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 !لا أو    األلم    ،األعصاب    في فقه  

The Pain Comes First! 

أذيَّ  ةَكوربا  األلم    يكون   ،Peripheral Nerve Injuriesالـ    ة  المحيطيَّ  األعصاب    ات  في 

  الفعل   ة  ردَّ هوَ   ،آثم    محيط    ة  عدائيَّ ضدَّ  العصب    صرخة   األلم  فة.  ريريَّالسَّ ورة  الص    ةَ وفاتح  األعراض  

 جهة    . ومن  اعتداء    فعل    على وجود    ليل  الدَّ  ، هوَ جهة    . فمن  وإنذار    كشف    عامل    أيضا    هوَ   األولى.

هوَ  على سالمة    أخرى،   ة  فاعيَّالد     هوسائل   على حسن  أداء  دليٌل  ، ومبعث  األلم     العصب  بنية    دليٌل 

   .إلى حين    ، لكن  عصٌب سليمٌ  م  المتألَّ   العصب   .كذلك

 ؟ لا أو   لماذا األلم  

إلى فعل   األمر   فعال  ضاغطا ، سينتهي به    أم    شأة  ، التهابيَّ النَّ العصب    ة  ألذيَّ  ب  سب   ا  يك  العامل  الم  أيَّ

 على فعَلها   ستفعل    اغطة  والضَّ  ة  االلتهابيَّ  تين  للحدثيَّ  المرافقة    ة  االلتهابيَّ . الوذمة  العصبَ   خنق  يَ   عصر  

 للعامل   لَ واألوَّ  األسهلَ   الهدفَ   ن  تحصينا  ستكو  األقل    ة  البنيويَّ  العصب    نات  ها، مكو   عندَ   .العصب  

المقام    .مرض  الم   هذا  تتصدَّفي   هشاشة    األكثرَ   لكون ها  األلم    لحس     اقلة  النَّ   ة  العصبيَّ  المحاور    ر  ، 

    مرض.الم   را  بالعامل  تأث   واألسرعَ 

حسَّ  يَ  فهناكَ ة  العصبيَّ  المحاور    منَ   نوعان    األلم  نقل    ة  خاعينيَّن  ال  غير    ة  عصبيَّال  محاور  ال  . 

أيضا     هناكَ و  .C نمط    ة  العصبيَّ  المحاور    هيَ و  .العصبي     قل  النَّ   بطيئة    Unmyelinated Axonsالـ  

ال العصبيَّة    المحاور    هيَ   .العصبي     قل  النَّ   بطيئة    Myelinated Axonsالـ    ة  خاعينيَّن  المحاور  

  تلقاءَ   المقاومة    ضعيفة    الجدار   رقيقة    ةٌ عصبيَّ محاورٌ ما  كاله   .Axons Deltaالـ   دلتا  نمط    ة  العصبيَّ

 في درجة  الحساسيَّة  لعامل  الضَّغط.  ت  تفاوتَ   هيَ وإن   ،ة  الخارجيَّ  غوط  الض 

ه قَّ ر    هذا األخير   عن    . وقد ع رفَ وحيد    أعزلَ   خلوي    بغشاء   محاطةٌ ف  C نمط    ة  العصبيَّ المحاور  ا  فأمَّ  ت 

حيلت لَّ وق  تحم    هة    دلتا  نمط    ة  العصبيَّ  ا المحاور  أمَّ . و كذلكة  منها والخارجيَّ  ة  اخليَّالدَّ  غوط  الض   ل  في 

ها الن     أكثر   العصبيَّة  نمط  دلتاالمحاور   ،أكيد  بالتَّ ماكة. قليل  السَّ  Myelin Sheathالـ    خاعيني  فجدار 

من  تحم   العصبيَّة  ال    تنهار    ،هابعدَ   بحدود.  لكن    ،ة  اخليَّوالدَّ  ة  الخارجيَّ  غوط  للض   Cنمط     المحاور  

 .  حينها  حضورا  أكثَر  األلم    عارض   كون  يو  قتَها،بساب  ق  لحتف اه لمعت    وتنضغط    اه مقاومت  

 

 

 

 

 

ٌة:  مالحظٌة هام 
ـ  النُّخاعينفي أهمي ة  غمد    الن قل  العصبي    عملي ة وثخانته  في  Myelin Sheathال

ـ   ، راجع مقالا لي بعنوان:Neural Conductionال

 "، بين مفهوم قاصر وجديد حاضرالعصبي   قلُالن  " 

https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p


 الم رُّ واألمرُّ 

يرتفع  الخارجي     غط  الضَّ  عامل    بفعل   . وَّ أ  األلم    لحس     اقلة  النَّ   ة  العصبيَّ  المحاور    داخلَ   غط  الضَّ  ،  ال 

الضَّ  أزمنَ .  ة  المرضيَّ  وحة  اللَّ   فاتحةَ   األلم    فيكون   تعاظمَ /وَ   غط  عامل   تخرَّ قيمة    أو  ه   بت  ،   حوامل 

بت  ومتى   .ة  محاوَر عصبيَّ من    .األلم    اختفى،  فيها  العصبي    قل  النَّ   حوامل ه وانقطعَ   تخرَّ

أذيَّ في  اللَّ   ر  يتصدَّ  ،ة  حيطيَّالم    األعصاب    ات  إذا ،   العصب    استطاعَ   طالما  ةَ ريريَّالسَّ  وحةَ األلم  

 ة  القوَّ   ر  تجبَّ ت  حينَ  األلم   يغيب  ة.  عمر  األذيَّ  يطول    حينَ  األلم   يغيب   قد ،  بالمقابل    .واالحتجاجَ   يحةَ الصَّ 

 األلم    يغيب  له.    اقلة  ة النَّ العصبيَّ  المحاور    س  تنكَّ ت  حينَ   األلم    يغيب    ها.ت شعاع  قوَّ   طغىيو  اغطة  الضَّ

. يكون    هر  وفي غياب  الم   األلم   في وجود    يكون   ،المعنىفي هذا    .نذار  اإل  يسوء    حينَ   األمر 

 ود السُّ   اليات  الت  

الضَّ  أزمنَ متى   تعاظمَ /وَ   غط  عامل   تتهاوَ قيمة    أو   األكثر    ة  العصبيَّ  المحاور    تحصينات    تباعا    ، 

 أمر   حاملةٌ  ةٌ حركيَّا إمَّ ، ووالحرارة   مس  اللَّ  لحس     ناقلةٌ   ةٌ عصبيَّ  محاورٌ ا  إمَّ ها  في مجمل   هيَ   .مقاومة  

جواب  أ  حركة   وبعدَ   شواش    يكون    األلم    بعدَ ف  .شوكي     منعكس    و   . يأتي ضعف  ه  الحس    الحركة    ، 

   .وكي   الشَّ   المنعكس    واضطراب  

كبر  األ هيَ  ة  واالنعكاسيَّ ة  اإلراديَّ الحركة    ألمر    اقلة  نَّ ال  ة  العصبيَّ  فالمحاور  .  ا  جدَّ  منطقي  تسلسٌل    هوَ 

و  األعظم  قطرا ،   كما تتذيَّ  لذلكَ .  خارجي   ال  غط  اضَّال  لفعل    ة  مقاوم   كثر  األجدارا ،   ، أعراض  ل  

، أذيَّ   ها.وخطورت   ة  العصبيَّ ة  األذيَّ دليل  عمق    هاوجود ف  ة.ريريَّالسَّ  الموجودات   قائمةَ   ت هاعالمات 

 وقيت  ن  الت  س  أح  

هعلينا    جلي    ضٌ عرَ  األلم   ، ة  حركيَّ و  ة  يَّحس    مرافقات    فيها األلم  وحيدا  دونَ   يكون   ة . في كل   مرَّ إبصار 

ترافقَ   أفضلَ   اإلنذار    يكون   يكون.  ساءَ الح    األلم  وشواشَّ   ما  ترافقَ   س     . ا  وخلال  عضليَّ  اإلنذار 

 .  فأكثرَ  اإلنذار  أكثرَ   ا ، ساءَ حركيَّ

السَّسريعا .    العصب    أمرَ   ر  تدبَّ أنصت    معَ أرهف   باشر    لنجواه.  ه.  تلبية    لبوح   ، ورفع  دعواه    إلى 

 في كبح   قد تنجح   ، فهيَ األلم   نات  سك   م   مكنَ ما أ ب  صارمٌ ال هوادةَ فيه. تجنَّ  المحافظ    العالج    شكواه.

يَّ  ة  دَّأعراض  وعالمات  الش     ت  استمرَّ .   تشفيهأن   دونَ  ه، لكن  صوت  في كتم    ،العصب    غضب     ة  العصب

 ه.دات قي   من م   ه  ر  وحر     العصبَ   ف  كشستوا  م  تقحَّ  ،شهور    ةَ الثَ الثَّ  زمنا  فاقَ 

تتردَّ للعصب  إ  الجراحي     داخل  التَّ   في  د ال  في  حتَّ   نقاذا   في   ة  المرضيَّ  الموجودات    غابت    حال  ى 

ما  رغمَ  هور  في الظ   ر  تتأخَّ  فهذه األخيرة  . Electromyogram الـ  الكهربائي     األعصاب    تخطيط  

 .العصبي     قل  للنَّ   ةَ الحقيقيَّ واآلليَّةَ   ا  ال تتوافق  كهربائيَّ  األعصاب   ودراسة    ال؟  كيفَ   .يعانيه العصب  

 

 

 

 هام ٌة:مالحظٌة 
ـ   Electromyographyفي تخطيط  األعصاب  الكهربائي   ال

دُّ م ختلٍف؛  رٌ ج   :اقرأ  المقال  الت الي كان  لي  تصوُّ

 "تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم"  

https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing


ك. نفسَ  ال تنسَ و.  ر  تكر   الم    ريري   السَّ  الفحص    ةَ استراتيجيَّ  د  عتم ا،  نجاعة    أكثرَ   وسيلة    جدَ ت  إلى أن  

الدَّ  نصت  أ حَ اخلي   إلى صوت ك  إلى  فما زالَ د ،  الدَّ  س ك،  األساس  لهما   معين    من    إنهل    .ها هنا  ور  

ها حميميَّ  فتلج    .ري   ها الثَّ مفاتيَح عالم  ويمنحَك   ،هاات أبجديَّ  ي مليكَ  زمنا    شرة  األعصاب  معاف.  كتجربت  ات 

 .إال كَ  ي عَطه هو امتياٌز لم   ،كَ على كثير  غير    ما ح جبَ   بصر  وت  

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

 :أخرى  جديدة في سياقاتٍ   رؤىا   بقراءة    أنصح  

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

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

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي    

 
مقاربة  العصب  الوركي   جراحيَّا  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  الثَّالثة  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  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 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 Injury, Theي ، األعراض والعالمات 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  
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 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 خالص 

 
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  االختالف 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

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة األذيَّات     ( التَّدبير  واإلصالح  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 Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  
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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 لالستجابة  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 والالَّ

 
 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 حقَّا  مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم 

 
ف الـ   نص    isMeiosاالنقسام الخلوي  الم 

 
باب  الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانة  الشَّ

 
ه  ضار  جدَّا  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  بال سفينة  وفان  األخير   الط 

 
.. 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

https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0


 
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 أحيانا ! 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  

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  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  َمفازة  ال محَض قَرار  وح  نفرد ، حيَن ي صبح  التَّ ئب  الم   الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّا    Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

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

 
، اإلصالح  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 Signعالمة هوفمان  

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

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

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

 
: االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخَل    الورم  الوعائي  في الكبد 

 كتلة  الورم

 
رة   تالزمة  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  العالج  الجراحي  .. التَّطو 

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز  

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

 
نبوبي   الـ    Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورم  شوان أمامَ العج ز
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https://youtu.be/cmxu75eEPE0
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 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

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

 
أسين الفخذيَّة    ويل  للعضلة  ذات  الرَّ أس  الطَّ تالزمة  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 حزما  آفات  الثَّدي ما  .. نحَو م   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الثَّدي الشَّائعة   

 
قاربة  أكثَر حسما    .. 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  الثالثة  الز  

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
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 اختالف  العدَّة  ما بيَن الم 

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَّة  النَّقل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف   
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.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقا  متباينة    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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