
ــد. عم     ــــ  ار ياسين منصورـ

 شوءالن   في تاريخ   ة  ــــفرضي   

 

 

اءُ   قت  ُخل    آدم  لع  ض    من    حو 
 جاز  العلمي   رائعُة اإليحاء  الفلسفي   والم  

 

رًا  نَ  ها. الحقت  روض    الهوى، شوٌق محمومٌ رماني على عتبات    بأبجديات    صغيرًا يتلعثم     فراشات  ض 

، وكثيرًا  ها. تطاولت  د  وور  عبيرَ   مت  ها. تنسَّعريش   سيقانَ   ها. تسلقت  ، بعثرت  هورَ الز   جمعت    ها.نان ج  

  استشعرت  حر.  الس    الجمال وجمالَ  سحرَ   ها. عرفت  سن ح    سراب    على  ،أقبضَ   ،أللمسَ   ما تقاصرت  

 نفلت  الم   غبة  الرَّ  شغلني شعاع  أنحائي بأنحائها. ت  ثب   ت، التي ة  القويَّ لكن   ،ة  افَّ الشَّ  الخيوط    تلكَ بباكرًا  

 .تيخاصَّ وعي  إلى الّلَّ ها ت خاصَّ وعي  الّلَّ  منَ   ها،إدراك    إدراكي إلى سحيق    سحيق   من  

 ؟ مرصود   قدر   أم    ة  قدري    ملهاة  

. لقلقي ما يشفع   أجد  ، لم  المهملة   ، في الكتب  العتيقة    وحات  ، في اللَّ العمر    كثيرًا في مستودع    شت  فتَّ 

  ت  نَ تغثني. أمعَ  شموسَها وأقماَرها، فلم    . استجديت  ماء  السَّ  نحوَ   ،بصيرتي  بت  صوَّ   بصري،  شحذت  

ه نَّ   عليَّ  ى رق ت  حتَّ   االستجداء  في   فأمعنت    د   في الصَّ   فَها وباَءها.  مسامعي أل  على  وألقت   ،أجمل 

 ، في تلكَ . هنالكَ الشيءَ   . كنتَ سحيق   في ظّلم    المياه  منَ   جبالٌ  كَ تغمر    ،وحوَلها  خالط  ت    يَّاً منس  نتَ ك  

الّلَّ   األساس    القواعد   بدأت    ،لماتالظ    تحتَ   ،لمات  الظ    تحتَ   ،لمات  الظ   تشك لت  لهذا   المادة    شيء. 

لَ   ك؛األولى في بنيان   وأعظم   الخلق   ة  رَّ د  ، ظهرت  ومنه . Amino Acidاألميني الـ   الحمض    تشكَّ

 (.DNAالدنا أو الـ )ظهَر ه؛  نفائس  

األولى في   Nucleus  واة  النَّ   فكانت    ،وتشرنقَ   عنه  ه فانعزلَ محيط    عن   هوتمايز    هت بقوَّ ا نَالدَ   استشعرَ 

تعاظمت  الخلق  تاريخ   فسخَّ   ة  قوَّ   .  الفضاء    به    أحاطت    وأتباعاً   حاشيةً   له   رَ الدنا،  ، له   األقرب    في 

  عملية  خلق  طويلةٌ هيَ   .األولى في تكوينك  ة  الخليَّ  وهكذا كانت    .األولى  Plasma البّلسما  فكانت  

  خلق َك أي ها اإلنسان!ومبدعةٌ 

ثمَّ .انتظرت    ..الهمس    انقطعَ   ..الكّلم    سكتَ   ثمَّ   وق  الشَّ   ظمأ    نياستبدَّ  .االنتظار    .. طالَ انتظرت    . 

.  ها عندي من  أعرف    لم    عادةٌ   وهيَ   ،واستجديت    استجديت    اآلتي.  إلى علم    مخزون   عبثاً. لكن    .قبل 

ه معرفتَ لبشري    ص  رخَّ ي  لم   كوين  التَّ  أسرار   من   سر   هوَ  أم   وح؟على البَّ  ندمٌ   هوَ   ؟ أم  نضبَ   حمة  الرَّ 

 كوين.التَّ  سر     وراءَ   هثة  الّلَّ   وح  الر    وجع    ه لكنَّ   ،ك  استدرجت   قد    كنت   إن    نجمتيعد؟ عذرًا  بَ 

مهموس  ال غيث  هطل   وصل   ، وال 

ها  وإعجاز   خلق   حكاية   واإلنسان   ة  الخليَّ بينَ . اإلنسان   هوَ  القول   وآخر   ،ةً خليَّ  كانَ   الكّلم    ل  أوَّ  عمر 

 ما بينَ   واألخرى أنثى.  اً ذكر  واحدةً   ..اثنتين  صارت    واحدة   ة  خليَّ  من    تبدأ الحكاية    من.  الزَّ   بعمر  

نماي  كر  الذَّ  ندعوه  التَّ   منَ   زوجاً   ز  واألنثى  بهيجاً  وج   ؛  الجنسيَّ   بغيَّ الص     كوين   كر،للذَّ   XYهَو الزَّ

 ؟يكون  السَّبيل  إلى مثل  هكذا اختّلف  فكيفَ  األصَل واحدٌ، لألنثى. لكنَّ   XXوالـ  



 الجنسي    بغي   الص    طليعة  .  المستقبل  إنسان    ها مفردات  في نوات   استبطنت    للبشر    األولى األم    ة  الخليَّ

بدَّ ضاعفت  XXالـ    كانَ أن     ال  األم    ة  الخليَّ  .  المورثيَّ مخزونَ  األولى  انشطرت  ها  ثم    اً نصفيَّ  ، 

كاثَر    جنسيَّ الّلَّ  كاثرَ التَّ   اليوم   علماء   سماه  أساوي. هذا ما بينهما بالتَّ   ازعتا المحتوىوإلى اثنتين ت )التَّ

كاثَر المتساوي(  .Mitosisالـ   الخيطيَّ، التَّ

 وجود   فما المعنى من   .كل  الشَّ  رَ تظه   ر  يبر    لم   المحتوى . تطابق  األم    ة  للخليَّ مطابقاتٌ   الخّليا البنات  

 .وعبقريَّة  الخالق  الخلق   بديعة    نت  م  هنا ك وإذًا.    االختّلف   منَ  ال بدَّاً؟  متطابقين شكليَّ  بشر   ناظرة  وم  

   الخطيئة   أبناءُ 

  ، لإلنسان  األم    للخليَّة   جنسي    الّلَّ االنقسام   إلى   (XX)  الجنسي     بغي   الص     طليعة    ت  تضاعفحيَن 

)XXXX(    الـ   الهجرة   طور  في  و  ،هناو  متطابقتين.تين  بينهما في خليَّ  تمهيدًا للفصلAnaphase  

.ومت  سالتي و  حدثت  الخطيئة  الكبرى  لألبد  تاريَخ هذا اإلنسان 

 (XX) وج  الزَّ  ة  خاصَّ  X)ين )بغي   الص    منَ  واحد   من   قطعةً  ضلعاً  اقتطعَ ٌر غاد  ( XX) زوٌج صبغي  ف

 بغي  الص    وج  الزَّ  أصبحَ و ،(Y) بغيَّ الص    أصبحَ  أضّلعه من   ضلعاً  الذي فقدَ   X  بغي  . الص   الضَّحيَّة

وجَ ال  الضَّحيَّة     بقيَ ،  . بالمقابل  البنات    إحدى الخليتين   نواة    داخلَ   XY بغي  الص     وج  انتهى الزَّ   .(XY)  زَّ

 في نواة   إلى جواره    استقرَّ  جديد    بوافد   لكن    XX  األساس    على صيغته    لع  الض     لهذه   الغاصب    وج  الزَّ 

 .(2)  &(  1) كلينالش  انظر  ؛  األخرى  البنت    ة  الخليَّ

اً شاهدًا أزليَّرة  الغاد   XX  ة  الخليَّ  نواة    بقى داخلَ ، سيليبةَ السَّ  لعَ الض   هنا    وأعني،  الجديد   هذا الوافد 

، . ويل  الطَّ  يل  ذلك اللَّ  تمة  في عَ  حدثَ قد   على الذي    ما هيَ و؟ اهد سيكون هذا الشَّ  حال   على أي   لكن 

 (.3انظر  الش كل  )  ؟الغاصبة    ة  الخليَّ  نواة    داخلَ   ه وظيفت  

 

   لكُ الم   اهدُالش 

 ه، وي بقي لنا في بعض  حكمت   وافر    حمن  من  ، يفيض  علينا الرَّ هذه   في رحلة  طويلة  كرحلة  الخلق  

األساسيَّ دالَّ منعطفات ها  كشواهدَ  منارات   أنَّ ة   على  واهد  الشَّ   هنا. تزدحم    ت  من  الخلق  مرَّ َة  عمليَّ  ة  

 ههنا. اإلفاضة    مما يغني عن    من القول    ما سلفَ  داخَل جسم  اإلنسان لتأكيد  

  ، يصح  . بالمقابل  البة  السَّ  ة  الخليَّ  لت  وذابت  في نواة  لها أن  تحلَّ   ليبَة يمكن  لَع السَّالض     صحيٌح القول  أنَّ 

 ، نمضي.  األخير    المنطق   ها. معَ نوات   ما داخلَ  بصورة   ت  ها واستمرَّ كينونت على    ها حافظت  أيضاً أنَّ 

   
  )ب(  )أ(  
  

 (  1كل )الش 

الت  XY  الجنسي   بغي  الص     )أ(،  XY  الجنسي    بغي  الص     )ب(الفائق   كبير  تحت 

https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk


المفقودة  الض    أو  لع   المَ الشَّ   ،  هيَ لك  اهد    الخليتين    منَ   في واحدة   X  بغي   الص     عن    انفصلت    قطعةٌ   ، 

. بينما XYالخليَة    ة  البنت  األولى أصبحت  األخرى. الخليَّ  البنت    ة  الخليَّ  في نواة    ، وتاهت  البنات  

. سواءٌ  ليبة  لع  السَّالض    بوافد  جديد؛ هوَ   ، لكن  XX  ها األساس  على صيغت   انية  البنت  الثَّ   ة  الخليَّ  حافظت  

 في صورة    لَ تتشكَّ  أن    لع  الض     لهذه   ، ال بدَّواة  النَّ   داخلَ  آخرَ   مع تركيب    اندمجت   كياناً مستقًّل أم    بقيت  

تكون   للقياس  ما  الَه   .(3)  كل الش   انظر    ؛قابلًة  هذا  نسبر  سويةً د على  الخليَّ  ي   بحثاً   XX  ة  خبايا 

 نا المفقود.عن كنز  

بالوظيفة   شأة  ، حيرة  بالن  Barr Bodyبار  جسيمُ   وجهل  

  ه داخلَ على وجود  فقوا  . اتَّ ة  الخليَّ  في علم    يشغل  فكَر المهتمينَ  وجسيم  بارَ ،  1949 ه عامَ اكتشاف  منذ  

ه  ، اختلفوا كثيرًا في نشأت  (. بالمقابل  XY) كر  الذَّ   ة  الخليَّ  نواة    ه داخلَ (، وغياب  XXاألنثى )  ة  الخليَّ  نواة  

وا أخيرًا انتَه  (، إلى أن  XX) ة  في الخليَّ هوجود   تفسير   في محاوالت    ات  الفرضيَّ  تداولت    ه.ووظيفت 

 .  1961عام   Mary Lyon ة  إلى فرضيَّ

غي   الص     واحد  منَ   تعطيل   على ضرورة    Lyonization Hypothesisليون    ة  فرضيَّ  تقول     Xين  ب

 هذه  فت  معاً. ع ر    ين  بغي   على الص    المحمولة   ثات  المور    فائض   ( ضبطاً لجرعة  XX) ة  الخليَّ  في نواة  

بتعديل    ة  العمليَّ  ل  المعطَّ   X  بغي  . الص   Dosage Compensation  ةالوراثيَّ  الجرعة    اصطّلحاً 

ل   X بغي  . الص   Barr Bodyالـ  بار سيمَ ج   وهأسمَ  سيم  ج    على شكل    واة  النَّ   غشاءَ   يستبطن  س  الم عطَّ

ه    يكون   اً قد وظيفيَّ  ، ما من  تأكيد  على ذلَك على ما أدَّعاه  ليون  في فرضيَّت ه.األم     أو    األب   منَ مصدر 

  ، وجينات  Xين  بغي   الص    منَ  على واحد   ( محمولة  Xist) ة  خاصَّ   جينات   بوجود    Mary Lyonزعمَ 

Tsix    الص     محمولة الص   الثَّ   بغي   على  الص     Xistلـ    الحامل    X  بغي  اني.  لَ   بغيَّ سيكون   ،الم عَط 

َ   أي   خّللَ   وذلكَ ،  مستقبّلً   بارَ   جسيم الص   س،  بينما.  الجنيني     ر  طوَّ التَّ   مرحلة    باكرًا   X  بغي  يبقى 

 .Somatic Cell   الـ ة  للمرأة  الجسميَّ  ة  الخليَّ مهيمناً على نواة   Tsixلـ   الحامل  

يستمر  ذات هاليون    ة  فرضيَّب  عمّلً   ة  الخليَّ  داخلَ   ال  هما الفعَّ بشكل   X-Xist  &  X-Tsixان  بغيَّالص     ، 

 بغيَّ ا الص   إمَّ  ها ستحمل  نفس   Oocytesالـ  البويضات  ، وتالياً . Oogoniumالـ   البويضات    طليعة  

X-Xist    بغيَّ الص     أو  X-Tsix .  جل  الرَّ  في نطفة   ،بالمثل X،    بغي  الص X   ة  حامًّل للجينإمَّا  سيكون 

Xist   ة  لجينلأو  Tsix. 

 . X-Tsix  البويضةَ   حت  لقَّ   X-Tsix  طفةَ الن    أو   ،X-Xist  بويضةَ   حت  لقَّ   X-Xist  طفةَ الن    هَب  ،  اآلنَ 

العمل   بغيَّان    حينها؟  ما  الص   العاطلَ   Xأي   وأي هما  العامَل،  نقيصةٌ   هذه   وظيفيَّاً؟  سيكون   ال شكَّ 

اًل.  في فرضيَّة  ليون،  هذا أوَّ

 غيَر مصابة   ةً حامل تكونَ  أن   للمرأة   يمكن   ، كيفَ بالجنس    رتبطة  الم    ة  الوراثيَّ  وثانياً، في األمراض  

 العاملَ  X  بغيَّ الص     ؟ هَب  ة  ها الجسميَّت خليَّ في نواة    عامل   وحيد    X  صبغي    بوجود    الوراثي     لمرض  با

المرأة    المرض    سيظهر    ،عندَها  .الوراثي     المرض    ثةَ مور     حملَ من   هَو    هَب    ،اآلنَ   .حكماً   في 

بغيَّ   المرض     Xالص   ثة   لمور   الوراثي     المرض    أعراض    ختفيتها، سدَ عن  هجَع.  من    هوَ الحامَل 

 .بالجنس    وتكون  المرأة  بمقتضى ذلَك حاملًة للمرض  الوراثي   الم رتبط    .منطقاً 

  وقد  تكون    ،بالجنس    رتبط  الم    الوراثي    لمرض  ل حاملةً  المرأة    تكون   قد   بم قتضى فرضيَّة  ليون،، وإذاً 

بغي   يعود  حكم  ذلَك ف  .به   م صابةً  ض  الم رتبط  بالجنس  أم  رثة  الم روَّ الذي هجعَ، أهَو حامٌل لم    X  للص  

فالمرأة  هيَ حاملٌة للمرض  الوراثي     .من األمور    ابت  للثَّ  مخالفٌ وهذا    ..على التَّرتيب  هَو خال  منها

https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


بالجنس    الدَّوام  الم رتبط   به.  ،على  هيَ  ت صاَب  أن   ذ ريَّت ها دوَن  إلى  ه   هَو وجود    تنقل  ذلَك  ة   وعلَّ

 .كما أدَّعي شخصيَّاً   ..ا في خّلياهعاملين    Xصبغيَّين  

قد  بارَ   يقول    ثالثاً،  ن  وظهور  جسيم   تلو  أمامَ  القول   ما  والملو  نات  المناعيَّة  التي   قائٌل،  بالتقنيَّات  

بغيَّ    تستهدف   ، هذا يدع  م  فرضيَة نشوء  جسيم  بار من  Xالص   بغي    ؟ أقول  ها. تالياً،  Xمادَّة  الص   نفس 

في والدة    فرضيَّة  ليون وفرضيَّة  الن شوء  خاصَّتي. تشترك  الفرضيَّتان    ..تين  كلتا الفرضيَّ  هذا يقو  ي

بغي     منَ   اعتباراً  جسيم  بارَ    لهذا الخلق .، ويكمن  الخّلف  باآلليَّات  النَّاظمة  Xالص  

منَ  ائد   الزَّ ل   م  بالح  تقول   ليون  بغي  ين    فرضيَّة   الص   على  ثات   للم غاالة  XXالمور   باً  وتجن   . 

، تستعفي الخليَّة  األنثى منَ  بغي  ين   الخدمة  واحدًا منَ  في المعروض  وت بقي على الثَّاني فعَّااًل.   X  الص  

، ولغايات  تنظيميَّة  عدداً   لجسيمات  بار ال حصَر لهاو لها  ال نهايةَ   عمليَّة  خلق  عشوائيَّةٌ   أي ، هيَ 

بالمقابل   بالعمل.  اإلنسانخاصَّة   بعمر   ها  عمر  قصٌَّة  بأكملها.  الخلق   قصََّة  ها  تعتبر  فرضيَّتي   ، 

ها نساء    في غابر  األزمان. كانَ  للدَّاللة  على ما قد   العالمينَ  أو أكثر. فريدٌة مفردٌة، تتوارث 

ت ي. هوَ   Barr Body جسيمُ بارأخيرًا، يتحلَّى   الخليَّة     يوجد  في نواة   بمواصفات  الكنز  المفقود  ضالَّ

XX،   منه من  XYالخليَّة    نواة    وتخلو  هذا  بغي      منَ   وهوَ .  جهة    ،  كما قالَ   Xالص    العاطل  وظيفيَّاً 

Mary Lyon،   َمن بغي      أو  به    Xالص   التصَقت  أن   بعدَ  السليبة    العامل   لع   أنا،  الض   أدَّعي   كما 

 (. 3انظر  الش كل  )أخرى؛   من جهة  

 : هام ة  مالحظة  

أي   ُمعطًى آخر  شبيهٍ، يبقى جسيمُ بار    .المُ  بغياب   لك   رش ح  األقوى لصفة  الش اهد  الم 

علوم ها قد   علماً، أن  قادم  األي ام   الل قب   بار   بمزاحٍم عتيٍد منافٍس لجسيم  يأتينا   وجديد    الن بيل. على هذا 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure (2-a) 
 
 
 
 
 
 

Figure (2-b) 
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The First Woman 
Eve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The First Man 
Adam 

 

 (2الش كل )
 األولى األم    ة للخلي  لالنقسام الالجنسي     توضيحي    ط  مخط  

 
 

.    محتوى الخلي ة   تضاعف    عملي ة الهجرة  واالنقسام،  أثناء واألم  
بغي      من    ضلع   انية.    البنت    انضم  إلى الخلي ة   البنتين    إلحدى الخليتين    Xالص    الث 

انيُة أصبحت  XYخلي ًة ذكراً    الخلي ُة األولى أصبحت    .XXخلي ًة أنثى    ، والث 
ال ُة تركيباً    بقيت   لُع الض  لُع الص فراء(.  إضافي اً زائداً في نواة  الض    الخلي ة  األنثى )الض  

 

ًا  ا جسميَّصبغيَّ   44صبغيًا؛ منها    46تحتوي على    :Mother Stem Cell (MSC)الخليَّة  الجذعيَّة  األم    (a  -2) الش كلُ
 (.pXX)  ين  الجنسيَّ   ين  بغيَّالص     طليعةَ   أدعوه    طليعي     ات  بغيَّالص     منَ   وزوجٌ 

 . (pXX)  ين  الجنسيَّ  ين  بغيَّالص     فقط طليعةَ   ت  ، أوضحسم  الرَّ   لسهولة 

 
  ة الخليَّ  مخزون    يتضاعف   Asexual Reproduction (Mitosis) الّلجنسي     كاثر  التَّ   في مرحلة   (b-2) الش كلُ

Figure (2-d) 

https://youtu.be/1w4ercq8Ofo
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 . االبنتين  تين  الخليَّ  بينَ   لقسمتها المتساوية ين( تمهيدًا  ين الجنسيَّ بغيَّ الص     ًّل هنا بطليعة )ممثَّ  ثات  المور     منَ   ة األم   الجذعيَّ
(pXX= the precursor of both sexual chromosomes XX and XY)   

 
  بغي   الص     منَ   ضلعٌ   فصَلان The Anaphase & The Telophaseالهجرة واإلنفصال    في مرحلة   (c-2الش كل )

 األخرى.  البنت    ة للخليَّ  X  الجنسي     بغي   الص     لصالح    البنات  إلحدى الخّليا    X  الجنسي   
 

بغي     (d-2الش كل ) بغيَّ    الذي خسَر قطعًة من بنيته   Xالص   .   ، وهوَ Yأصبَح الص   بغي  الجنسي  الذَّكري  الخليَّة  البنت   و   الص  

ها أ ..  هيَ   وستكون    ،XY  بغي   صَّال وج  ز   المع    ضحت  الخاسرة  لضلع  ل  جل  األوَّ  آدم.نواةَ الرَّ
ابحة لتلكم  بالمقابل    لع ، أضحت    ، الخليَّة  االبنة  الرَّ بغيَّ    الض   وَج الص   ثةً تحتوي الزَّ  .XXخليًَّة مؤنَّ
بغيَّان   لَع السَّليبةَ   غير  متماثلين جينيًَّا. فاحد هما قد ضمَّ إليه   XX  الص   نائيَّة  ال  الض   ه في الث    بغيَّة ص   فغدا أكبَر حجمًا من شريك 

ه منَ  بغي      وسيكون  رمز   .*Xاآلَن فصاعدًا الص  
بغي     ة  خطًأ إلى الص   لع  السَّليبة  المنضمَّ  .Xحيث تشير  النَّجمة  إلى الض  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الخليَّة  االبنة  المذكَّرة
 The Male Daughter Cell  

بغي      ضلعًا منه   الذي فقدَ  Xالص  
بغيَّ    يصبح   بغي   Yالص   وج  الص   . الز 
XY  َخاصَّة  الذَّكر  في الجنس    هو  

 البشري  .
   
 
 
 
 
 
 
 

Figure (3-c) 
 

  
 

 
 
 
 

                       
                                                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

                  
          Figure (3- b)    
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 Figure (3- a)       

 

 (3الش كل )

 Barr bodyجسيم بار 
 
 

،  التَّكاثر    ة عمليَّ  خّللَ   الّلجنسي   للخليَّة  الجذعيَّة  األم  
بغي      ضلٌع منَ  بغي      ( سيلتحق  الم فرغة    الحمراء    )الدَّائرة   إلحدى الخّليا البنات    Xالص    للخليَّة  البنت  األخرى.  Xبالص  

..    الخليَّة  األولى خليًَّة مذكَّرةً، وهيَ   ستكون   ل  جل  األوَّ  .آدمطليعة الرَّ
اءطليعَة المرأة  األولى..    خليَّةً أنثى، وستكون    الخليَّة  الثَّانية    بينما تصبح    .حو 

 كما يلي:  ثّلثة؛ هيَ   شكًّل من    الخليَّة  المستقبلة  له  المغلقة( في نواة   )الدَّائرة  الصَّفراء    سيتَّخذ  هذا الوافد  الجديد 
 

لع  المسروقة    (:a-3الشكل ) بغي      كليًَّا بمادة   غلقة( تندمج  الم    فراء  الصَّ ائرة )الدَّ  الض   لًة معه   Xالص     وزن    اصبغيًَّا ذ  مشك  
بغي      جزيئي   أكبَر منَ  بغي    المجاور    Xالص     الخّليا الجسميَّة   جسيمَ بار في جميع    العمّلق  سيكون    Xله. فيما بعد، الص  

 القادمة. للمرأة 

 

لع    كن  يم  (:b-3الشكل ) بغيَّ    ترتبطَ   السَّليبة  )الدَّائرة  الصَّفراء  المغلقة( أن    للض   الـ      مجهريَّة   أنبوبة   بوساطة   Xبالص  
Microtubule   االنقسام    مغزل    من بقايا  هَيSpindle Apparatus .    بغي   الص     كتلة  X   َابه  المرتبط   سَّليبة ال  لع  الض     مع  

XY 

XX 

https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


 .Barr bodyبار    جسيمَ   Somatic Cell  للمرأة   ة في الخّليا الجسميَّ  فيما بعد   فراغيًَّا سيشك  ّلن

 
  له   يمكن    المستقل    . هذا الجسم  اله  البة السَّ  البنت    ة الخليَّ  نواة   داخلَ   ةً مستقلَّ   ةًتبقى حرَّ   أن    سَّليبة ال  لع  للض     يمكن    (:c-3الشكل )

 بار في خّليا المرأة.  منفردًا جسيمَ   لَ يشك     أن  
 
 

جل ، وُخلق  الر جلُ من    ضلع    ُخلقت  المرأُة من   ها  الر   رحم 

نت   من    ضلٌع انت زعَت    هيَ  طيف  طاقة   هيَ في ذات  الخليَّة  الثَّانية.    قسراً   ذات  الخليَّة  األولى، وض م  

من  انت   الثَّانية. هيَ   بَذ  في رحم   وانغمَس  األولى،  عَت ه. هيَ   ص لب   الخلق  نطفة     بديعة  الخلق  وم بد 

ها حيث  صعد ها حيث  امتشَق "هوَ األولى، مَ  ٌة   بينَ   "."هيَ   أشرقت    "، ومهبط  األولى والثَّانية، عذريَّ

. الثَّانية  تفجَّرت   حمٌل من    الجنسيٌَّة، وتّلقٌح جنسي  في الوقت  عين ه. ، ودنٌس مؤدَّاه  الحمل    غير  دنس 

هيَ  األولى  رجًّل.  األولى  وتمخَّضت   هوَ   األصل    امرأًة،  هيَ في  والثَّانية   هيَ   ،  في   .األصل  

ن  "هوَ   ""هيَ  ن  "هيَ "، و"هوَ م  خالق  عظيم.   سّلمٌ قواًل من    .هيَ و  هوَ ". فسّلمٌ على كليهما  " م 

، ثمَّ   من    تراب ، ثمَّ   خلَق اإلنساَن من   ، ثمَّ  من    نطفة  قة  وغير  م  مضغة  م   من   علقة  ، وهوَ خلَّ قة  بكل    خلَّ

 شيء  عليمٌ.

......... ................................ ......................................................................... 

 أنصُح بقراءة  المقاالت  الت الية :في سياقاٍت أخرى،  

  

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضيَّة  لألعراض  والعّلمات  السَّريريَّة   أذيَّات  العصبون  الم حر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طي  ٌع وقليل ها عصي  على اإلصّلح    يَّة  للن خاع  الشَّوكي  ، خبايا الكيس  الس حائي  .. كثير  ض   في األذيَّات  الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي    

 
مقاربة  العصب  الوركي   جراحيًَّا في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخل  عبَر ألياف  العضلة  اإلليويَّة  العظمى مقابَل  

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخل  التَّقليدي    
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الضَّغط  العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل  

 
 ائيَّة  العاملةوظيفة  كمونات  العمل والتيَّارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الثَّّلثة  للنقل العصبي   

 
 ل المخلوقالمستقبّلت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه  وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة 

 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّانية في  

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّالثة  في توليد  كمونات  العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4


 
 The Philosophy of Formرورة  في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد(  

 
 The Spinal Injury, Theي ، األعراض والعّلمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتداد  المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات  ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابة  الحركيَّة  العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 
ensory Axonsits S 

 
نك س  الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجد د  العصبي ، رؤيٌة جديدٌة  

 
، المفاهيم  القديمة    Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكيَّة 

 
، تحديث  المفاهيم   وكيَّة   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّ

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي   لقت  المرأة  من ضلع الر   خ 

 
جل يد عي ر  جنَس وليدها، والر   !المرأة  تقر  

 
.. عَطيَّة  خالق  وصَنيعة  مخلوق   والنَّفس  وح    الر 

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلق  السَّماوات  واألرض  أكبر  من خلق  

 
لع  آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.    ت فَّاحة آدم وض 

 
اء .. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراَج خّلص 

 
نفيذ رحلة ألف  عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّ

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكل 

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقه  الحضارات 

 
طلَّ  ة  االختّلف بين م  لَّ دَّة  وع   قة  وأرملة  ذواتَي عفافالع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعد د  الزَّ

 
 األسود ، وفرضيَّة  النَّجم  السَّاقط  الثَّقب   

 
سيم  بار، مفتاح  أحجيَّة  الخلق     ج 

 
! ر   صبي  أم بنٌت، األم  ت قر  

 
 القدم  الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلق  حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الضَّفيرة  العضديَّة  الوالدي   

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( التَّشريح  الوصفي  والوظيفي  1)  األذيَّات  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( تقييم  األذيَّة  العصبيَّة 2)  األذيَّات  الرَّ

https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
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ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة األذيَّات     ( التَّدبير  واإلصّلح  الجراحي  3)  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( تصنيف  األذيَّة  العصبيَّة 4)  األذيَّات  الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكابَّة  الم دوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط   

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات  النَّقل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري    

 
ر  جنَس الوليد )م ختصٌر(  من ي قر  

 
فات  والمآالت   كاء  الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحٌث في الص   ! الذَّ .. زاد  مسافر  كاء   ثالوث  الذَّ

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فريَّة   المعادالت  الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتّلزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
نعكس  الشَّوكي ، فيزيولوجيا جديدٌة     Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم 

 
نعكس  الشَّوكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة     Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم 

 
نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس  1الم   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لّلستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس  2الم 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  الت  ساع  ساحة  العمل  3الم 

Pathophysiology 

 
نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  ) (، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة   4الم 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَّة  األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَّة  الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة 2الرَّ

 
اء    ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدمَ وخلق  حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرة   جسيم  بار، الشَّاهد  

 
معنى  جدليَّة  المعنى والّلَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبير  الجراحي  لليد  المخلبيَّة  

 
تساوي الـ    Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم 

 
بغي  الـ   بغي ، الجسم  الص   بغيَّة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّة  الص  

 
مات  الغذائيَّة  الـ   تم    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم 

 
ف الـ   نص    isMeiosاالنقسام الخلوي  الم 

 
باب  الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانة  الشَّ

 
ه  ضار  جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب ه  مفيدٌ.. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء  َوالمهنة 

 
ذي هوىالثَّقب  األس  ود  والنَّجم  الَّ

 
تَّصل   ، فرضيَّة  الكون  السَّديمي   الم   خلق  السَّماوات  واألرض 

 
نَّس    Circulating Sweepersالـ  الجواري الك 

 
.. لمن تتجمَّلين هيفاء ؟ م  المجتمع   عندما ينفص 

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيع  الذَّاتي لمفصل  المرفق   

 
، طوفان  بّل سفينة  وفان  األخير   الط 
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.. ور  كاية   كَش ف  الَمست  ، فتَكون  الهَويَّة  َخات مَة الح   َمَع االسم  تَكون  الب دَاية 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهَو اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرة  الهوائي   

 
ندي     نائي  الجانب  للعصب  الزَّ  Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ث 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
لقَّحات الـ    Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم 

 
 Spermatogenesisج  الن  طاف  الـ  إنتا

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقٌة هَي أم  هَي محض  ت رَّ

 
لين  أم  البنين! حقيقٌة لطالما َظننت ها من هفوات  األوَّ

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بنات  وقليَل بنين بة  البنات، حوَّ  غ ل 

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَة  البنين، حوَّ

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديدَ ب نيَّات ها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
! يدعم  وظيفَة الكالسيوم، وال يطيق  مشاركتَه  المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اءَ حفظ  التَّكوين!  آلدمَ فعل  التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذيان  االقتصاد1هََذيان  المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
عالجة  تناذر  العض  لة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(م 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
عالجة  تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )  مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(م 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الص    فيروس  كورونا الم ستجد .. من بعد  الس لوك 

 
يل  والنَّهار2هََذيان  المفاهيم )  (: هََذيان  اللَّ

 
 المَرأة  أن  تَل دَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكن  بنكهَة  عَربيَّة   كادَت  

 
 Fibromyalgiaمتّلزمة  التَّعب  المزمن  

 
 أفضَل الم مكن    طفل  األنبوب ، ليسَ 

 
.. عَذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن م ستدامٌ؟  الح روب  العبثيَّة 

 
د .. في الق ياس  قص وٌر، َوفي التَّجريد  وص ولٌ   العَقل  القيَّاس  َوالعَقل  الم جر  

 
! د  َمفازةً ال محَض قَرار  وح  نفرد ، حيَن ي صبح  التَّ ئب  الم   الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعّلج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأمَّا الجديد  فمنكوب ه  أنَت أساسًا أي ها اإلنسان!  وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكَب األرَض وما يزال 

 
، اإلصّلح  الجراحي  )عمليَّة  براند(   Claw Hand (Brand Operation(اليد  المخلبيَّة 

 
  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة 

 
د  )كوفيد   ونَا الم ستَج  فات  19-فيروس  كور  ، عَين ه  عَلى الص    (: من  بَعد  الس لوك 

 
 Hoffman Signعّلمة هوفمان  

 
، وسيزيف  اإلنسان   .. شمشون  الحكاية  َمة   األ س طوَرة  الَحق يقَة  الهَر 

 
نك س  الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَّة  التَّجد د  العصبي     التَّ

 
د : العّلقة  السَّببيَّ تعد   ويحي  الم  ب  الل  د؟التَّصل  تعد   ويحي   الم  ب  الل  يَّار  الغلفاني   والتَّصل  ، بين التَّ  ة 
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: االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخَل    الورم  الوعائي  في الكبد 

 كتلة  الورم

 
رة   تّلزمة  العضلة  الكابَّة  المدوَّ  Pronator Teres Muscle Syndromeم 

 
، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  يَّة  ض    أذيَّات  ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   رات  التَّالية  للجراحة  ..الشَّلل  الر   مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجبات  وأهداف  العّلج  الجراحي  .. التَّطو 

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز  

 
سغ  تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصب  المتوس  ط تّلزمة  نفق  الر    م 

 
نبوبي   الـ    Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورم  شوان أمامَ العج ز

 
 Malignant Melanomaميّلنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائي  الجانب  ضمور  إلية  ا

 
أسين الفخذيَّة    ويل  للعضلة  ذات  الرَّ أس  الطَّ تّلزمة  الرَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsم 

Femoris 

 
ؤوس  العضديَّة     Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائيَّة  الر 

Brachii Muscle 

 
ي  انعكاسي    تميََّز بظهور  حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدود  القريبة  للوذمة     Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  

 الجلديَّة 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك   الس فلي   باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الح رَّ

Fibula Flap 

 
ي   )داء  بيرغر( ض    انسداد  الشَّريان  الكعبري   الحاد   غير  الرَّ

 
مفيَّة  اإلبطيَّة    ل  يٌَّة معزولٌة في العقد  اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
وعَّاة  في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الم ختلطة  بذات     النَّقي    العظم  و الشَّريحة  الشَّظويَّة  الم 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ة  جانب  الكتف  في تعويض  ضَياع  جلدي   هام   في السَّاعد    الشَّريحة  الح رَّ

 
ضيَّة  للضَّفيرة  العضديَّة       Injuries of Brachial Plexusاألذيَّات  الرَّ

 
ة  الم دو  رة    Rotator Cuff Injuryأذيَّة  أوتار  الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسة  القناة  الجامعة   

 
قاربة  أكثَر حزمًا آفات  الثَّدي ما  .. نحَو م   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الثَّدي الشَّائعة   

 
قاربة  أكثَر حسمًا   .. نحَو م   Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
  :  Subacromial Injectionالحقن  تحَت األخرم   تدبير  آالم  الكتف 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحرين ..  مجمع  

 
نَان ؟ بَرى أم  َروضَات  الج  .. وما قبَل النَّار  الك   ما بعدَ الموت 

 
فافة  األخمصيَّة  الم زمن  بحقن  الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهاب  الل 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون    -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
فيدٌ  12ب  فيتامين    Vitamin B12.. م ختصٌر م 

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظمي  العظماني  )العظموم  العظماني (

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثّلثة  الز  

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثّلثة  الز  
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دة، حقن  الكورتيزون داخَل مفصل  الكتف تجم    Frozen Shoulder, Intraarticular  الكتف  الم 

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألم  المفصل  العجزي   الحرقفي : حقن  الكورتيزون

 
متَن ع     ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصال  الكيسة  المعصميَّة ، السَّهل  الم 

 
   (FDS Arc)قوس  العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في السَّاعد   توس     Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح  الجراحي  للعصب  الم 

 
قة  واألرملة؟ طلَّ  ما قول  العلم  في اختّلف  العدَّة  ما بيَن الم 

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَّة  النَّقل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف   

 
.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقًا متباينةً   بفضلك  آدم ! استمرَّ هذا اإلنسان 

 
يس  َمهين   صيتان  في ك  كن  َمكين .. والخ  بيضان  في ر   الم 

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الشَّكل  

 
قبة  بيعي   )القعس   (  1)  تدبير  آالم  الرَّ قبي   الطَّ قبي (استعادة  االنحناء  الرَّ  Neck Pain Treatment الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 
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