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 َخالص  طوُق َنجاٍة، ال ِمعراجُ سفينُة ُنوح.. 
 خالُص الن وعِ هم  إنساني  ، لهي  إٌل  ف  حفُظ الن وعِ كَ 

 

أ    .الكالم    سكت    ، البيض  ايات   الرَّ فعِت  ب تَّ في غيِر مكان.    القول  الفصل  ط  في يِد اإلنسان.  سقِ ر  قد 

لل  غدا قريب  األوان.   طب  الجَّ استثناء.    وال  فيهِ   ال رحمة    ،شامل    ،واقع    لغضبِ السَّماء. هو    ال مردَّ والخ 

المالئكة  غادرت  أديم   األرِض، والتجأت    .ا  كران ن  و  الال  ض    ت  ضجَّ و،  ا  وب طالن  ورا  جف    ت  عجَّ   األرض  ف

ِ السَّماء.    .اإلنِس و  ن ِ الجِ  إال  شياطين   اآلن   في األرِض  ليس  إلى رب 

مدرارٍ و.  فأبرقت  لباريها،    السَّماء    تِ ن أذِ  بوابٍل  األرض   ألبست  قصفِت  من  .  جباال   ونار.  ها   ماٍء 

.  وأجاره  رب    أِذن  له   دبيبا  إال  من    وأا   عليها دابَّ   ك  ترت   وعار. لم    نٍس د    ما عليها من    وغسلت  ،  سلبتها حياة  

 اصطفىا  بشرا ، طيرا ، نباتا ، ممَّ   ا  . أزواجاألخيار  قليلِ جمع هم    ت  ، أحكم  ءٍ ما  صفيحِ   ٍة فوق  على خشب و

 واختار. خالق ها 

 ينجو اإلنسانُ وَ 

،ثان اإلنسان  ها فعل   . استطاع   هذا المخلوق  الضَّعيف  أن   استطاع  . ونجا ية  هذا الدَّخيل  أن    يقهر  الموت 

، وهو    وهو    ،رِض األفي    ث  يتشبَّ  ة     . كانت  استمرَّ   ال جذور  له. مخلوقات  كثيرة  نفقت  واندثرت  أكثر  قوَّ

اياتِ  ، مع ذلك  منه   . لم  و  ألقِت الرَّ بيعِة  اندثرت  ب  تحتمل  مزاج  الطَّ . لم  رحلت  و، فالقال  تحتمِل   اندثرت 

. لم  الرَّ   بدا ، فآثرتِ أالموت  الجاثم    . نوجود  واالالَّ   ، فاختارتِ الوجودِ تحتمل  طغيان     احة  واندثرت   دثرت 

هافجِر التَّاريخ، واإلنسان     مذ   ة  تلو    يسطر  موجبات   دائما  حتمية  فناٍء، وينجو.    يعيش    هو  األخرى.    المرَّ

مات  و  وينجو.  ،وشيكة  تلف  المكان    الفناءِ  الفناء  وحش  ينشب    وينجو.  ،أن  ت حصى  أكثر  من    الموتِ   م قد ِ

وينجو. الفناء  بركان  يقيء    ،يفلق  أديم  األرِض والفناء  زلزال  يدك  الجبال   وينجو. ،نيابا  وي كم  أنفاسا  أ

هب    ر  الزرع  و يلفح  الصَّخر     لهيب    حريق  الفناء     وينجو. ،طاح  يكوي البِ واللَّ الفناء  وباء  وينجو.    ،يفج ِ

 وينجو. ،يفتك  وجوع  يعصر  

 عُد للاِ وَ 

.  قانونا  وشِ   كلمة  قالها جلَّ وعال فأصبحت    هي   فيها    وأراد ه  ها لإلنساِن موطنا  إلى حين.  أراد    فقد  رعة 

فا  إلى حين. وحتَّىم   اشتدَّ    واألرض  وإن  .  األرض   هذهِ على  ، يبقى اإلنسان  سي ِدا   للا    يشاء    ِلكا  م ستخل 

ها وض  ها،   رعِة موالها وباريها. كذا الخطوب  وإن  شِ   بنزيِلها ال تحيد  أبدا  عن  اقت   غيظ  تعالى صريخ 

 المعصيِة والعصيان.   دون    وامتقت  وجه ها غضبا ، هي  

 .منها  ر  له  ه، ما تيسَّ شؤونِ   الوسيلة  لتدبيرِ   منح ه  الحامي، الضَّامن  لوجوِد اإلنسان.    وحد هللا  جلَّ وعال  

ة    ت  اختلَّ الميزان  وجنح    فإذا ما ال تبديل   .  وانكفأت   لت  للا فعد    وعد  األخيرة     هذهِ   ، تذك رت  الفناءِ   كفَّ

 لمشيئِة للاِ وحكِمه. 

 ُثنائي اُت القلقِ والت ضعيفِ 

أكثر  من أن ت حصى؛   . وهي  الث نائيَّات   لغة    ي عطيوحداٍت تشريحي ٍِة  في    تناقضاِت الوجوديَّةِ ع  الم  م  ج  

والموتِ   اتِ كثنائيَّ  والشَّ الحياةِ  الخيِر  والمرِض ر ِ ،  ِة  الصَّحَّ واألسودِ ،  األبيِض  األمِن  ،   ، والخطرِ ، 



وت ها  ذ  ج    فالحياة  ي طفئ    .والتَّضعيفِ   مفهوم  القلقِ ي ظه ِر     عنى الم  دِ ق  وجمع ها بع    الم صطفَّات.  م  إلى آخِر تلك

  ، ه  ي  الخير  والموت  ة     ،الشَّر    نك ز  ،    ينكؤهاوالصَّحَّ ه  واألمن   المرض  ،    يزلزل  ر  واألبيض   الخطر    ي عك ِ

ه   غوي ِ إلى إضافة  الم   .األسود   صفو  ِ  الب عدِ عنى الل   معناها.  ي ث نائي ِاِت القلقِ والتَّضعيفِ ي عط الوظيفي 

لقت  حين  اإلنسان  ذات ه.    هي    بل    تاريخ  اإلنسان.  تصوغ    ثنائيَّات  وجوديَّة    ثنائيَّات  القلقِ والتَّضعيفِ    خ 

، وأقامت  حيث  أقام لق  ِر   هي  اإلنسان  ثنائي ة  جسٍد وروحٍ.    قسم  أن ها باقية  ما بقي  أو  .خ  الِمحراك  لتطو 

ف ه  إليقاع حياتِه.    ابطة  ضَّ ال  ،اإلنسانِ  أحاديَّة    وهو  ال تخِله إال   وه.  م ذ  والدتِ ها  مرجوحتِ   دفَّتي  بين    تتلقَّ

    .ال روح  فيه سدٍ ج

 ضعيفا  اإلنساُن  ُخلقَ 

لق  اإلنسان  ضعيفا     وعد  للاِ كف ل  بقاء  اإلنسانِ  .اِت ضعِفه وقلِقهال  بثنائيَّ ثقَّ م   كذا يبقى على الدَّوامِ ، وخ 

أمَّا خالص ه    عنه    وحجب   فناء.  ه    حتمية   نفِسه.    فأناط  باإلنساِن  ه    لم  للا   أمدَّه    يترك  الوسيلة ،   أعزال . 

ولمَّ   ه  وأنعم    ، دا .    ه  يبخل    االعقل  ش  ور  ه دى   س ل   معارج  خالِصه وروافع    بنفِسهِ   يتبيَّن  ب ع د   ترك ه  والر 

 روِحه. 

ماِن، وسيظل  ي نجيهِ   من    طالما أنجاه  ل ِ حائنةٍ   ، بعد  ه  . بيد  أنَّ إلى ما شاء    م هلكاِت الزَّ  بهِ يعود     كان    ،كل 

ه    اتٍ في لبوِس ثنائيَّ  أبدا   قائمانِ قلق  العف  وضَّ ال األولى حيث   الغريزيَّةِ  ى حالتهِ إل على مر ِ   نهمٍة تتآكل 

  والد هور. األحقاِب 

 
ََ:هللُاَتعاَلَقالَ 

ُّوُرَُقلنَاَ" ىن َإلت أ مُرانَوفار  ذإَجاءَ  َإ  وج نِيَإثن نْيَََِحَّتى َز  َ ََِإمحْلَفهياَِمْنَُكلٍّ َعليِهَإلقولَََُوأ هل  َمْنَس ب ق  ّلل َإ 

َقليلَ  ّلل َمعُهَإ  َوماَأ م ن  ْنَأ م ن  َهللُاَإلعظَيَََ"وم  َصدق 

ذي ال لبس  فيه. ك تب  بأحرٍف من نورٍ   ر  س طِ  ب و  فيه.  البيان  ال    هذهِ   سطح  ي ها اإلنسان   أاعتِل  أِن    ال خ 

  نَّ فإنَِّك باٍق وه  زوجا .  ، وال تخلف  منها  وجوِدك    ثنائيَّاتِ زادا     معك    وتأب ط    .م نجي    جٍ ، فأنت  ناالبطحاءِ 

م جل ال  بثنائيَّاِت    باٍق، لكن  .  كذلك  نَّ ، وه  الوجود    أنت  باٍق ما بقي  حبة  زماٍن.  فقة  مكاٍن وص  كذلك، رِ 

تيها  تتقاذف ك  بين    . على الدَّوامك  وقلقِ   كضعفِ  ِهاعلى    . ما إن  تغف  بال رحمة  دفَّ  الجافية    ك  تلكز  الحاني    كف 

قاءِ تنبَّه   أن   ٍ   حلمٍ  من  تصحو ف .منذ ور فأنت  للشَّ    .إال  ه نيهة م  يد  لم   وردي 

بيعِة أم    تهزم ك  عواتي    لن   وح. لكنَّ   وهنات  النَّفِس أم  م    تنال  منك    كواسر  الوحِش، ولن    الطَّ ها  م ثق ِالت  الر 

ِض  صروحا  أنت  و،  سي ِد هاعروشا  أنت     تد ك    مع ذلك    ستبقى نها، وال مناص..  ع  م حيد  ال    .بانيها  تقو 

كات  فكٍر وم لهمات  ن فٍس.  شواغل ك    هي    ك.ك  وامتحانِ لزوم  محنتِ   هي   ها، تصهر  إن   ، محر ِ ك  نار  محم ِ

  تستهدي  رَّ والبِ   تنال    ك  أم  حسبت  أنَّ   .العزيمة  تصقل  فيك  ك  مطرقة  سندانِها،  تطوِ أو  .  الخب ث    تنزع  عنك  

ٍ من    . محنٍ تلكم   ومن   هكذا م ثق ِالتٍ  الخالص  وأنت  في حل 

 

 ُمالحظٌة هام ٌة: 

ابِط الت الي: آخَر َوذلَك  المعاني، راجع  مقاال  لي  ذاتِ لفيٍض من    بالن قِر على الر 
 الُحروُب العبثي ُة.. َعذاٌب دائمٌ أم  اِمتحاٌن ُمستدامٌ؟
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https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing


 : الت الية المقاالتِ  بقراءةِ  ، أنصحُ سياقاٍت أخرىفي  

 
ِك العلوي ِ، الفيزيولوجيا المرضيَّة  لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ   أذيَّات  العصبوِن الم حر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طي ِع  وقليل ها عصي  على اإلصالحِ   يَِّة للن خاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس الس حائي ِ.. كثير  ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
مقاربة  العصبِ الوركي ِ جراحيَّا  في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخل  عبر  ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابل   

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

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الضَّغِط العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائيَِّة العاملةوظيفة  كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّارات  الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطوار  الثَّالثة  للنقل العصبي 

 
 ل المخلوق المستقبالت 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 Ranvierةِ رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدةِ رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 ضبِط مسار الموجِة العاملةِ وظائف  عقدةِ رانفيه، الوظيفة  الثَّانية في 

 
 وظائف  عقدةِ رانفيه، الوظيفة  الثَّالثة  في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال  

 
 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، بحث  في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساع  باحِة 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 

 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنك س  الفاليري، رؤية  جديدة   

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجد د  العصبي ، رؤية  جديدة  

 
، المفاهيم  القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكيَّة 

 
، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّوكيَّة 
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جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي   لقِت المرأة  من ضلع الر   خ 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر ِ

 
.. ع طيَّة  خالٍق وص نيعة  مخلوٍق  وح  والنَّفس   الر 

 
  النَّاس.. في المرامي والد الالت خلق  السَّماواِت واألرِض أكبر  من خلقِ 

 
 ت فَّاحة آدم وِضلع  آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اء .. هذه ح  ــــــــــوَّ

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقه  الحضاراِت، بين قوَّ

 
ة  االختالف بين م طلَّ   قٍة وأرملٍة ذوات ي عفاف الِعدَّة  وِعلَّ

 
وجاِت وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعد د  الزَّ

 
 األسود ، وفرضيَّة  النَّجِم السَّاقطِ الثَّقب  

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجيَِّة الخلقِ  

 
 ! ر  ، األم  ت قر ِ  صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟   خلق  حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالدي  

 
يَّة  لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذيَّات  الرَّ

 
يَّة  لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييم  األذيَِّة العصبيَّةِ 2) األذيَّات  الرَّ

 
يَّة  لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّات   ضَّ  ( التَّدبير  واإلصالح  الجراحي  3) الرَّ

 
يَّة  لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيف  األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّات  الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلِة الكابَِّة الم دوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات  النَّقِل الوتري ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري ِ 

 
 ) ر  جنس  الوليد )م ختصر   من ي قر ِ

 
فاِت والمآالتِ   ثالوث  الذَّكاِء.. زاد  مسافٍر! الذَّكاء  الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحث  في الص ِ

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فريَّة   المعادالت  الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكِس الشَّوكي ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكِس الشَّوكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس  1الم نعكِس الشَّوكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الم نعكِس الشَّوكي  االشتدادي  ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  الت ِساعِ ساحِة العمل 3الم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )

Pathophysiology 
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(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الم نعكس  الشَّوكي  االشتدادي  )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَّة  األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَّة  الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

 
اء   اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حوَّ

 
اهد    Barr Body, The Witnessوالبصيرة  جسيم  بار، الشَّ

 
معنى  جدليَّة  المعنى والالَّ

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

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

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

 
مات  الغذائيَّة  الـ  تم ِ ا  مفيدة  ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالم   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلوي  الم نص ِ

 
 ، ضمانة  الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
ه  ضار  جدَّا  Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيد .. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيد ، من قصِص البطولِة والفداء  المهنة   و 

 
ذي هوى الثَّقب  األس  ود  والنَّجم  الَّ

 
 خلق  السَّماواِت واألرِض، فرضيَّة  الكوِن السَّديمي ِ الم تَّصلِ 

 
نَّس    Circulating Sweepersالـ الجواري الك 

 
 عندما ينفِصم  المجتمع .. لمن تتجمَّلين هيفاء ؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيع  الذَّ

 
، طوفان  بال سفينةِ  وفان  األخير   الط 

 
ف  الم ست وِر.. اتِمة  الِحكايةِ  ك ش  ، فت كون  اله ويَّة  خ   م ع  االسِم ت كون  البِد اية 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أِم اجتماع  ضرورة، أم ِاجتماع  مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرةِ الهوائي  

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والدي  ث نائي  الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضاِت غيِر الم لقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisج  الن ِطاِف الـ إنتا

 
هات؟!   أم  البنات، حقيقة  هي  أم  هي  محض  ت رَّ

 
لين ننت ها من هفواِت األوَّ  أم  البنين! حقيقة  لطالما ظ 

 
اء  هذِه تِلد  كثير  بناٍت وقليل  بنين  بة  البنات، حوَّ ل   غ 

 
اء  هذِه تِلد  كثير  بنين  وقليل  بنات  ب ة  البنين، حوَّ  غ ل 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب نيَّاتِها   وال أنفي عنها العدل  أحيانا ! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت ه 

 
اء  حفظ  التَّكوين!  آلدم  فعل  التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: ه ذ يان  االقتصاد 1ه ذ يان  المفاهيم )
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 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
( م عالجة  تناذِر العض  لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع ( م عالجة  تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروس  كورونا الم ستجد .. من بعِد الس لوِك، عين ه  على الص ِ

 
يِل والنَّهار2ه ذ يان  المفاهيم )  (: ه ذ يان  اللَّ

 
 الم رأة  أن  ت ِلد  أخاه ا، قول  ص حيح  لكن  بنكه ٍة ع ربيَّة كاد تِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  التَّعبِ المزمن 

 
 أفضل  الم مكنِ  طفل  األنبوبِ، ليس  

 
.. ع ذاب  دائم  أم  ِامتحان  م ستدام ؟  الح روب  العبثيَّة 

 
في التَّجريِد وص ول   ، و  د .. في الِقياِس قص ور  الع قل  الم جر ِ  الع قل  القيَّاس  و 

 
د  م فازة  ال محض  ق راٍر!  ئب  الم نفرد ، حين  ي صبح  التَّوح   الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّا   Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأمَّا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسا  أي ها اإلنسان!   وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكب  األرض  وما يزال 

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

 
   سعاة  بريٍد حقيقي ون.. ال هواة  ترحاٍل وهجرةٍ 

 
ون ا الم ست ِجد  )كوفيد  فاتِ 19- فيروس  كور   (: من  ب عِد الس لوِك، ع ين ه  ع لى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
.. شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان   ِقيق ة  اله ِرم ة  ة  الح   األ س طور 

 
 ِ  التَّنك س  الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَّة  التَّجد ِد العصبي 

 
د : العالقة  السَّببيَّ  ويحي  الم تعد ِ ب  الل  د؟ التَّصل  ويحي ِ الم تعد ِ بِ الل  ، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصل   ة 

 
االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخل     الورم  الوعائي  في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   يَّة  ض ِ  أذيَّات  ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لل  الر  رات  التَّالية  للجراحة ..الشَّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجبات  وأهداف  العالجِ الجراحي ِ.. التَّطو 

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزام ها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِ  م تالزمة  نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمام  العج ز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياب  خلقي  معزول  ثنائي  الجانب ضمور  إليِة ا

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsم تالزمة  الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَِّة   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّات  الوتِر البعيِد للعضلِة ثنائيَِّة الر 

Brachii Muscle 

 
تميَّز  بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عند  الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِي  انعكاسي  
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ة ِ الس فلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الح رَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك 

Fibula Flap 

 
ي ِ )داء  بيرغر( ض ِ  انسداد  الشَّرياِن الكعبري ِ الحاد ِ غيِر الرَّ

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيَّة  معزولة  في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  ِسل 

 
ياعاِت العظميَِّة الم ختلطِة بذاِت   النَّقي ِ  العظِم والشَّريحة  الشَّظويَّة  الم وعَّاة  في تعويِض الضَّ

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ة  جانب  الكتِف في تعويِض ض ياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِ  رَّ  الشَّريحة  الح 

 
ضيَّة  للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّات  الرَّ

 
ِرةِ  ِة الم دو   Rotator Cuff Injuryأذيَّة  أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسة  القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحو  م قاربٍة أكثر  حزما  آفات  الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحول  سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحو  م قاربٍة أكثر  حسما    Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حول  سن 

 
 Subacromial Injectionالحقن  تحت  األخرِم تدبير  آالِم الكتِف: 

 
ياتين البحريِن.. مجمع    برزخ  ما بين  ح 

 
وض اِت الِجن اِن؟  ى أم  ر  بر   ما بعد  الموِت.. وما قبل  النَّاِر الك 

 
فافِة األخمصيَِّة الم زمِن بحقن  الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهابِ الل 

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصر  م فيد  12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظمي  العظماني  )العظموم  العظماني (

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصر  أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائي  الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصر  أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائي  الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
دة، حقن  الكورتيزون داخل  مفصِل الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular الكتف  الم تجم ِ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصال  الكيسِة المعصميَِّة، السَّهل  الم مت نِعِ 

 
   (FDS Arc)قوس  العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح  الجراحي  للعصبِ الم توس ِ

 
قِة واألرملة؟   ما قول  العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بين  الم طلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَّة  النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

 
.. وكان  عروقا  متباينة   .. تكيَّف  ن  .. تمكَّ  بفضلِك آدم ! استمرَّ هذا اإلنسان 

 
 الِمبيضاِن في ِركٍن م كيٍن.. والِخصيتاِن في ِكيٍس م هينٍ 

 بحث  في األسبابِ.. بحث  في وظيفِة الشَّكلِ 

 
قبةِ  بيعي ِ )القعس  ( 1) تدبير  آالِم الرَّ قبي ِ الطَّ قبي (استعادة  االنحناِء الرَّ  Neck Pain Treatment الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 
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