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 ،ائي  الكهرب    صباح  الم  
 !عام  ألف    رحلة    والتَّطبيق    التَّجريد    بين  

 نفيذ  غربيٌّ المفهوم  عربيٌّ والتَّ 

 

عر  العربي   أنَّهُ  قيَل عن   ا تناهى إلينا  كذلك. فالكثيُر ممَّ   نثُرهم  هَو  ، وبكل   تأكيد    ديواُن العرب. أقولُ   الش  

عُرهرصدَ   ،الُمحدَثين  نسل همُ   وعن أخبار    ،ة  الجاهليَّ  عرب    أحوال    عن   مثيُلها.   ة  قلَّ بحرفيَّ  ونثُرهم    م  ها ش 

  حصَّنت    ،ة  ة  ونثريَّشعريَّ  ،حافظة  شعبيَّة     من  إّلَّ   كل   تأريخ  وتوثيق   عصر  خال من   على اهدُالشَّ  هما

 . فإليكم هذه  الفارقةُ إذا كان األمُر كذلك،    سيان.الن   من قضم   وحمتهُ  هذا التاريخَ 

شكاة الي "  ، المنصوَص التَّ هم  ، في نفيسة  خزائن هم  ة  تاج  كتب  رَّ قرأُت في دُ ه كم   فيها مصباٌح.   مثل  نور 

د  كأنَّها كوكٌب  جاجة   . الز  في زجاجة  شرقيَّة ر   المصباح   زيتونة  ال   . شجرة  مباركة  ي وقد  من   .  يٌّ

لم    .غربيَّة  وال   زيت ها يضيء  ولو  نور  ه س  مس  تيكاد   نوٌر على  الشَّ مليَّ  رتُ ". تفكَّ ناٌر.  في   كل ، اً 

يتُ في الصُّورة  المرسومة  بالحرف    .  وغال عال هذا األخيرُ   جانباً المجاَز وإن    ، ونحَّ

  وء  الضَّ مصدرُ اختبأ  سواءٌ    .مان  الزَّ   ه ممَّا أل َف ناُس ذلكَ كغير    ليسَ   ضوئي     لمنبع  هنا، نجدُ وصفاً بديعاً  

عُهُ . أحاطهُباهٌر وقادرٌ   ، فنوُرهُ عمود  خشبي   ّل فرقَ   على رأس    عَ أم تربَّ  ة  في جدار  في كوَّ هذا   ُمبد 

يح  وفضول  المتطف    عبث    من   يحمي جذوتَهُ  وء  زجاجي   شاف   للضَّ  ببناء     ه  نفس   في الوقت   هُلكنَّ   .لينالر  

جاجيُّ   الغطاءُ  ، أي  يسمحُ    .المكانَ   يُضيءُ   .فيُجليَ العَتمةَ  ت ه  مادَّ لطيفاً من    ينفذَ   أن  النُّور   لشعاع   ،الزُّ

جاج   ة  مادَّ تشكياًل ماديَّاً مشابهاً من   اإلنسانيَّةُ   تعرف   لم   ؟افٌ فَّ زجاٌج ش  اه فُ جذوٌة مضيئٌة يُغل    مهاًل!  الزُّ

ُ   ة  األوربيَّ  النَّهضة     في عصر  إّلَّ    لف  كثَر من أبأ  البيان  هذا   رصف  مفردات  بعد  أي     *،على ما أزعُم

جاج   قضيةَ  دع تعاَل ّل ن ليك.عليَّ وعّل بأَس  ..عام بيننا من    الزُّ الشَّكل     منَ   دعنا.  ودَّة م تخدُش ما 

 يكمنُ   فيه  ف،  ضيئة  المُ   ه  لجذوت   لهبة  المُ   اقة  الطَّ  مصدرُ و  وقودُ المصباح    .نا الخالفيَّةَ مسألتَ  الجَّوهرُ   يكن  ول

 الفرُق كلُّ الفرق.

  بيعة  ّل في الطَّ فقط،    في الوظيفة   معهُ  يتقاطعُ ما.  ربَّ  يت  الزَّ   شبيهُ  هوَ أو    ،يوت  كباقي الز     زيٌت ليسَ   هوَ 

  ضياءً،  أرادت    هيَ   إذا  يوت  الزُّ   عمل    أساسُ   ارُ ًا. النَّ نورًا لكن بآليتين متباينتين جدَّ  نتجُ كالهما يُ  .ة  الماديَّ

اُس  النَّ  ا اعتادَ ممَّ  هو وقودٌ لكن ليسَ  .بال اشتعال   ،بال نار   يضيءُ  .آخرُ  شيءٌ ف  هذا الذي نصفُ   أمَّا

في مشارق    ّل وجودَ   ة  سحريَّ  من شجرة  خرجَ استُ   حينها. عالم    ها. شجرةٌ ومغارب    األرض    لها   من 

 ّللة  ، يُضيُف المصو  ُر عنصرًا إضافيَّاً للدَّبهذا.  بدع  المُ  ر  هذا المصو     خيالُ   بناهُ ،  افتراضي    ، عالم  آخرَ 

د  على  ؛تاّلثنفي  هذا الوقود   تفرُّ   ،زيتاً   ليسَ  هُأنَّ   لقولَ ا أرادَ  كأنَّهُ.  كذلك المصدر  وبيعة  الماديَّة  الطَّ   ين 

 لجذوته   وطاقةٌ  ،ذي سيكونُ كم الَّ لمصباح    وقودٌ هوَ  مع ذلكَ   .مونر كما تتوهَّ ج  من الشَّ   ستخرجُ وّل يُ

 .تعدُّونا  ممَّ   طاقةٌ عادلها  ّل ت

مان. فأخَذه كَ لفي ذ احيَط به على العقول  أن تُ   ةٌ عصيَّ  ور  هذه آلُة النُّ  ُر المبدعُ إلى وصف    االزَّ المصو  

اس   غير  المألوف  إلى المألوف  ممَّا يجري على لسان النَّ  مقاربةُ   .ها الحيرةُ اس أن تلبسَ بالنَّ   لطفاً  آخرَ 

 اس من غير  النَّ   المعنى إلى عقول  مجازاُت  بذلك   نسلُّ فت  لبيَّة.السَّ ألفعال  ا ب  ردود  وصفٌة ناجعٌة لتجن   

 منهُ  آلجلةُ وُترجأ ا  .ه العاجلةُ غايتُ   بها  تنقضيفحاًّل،    المعنى  منَ   لجرعُة األولىا  تأتيهمُ .  فجاجة  

   اً.بعيدًا نسبيَّ قد يكونُ     قادم   زمن    فيّلحقاً   اسُ يُستنهُض بها النَّ 



في اّلستدراج. ّل بدَّ وأنَّ في اّلستقراء    ذلكَ   من    أبعدَ  أذهبَ   لن   إلى حقيقة  لتَ توصَّ   كَ ، وّل   باكرًا 

إليه. أرمي  .  اّلستنتاجات  والخُ   كَ بذات تضَع   أن    لكَ   سأتركُ  ما  والمصو  ُر   صُّ قرآنيٌّ،النَّ فالصات 

  البشرَ  نُ نحممَّا يَسهُُل علينا  مقاربًة لهُأو   ه العظيم  وصفاً لنور    هُ أرادَ  .وعال جلَّ  ئُ الُمبدعُ هو البار

 .عبير  التَّ  أدق   على  ، والمعاني وصاف  األ  رُ تدبُّ

يُ  الوصفُ   جاءَ  ه)  هُلُ تمثُّ   عليهم    لُ ويسُه   ،(يٌّ ر   د   كوكبٌ كأنَّها  )  هُرؤيتَ  اسُ حبُّ النَّ على ما    مثل  نور 

ها وقرن   ّلّلت  الدَّ  وتركيب    المفردات    في فكفكة    فينشغلُ   أحجيُتهُ  وُتسلي القارئَ   ،(مصباحٌ فيها    كمشكاة 

شكاة  من صور   همخزون  مع ما في . الز    فيها  )كم  جاجة  كأنَّها كوكٌب  مصباٌح. المصباح  في زجاجة 

 والغموض    رى الجاللة  اهم أسجعلُ تو  ،ُب النَّاسُ يتهيَّ اممَّ   ةُ حريَّالس     ةُ الغيبيَّ  العوالمُ ها  بعدَ   تأتي  . ثمَّ دري (

.  وقد  من شجرة )ي   . يكاد   زيتونة  ال شرقيَّة  وال غربيَّ   مباركة  ه  ناٌر. نوٌر س  مس  زيت ها ي ضيء  ولو لم تة 

.)  على نور 

الصُّورُة الكليَُّة حميمٌة، جاذبٌة للنَّاس   هذا غيٌض من فيض  المعاني. هذا ظاهُرها، وبعُض باطن ها. ف

أما من معنى آخَر يحتجُب في بطون  المفردات؟ أما من ُمستت ر  يستبطُن كلَّ هذا  ،في كل   زمان. لكن  

؟ أما من دّللة   بوس  يُلقي الشَّبهَ    أو إشارة  لُمحدَث  ّل بدَّ آت  في قادم  األيَّام؟ أليس في ذلك كل  ه    اللَّ ما 

ل  األحكامَ. وتدبَّر  المعاني تعجَّ تر  مليَّاً، ّل تفكَّ ظالمَ ليالينا؟    نبد  دُ به    ممَّا  والشُّبهَة على بعض  ما عندنا

 والصُّوَر فخباياها عظيمٌ.

، محبوُك صورة  وّل أحلى. المعروُض آسٌر  يٌّ يضيءُ بزيت  سحري   من شجرة  أسطوريَّة  كوكٌب دُر  

النَّ  يكفي ليغُمَر  بما  اٌذ  يكفي    فَس بفيض  النُّور  اإللهي  . وهوَ أخَّ ليُثيَر التَّساؤّلت   غامٌض بما  أيضاً 

. بُهات  . فهناَك، فيما وراء  الدَّهشة  البصريَّة ،    فال تقنُع نفسٌ   ويطرَح الشُّ بما أوحى به  ظاهُر الوصف 

 يهجُع الدُّرُّ وتغفو المعاني األسراُر.

 مالحظٌة هامَّةٌ 

أنصح  بقراءة  مقال  لي ثان  في الس  ياق  ذات ه   وهو  بعنوان: ، 

وص ولٌ في التَّجريد   د .. في الق ياس  قص وٌر، و  الم جر   الع قل    الع قل  القيَّاس  و 

التَّالي: ابط   على الرَّ المقال  أيضاً    تجدون  

  

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

ل في هذا الميدان.  ميالدي  ال  لم يعرف  العالم  مشابهاً قبل القرن الثامن عشر   *  على ما انتهى إليه بحثي المطو 

 

 ، أنصح  بقراءة  المقاالت  التَّالية :في سياقات  مختلفة  

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة   أذيَّاُت العصبون  الُمحر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
يَّة  للنُّخاع  الشَّوكي  ، خبايا الكيس  السُّحائي  .. كثيُرها طي  ٌع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالح    ض   في األذيَّات  الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي    

 
مقاربُة العصب  الوركي   جراحيًَّا في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخُل 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، موجاُت الضَّغط  العاملة  

https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
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://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Soul_%20Brain.pdf


 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّة  العاملةوظيفُة كمونات  العمل والتيَّارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي   

 
 ل المخلوقالمستقبالت 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  وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة 

 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليد  كمونات  العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوًّل 

 
 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 Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات  ساعُ باحة  المنعكس الشوكي اّلشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاّلستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي اّلشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاّلستجابُة الحركيَُّة 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 

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي    ُخلقت  المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر  

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق   وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والدَّلّلتخلُق السَّماوات  واألرض  أكبُر من خلق  

 
لُع آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.    ُتفَّاحة آدم وض 

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ّل معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألف  عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّ
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م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقهُ الحضارات 

 
ُة اّلختالف بين ُمطلَّ  لَّ دَّةُ وع   قة  وأرملة  ذواتَي عفافالع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجم  السَّاقط  الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّة  الخلق   

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقر  

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرة  العضديَّة  الوّلديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( تقييمُ األذيَّة  العصبيَّة 2)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة األذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ( تصنيُف األذيَّة  العصبيَّة 4)  األذيَّاُت الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكابَّة  الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط   

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

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر  

 
فات  والمآّلت   كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واّلصطناعيُّ.. بحٌث في الص   ! الذَّ .. زادُ مسافر  كاء   ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادّلُت الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكس  الشَّوكيُّ اّلشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

 
ة  المنعكس  1الُمنعكس  الشَّوكيُّ اّلشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس  2الُمنعكس  الشَّوكيُّ اّلشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة ّلت  ساع  ساحة  العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ اّلشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة   4الُمنعكُس الشَّوكيُّ اّلشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة 2الرَّ

 
اءُ   ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليد  المخلبيَّة  

 
 Mitosisاّلنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  
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بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص   بغيَّة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص  

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم  

 
ف الـ    isMeiosاّلنقسام الخلويُّ الُمنص  

 
باب  الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
، فرضيَُّة الكون  السَّديمي   الُمتَّصل    خلُق السَّماوات  واألرض 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟  عندما ينفص 

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصل  المرفق   

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة   الطُّ

 
.. كاية   كَش ُف الَمسُتور   َمَع اّلسم  تَكوُن الب دَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخات مَة الح 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أم  اجتماعُ ضرورة، أم ا جتماعُ مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرة  الهوائيُّ  

 
ندي      Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع وّلديٌّ ُثنائيُّ الجانب  للعصب  الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ّل تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن  طاف  الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أم  هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفوات  األوَّ

 
اءُ هذه  تل دُ كثيَر بنات  وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذه  تل دُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّات ها  وّل أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وّل يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن اّلقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ّل غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذر  العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عينُهُ على الص    فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعد  السُّلوك 

 
يل  والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

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

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعب  المزمن  

 
 أفضَل الُممكن    طفُل األنبوب ، ليسَ 
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 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الق ياس  قصُوٌر، َوفي التَّجريد  وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر  

 
! دُ َمفازةً ّل محَض قَرار  وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ّل هواةُ ترحال  وهجرة 

 
دُّ )كوفيد   فات  19-فيروُس كوُرونَا الُمستَج  ، عَينُهُ عَلى الص    (: من  بَعد  السُّلوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   األُس طوَرةُ الَحق يقَُة الهَر 

 
نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَُّة التَّجدُّد  العصبي     التَّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعد   ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ويحي   الُمتعد   ب  اللُّ يَّار  الغلفاني   والتَّصلُّ  ُة، بين التَّ

 
: اّلستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبد 

 كتلة  الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلة  الكابَّة  المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض    أذيَّاُت ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالج  الجراحي  .. التَّطوُّ

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليد  والز  

 
سغ  تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصب  المتوس  ط  ُمتالزمُة نفق  الر  

 
نبوبي   الـ    Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إلية  ا

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

Femoris 

 
ؤوس  العضديَّة     Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائيَّة  الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهور  حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدود  القريبة  للوذمة     Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  

 الجلديَّة 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك   السُّفلي   باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الُحرَّ

Fibula Flap 

 
ي   )داءُ بيرغر( ض    انسدادُ الشَّريان  الكعبري   الحاد   غير  الرَّ

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

 
 النَّقي    العظم  و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الُمختلطة  بذات   

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتف  في تعويض  ضَياع  جلدي   هام   في السَّاعد    الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرة  العضديَّة       Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ة  الُمدو  رة    Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتار  الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناة  الجامعة   
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.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفات  الثَّدي الشَّائعة   

 
.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
  :  Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرم   تدبيُر آّلم  الكتف 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحرين ..  مجمعُ 

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

 
فافة  األخمصيَّة  الُمزمن  بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهاب  اللُّ

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون    -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصل  الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular  الكتُف الُمتجم  

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصل  العجزي   الحرقفي : حقُن الكورتيزون

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسة  المعصميَّة ، السَّهُل الُممتَن ع   

 
   (FDS Arc)قوُس العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في السَّاعد     Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصب  الُمتوس  

 
قة  واألرملة؟  ما قوُل العلم  في اختالف  العدَّة  ما بيَن الُمطلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقل  الوتري   ّلستعادة  حركة  الكتف   

 
 بفضلك  آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقًا متباينةً 

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

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الشَّكل  
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