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كلمة قائد الُمبادرة

حسين جواد
الجبران

ِبْسم هللا الرحمن الرحيم 
رب العاملين الحمدهللو 

على قاعدة إن املتأمل في مالمح هذه املبادرة يرى جلًيا بأنها تستند
.  اختيار الطريقة املناسبة في دراسة الطب

حيث يخوض طالب الطب خالل رحلته العديد من التحديات 
نجاح في واملعوقات، فدراسة الطب ليست باألمر الهين أو السهل وال
.  حاتكهذه الرحلة يتطلب املجهود الكبير لتحقيق أهدافك وطمو 

خطوات، التي ستكون بإذن هللا ٨يسعدنا أن نقدم لكم مبادرة 
ثلى للدراسة

ُ
، وسيلتك إليجاد الطريقة امل

لمرارة لتسلك هذه الرحلة بحب وإيمان فتجد التعب فيه راحة ول
.فيه حالوة



كلمة قائدة الُمبادرة

زينب ياسين 
الجزيري

ِبْسم هللا الرحمن الرحيم 
بياء رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف األنالحمدهلِل و 

..واملرسلين
.. أما بعد

ياتها من لطاملا كانت البدايات هي األصعب دائًما ملا تحمل بين ط
سفر عن أنجم المعة في سم

ُ
اء مسيرة التيه والضياع، فكان لنا أن ن

ُيهتدى بها إلى أفضل " خطوات٨"الطب تحت عنوان مبادرة 
.  ة العلميةاالستراتيجيات والتطبيقات الطبية في جعبة من املتع
.ق والسدادسائلين املولى لكم ولجميع القائمين على العمل التوفي

((  وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب))



كلمة قائد الُمبادرة

حسن نصر 
دهنيمآل 

ِبْسم هللا الرحمن الرحيم 
رب العاملين، الحمدهللو 

مي يشكل يحيطنا علًما أن الكم الهائل من املحاضرات واملحتوى العل
ا كبيًرا على طلبة الطب لدراسته وهضمه من مخت

ً
لف زواياه ضغط

٨بادرة مما قد يتسبب بالشعور باإلحباط واليأس، لذا نقدم لكم م
طرق خطوات ملساعدتكم على دراسة املحتوى العلمي والدراس ي ب

امج املفيدة تفاعلية ومتنوعة تشمل العديد من االستراتيجيات والبر 
.في شتى التخصصات واملراحل الدراسية

كم وتكون سائلين املولى عز وجل أن يوفقنا وأن تنال املبادرة إحسان
.ذات أثر إيجابي على تقدمكم الدراس ي وتفوقكم بإذن هللا
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Prodromeتقنية الطماطم 

التعريف

تالوقتنظيمعلىتعملاستراتيجيةهي

يسكوفرانشمبتكرهاألنهاالسمبهذاسميت

 يستخدمكانسيريلو
ً
تا
ِّ
ثمرةكلشعلىمؤِق

 كانعندماطماطم
ً
قسيملتالجامعةفيطالبا

نهامالواحدةمدةزمنيةفتراتإلىالعملوقت

احةر فتراتبينهافيماويفصلدقيقة،25

.قصيرة

Pomodoro Focus 
Timer

Timer+ Be Focused – Focus 
Timer

Focus To-Do

التطبيقات



Prodromeتقنية الطماطم 

الطريقة

:كالتالياالستراتيجيةهذهباستخدامينصح

ةتحديد1. .مرحليةمهامإلىتجزيئهاأوتنفيذهااملراداملَهمَّ

تضبط2. ِ
ِّ
ق
َ
.دقيقة25علىيالبومودور ُمؤ

ةإنجاز3. .دقيقة25وهياملحددةاملدةفيمنهاجزءأواملَهمَّ

.دقائق5ملدةاستراحة4.

ملدةاملرةهذهلكنأخرى استراحةتخصيصيتم،Pomodoroبومودوري4بعد5.

.(دقيقة30الى15بينما)أطول 

.حدداملالوقتفياملهامتنفيذصعوبةتجاوز •

.التطبيقوسهولةاإلنتاجيةزيادة•

.يةوالعملالشخصيةالحياةبينتوازن خلق•

جيةوالخار الداخليةاملقاطعاتتأثيرمنالحد•

.املعلوماتوتدفقالتركيزعلى

السلبيات

دبوجو فعاليتهاتظهرال•

الجوالمثلاملشتتات

اإليجابيات



التعريف

تميمخططصنععلىتعملاستراتيجيةهي

كلبشاملعلوماتوترتيبلوضعاستخدامه

ابطوالتر العالقةيظهرومبسطمنظممرئي

.بهتبطةاملر واملواضيعالرئيس ياملوضوعبين

الذهنيللعصفاألمثلاالستراتيجيةهذهتعد

تكون يموضوعوتلخيصاملعلوماتواستذكار

.واألجزاءاألفكارمنالعديدمن

Notability GoodNotes

MindNode

التطبيقات

 Mind Mappingالخارطة الذهنية 



الطريقة

.املنتصففيووضعهالرئيس ياملوضوعاوالفكرةتحديد1.

.يةالرئيسالفكرةتحتتندرجالتياألهميةذاتالفرعيةاملواضيعتحديد2.

.فرعيةفكرةكلتحتاألساسيةواملعلوماتاألفكاراهمإدراج3.

.الفهملسهولةاالمرتطلبانالرموز اوالصور اوالرسوماتبعضإضافة4.

.عقدةاملواألفكاراملواضيعوتبسيطتلخيص•

.الحقالهالرجوعللطالبيمكنمرجع•

.الذهنيالعصفعلىتساعد•

.املعلوماتوتثبيتحفظعلىتعزز •

السلبيات

كتابة بعضنسيان•

.املعلومات املهمة

اإليجابيات

 Mind Mappingالخارطة الذهنية 



التعريف

ميذ في هي استراتيجية تعمل على مساعدة التال 

ة قراءة الكتب الدراسية والنصوص العلمي

رها عالم النفس الت . ربوي دبطريقة فعالة طوِّ

وقد اكتسبت . فرانسيس روبينسون 

لرمز االستراتيجية الشهرة بسبب االسم أو ا

.الذي اختير لها

Notability Productive 

Studyblue

التطبيقات

SQ3R



الطريقة

:مبادئخمسةعلىمبنيةالطريقةهذه1.

 وقًتاتستغرق الالتيالعمليةهذه:Survey/تصفح2.
ً
ائ القار تيهئطويال نفسيًّ

ا ل للمادةوعقليًّ األفكارعلىسبًقاميتعرَّفوتجعلههادفهقراءةإلىقراءتهوتحِوِّ

ن واملوضوعات تأخذالانويجبسيقرأها،التياملادةطبيعةعنعامةفكرةويكِوِّ

.دقائقخمسةمنأكثرالخطوةهذه

نفسكاسألاملقروءة،املادةعنعامةفكرةتكوينبعد:Question/تساءل3.

داألسئلةهذهالكتاب،فيعنهاتبحثأسئلة
ِّ
للقراءةاحافزً القارئ لدىتوِل

ساعد
ُ
قاطوإبرازاملادةتذكرعلىبعدفيماوت .النصيفاملهمةواألفكارالِنِّ

زبشكلاملادةبقراءةالقارئ يبدأ:Read/اقرأ4.
َّ
يعجمعناإلجابةبهدفمرك

.عنهااإلجابةفيويرغبأثارهاالتياألسئلة

علىطرحتهسؤالكلعنتجيبوأنقرأتماتستذكرأنحاول :Recite/سّمع5.

.الثانيةالخطوةفينفسك

ااملادةمراجعة:Review/راجع6. الحقةمراجعةإجراءوكذلكالفور وعلىكليًّ

.للمادةدورية

SQ3R



فيةاملهماألجزاءعلىالتركيزخاللمنالفاعليةوزيادةالوقتتوفير•

.التعليميةالنصوص

تخدامباساملعلوماتمنهائلبقدرواالحتفاظالكتبمنكبيرعددقراءة•

.الجهدمنالقليل

السلبيات

.فعالةبطريقةلتستخدماملمارسةإلىتحتاج•

اإليجابيات

SQ3R



التعريف

فتراتلىعالدراس ياملحتوى اواملعلوماتومراجعةتكرارعلىتعملاستراتيجيةهي

.طويلةزمنيةملدةالذاكرةلتعزيزومتباعدةمختلفةزمنية

التطبيقات

 Spaced Repetitionالتكرار المتباعد

Eidetic Spaced 
Repetition 

Quizlet Spaced repetition 

SmartCards+ 
Spaced Repetition



الطريقة

بهذهنصحياستذكارهايجبالتيواملعلوماتواملصطلحاتاملفرداتمنالعديدلتواجد

:االتيالنحوعلىبتطبيقهااالستراتيجية

هيللتسوتلخيصهاجمعهاثمومناألولىللمرةمعلومةكلباستذكارالبدء1.

.القادمةاملراجعة

استذكارهمتالذيباملحتوى املتعلقةالرئيسيةاملعلوماتجميعاسترجاعمحاولة2.

.األولىاملذاكرةمنساعة٢٤األقلعلىمروربعد

ثمصللملخالنظردون مناملعلوماتاهمتستذكرانحاول القادمةاملراجعةفي3.

.االمرتطلبانللمصدرالرجوع

.متعددةزمنيةفتراتعلىالسابقةالخطوةتكرر 4.

 ينصح:مالحظة5.
ً
املوضوعنبنسياالشعور عندوباألخصاملعلوماتبمراجعةدائما

تعزيزلاملتباعدالتكراروفاعليةلنجاحاملراجعةتكراريجبانهيعنىفهذا

.الذاكرة

 Spaced Repetitionالتكرار المتباعد



.طويلةزمنيةملدةالذاكرةتعزيز•

.البعضببعضهااملعلوماتلربطالقدرةتطويرعلىتساعد•

.الطالبلدىالعلمياملحصول وترفعتطور •

السلبيات

.فعاليتهالتأكيدوالجهدالوقتمنبعضتتطلب•

اإليجابيات

 Spaced Repetitionالتكرار المتباعد



التعريف

ةاملعلوماستخراجعلىتعملاستراتيجيةهي

التييةالتقليداملراجعةعنتختلفحيثوتذكرها،

راءةالقمثلفقطاملعلومةاستقبالعلىتعتمد

تيالاالستراتيجياتأفضلمنتصنف.العادية

تائجولنالطالب،درجاتفيإيجابيةنتائجأبدت

Spacedاستراتيجيةمعدمجهايتمأفضل

Repetition.

التطبيقات

Anki / ios-android-
desktop  

Active recall



الطريقة

معلومةكلعناالسئلةطرح1.

.مساعدهأياستخداموبدون بذاكرتكفقطوشرحهاتذكرهامحاولة2.

.الحفظصعبةللمواضيعFlashcardsعمل3.

.للموضوعاستيعابكتعزز •

.والحفظالفهمبينتدمج•

هاوبقاؤ حفظهابعداملعلومةتذكرسهولة•

.أطول لفترة

السلبيات

.أكثروقتاتستهلك•

.تهاتجرببدايةفيصعوبتها•

عدمعندباإلحباطالشعور •

.مامعلومةشرحمنالتمكن

اإليجابيات

Active recall



التعريف

أحدباالستعانةعلىتعملاستراتيجيةهي

عالهفطريقهوجعلهاللتعلمالخمسالحواس

تعد.دىاملطويلةالذاكرةفياملعلوماتلثبات

يفأساسيةواللمسوالسمعالبصرحاسة

دتعانهاحيثكبيربشكلالتعلممرحلة

وق التذحاسةتعدوباملقابلأساس يمصدر

.التعلممرحلةفيفاعليةاقلوالشم

Osmosis Human Anatomy 
Atlas 

Essential Anatomy 5

التطبيقات

 Five Senses Strategyاستراتيجية الخمس حواس



الطريقة

:اتباعهاناملمكمنطريقةحاسةولكلبالحواسباالستعانةاالستراتيجيةهذهتطبق

نم.برودكاستاوللمحاضراتاالستماعخاللمناستعملهايمكن:السمعحاسة
 .املعلوماتثباتلضمانوذلكللمعلوماتاالستماعتكراراملمكن

ً
املمكنمنايضا

قدذاكرةاملاثناءالصوترفع.الحقاوالستماعهاملعلوماتلشرحشخص يتسجيلاعداد
.ايضايساعد

التيتواملجسماالصور وجودلكثرةاالستذكاراثناءالحواساهماحدى:البصرحاسة
الصور منيدالعداليالنظرللطالبيمكن.التعلممرحلهاثناءبهااالستعانةاملمكنمن
املصاحبةاضاالعر توضحبصور يستعيناوأوضحبشكلعليهاليتعرفكاألنسجةمثال

وصول علىتساعدالتيمفصلهوفيديوهاتشروحاتمشاهدة.دراستهاملرادللمرض
.أطول ملدةاملعلومةثباتعلىيساعدأيضاأوضحبشكلاملعلومات

الطالبعينيستقد.أوضحبصورهالش يعلىلتعرفبهااالستعانةيمكن:اللمسحاسة
عندلهالرجوعلثابتمصدرتكون املعلومات،تثبتلكياالستذكاراثناءاللمسبحاسة
بصورهاوفهمهعليهالتعرف:وملسهااالنسانلجسمباملجسماتكاالستعانةالحاجة
لربطالجسمأجزاءمنجزءلتحسساللمسحاسةاستخدامممكنأيضا.أوضح

.فهمهاوتأكيداملعلومات

عطرشمندعفائدةالبعضيجدقدولكنكبيرهفعاليتهمتعدال:والتذوق الشمحاسة
.املعلوماتلتذكرالحقاوشمهاملذاكرةعندمعين

 Five Senses Strategyاستراتيجية الخمس حواس

:مالحظة

كثربينالجمعاألفضلمن منأ

االستراتيجيةهذهفيحاسة

.النتائجأفضلالىللوصول



غبصياملعلوماترؤيةاولشرحاالستماعخاللمنالفهمتسهيل•

.مختلفة

.واالستذكارللفهممتعددطرق ووضعببعضهااملعلوماتربط•

السلبيات

.طويلوقتتطلبت•

.املجسماتاقتناءفياملاديةالتكلفة•

اإليجابيات

 Five Senses Strategyاستراتيجية الخمس حواس



التعريف

خاللمنالتعلمعلىتعملاستراتيجيةهي

السمععلىيعتمدالسمعيالتعلم.االستماع

مللتعلرئيسيةوسيلهباعتبارهماوالنطق

سماعاالستراتيجيةهذهيتبعمنعلىيجبلذلك

يجدون وربماالفهممنيتمكنواحتىيقالما

تخدمون يسأنهمكما.املكتوبةاملعلوماتفيصعوبة

.املعلوماتلحفظوالتكراراالستماعمهارات

تطبيق التسجيل الصوتي 
. الخاص بالهاتف

Medstudy
Media/ios

Audio Qbank by 
InsideTheBoards

التطبيقات

Auditory Methods التعلم السمعي



الطريقة

.للمعلوماتاملحاضرشرحسماع1.

.سماعهاوإعادةصوتيااملقاالتأواملحاضرةتسجيل2.

اعية تساعد في الفهم اثناء الدراسة الجم•

.من خالل االستماع إلى الشروحات

تعزز طالقة الحديث والنطق اثناء •

.الدراسة

السلبيات

.طويالوقتاتستهلك•

ندعوالفهمالتركيزصعوبة•

دةاملعقللمواضيعاالستماع

.والطويلة

انمكفيالتواجدإلىتحتاج•

.غالباهادئ

اإليجابيات

Auditory Methods التعلم السمعي



التعريف

استخدامعلىتعملاستراتيجيةهي

لوماتاملعلتثبيتتعليميةبطريقةاالستذكار

ىإلمعلوماتتحويلخاللمنتذكرهاولتسهيل

منضلأفبشكلبهااالحتفاظللعقليمكنصيغة

بطبر االستذكارعمليةتتم.األصليةصيغتها

كلمة،أومحادثةأوصورةأوبموقفاملعلومة

.رهاستذكاطبيعةحسبألخرشخصمنيختلف

Med Mnemonics 
/ios

Medical Mnemonics
/android 

التطبيقات

Mnemonics االستذكار 



الطريقة

هلةسكلمةاوعبارةلصنعالقائمةفيعنصراسمكلمناألولىالحروفأخذ1.

يتاميناتالفأحمدحفظ:مثال.اختصارهتمماإلىتشيرالحرففيهاتكون التذكر

.(A,K,E,D)فيتامينإلىيرمزحرفكلحيث(أكيد)كلمةفيالدهون فيالذائبة

.التذكرعمليةتسهل•

.للقوائمالحفظعمليةتسهل•

.الوقتمنالكثيرتختصر•

السلبيات

.يعكس تأثيرلهاستخدامهافياملبالغة•

ملناملعلوماتبينرابطإيجادصعوبة•

.الواسعللخياليقتصر

للكحيثالزمالءبينمشاركتهايصعب•

.الخاصةاختصاراتهشخص

اإليجابيات

Mnemonics االستذكار 



هنا المفروض 

يكون فيه فاصل 

للتطبيقات



الترجمة

الترجمة 



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

.يحتوي عدة قواميس بلغات مختلفة
.يترجم املصطلحات العلمية الطبية

.  يحتوي ترجمة ومرادفات واختصارات
.OFFLINEيمكن وضعه بـ

.   يحتوي ميزة النطق

.سهل وسلس االستخدام 
-108-يترجم من وإلى عدة لغات

.  يحتوي ميزة النطق في اغلب اللغات
.صويريدعم الترجمة باستخدام الكاميرا للت

.يحتوي عدة لهجات للنطق
.OFFLINEيمكن وضعه بـ

.  يةمعجم طبي باللغة العربية واالنجليز 
.  يوفر خاصية النطق

. offlineيمكن وضعه بـ

يحتوي على جميع االمراض واعراضها 
. والعالج

.يحتوي على مصطلحات وتعريفاتها

IOS 
ONLY

Both 
IOS 

& 
Android

Both 
IOS 

& 
Android

Both 
IOS 

& 
Android

e
F

e
r

Disorder & 
diseases 

dictionary

Arabic 
medicine 

dictionary

Google 
translate

Dictionary



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

نقطة وصل بين املمارس الصحي 
.  واملريض

.  قيحتوي على عدة لغات بالنص والنط
يوجد خياري ممارس صحي و مريض 

.  لالستخدام التطبيق بشكل افض
لب الترجمات املتوفرة متنوعه مثل ط

املساعدة، االعراض، معلومات عامة، 
.  معلومات عن االدوية وغيرها

Both 
IOS 

& 
Android

Both 
IOS 

& 
Android

e
F

e
rقاموس طبي يحتوي على مصطلحات

.  وتعريفاتها
مصطلح ١٨٠.٠٠يحتوي  على اكثر من 

صورة من ١٢.٠٠٠نطق و٥٠.٠٠٠و
.  مصادر موثوقة

ة في يغطي جميع املصطلحات املختلف
املجاالت الطبية مثل التشريح 

راض والفيزيولوجيا وطب االسنان واالم
. والتمريض واألدوية و غيرها

قاعدة بيانات ضخمة لالختصارات 
.  ومومعانيها في مختلف املجاالت والعل

يمكنك حفظ االختصارات التي بحث
. عنها

ت عبر يمكنك مشاركتك معاني االختصارا
مواقع التواصل االجتماعي 

.offlineيمكن وضعه بـ

Care to 
translate

Medical 
dictionary 
by Farlex

Acronym 
finder

Both 
IOS 

& 
Android



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Both 
IOS 

& 
Android

e
F

e
r Medical 

dictionary 
by Farlex

Acronym 
finder

Both 
IOS 

& 
Android

.  قاموس عربي طبي
.offlineيمكن وضعه بـ

.بعض الكلمات يوجد لها نطق

ة قاموس املصطلحات والحاالت الطبي
املسماة بأسماء العلماء واألطباء 

. املكتشفين لها
. سهل وسلس االستخدام

.قسم٢٦يحتوي على 
يمكنك وضع نجمة على املصطلحات

.  املختارة

.  قاموس طبي لألدوية والعقاقير
يحتوي على تصنيف الدواء واالعراض
الجانبية والتعارض واالسم التجاري 

.  وغيرها
.  يمكنك حفظ األسماء املختارة

وتي يمكنك البحث بخاصية البحث الص
.  عبر امليكرفون 

يمكنك مشاركة أسماء االدوية عبر 
. التواصل االجتماعي

IOS 
ONLY

القاموس 
الطبي 

Medical 
dictionary



شريحالت

التشريح



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

IOS 
& Android

& 
Windows 

10

Essential 
Anatomy

Teach Me 
Anatomy 

IOS 
& 

Android

يع تطبيق ممتع و يختصر العديد من مواض
.التشريح

مقاالت تشمل صور لوصف األعضاء و •
ها مع األعصاب و األوعية الدموية بتفرعات

.مراضربطها مع تطبيقات إكلينيكية كاأل 
ة سؤال على شكل اختبارات قصير 600•

.مجانية

جهزة تطبيق يجسد جسم االنسان بكافة األ 
بالتفاصيل 

3D اإلصدار الثالث و)وله إصدارات عديدة
الخامس شامل أجهزة الجسم و اإلصدار 

(.الرابع فقط للجهاز الهيكلي
.مجسم منفصل لجسم أنثى و ذكر•
.تفاصيل دقيقة عن األعضاء •
.إمكانية إخفاء أو عزل األعضاء•
ببها فيديوهات قصيرة للحركات التي تس•

.العضالت و العظام

مجاني 
اشتراك ) 

لتفعيل 
تفاصيل و 
أجزاء 

األعضاء 
(بشكل أدق

مجاني 
اشتراك ) 

للحصول 
ة على أسئل

ر أكثكويز
(600من 



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

IOS 
& Android

& 
Windows 

10

Complete 
Anatomy 

Human 
Anatomy 

Atlas 

 شامل و دقيق يوضح
ً
تطبيق جميل جدا

أجهزة جسم اإلنسان 
 3D.بشكل مقارب للواقع

.تفاصيل دقيقة عن األعضاء•
.إمكانية إخفاء أو عزل األعضاء•
ببها فيديوهات قصيرة للحركات التي تس•

.كل عضلة
فيديوهات قصيرة لشرح آلية حدوث •

.بعض األمراض وبعض الطرق العالجية
تفاصيل العظام و أسماء األعصاب و •

.األوعية الدموية و تفرعاتها
توضيح فروقات األعضاء بين الذكر و•

.األنثى بشكل منفصل

مدفوع

مدفوع

يوضح تطبيق شامل و دقيق وثري باملعلومات
ثر بكافة أجهزة الجسم بأك3Dجسم اإلنسان 

.من زاوية مع محاكاة لبيئة املعمل
.تفاصيل دقيقة عن األعضاء •
.إمكانية إخفاء أو عزل األعضاء•
ببها فيديوهات قصيرة للحركات التي تس•

العضالت و 
.العظام•
.سؤال في بنك األسئلة1000أكثر من •
يقارن األجزاء في مجسم اإلنسان مع •

.الصور السينية و صور الجثث
ي يوضح تشريح أجزاء دقيقة و صغيره ف•

.الجسم كأجزاء األذن و العين

IOS 
& Android

& 
Windows 

10



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

IOS 
& Android

& 
Windows 

10

3D 
Anatomy 
Learning 

Anatomy 
3d Atlas 

IOS 
& 

Android

تطبيق بسيط و سهل االستخدام يعرض
بشكل مبسط مع 3Dأجهزة جسم االنسان 

ذكر أسماء األعضاء و العضالت و العظام 
ي كل بدون ذكر أسماء املعالم و التفاصيل ف

.عضو
.إمكانية إخفاء أو عزل األعضاء •
.ال يعرض األوعية الدموية•

مجاني 

تصر تطبيق يعرض جسم االنسان بشكل مخ
.و مفيد

مه ال يعرض مجسم االنسان كامل بل يقس•
.حسب الجهاز 

ات ال يشمل جميع األجهزة و ال جميع مكون•
.األجهزة

كر املجسمات تبين أسماء األعضاء بدون ذ•
.تفاصيل إضافية

و ال يوجد فيديوهات لحركات العضالت ا•
.غيرها

تطبيق بسيط مقسم حسب أجهزة جسم 
م اإلنسان بحيث عند اختيار اسم الجهار يت

.3Dعرض الصور الخاصة به 
في وصف كامل لعضالت جسم اإلنسان بما•

ات ذلك منشأ العضالت، األعصاب، والحرك 
.التي تقوم بها العضالت

.  كويزأسئلة •
يحتوي هذا التطبيق على نطق صوتي•

.ألعضاء ومكونات جسم اإلنسان

IOS 
& 

Android
مجاني 

Visual 
Anatomy 

Lite 

 
ً
مجانا

لبعض )
املجسمات و 
يحتاج دفع 

(لآلخر)



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

IOS 

Sobotta
Anatomy

Gray’s 
Anatomy 

for 
students 

IOS 
& 

Android

شريح تطبيق يعرض صور مشابهه لصور الت
محدد فيها معالم أجزاء Sobottaفي كتاب 
.الجسم

بحيثالكويزإمكانية تشغيل نظام •
يعرض الصورة و يطلب تحديد أحد 

.عناصر الصورة

مجاني 

.يسهل عملية املراجعةطبيق
إلى أقسام حسب أجزاء الكويزاتمرتب •

.الجسم
.بداخل كل قسم مواضيع دقيقة•
مة عن صور ألجزاء الجسم مرقالكويزعبارة•

اسب و املطلوب هو ترتيب األسماء بما يتن
.مع الرقم املناسب لها

يقات بنهاية كل سؤال ربط الصورة مع تطب•
إكلينيكية

مود ) الكويزإمكانية تحديد أسلوب •
و اختيار عدد ( اختبارات و مود مذاكرة

.الكويزاالسئلة و زمن 

IOS 
& 

Android

+ مدفوع )
تجربة 
3مجانية ل

(أيام

USMLE 
Clinical 

Anatomy 
Quiz

مدفوع

.تطبيق مرتب و سهل االستخدام
.حسب أجزاء الجسمالكويزاتمرتب •
تحتوي صور األعضاء و كاردزفالش •

ي أسماء األجزاء و ربطها مع األمراض الت
.قد تصيب العضو



مالحظاتال

المالحظات 



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Notability

IOS 
& 

Android

مجاني 

IOS 
& Android

& Windows

IOS 
& Android

& Windows
& Browser

فر تطبيق سهل لتدوين املالحظات يو 
ة ُمجلدات وفواصل وُيمكنك من كتاب
زامنة، املالحظات مع التسجيل بطريقة ُمت
فيمكنك من العودة لتوقيت كتابة 

الحظة بالتسجيل الصوتي
ُ
ل يحم. امل

شاشة خاصية فتح مالحظتين في نفس ال
بأشكال عدة A4وإضافة صفحات 

والبحث عن( ُمسطرة، مربعات، فارغة)
.يةكلمة بين املالحظات النصية أو الخط

نك من تطبيق سهل لتدوين املالحظات ُيمك
ت إنشاء ُمجلدات داخل ُمجلدات وُمالحظا

ُمسطرة، مربعات، فارغة، )بعدة أشكال 
، وُمنظمات مهام كورنيلجداول، نظام 

حة وجعل الصف( يومية وأسبوعية وشهرية
فقي 

ُ
 ,A7, A6, A5, A4بشكل رأس ي أو أ

A3 صفحات بأحجام ُمختلفة  وغيرها
الكثير، ويوفر 

مسحو الشاشة،نفسفيمالحظتينوفتح
نعوالبحثالنص،معأوفقطالهاياليتر

ةالخطيأوالنصيةاملالحظاتبينكلمة

جلدات تطبيق لتدوين املالحظات ُيوفر م
.  وداخلها املالحظات وال توجد فواصل
يحمل إمكانية مشاركة ُمجلداتك مع 

لك في ُزمالئك وتنبيهك عندما يكتب زمي
ين ويمكنك من البحث عن كلمة ب. ُمجلده

افة ال يمكن إض. املالحظات النصية فقط
صفحات داخل املالحظات، ولكن يوفر
. ظةمساحة ال متناهية بجانب ملف املالح

GoodNotes5

OneNote

٢٩.٩٧
ريال 

سعودي

٣٣.٧٢
ريال 

سعودي



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

PDF expert

IOS 
& 

Android

مجاني 

IOS 
& Android

& Windows

مجاني 
ونسخة )

أجهزة املاك 
بمبلغ 
ريال ٢٩٩.٩٩

(سعودي

ن تطبيق لتدوين املالحظات ُيمكنك م
ل تظليل النصوص، تعبئة النماذج بك

ظات سهولة، كتابة املالحظات، إضافة مالح
ل خطية، حفظ اإلشارات املرجعية، تسجي

الصوت والتقاط الصور ودمجها على 
 التطبيق يعمل بشكل

ً
جيد مع امللف، أيضا

 امللف
ً
ات امللفات كبيرة الحجم، وأيضا

ح لك املحمية بكلمة مرور فالتطبيق يتي
. كتابة التعليقات، وتظليل النصوص
، التطبيق يفتح جميع أنواع امللفات

ً
تقريبا

ور وورك، واألوفيس، والصاآليمثل ملفات 
.وغيرها

ي تطبيق لتدوين املالحظات والتعاون ف
يدعم املزامنة بين األجهزة. املشروعات

املختلفة، بحيث يستكمل أو يتابع
عبر املستخدم ما بدأه من خالل الكمبيوتر

حظات يمكنك تصنيف املال . هاتفه والعكس
، ملالحظات شخصية ومالحظات للدراسة

وإنشاء صفحات، ومالحظات داخل 
مالحظات أخرى، وجداول، ومشاركة 

ن ال ُيمكنك م. ُزمالئك رابط مالحظاتك
.ًياالكتابة خطًيا بقلم رقمي، فقط نص

Notion



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Anki

مجاني 

IOS 
& Android

& Windows
& Browser

أما )مجاني 
ألجهزة آبل 

٨٩.٩٩فمبلغ 
(ريال سعودي

ية تطبيق بطاقات تعليمية يحمل خاص
زامنة بين األجهزة، ويرتكز على ه

ُ
دف امل

م في يوفر خاصية التحك. املراجعة والتكرار
نسيق مظهر البطاقة وتغيير التصميم والت

وكذلك تغيير مسار مراجعة الكلمات، 
افة ويدعم تعدد املستخدمين، ويمكنك إض

وت ص–صورة : وسائط متعددة لكل بطاقة
لية ويحمل ميزة وضع كلمات دال. تسجيل–

عند إضافة املصطلحات الجديدة مما 
تحميل ُيسهل عملية التنظيم، وُيمكنك من
.بطاقات جاهزة لالمتحانات الطبية

نشاء تطبيق بطاقات تعليمية يمكنك من إ
مجموعة من البطاقات وتصنيفها، مع 

ر كالصوت والصو : إضافة وسائل متعددة
ر والفيديوهات والرسوم البيانية، ويوف

دة خاصية البحث عن بطاقات أو صفوف ما
مالئك معينة وإضافتها لبطاقاتك ومشاركة زُ 

.مجموعة البطاقات

Quizlet
IOS 

& Android
& Browser



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Memorang

مجاني 
اشتراك )

(  ريال١٨.٧٢
سعودي 
ة شهرًيا ملد

سنة ملئات 
البطاقات

ر تتوف)مجاني 
بطاقات 
جاهزة 

لإلختبارات
الطبية 

١١٣بإشتراك
ريال سعودي 

٣٧٥شهرًيا و 
(سنوًيا

ن إنشاء تطبيق بطاقات تعليمية ُيمكنك م
مجموعة من البطاقات وتصنيفها، مع 

إضافة صور، ويوفر خاصية البحث عن 
ة بطاقات وإضافتها لبطاقاتك ومشارك

.ُزمالئك مجموعة البطاقات

ة تطبيق بطاقات تعليمية يوفر خاصي
من توقيت البطاقات التعليمية ويمكنك

اقة إضافة نصوص، صور، أو تسجيل للبط
ويمكنك مشاركة البطاقات مع ُزمالئك
ي ويحمل مكتبة واسعة من البطاقات الت

ص االمتحانات الطبية مثل 
ُ
USMLEتخ

ية وينظم البطاقات بخاصية استراتيج
اإلعادة والتكرار فيقيم مدى معرفتك 
بيت لإلجابة وتكرار اإلجابات الخاطئة لتث

.املعلومة

BrainScape

IOS 
& Android
& Browser

IOS 
& Android
& Browser



مصادرال

المصادر 



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Memorang

مجاني

يتطلب 
اشتراك

املتخصصAMBOSSملوقعتابعةتطبيقات
.الطبيةلالختباراتبالتحضير

طبيموضوع15,000منأكثرعلىتحتوي •
ميهتعليبطاقاتفيبالتفاصيلمشروح
ور بالصوغنيهالتصفحسهلةتفاعليه

.والجداول 
مناملستخدمويمكنمرن االسئلةبنك•

حسباواملوضوعحسباألسئلةاختيار
الخرى االفالترمنالعديدوتطبيقالصعوبة

.
وجودبسبباالسئلةبنوكافضلمنيعتبر•

Attending)خيارمثلمفيدةخيارات tip)
ذكيهتلميحاتبإعطاءيقومخياروهو

يقةبالطر التفكيرعلىاملستخدمتساعد
الىل للوصو نفسهعلىواالعتمادالصحيحة

.اإلجابة

BrainScape
IOS 

&
Android

IOS 
&

Android

علىيحتوي التصفحسهلموثوق مصدر
يعاملواضمنكبيرلعددالشروحاتمنالعديد
.والجراحيةالطبية

بشكلاتحديثهيتمالتطبيقفياملعلومات•
.دوري

الشروحاتمنالكثيرعلىيحتوي •
اول تتنالتيالفيديوومقاطعوالرسومات

البالطيحتاجهاالتياملواضيعمنالعديد
IVمثل lines, tubes, catheters, physical

examinations and others
متقو لألخبارخانةعلىالبرنامجيحتوي •

.بيالطالوسطفياملواضيعأحدثبتغطية



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Geeky 
medics

مجاني

مجاني، شراء 
داخل 
التطبيق

للتحضيرمتخصصالجودةعاليتطبيق
OSCE.الـالختبارات

توالشروحااالدلةمنالكثيرعلىيحتوي •
توالفحوصاالسريريةاملهاراتملختلف
.بخطوةخطوه

خدمللمستيسمعالذياالختباروضعيوفر•
علمهاتالتيالسريريةاملهاراتمنبالتحقق

لحسابوالعدادchecklistsالـطريقعن
.الوقت

طلبةللوشاملممتازمصدرالتطبيقيعتبر•
.اإلكلينيكيةالسنواتفي

Medscape

IOS 
&

Android

IOS 
&

Android

الطبيةاملعلوماتمصادرواشملأكبرأحد
املواضيعمنالعديدعلىيحتوي املوثوقة
يرجعالتياألدويةووصفاتاملرجعيةواملقاالت

منيروالكثالطبوطلبةاالطباءالكثيراليها
.الصحياملجالفيالعاملين

غطيتوالتنظيمالجودةعاليةضخمةمكتبة•
واملواضيعالتخصصاتمنكبيرعدد

.واألدوية
ومكملودواءطبيهوصفه8500منأكثر•

.غذائي
للمساعدةمرجعيمقال6200منأكثر•

.القراراتاتخاذفيوالدعم
يكيةاالكليناالدواتمنعددالتطبيقيوفر•

.والحاسباتاملفيدة



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

Instant 
anatomy

مجاني

مجاني، شراء 
داخل 
التطبيق

مجموعة تطبيقات سهله وبسيطة تختص
وفير بشرح مواضيع مادة التشريح عن طريق ت
 .هممقاطع فيديو مسجله ونصوص سهلة الف

سؤال اختيار من 1800تحتوي على أكثر من •
 .متعدد

هلة شرح التطبيقات بسيط جدا ولغته س•
لبة الفهم بالتالي يعتبر خيار ممتاز للط

.املستجدين

lab Tests

IOS 
&

Android

IOS 
&

Android

تطبيق ممتع ومفيد جدا قائم على محاكاة
ة العمليات والتكتيكات الجراحية بطريق
علم تفاعليه بسيطة تساعد الطالب على الت

 .خطوه بخطوه
طي رسومات افتراضيه ثالثية االبعاد تع•

العالم املستخدم تجربة مشابهة للجراحة في
.الواقعي

عملية مجانية 150يوفر التطبيق أكثر من •
للتعلم والعديد ايضا من العمليات 

.املدفوعة

مصدر محمول للفحوصات املختبرية 
والتحاليل ممتاز جدا لطلبة السنوات 

 .االكلينيكية
ى تصميم التطبيق منظم جدا يساعد عل•

.الوصول السريع للمعلومة
عن يوفر التطبيق الكثير من املعلومات•

ميتها التحاليل املختبرية باإلضافة الى اه
لها بشكل االكلينيكية واملستويات الطبيعية

.منظم سهل الفهم
دام واجهة التطبيق تعتبر سهلة االستخ•

.والتصفح

IOS 
&

Android

Touch 
surgery

مدفوع



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

3M 
Littmann
Learning 
Institute

مجاني، شراء 
داخل 
التطبيق

بيعية مكتبة ثرية بالتسجيالت الصوتية الط
ناء اجراء واملرضية التي يمكن االستماع اليها اث

.الفحوصات السريرية
اريوهات يحتوي على تشكيلة كبيرة من السين•

.يالطبية واصوات القلب والجهاز التنفس 
يوفر التطبيق رسومات متحركة وصور •

.لومةواسئلة اختيار من متعدد لتثبيت املع
البرنامج السيناريوهات والتواريخ املرضية في•

.مبنية على مرض ى حقيقيين

Osmosis

IOS 
&

Android

IOS 
&

Android

مجاني، 
املحتوى 
داخل 

التطبيق 
مجاني ملن 
يملك سماعة

ليتمان

مصدر ضخم ثري بمقاطع الفيديو 
ن والشروحات القصيرة التي تغطي العديد م

.التخصصات الطبية والجراحية 
اختصار املعلومة واالقتصار على اهم •

 .النقاط فقط
مقاطع الفيديو مدعمة برسومات وجداول •

.سهلة الحفظ
يق نمط بنك األسئلة الذي يوفره التطب•

.مشابه الختبارات الرخصة االمريكية

لف مكتبة ضخمة للمحتوى الصوتي في مخت
الب املجاالت، غنيه جدا باملحتوى املفيد لط

.يالطب واالطباء والعاملين في املجال الصح
.تنوع كبير في املحتوى واملواضيع•
.سهولة االستخدام•
.املحتوى مجاني بشكل كامل•
يمكن تشغيل الحلقات في الخلفية •

.واستخدام برامج اخرى في نفس الوقت

IOS
only 

مجاني  Apple 
Podcast



نتا اإل

زيادة 
اإلنتاجية 



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

مدفوع 
ريال٧.٢٩

IOS 
&  Android
& Chrome

Mac
& Windows

& IOS 
&  Android
& Chrome

فترة 
تجريبية 
مجانية

م يساعدك التطبيق على التركيز في املها
:والواجبات عن طريق

حجب املواقع والتطبيقات باإلضافة إلى•   
.األلعاب التي تشغلك عن مهامك

.اجةيمكنك حجب اإلنترنت بالكامل وقت الح•   
وداء يمكنك إضافة قوائم س: القائمة السوداء•   

.. (مذاكرة، بحث، )على حسب احتياجك 
جدولة للجلسات القادمة في أيام و أوقات •   

.معينة 
   •Locked mode  يمنعك من إغالق الجلسة

(إذا كان التزامك ضعيف)حتى تنتهي 

ع الوقت إذ احتجت للتركيز و االبتعاد عن تضيي
تصبح ازرع نبتة واغلق جهازك، النبتة ستنمو و 

شجرة، لكن إذا خرجت من التطبيق ستموت
.النبتة

يزيد التحفيز عن طريق جوائز و أنواع •   
نباتات جديدة، يمكنك مشاركة غابتك مع

أصدقائك والتنافس معهم
يعرض لك إحصائيات عن الوقت الذي •   

ًيا قضيته في زرع األشجار أسبوعًيا، شهر 
.وسنوًيا

يمكنك زرع أشجار حقيقية عن طريق •   
استخدام املال االفتراض ي في التطبيق

Freedom

Forest



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

,  مجاني
مدفوع

Mac
& Windows

& IOS 
&  Android

مجاني

ية يساعدك على انجاز املهمات عن طريق تقن
يم املثبتة علمًيا من خالل تقسالبومودورو

م فترات وقتك إلى فترات تركيز متقطعة وبينه
.راحة

.يمكنك تعديل الفترات ملا يناسبك•   
.ينبهك قبل انتهاء املؤقت•   
ناء عادات استذكار قوية عن طريق تكرار•   

“كل يوم سبت” مواعيد املذاكرة مثل 
.كرةارسال تنبيهات لتذكيرك بوقت املذا•   
احصائيات مفصلة عن الوقت الذي •   

.استغرقته في املذاكرة 

Mac
& IOS 

Be 
Focused

Focus 
To-Do

مجاني

Todoist

Mac
& Windows

& IOS 
&  Android
& Chrome

& Apple 
Watch

:يساعدك التطبيق على
تسجيل أي مهام تخطر بذهنك•   
تذكرك بمواعيد التسليم عن طريق •   

التنبيهات
يهات يسهل بناء عادات قوية عن طريق التنب•   

“كل يوم ثالثاء”واملواعيد املتكررة 
ترتيب أولويات املهام•   
ليف يسهل في انجاز املشاريع عن طريق تك•   

املهام إلى اآلخرين



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

مجاني

Mac
& Windows

& IOS 
&  Android

,  مدفوع
ريال17.99

واملهامإدارةوالذهنيةالخرائطبينيجمع
:الفوريةاملحادثات

الخرائطعلىامللفاتوالصور إضافة•
وحظاتواملال التعليقاتإلىباإلضافةالذهنية،
.القوائم

يطللتخطتفعيلهاواآلخرينمعاملشاركة•
.للمشاريع

ضهاتفويثممهام،إلىالخرائطفروعتحويل•
.الفريقأعضاءإلى

لالستخدامجاهزةالقوالبمنمجموعة•
للمهامتسليمومواعيدمذكراتإضافة•
ريقطعناملهامانجازوالفريقتقدممراقبة•

املعلوماتلوحة

وكاملحاضراتالدراس يبجدولكيحتفظ•
الدخول منلتتمكنواالختباراتالواجبات

.جهازأيمنعليه
وجودحينوينبهكلالختباراتمواعيدتحديد•

.الجداول فيتعارضأي
.ةواألسبوعياليوميةالتناوبجداول يدعم•
ظهراملهامقائمة•

ُ
.َمهمةلك فيالتقدمكميةت

ظهرمعلوماتلوحة•
ُ
لةمكتمالغيراملهامت

.دةواحنظرةفياليوماختباراتوومحاضرات
ةمراجععلىلتساعدكللمراجعةمهامصنع•

.االمتحانقبلاملهمةاملعلومات

Mac
& Windows

& IOS 
&  Android
& Web App

Ayoa

My Study 
Life



اسم 
قالتطبي

متوفرالسعر
على

الوصف

,  مجاني
مدفوع

Mac
& Windows

& IOS 
&  Android

:  يدعم جميع أنواع الجداول الدراسية•    
..تناوب، بلوكات،

يخزن معلومات املادة باإلضافة إلى •    
معلومات املحاضر كاالسم و االيميل 

.والساعات املكتبية
قسم مخصص للواجبات واملهام ويمكن•    

وعد ترتيبها على حسب األولويات أو املادة أو م
…التسليم،

يمكن مشاركة املحاضرات مع تطبيقات•    
.التقويم األخرى أو مشاركتها مع اآلخرين

يق تابع درجاتك لكل واجب واختبار عن طر •    
.حاسبة املعدل املوجودة في التطبيق

iStudiez



ر وفي نهاية هذا العمل الرائع، نشك
زة في هللا أن تكللت هذه الجهود املمي

.خطوات8إصدار كتيب 

وهذا الذي تراه أمامك، جهد جهيد من
ا فريق سهر على صناعة وتدقيق هذ
.اءاملحتوى، فشكرا لهم بحجم السم

ختاما، إن أصبنا فمن عند هللا وإن
لي أخطأنا فمن أنفسنا، راجين من الع
القدير أن يديم توفيقاته علينا

.وعليكم



:تم التصميم بواسطة
هبه الخميس ، شيماء البوعيسى 

دأحممسعده


