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دار القدس للعلوم                  
 

 

 

لطلب أي جمموعة ميكنكم التواصل 
0944920684معنا عرب الواتس: 

 الشحن جماناً إىل احملافظات
 

  



 

 عرض خاص  هاريسون جمموعة

 (هاريسون) اجلهاز التنفسي 

 اجلهاز العصيب )هاريسون(

 )هاريسون( الصمالغدد 

 (هاريسون) اجلهاز القليب الوعائي

 (هاريسون) الكلية والسبيل البويل

 اجلهاز اهلضمي )هاريسون(

 جهاز املناعة والنسيج الضام واملفاصل 

املدخل اىل الطب السريري 
 )هاريسون(

 ل.س  32200 اجملموع
 

ل.س  00581السعر بعد احلسم =  كتب  8  
 



 

 عرض خاص  جمموعة ديفيدسون

 2000 الداء السكري وأمراض الغدد 

 1800 األمراض املفصلية

 2400 األمراض اخلمجية

 2000 األمراض العصبية

 2000 أمراض القلب واالوعية

 1500 أمراض الكبد والسبيل الصفراوي

 1500 أمراض الكلية واجلهاز التناسلي

 1500 اضطرابات الدم

ل.س    اجملموع 14700 
 

ل.س  0075السعر بعد احلسم =  كتب  8  
 



 عرض خاص  الداخلية العامةجمموعة 
 أسرار التشخيص السريري

 أيام ختطيط القلب الكهربائي يف 
 ستذكار السريع يف األمراض العصبية اال

 الفحص العصيب امليسر 
 اإلسعافات القلبية 

 األمراض القلبية )كرنت (
 اليسري يف اإليكو القليب

أمراض الكبد والسبيل الصفراوي 
  (كرنت) والبنكرياس

 األخطاء الشائعة يف الطب السريري
جي األول يف الطب املرجع العال

 )مانيوال واشنطن(الباطين 

 أجزاء  (ميدستدي)الطب الباطين 
 االستشارات السابقة للتخدير واجلراحة 

 املنهج العلمي يف وصف الصادات

 ل.س  33300 اجملموع
 

ل.س  00061السعر بعد احلسم =  باكت  15  
 



 

 عرض خاص  القلبيةجمموعة 

 اإلسعافات القلبية 

اضطرابات اجلهاز  -هاريسون 
 القليب الوعائي

ختطيط القلب الكهربائي يف 
 رة أيامعش

 األمراض القلبية )كرنت (

 اليسري يف اإليكو القليب

 األمراض القلبية ) ديفيدسون (

 ل.س   13200 اجملموع
 

ل.س  0057السعر بعد احلسم =  كتب  6  
 

 



 

 عرض خاص  الصدريةجمموعة 

 اجلهاز التنفسي -هاريسون 

 املشاكل التنفسية يف الوليد

 حالة مرضية يف األشعة الصدرية 

 االسعافية األشعة

 املرجع العالجي يف الطب الباطين
 وال واشنطن()ماني

ل.س  اجملموع 12500 
 

 

 

 

ل.س  6000السعر بعد احلسم =  كتب  5  
 



 

 عرض خاص  الغددجمموعة 

 الصماملرجع يف اضطرابات الغدد 
 )هاريسون(

االضطرابات االستقالبية و 
 وية عند الوليدالصماوية والكل

 الداء السكري وأمراض الغدد
   الصم )ديفيدسون(

 ل.س   9900 اجملموع

 

 

ل.س  6000السعر بعد احلسم =  كتب 3  
 

 



 

 عرض خاص  العصبيةجمموعة 

 اجلهاز العصيب -هاريسون 

االستذكار السريع يف األمراض 
 )ريكول(العصبية 

 الفحص العصيب امليسر 

األمراض العصبية  -نلسون 
 ية العضليةواإلضطرابات العصب

 االضطرابات العصبية يف الوليد 

ل. س  اجملموع 15400 
 

 

ل.س  0048السعر بعد احلسم =  كتب  5  
 

 



 

 عرض خاص  الكليةجمموعة 

املرجع يف إضطرابات الكلية 
 (هاريسون)والسبيل البويل 

مراض الكلية واجلهازالتناسلي أ
 )ديفيدسون(

األساسيات يف اجلراحة البولية 
 والتناسلية

اجلديد يف عالج العقم عند 
 الرجال

 ل.س  6300 اجملموع

 

 

ل.س  0053السعر بعد احلسم =  كتب  4  
 

 



 

 عرض خاص  اهلضميةجمموعة 

املرجع يف اضطرابات اجلهاز 
 ون(اهلضمي )هاريس

أمراض الكبد والسبيل الصفراوي 
  (كرنت) والبنكرياس

أمراض الكبد والسبيل الصفراوي 
 )ديفيدسون(

 التشخيص اإليكوغرايف السريري

 ل.س  9900 اجملموع
 

 

ل.س  0059السعر بعد احلسم =  كتب  4  
 

 



 

 عرض خاص  األذنيةجمموعة 

 جراحة األذن الوسطى 

أحباث هامة يف األذن واألنف 
 واحلنجرة

مدخل اىل جراحة اجليوب 
 التنظريية 

 املنهج العلمي يف وصف الصادات

املدخل إىل جراحة قاعدة 
 القحف التنظريية 

 ل.س  18900 اجملموع
 

ل.س  00901السعر بعد احلسم =  كتب  5  
 

 



 

 عرض خاص  األشعةجمموعة 

 ة االسعافيةاألشع

اإليكوغرايف يف التوليد وأمراض 
 النساء

 حالة يف األشعة الصدرية

مبادىء وأساسيات التصوير 
 باألمواج فوق الصوتية

 التشخيص اإليكوغرايف السريري

 ل.س  17300 اجملموع
 

ل.س  00921السعر بعد احلسم =  كتب  5  
 



 

 عرض خاص  (1) طب األطفالجمموعة 
 املرجع الشامل يف اللقاحات
 مبادىء وأساسيات التلقيح

 دعم احلياة املتقدم عند األطفال 
 املشاكل التنفسية يف الوليد

 االضطرابات العصبية يف الوليد 
 العناية املشددة الوليدية

 مراجعات سريرية يف طب األطفال
 املرجع يف العناية الوليدية 

 الشامل يف أدوية األطفال
 مبادئ طب األطفال )بلوبرنت(

 (نلسون)اجلهاز املناعي واضطراباته 

 سؤال وجواب يف طب األطفال 

 ل.س  36650 اجملموع
 

ل.س  16000السعر بعد احلسم =  باكت  12  



 عرض خاص  (2) طب األطفالجمموعة 

 املرجع يف العناية الوليدية 

 الشامل يف أدوية األطفال

 سؤال وجواب يف طب األطفال 

 مراجعات سريرية يف طب األطفال

  )نلسون(األمراض العصبية 

 االضطرابات واألذيات اإلسعافية
  )نلسون(

 ةالنمو والتطور واإلضطرابات النفسي
  )نلسون(

  )نلسون( اجلهاز املناعي واضطراباته

 ل.س  27400 اجملموع
 

ل.س  00031السعر بعد احلسم =  كتب  8  
 



 

 عرض خاص  (1)العناية جمموعة 

 دعم احلياة املتقدم عند األطفال 

أسئلة البورد يف التخدير 
 والعناية املركزة

 الشامل يف التهوية األلية

 التهوية املساعدة يف الوليد

 حالة يف األشعة الصدرية 

 مبادىء العناية باملريض اجلراحي

ختطيط القلب الكهربائي يف 
 عشرة أيام

 ل.س  18600 اجملموع
 

ل.س  0980السعر بعد احلسم =  كتب  7  



 

 

 عرض خاص  (2)العناية جمموعة 

 العناية املشددة 

 األشعة اإلسعافية

 اإلسعافات القلبية

 الطب اإلسعايف الباطين 

 العناية املشددة الوليدية

 ل.س  15300 اجملموع
 

ل.س  7500السعر بعد احلسم =  كتب  5  
 

 



 

 عرض خاص  التخديرة جمموع
 املراجعة الشاملة يف التخدير

 أسس علم التخدير
 (ينأجز)الشامل يف علم التخدير 

 التخدير العملي
 مبادىء العناية باملريض اجلراحي

 االستشارات السابقة للتخدير واجلراحة 
 الشامل يف التهوية األلية

 ساعدة يف الوليدالتهوية امل
 أسئلة البورد يف التخدير والعناية املركزة

 الشامل يف أسئلة التخدير 
 التخدير السريري )سيانوبسيز (
 دعم احلياة املتقدم عند األطفال 

 ل.س  48100 اجملموع
 

ل.س  00942السعر بعد احلسم =  باكت  13  
 



 عرض خاص  سائيةالتوليد والنجمموعة 
اؤالت وحاالت سريرية ـــــتس –نوفاك 

 ةــــمع املناقش

الدليل يف فحص االختصاص للتوليد 
 وأمراض النساء وجراحتها 

 اإليكوغرايف يف التوليد وأمراض النساء

سريرية يف التوليد وأمراض  مراجعات
 )بلوبرنت( النساء

 طوة خطوة اإليكو يف طب النساء خ

 مقاربات سريرية يف التوليد وأمراض النساء
 تساؤالت سريرية يف األورام النسائية 

 اجلامع يف التوليد -أسئلة الويليامز 

 والنسائية حالة سريرية يف التوليد 
 املرجع الطيب يف التوليد

 ل.س  31500 اجملموع
 

ل.س  00871=  السعر بعد احلسم كتب  10  



 

 عرض خاص   اجلراحة العامة جمموعة

 دليل واشنطن اجلراحي

 جراحة املري واملعدة والعفج
 غرين فيلد

 (بلي آندلف)أساسيات اجلراحة 

 أسئلة يف اجلراحة العامة 
 (جزء )غرين فيلد 

أسئلة يف مبادىء اجلراحة األساسية 
 (جزء لد )غرين في

 مبادىء العناية باملريض اجلراحي

 االستشارات السابقة للتخدير واجلراحة 

 ل.س  14200 اجملموع
 

ل.س  0026السعر بعد احلسم =  كتب  7  



 

 عرض خاص  اجلراحة البوليةجمموعة 
املرجع يف اجلراحة البولية 

  (ينأجز) -( لنيغ)

الوجيز يف اجلراحة البولية عند 
 األطفال 

ت يف اجلراحة البولية األساسيا
 والتناسلية

اجلديد يف عالج العقم عند 
 الرجال

)سلسلة  اسئلة اجلراحة البولية
 مراجعات قبل االمتحان(

إضطرابات الكلية املرجع يف 
 (هاريسون) والسبيل البويل

 ل.س  23300 اجملموع
 

ل.س  00931السعر بعد احلسم =  كتب  7  
 



 

 عرض خاص  اجلراحة العظميةجمموعة 

 أذيات القدم الرضية

 أورتوبيديا األطفال

 وبيديا ثروأسئلة البورد يف األ

الفحص السريري يف 
 رتوبيديا األو

ل.س   اجملموع 20600 
 

 

 

ل.س  00921السعر بعد احلسم =  كتب  4  
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