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عدد محاضرات المساق



حاولوا تسمعوا المادة نفسها من اكتر من مكان 

يعني أي فيديو بحكولكم عنه مفيد احضروه

حتى لو طويل النه لما تسمعوه من اكتر من حدا

وباكتر من اسلوب رح تصيروا تجمعوا وتقدروا

 تتخيلوا أحسن

أنا سمعت لدكتور ناجي للفسيو باألول اتوقع

فيديو المقدمة ولما رجعت لالناتومي لقيت حالي

فاهمة اكتر وحضرت فيديو الدكتور وكمان

لدكتور نجيب قد ما بقدر وضليت ادور على

 فيديوهات بتشرح  على اليوتيوب

المادة مش صعبة كتير وال معقدة كتير بس

بدكم تبذلوا عليها جهد وتجمعوا من أكتر مصدر

 عليكم
ً
ألنها جديدة كليا

 

الجزء االول لدكتور محمد.                                                                  

الجزء مفصل كتير وشوي صعب تتخيلوه من أول مرة، فعادي لو حسيتوا

إنه مش مفهوم باألول لما تدرسوا الفسيو معه رح يصير أسهل وأوضح

  

 الجزء التاني لدكتورة مها

ف رح تعطيكم بشكل أساسي عن البرين والدكتورة أسلوبها حلو ومفهوم

  وما بتضيف كتير على ساليداتها و أسئلتها سهلة

بس كمان مادتها بدها جهد و وقت ألنه تفاصيلها كتيرة

تبعوا مع الدكاترة خصوصا د.مها النه المادة تراكمية

وتبعوا على الشيت مع الفيديو او الريكورد بسهل عليكم الكلمات الصعبة أو

الي مش مفهومة

 ما في محاضرات هستو منفصلة و حتكون ضمن االناتومي

االمبريو مع دكتورة مها بنفس الطريقة



   صحيح مدة المحاضرة ممكن تكون طويلة ولكنها مفيدة سواء للفهم أو

لالمتحان

 بتقدروا تعتمدوا على الشيتات لحال إذا ما حبيتوا الفيديوهات أو استصعبتوها

المادة كتير حلوة إذا فهمتوها قبل ورجعتوا بعدين للفيديوهات والشيتات

  اعتمدت فيها على دكتور ناجي ألنه شرحه مرتب كتير

الالب تبعها سهل كمان وبيجي من الهانداوت الي بعتتهم الدكتورة

 



المحاضرات سهلةالباثو الدكاترة مختلفين عن ٠١٨ 

الساليدات كافية

الشيتات لزيادة الفهم

األسئلة سهلة  



الدكتور مختلف عن ٠١٨ لكن يقال عنه رائع و ما

بضيف على ساليداته كتير
المادة سهلة و عالماتها مضمونة - على

غير عادة البيوكيم:).  



Big thanks to 
Obada Froukh , Ameen Alsaras & Noor Adnan 

مصدر الدراسة الساليدات و اذا د. رضوان كتب االسئلة فبكرر

سنوات كتير 

في فيديوهات عاملها زميلنا أمين من ٠١٨ لشرح المادة

 

Extra resources:
BRS behavioral science 
Psychology by robert baron



CNS Syllabus

 CNS Schedule

Topics Table 

 

 

https://doctor2019.jumedicine.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/02/CNS-2022-topics-table.pdf

https://doctor2019.jumedicine.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/02/CNS_syllabus_and_ILOS_2022.pdf

https://doctor2019.jumedicine.com/wp-content/uploads/sites/10/2022/02/table1.pdf



تلّمح فجر األجر يهن عليَك ظالم التكليف


