه ررم اع اي رريع آف رراس اعر ريارة والناس رردة ،الث ررد  ،الك لر ر  ،الإتر ر ق ،الب اس ررري وال ررق ق ال ررياية ،الا ررن اهل رردي العلر ر
والسإلي ،انسدا ارمعاا ،آفاس الكبد والباكيايل ،اعياحة التا ريية.
ُياص للجياحة العامة ي ما .


 )2اجلراحة البولية:
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كلاررا مادررة .وم ر أهررم اع ايرريع ا اررياس ،اليي ر
سيبا اعثانة واع ثة والكلية.
ُياص هلا ي ما .

 ،أشرراي اآلفرراس الكل يررة ال ال يررة ،آفرراس اااررية ،اعثانررة العارربية،

 )3 اجلراحة العظمية:
خلع ال رد ال ال  ،اننالق اع اش ،اا بريت  ،الاخية اعافة ،أهم الكس ر ومبا ئ تدبريها ،القدم القإداا اليوحاا ،خلع
الكتف ،ذاس الع م والاقي ا ا ة.
 )4 اجلراحة الصدرية:
سيبا اليسة وأهم أورام اعااف ،اليي الادرية ،اناباا اعاب ،اايااة ،الكيسة اعاسية ،ري
ُياص للجياحة الادرية ي ما .
 )5 اجلراحة العصبية:
في الت تي اخا القيف ،الانو يد القيف ،كس ر اعدجدة ،الديسك ،اليير
ا إية القيإية خل عيي ة وأعيا م نكةي.
ُياص للجياحة العابية ي ما .

الادر.

العاربية ،ال ر د اع رق ق ،أورام

 )6 جراحة األطفال:
رت ميكا ،اا هريش نمب ،الااسر ر الي رامي اعييىلري ،الإتر ق ال ال يرة ،ااارية اهلرااية ،ت ر هاس اعسرتقيم والقاراة ال رياية،
ت ي ع لة الب اا ال خامي.
الكتاا ص ري وساا الدراسة ال حيتاي أكثي م ناف ي مي.
مالحظة هامة :ال تقم حبذف راحة األطفال فقد أتيت أسللة من مضاضيعها ض ن أسللة مادة األطفال أيضاً (واليت :ا
 36سؤاالً ك ا ذكران).
 )7 اجلراحة القلبية:
اآلفاس القلبية ال ال ية ،الدساماس الااعية وا ي ية ،اعياحة اإلكليلية.
كا هلا سؤال واحد يف االمتيا ال بين ورة آا  2014و أيس مااا أ سؤال يف ورة أيل ل .2015
 )8 جراحة األوعية:
االنسدا اس ال ياينية ،أمااس الدم ،الدوايل ،اليي
ُياص هلا ناف ي م وي م كثري عليااي.

.
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كا هلا  4أسىللة يف ورة آا .2014
 )9 جراحة األورام:
آفراس الردرق وكترا العار  .علدراً أ م ايريعاا مسرت فاة ار ا أخري كال ديرة وارذنيرة ،فإري حرال ادرتم بدراسرة هرذو اعر ا
كاملة ت ايكم ع الع ة عياحة ارورامي.
ُياص هلا ناف ي م.
 )10 اجلراحة التجميلية:
ا يوق وتع يع الس اسا ،ري اليد.
ُياص هلا ي م واحد.
يي مااا أسىللة يف ورة آا  2014وال يف ورة أيل ل .2015

 )11 التخدير:
ال أت مااا أسىللة عا ًة ولك ع يي ب ،فأهم اع اييع الادمة ،نقا الدم ،اإلنعاش القلا اليس  ،تابيب الي امن.
أما سلاسبة اعخدراس واعسكااس احإ ا التاايف فقط ،اعىن
اعخدراس اإلن ااية ت دا  ...اعخدراس ال ريدية ت دا ...
ارراا  3أس رىللة يف ورة آا  2014اعت هررا اللررالا ربعررة للتخررديي أحرردها ع ر الارردمة ،وآخرري ع ر أتث ررياس التخررديي
القلين ،كاان سالني لل اية وم يد اععل ماس العامة ،ويف ورة أيلر ل  2015كرا ماارا عردة أسرىللة كدرا ذكريان تكر
صعبة ا ا.
ابلنسبة للدورات يف اجلراحة :مع م اللالا اكتإ ا حبا وراس الإيص ال بين السابقة.

ثالثاا – األطفال :
 أهةةم املضاضةةيع :البدانررة واارري القامررة واار ر الرردرق ،ايررلياسس البلر ك ،ارردول اللقاحرراس ،االيررلياسس الدم يررة
واالستقالبية عاد ال ليد ،أميا اادي  ،ار راي وارمريا اإلنتانيرة ،االيرلياسس الدم يرة عإ مرا ،ل كيديرا ،فقري
الرردمي ،ورم ويلد ر والا روبالسررت ما ،اإلايرراا ،الررداا النالارري ،حليررب البقرري وا ليررب االصررلااعي ،اليب ر  ،التارراا
القارريباس ال ررعيية ،التارراا لسررا اعنمررار ،التلر ر اليوحرري ا يكرري نقررا أساسرريةي ،ايررلياسس الت ذيررة السر ا،
الك اشريك ري.
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 ينصةةح بق ةراءة قسةةم الصةةدرية مةةن منهةةاج امعةةة حلةةب أهررم اع ايرريع التارراا لسررا اعنمررار ،التارراا ا اجررية
والي ررامن والقاررباس "الكرريوا  ،”Croupالتارراا القارريباس ال ررعييةي .ر ررم أ هررذا القسررم " ررري م ا ر يف
ماااي اامعة م " لك له أسىللة عديدة وأساسية يف الإيص ال بين.
 والبعع ياا أي اً بدراسة اسم العابية وال دية م ماااي حلب ،لك اعام ب كا أساسي اسم الادرية.
 ي اد ت اركاس كثررية ومادرة مرا برني اربإرال والبابارة يف كرا اراسرام تقييبراً خا صراً الردم ايس واهل رم وال رد
والكليررةي ،وم ر محررد اللرريق اعاا ر ح هبررا راسررة كررا سبا رة علررن حرردة وم ر مث متباعاررا سلقسررم اعداثررا هلررا يف
اربإال لت ابه ارفكار الكبري بياادا ،وذلك يساعدد علن اختنال واع راسرة اربإرال م الاارف ،ورارا حرىت
أكثي م ذلك.

ابلنسة ةةبة للة ةةدورات يف األطفة ةةال :وراس الإي ر رص ال ر ر بين ،ياا ر ر الر رربعع حبر ررا وراس اربإر ررال م ر ر اامعر ررة حلر ررب.

رابعاا  -التوليد والنسائية :
اع اييع اهلامة هي تلك الل أور انها سابقاً يف فقية اعقابلة ،وهي نإ اع اييع الل تعلن يف الدرول الا يية للستاي.

الدورات وراس الإيص ال بين ،وياا البعع حبا وراس اامعة ت يي .

خامساا  -الجلدية :
أهم املضاضيع :عالاة اآلفاس سلستريوسيداس والتعي لل د  ،أورام اعلد ،الإقاع ،السداد ،الادا  ،ا رنال ،الباراق،
ال ي  ،التااا اعلد التأتا والتخيي ي ،ار اي السعإاس ،الثآليا ،اعيا ،القدا ،الل دانياي.
الدورات وراس الإيص ال بين ،وياا البعع حبا وراس اعلدية عامعة حلب.

سادساا  -األذنية :

أهم املضاضيع :التااسس تي السدع ال اهي ،ال رم الك ليسنيين ،انثقاا اا اللبا ،التااا ارذ ال سرلن وعقابيلره،
تالب اليكابة ،أسباا نقص السدع ا سي العاا والدوار واللاني ،اا مايرري ،وار ال يرعة االشرتدا السرليم ،التاراا
اعي ا ،اليعا والب ليباس ارنإية ،آفاس ا اجية ري التا ؤية ،سيبا ا اجية ،التااا البلع م.
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الدورات وراس الإيص ال بين.
كانع ارسىللة يف ورة  2015صعبة اعا ب البيتاا.

سابعاا  -العينية :
أهم املضاضيع :الدماع واإا العني ،التااسس اعتليدة والقينية ،القينيرة اعخيوبيرة ،التاراا العابرة ،الرنرق ،السرا  ،نرنو
الناااي ،اعتالالس ال بكية وأمياياا ال عاسية ،أس اا االنكسار ،ا ل.
الدورات وراس الإيص ال بين.

ما هي األولويات يف الفحص الوطين؟
 .1م مادة الباطنة هي أهم املواد سر ااً مر الااحيرة العلديرة أو مر انحيرة العالمراس  72سرؤاالًي ،وهري تتديرن
إبمكانيررة تررذكي معل ماهتررا بسررا لة ،خاصررة مذا اعتايررع هبررا ايررداً خررالل العررام وادررع ببررذل اعاررد أثارراا راسررتاا
لإاداا ب كا ايد وتإسري اععل ماس .ي ا م ذلك أهنا
تعتر أساسراً ل ريهررا مر اعر ا وتُسرراا عليررك راسررة بقيررة اع ر ا مذا اعتايررع هبررا ايررداً ،فاارراد الكثررري مر اع ايرريع
اع نكة بني الباباة واربإال واعياحاس ،واقدار ما تبذل م ااد أثااا راسرة البابارة سريُخإف ذلرك عارك يف
ما اربإال واعياحة.
أكثر املضاد اليت يفضل فيها املرا ع ملن أراد قراءة املرا ع.
أمهيررة م ر ا الباباررة سلنتيررب القلبيررة ،اهل رردية ،الدم يررة ،الارردرية ،الكليررة ،اليث يررة ،ال ديررة ،اإلنتانيررة ،العارربية،
الاإسية.
 .2أت بعد ذلك العياية وارذنية  12سؤاالً لكا ماااي البعع يعت راسرتاا مادرة لل ايرة .وأهرم مر بعرع أاسرام
الباباة واعياحة رنك اد تدرل الباباة العاربية أو اعياحرة القلبيرة واياحرة اروعيرة و أ أي ماارا أ سرؤال،
بيادا يف حال ارذنيرة والعيايرة مر اع رد أنره سريأتيك  12سرؤال لكرا ماادرا ،وي را م ذلرك أ حجدادرا
ص ري مقارنةً ماسام الباباة واعياحة.
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 .3أت بعد ذلك ما ة الت ليد والاساسية  48سؤاالًي .الل تال م كتاهبا ووايياهتا ت لي مجيع ارسىللة الل أت يف
االمتيا والل الباً ما تك م د نة د كبرية.
 .4بعد ذلك أت ما ة اربإال 36سؤاالًي ،وستاب سالة لل اية م ادع بدراستاا بعد مهنراا البابارة ،لت راركادا
سلكثري م اراسام.
 .5أت اعياحررة يف اعيتبررة التاليررة  48س رؤاالًي ،وهرري عررا ة يررخدةً وأس رىللتاا اررد ال تك ر م ررد نة ومبادررة أحيرراانً،
لكااا ليسع صعبة.
أمهية م ا اعياحة سلنتيب عامة ،ب لية ،ع دية ،أبإال ،صدرية ،عابية ،أورام ،البية ،أوعية ،مديا ،ختديي.
 .6مث اعلديررة والررل أتررع أس رىللتاا م ر خرراري ماارراي اامعررة م ر يف امتيررا  2012يُقررال أ أ لباررا كان رع م ر
اامعررة حلررب!ي ،بيادررا كانررع ارس رىللة يف ورة ال ر بين ت ريي  2013و ورة آا  2014وأيل ر ل  2015سررالة
وميك حلاا م ملخص خلف.

هل املراجع مفيدةٌ للفحص الوطين؟

 اعيااع اسداً مإيدة ،وخاصة يف تيكين اععل ماس اهلامة وبييقة عيياا الل ال تاسن. لك ر ور اعيااررع أي سلدراررة ارو خررالل العررام الدراسرري وأثارراا السررتاي ،ولرري أثارراا فررنة التي ررري للإيررصال بين ،وم اديد نكرير علرن يريورة العر ة حملايرياس اعامعرة وكتبارا يف كرا مرا ة خرالل فرنة السرتاي لالبرالع
علن كاما اععل ماس وميافتاا علن ملخاك لت د عالماس عالية يف الإيص ال بين وفام أوسع للدا ة أكثي
م تي ايااة اعلخااس فقط.

 هارراد مر اعيااررع مررا ميتلررك ارردرة سررييية علررن عرري معل مرراس كثيإررة اررد تكر أكثررف مر ماااااررا لك ربلييقة سلسة وراسعة حبيرن ارد يسرتييا نسريا تلرك اععل مراس حرىت بعرد فرنة ب يلرة وأبريل تلرك اعياارع برال
استثااا ه الر  Medstudyيف الباباة.
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سابعاً :قبيل االمتحان
 استع سال وال تعجن 
 اتيد مدة  5أايم علرن ارارا للديااعرة فقرط ،واملهةم هةض اكعةادة السةريعة ألهةم املضاضةيع ولري اريااة معل مراس
اديدة مال ما كا هاماً اداً و يتس لك أ تُلم به.
 ركررن علررن اععل مرراس ااد عررة يف مسرراحة صر رية كاعلخارراس واعررداول...ي ،وهاررا أت أمهيررة اختيررار ملخارراتك
فكدا ذكيان سابقاً املعلضمات ا:امة والقي ة يف أقل ك ية من األوراق.
 أهررم شرريا للإيررص ال ر بين ه ر الرردخ ل مررع راحررة نإسررية ون ر م ايررد ،ال ي اررد م ر ر علررن اإلبررالق للسرراي ليلررة
االمتيا أو وصا الليا سلااار حبجة عدم التدك م مجنرال كرا شريا ،م مذ ال ي ارد عالارة برني كديرة الدراسرة أو
اعيااعة ليلة االمتيا واعقدرة علن اإلاابة علن ارسىللة يف االمتيا .
 ال تتعجا سإلاابة علن السؤال فقد يبدو أ هااد خياري خابىلني باإ السؤال ،ولك أحدمها ارد يقبرا الار
بيادا اآلخي ال يقبا الا مللقاً ،وهذا ما حد يف ورة آا  2014مذ ور س كديرة ال مل ماارا مر ارسرىللة
الررل لتدررا أكثرري م ر وااررة ن رري ،ويف ورة أيل ر ل  2015احت ر س بعررع ارس رىللة يف بعررع الادرراذي علررن كلدررة
ماعدا ويف كاذي أخي ال ،لذلك اايأ كا ااياراس بتدع .
 يف الااايررة ال مررنع وال ختررف حررىت ولر تررتدك مر ميااعررة كررا مررا رسررع فررالإيص الر بين يعتدررد عد مراً علررن
مديع اععل ماس أكثي م حإ اا ،كدا يعتدد كثرياً علن تداخا وتكاما وتيابط اععل ماس بني اع ا اعختلإة.
 فيىت ل تتدك م ميااعة اسم ما ال تتر تي ،فقرد ترتدك مر اإلاابرة عر اسرم ال مل بره مر أسرىللة اعياحرة
واربإال يف حال متقانك للباباة ،أو م تي معل ماتك ولليلك السييي السرليم ،وسرتجد نإسرك ميرب وللرا
م رصيدد م اععل ماس الذ بايته خالل سا اتك السع.

 مالحظةةة أخييةةرية هااااااااااااامةةة ةةداً :اعلررم مث اعلررم مث اعلررم أ الإيررص الر بين ال يعتدررد أبررداً علررن ا إررد كدررا
كانررع أس رىللة السررا اس الدراسررية ،بررا ه ر فقررط مديررع معل مرراس كانررع ماسررية ومعررا ة م رياراً وتك رياراً فدررثالً كلاررا
أصرربياا نعلررم أ أشرريع ت ر هاس القلررب ررري اعنراررة هرري ،VSDومثررا هررذا الس رؤال مكررير كث ررياً ،ومجيعاررا يعلررم
أعيا القل والإت ا جايب وصإاس صداع ال قيقة والت تي  ،لذلك ال تيه نإسك يف ا إد كثرياً ،لتاي م
ااعدتك ارساسية م اععل ماس الل بايتاا خالل  6سا اس مع ميااعة أهم اع اييع فقط ال ري .
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ثامناً :السنة السادسة وFACEBOOK
ميكاك االستإا ة مر م ارع الت اصرا االاتدراعي فري بر د ب ركا ايرد خرالل السراة السا سرة ،وذلرك مر خرالل متابعرة
ارسرىللة اعتعلقررة مسرىللة وراس الإيررص الر بين ومااا رة اإلاابررة اعثلررن ،واررد ي ررع الرربعع علياررا ميفقرراس علخارراس اررد
يك م اعإيد االبالع علياا.
مالح رة هامررة حراول أ تررا م واتررك وتعلري لا ررابك علررن الإري بر د واتراً وررد اً يف ارسررب ع وحراول االلترنام برره ،ومال
سريتد ذلك علن راستك ب كا سلا.

من هذه اجملموعات:

 بالا اللب الب ي  ...اامعة م  ...فعة2015
https://www.facebook.com/groups/med.student/permalink/3633837837861
43ا
 االمتيا اللا اع حد – 2015
https://www.facebook.com/groups/825624457476911/?ref=browser
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وهكذا نصلُ إلى ختامِ دليلِ السَّنةِ السَّادسةِ
َنتمنَّى أن يكونَ هذا العملُ بما احتواهُ من إرشاداتٍ ونصائحَ
ب البشريِّ،
ُمعيناً لكم على إتمامِ الخطوةِ األخيرة في كُليِّةِ الطِّ ِّ
البيت الذي دخلتُموهُ سنافرَ يافعينَ لتخرجوا منهُ أطبَّاءَ حاملينَ
علمًا ومسؤوليَّ ًة َوأمالً 
ع خالصِ تمنِّياتنا لكُم بالتَّوفيقِ وَالنَّجاحِ.
مَ
وشُكرًا لثقتكُم بحكيم
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Trans bod
Translate in 60days
 يومًا بجهود مجموعة من طالب الطب البشري في60 مشروع ضخم تم إنجازه في
 وتم،جامعة دمشق لتوفير المصطلحات الطبية اإلنكليزية المفتاحية باللغة العربية
إعداده بطريقة منهجية وعملية لخدمة جميع أصدقائنا األعزاء في الكلية

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

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

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

النسج والجنين والتشريح

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

الفيزيولوجيا

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

األدوية

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

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

الكيمياء الحيوية

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

علم األمراض والتشريح المرضي

http://www.mediafire.com/view/o142stu8afstag9/PATHOLOGY.pdf
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إعداد
د.إيهاب الندفة

د.بسمة فريجات

د.بشار مصطفى

د.بشار الحيدر

د.دعاء أبو حجر

د.رفاه زكري

د.سمية عسكر

د.مروة الحلبي

د.محمد فرفراوي

د.هناء سريول

د.هناء عواد

د.ياسمين حسن

تنسيق
سامي الحليبي
تصميم الغالف
عمار محيش

إشراف عام
نور ديار بكرلي

فريق العمل

إشراف تنفيذي
د.رنيم محمد علي

