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 الكتب 

 USMLE SMLE نوع املصدر  سبب إختيار هذا املصدر  صورة  املصدر 

Step Up To Medicine 

 

كتاب سهل ومبسط ، مفيد جداً لطلبة السنوات اإلكلينيكة يغطي معظم أمراض الباطنة و يعطي 

 نبذه عن املرض وأعراضه،طرق تشخيصه وعالجه 

 

 مراجعة 

  

DAVIDSON'S 

PRINCIPLES AND 

PRACTICE OF 

MEDICINE 

 

 

 

 

من أشهر كتب الطب الباطني، يعطي شرحاً تفصيلياً عن مبادئ وأساسيات املرض وأعراضه ، 

تشخيصه وطرق عالجه كما يوفر صور وخرائط مفاهيم وجداول توضيحية رائعة ، ينصح به  

 .للقراءة األوىل عن املرض

 

 

 شرح 
  

KUMAR & CLARK'S 

CLINICAL MEDICINE 

 

 شرح  يعطي شرح وتفاصيل عن األمراض وأساسياتها  ملعظم أمراض الطب الباطنيومفّصل مرجع كبري 

  

TALLEY & 

O'CONNOR'S 

CLINICAL 

EXAMINATION a 

systematic guide for 

physical diagnosis 

  

  History & physicalكتاب غني عن التعريف ، ممتاز جداً لشرح أساسيات أخذ ال- 

examination for each system   يوفر شرح مفّصل وجداول توضيحية للقراءة املرة األوىل ،

كما يوفر فصل خاص ملخص بعد كل قسم ملذاكرة األوسيك منها. ) من أفضل الكتب وينصح به  

 ( ملذاكرة ومراجعة االوسيك

 ة عمراج/ شرح

  



OXFORD HANDBOOK 

CLINICAL OF 

MEDICINE 

 

 

كتاب جداً جيد يمكن أخذه يف املستشفى والجوالت، ملراجعة أهم أعراض وعالمات األمراض  

 الكتاب منظم ومقّسم حسب ال History & examinationالباطنية ملساعدتك يف أخذ ال

System ويوّفر معلومات قيمة ومفيدة للclinical practice وطلبة السنوات اإلكلينيكية. 

 مراجعة 

  

PRE TEST MEDICINE 

 

  Clinicalكتاب خفيف ومفيد يمكن أخذه يف املستشفى خالل الجوالت، يستعرض عدداً من ال

presentation and their differential diagnosis كما يوضح طريقة أخذ الHistory &  

examination + investigations لكل تشخيص. 

 

 مراجعة 

  

CHURCHILL'S 

POCKETBOOK OF 

DIFFERENTIAL 

DIAGNOSIS 

 

 .كتاب مفيد للمراجعة والتقييم الذايت يحتوي عىل بنك من األسئلة مع أجوبة وشرح مفصل لها 

 

مراجعة/أسئلة  

 ة بوأجو
  



 

 املواقع 
 *قم بالضغط عىل الصور لفتح املوقع 

 USMLE SMLE نوع املصدر  سبب إختيار هذا املصدر  رابط  املصدر 

UpToDate 

 

 

كما    clinical based medicineمصدر معتمد وممتاز يقدم أحدث املقاالت العلمية واملعلومات عن االمراض بناء عىل

مالحظة: املوقع يتطلب االشرتاك لتكملة قراءة املقاالت الطبية، بعض   ) . Guidelines for clinical practiceيوفر

  )الجامعات توفر اشرتاك لطالبها

 

 شرح 

  

Amboss 

 

، حيث أنه يوفر مراجعة سريعة للمرض وأسبابه، أعراضه ، طرق  SMLEموقع جيد جداً للمراجعة ومذاكرة ال

 ) .جه باإلضافة اىل بعض الصور والجداول والرسوم التوضيحية ، كما يحتوي املوقع عىل بنك أسئلةتشخيصه وعال

وستتمكن من الحصول عىل  Ambossمالحظة: املوقع يتطلب اشرتاك ولكن يمكنك كتابة اسم املرض يف قوقل وإضافة 

 )معلومات كافية

 مراجعة / شرح

  أسئلة وأجوبة
  

Lecturio 

 

كل ما يخص املواضيع الطيبة من الواد العلوم األساسية و مواضيع السنوات اإلكلينيكية, و يرتاوح بني شرح يف  

 فيديوهات قصرية و اسئلة للمراجعة

 مراجعة / شرح

 أسئلة وأجوبة 
  

Osmosis 

 

و الفحص و العالج املناسب للحالةو    ,Pathophysiologyشرح اغلب امراض الطبية الشائعة و ما يخصها من

 و التشريح. الفيدوهات مدتها معقولة  باإلضافة اىل علم األعضاء,
 مراجعة / شرح

  

 

 

https://www.uptodate.com/home
https://www.amboss.com/us/account/login
https://www.lecturio.com/
https://www.osmosis.org/library/clinical_reasoning


 قنوات اليوتيوب 
 القناة *قم بالضغط عىل الصور لفتح 

 USMLE SMLE نوع املصدر  سبب إختيار هذا املصدر  رابط  املصدر 

Oxford Medical Videos 

 

  (OSCE)شرح ما يخص املواضيع اإلكلينيكية
 شرح

 
  

Dirty Medicine 

 

 

 شرح ما يخص املواضيع اإلكلينيكية

تنقسم بني  

فيديوهات  

شرح و  

فيديوهات  

اسئلة و 

أجوبة مع 

الشرح و  

 التحليل

  

geeky medics 

 

مفيد جدا يف شرح خطوات اخذ التاريخ املريض وعمل  

 الفحوصات اإلكلينيكية
 اجعة مر/شرح

  

 

https://www.youtube.com/user/OxfordMedicalVideos
https://www.youtube.com/c/DirtyMedicine/videos
https://www.youtube.com/user/geekymedics123

