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ِ   قُل عبر  ن  ال  المشبِك العصبي 
Neural Conduction in Synapse 

Personal View vs. International View 
ابطلمشاهدةِ فيديو قصير يشرحُ تفصيالً الن قل  العصبي  عبر المشبِك، انقر على هذا    : الر 

 

الوجود   الن    دوامُ  منذُ مواثيُق  أدركت  الت    بدء    جاح.  بساط  للحياة    أن    ةُ العضوي   كوين،    ةُ وسرع  األسلوب    ةُ الزمتين؛ 

خانة   الحياة    على أسئلة   دةُ المعق    نجاز. األجوبةُ اإل طرفُة عين.    الفناء. األجوبُة كما األسئلةُ  كانت تودي بها دائماً إلى 
 بين ومضة  الحياة وهدأة  الموت رعشُة وتر.ما المسافُة  

تركن   لم  دائماً،  أرا  رهاصات  إل  وحُ الر    كما  نظري البشر.   غريبةً   نافرةً ها  وجدتُ   ،العصبي     قل  الن    ات  لي آفي    ةً دوها 

رسمُ الر    الحياة    ونهج    تتناغمُ ال   مُ شيق.  نقطتينختصر  وها  منظورُ   .المباشر  مستقيم  العليها    فاضلتُ   ،ًا بين  هم  ذلك 

 ي.ت م نظري وهاكُ 

 

ِ   قلِ في الن    اهنةُ الر   ةُ ظري  الن   ِ  المشبكِ   عبر   العصبي  العصبي   
 Neural Conduction in Synapse 

"International Hypothesis" 

 ةُ الخاص   األقنيةُ   بقدومه لُ . تتفع  Knobالـ   إلى االنتفاخ ما قبل المشبك    العصبي    قل  الن    ارُ تي   ، يصلُ في المشبك العصبي   

إلى    الكالسيوم  شاردةُ   بُ تتسر  ها،  عبر    .(1)هاأبواب    فتفتحُ   ،channels++Voltage gated Caالكالسيوم    بشاردة  

الـ    مع  الوافدةُ   الكالسيوم  شواردُ  لُ تشك     .(2)الخلوي     اخل  الد  الـ    العصبي     اقل  للن    الحاملة   Vesiclesالحويصالت 

Neurotransmitter    يمعق قبل    بالغشاء الخلوي     تصقُ لدًا  االلتصاق يأتي انفج   .(3)المشبك  ما    الحويصالت  ارُ بعد 

داخل  محمول    اً مطلق المشبكي     الشق     ها 
 ، المشبكي     الفضاء    عبر    .Synaptic Cleftالـ    (4)

ما بعد المشبك     ى المستقبالتُ تتلق    .(5)شبكما بعد الم  له على الغشاء الخلوي    مستقبالت  ستهدفاً  مُ   العصبي   اقلُ الن   ينطلقُ 

ما  ة إلى داخل االستطالة العصبي   ةُ المعني   واردُالش   تنفذُ .  (6)بعينها لشاردة  العبور    اب  أبو فاتحةً  العصبي    اقل  الن   العصبي   

سبٌع  .  Postsynaptic Dendriteالـ    (7)بعد المشبك عصبون ما المن    العصبي     األمر    نقلُ   هابعد   يتم  هي خطواٌت 

 ما بعد المشبك.    إلى العصبون    قبل المشبك  

 

الن  فرضي   ِ  قلِ تي في  ِ  المشبكِ   عبر   العصبي  العصبي   
 Neural Conduction in Synapse 

"Personal Hypothesis" 

العصبي ة  هو فعٌل كهربائيٌّ محٌض. ثانياً، دوُر وسيط   بر  المشابك   ع  اًل، الن قُل  دعامات  ثالث. أو  تقومُ فرضي تي على 

الـ   الوفرة    Neurotransmitterالن قل العصبي    ناقل  للكهرباء. فهو دائمُ  من عازل  إلى  المشبكي    هو تحويُل الشق   

في   المشبكي  ،  الشق    كما  وقات   أفي  احة   العاملة    زمنة أفي  الر  الض غط   موجة   فيخص   ثالثاً وأخيرًا،  ا  أم  الـ    العمل. 

Action Pressure Wave. االنتفاخ  االنتهائي  للمحور  العصبي   الـ    متى بلغت  األخيرُة فKnob    باشرت عمل ها في

إلى    الوليد   وفي تسهيل  عبور  التي ار    .تحديداً   Troughوهذا هم  ذيل  الموجة الـ   ،االنتهائي     خلق  تي ار  الن قل  الكهربائي   

المشبكي     حصري اً.  Crestوهذا فعُل جبهت ها الـ    ،الضف ة  المقابلة  من الشق   

https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/AWvQYxNtpbk
https://youtu.be/AWvQYxNtpbk


الض رورة  لكن   متزامنان،  موجة   الفعالن  فجبهُة  األمور.  وتفصياًل لدقائق   للش رح   تسهياًل  بينهما  الفصل    اقتضت  

الـ   العاملة   الـ    Crestالض غط   ذيل  الموجة   فعل   نظري اً على  وفعُلها مقد مٌ  الحركي ة ،  الموجة    Troughتختزُن طاقة  

 .  سلبي   قيمة  الض غط 

الخاص    تفصيلُ   تم   المشبك    العصبي     قل  الن    ة عملي ل  ة رؤيتي  الر    العصبي     عبر   .اليةالت    الثة الث    ة التوضيحي   سوم  في 

 األساسي ات  الفارقة . بعض   إيضاح  ضرورًة في   ي أجدُأن   غير  

ِ   اقلِ الن  وظيفِة   في    :أولً    Neurotransmitterالـ   العصبي 

 Action Pressure  الـ  العمل    ضغط   موجة    تارًة، ومعتليةً   Microtubulesالـ    ة المجهري  األنابيب    قًة ظهور  متسل  

Wave    المجهري ُة الـ  الحويصالتُ   ، تعبرُ سانحة   عند كلVesicles    المشبك   في  منتهاها إلى  وصوالً  العصبي   المحور

 .Neurotransmitterالـ   العصبي     اقل  الن  على  ها في بطون  تحتوي الحويصالتُ  .Synapseالـ    العصبي   

ِ ها في الش بمحمولِ  لقي الحويصالتُ العمل، تُ  كما في حالةِ احةِالر   ، في حالةِدائمةٍ  بصورٍة ِ  ق    اقلُ الن   يعملُ  .المشبكي 

الفضاء    العصبي   ترطيب  وسط  وتحويل   Synaptic Cleftالـ    المشبكي     على  إلى   ،للكهرباء  ناقل    ه 
جهة  ومن  من جهة.  يعملُ   هذا  ، Na+)   كـموجبةٌ   شواردٌهي  شوارد  بعين ها.    احتجاز  على    العصبي    اقلُ الن    أخرى، 

++Ca )  الـ    على العمل   ة الحاث    في المشابكitatory SynapsescEx،  ٌكـسالبةٌ  وشوارد  (-Cl)    اهية الن    في المشابك 

الش كل ؛  Inhibitory Synapsesله الـ    .(1) انظِر 

ثانيةً إلى    ودٌع    ،Cathodeالـ    هُ مصعدُ  موجبٌ   قطبٌ   ؛له  دةٌ موج    ثالثةٌ   عناصرُ   كهربائي     ار  تي   لكل   ف  ،الفيزياء 
 أبدًا.   اضرٌ ح فهو    مهبط  ال  خص  فيما  .  Conductorالـ    بينهما  اقلُ الن    طُ يوالوس   ،Anodeالـ    هُمهبطُ   سالبٌ   وآخرُ 

ل  اخلُ د ال  لُ يمث  إذ   المشبك  ة العصبي   ستطالة إلالخلوي   بعد   القطبي ة    سالبُ   Postsynaptic Dendriteالـ    ما 

الكهربائي   الن    ار  هبطاً مناسباً لتي م    Negative Polarityالـ   .  Terminal Electrical Currentالـ    االنتهائي     قل 

 .الكهربائي    ار  دًا للتي ناقاًل جي   من هذا األخير  جعلُ ي  المشبكي     ق  في الش   الوفرة    دائمُ   العصبي    اقلُ الن  ،  ثانياً 

الكهربائي   المنتظر    هور  للظ    فال يبقى  ،اقلُ ه الن  ووسيطُ   ار  التي   مهبطُ   ن  تأم  إذًا،   لتي ار  الن قل     موجب    مصعد  ال إال ابتناءُ    
العاملة Positive Polarityالـ    القطبي ة  الض غط   موجة   ذيل   دوُر  وهذا   Action Pressure Wave'sالـ    . 

Trough،  ًالش كل )؛ كما سنرى الحقا  .(3انظِر 

 

 Action Pressure Waveالعمِل الـ    ضغطِ   موجةِ   في وظيفةِ :  ثانياً 

العاملةِ الـ   وظيفةُ  ( أ   :Action Pressure Wave's Crestجبهةِ موجةِ الض غِط 

المشبكي  . كما أشرُت إلى أهمي ة  ذلك في جعل  الشق      أشرتُ  سابقاً إلى الوجود  الد ائم  لوسيط  الن قل  العصبي   داخل  الشق   

الن قل   لوظيفة   وتحسيناً  ذلك،  رغم  العمل .  أزمنة   في  كما  احة   الر  أوقات   في   ، الد وام  ناقاًل للكهرباء على  المشبكي   
للكهرباء الكهربائي   عبر ال المشبكي    ها على تعزيز  ناقلية  الشق    مشبك العصبي  ، تعمُل موجُة الض غط  العاملُة من فور 

 وذلك بآليتين متزامنتين.

اقة  الحركي ة  للموجة  العاملة .    Crestتختزُن جبهُة الموجة  الـ   غشاء  االنتفاخ  االنتهائي   للمحور     متى صدمت  هي  فالط 

الـ   تقاصرٌ  ،Knobالعصبي    فيحدٌث  المشبكي  .  فضاء  الشق    مقتحماً  األخيُر واندفع   هذا  في عرض  الشق      هامٌّ  تمد د  
االنتهائي     ،Synaptic Cleft Widthالـ    المشبكي    العمل   كمون   قطبي    بين  أكبر   تقارباً  يكافئُ   والذي 

بعدها، يكون انفراُغ تي ار  الن قل  الكهربائي   حتمي ًة ال تمهيل  فيها، minal Action PotentialTerالـ   لً .   .هذا أو 

في الوقت  ذات ه، تضغُط جبهُة الموجة  العاملة  على الحويصالت  المجهري ة  الُملتصقة  بهذا الغشاء. فتقذُف هذه األخيرُة 

دفعًة واحدًة. والن  كامل  مخزون ها من وسيط    راها، زيادٌة كبيرٌة في كمي ة  وتالياً كثافة  وسيط   أتيجُة كما الن قل  العصبي   

فيصبُح هذا األخيُر أقدر  على الت وصيل  الكهربائي  ،    وهذا ثانياً.  الن قل  العصبي   داخل  الشق   المشبكي  . 

أكبر   كفاءًة  يعني  الفعلين  تي   اجتماعُ  توصيل   العصبي  . في  الن قل   عملي ة   في  أكبر  وسرعًة  الكهربائي  ،  الن قل    ار  

تماماً   .  (2) كل الش   انظرِ ؛ وهذا هو المطلوُب 

 



 :Action Pressure Wave's Troughذيِل موجةِ الض غِط العاملةِ الـ    وظيفةُ  ( ب

ابات  األقنية  الخاص ة   Troughلذيل  الموجة  العاملة  الـ   Negative Pressureيعمُل الض غُط الس الُب الـ   على فتح  بو 
داخل  االنتفاخ  Ca++بشوارد  الكالسيوم   شواردُ الكالسيوم   الخلوي  . تتراكمُ  ، وعلى استدعاء  هذه األخيرة  إلى الد اخل  

ًة تقابُل قطبي ةً   Knobاالنتهائي   الـ   وبذلك،   فتبني قطبي ًة موجبًة هام  المشبكي  .  الض فة  األخرى من الشق    س البًة على 

 .Terminal Action Potentialينشاُ كموُن العمل  االنتهائي   الـ  

الـ   موجبٌة  الـ    Positive Polarityقطبي ٌة  سالبًة  ناقٌل Negative Polarityتقابُل قطبي ًة  يفصُل بينهما وسيٌط   ،
هو كل  ما يلزمُ لوالدة  ومن ثم  توصيل  تي ار  الن قل  الكهربائي   االنتهائي   Conductor of Electricityللكهرباء  الـ    ،

هدف وعضو   عصبي ة   خلي ة   بين  أو  عصبي تين،  خليتين  يبن  العصبي ة   لإلشارة   اقل   الن   الوحيد  

الش كل  )؛  Effector Organالـ    (.3انظِر 

 
 (1كل )الش 

 حةافي حالة الر   العصبي   المشبكُ 
 Neural Synapse at Rest 

 ،Presynaptic Axonاـل  ما قبل المشبك العصبي    للمحور   Knobاـل  هائي   تنمن االنتفاخ اال العصبي   المشبكُ  فُ يتأل  
 .Synaptic Cleftاـل  المشبكي   ق  الش  هو فضاءٌ  همابين . يفصلPostsynaptic Dendriteُما بعد المشبك اـل  للعصبون   ة عصبي  ومن استطالة 

احة  كما حين  الن قل  العصبي  ،  ُة اـل في الر  الُت المجهري   ُتلقي بمحمولها من وسيط الن قل  العصبي    Vesiclesال تنفك  الحويص 
 داخل  الشق   المشبكي  . Neurotransmitterاـل 

ة  الن قل  ال  ة ، وينشُُط متسارعًا خالل  عملي  احة  الوظيفي  ُف ما دامت  الحياةُ نابضًة. يتباطأ في أوقات  الر   عصبي  . فعلٌ ال يتوق 
 . دائمبشكل   وسطًا ناقاًل للكهرباء ق   الش هذا  من يجعلُمم ا . قل العصبي   االن ب الش ق  المشبكي  احة، يمتلئ في حالة الر  إذًا 

 .الحمراء( اتثها )المثل  بعين  شوارد  العصبي   اقلُالن  يحتجزُ ما بعد المشبك،  العصبون   إزاء   به  طة يالمن ثبيط  أو الت   فعيل  الت   ة عملي  ًا، لزوم  انتقائي 
 لعمل.طة ل ( في المشابك المثب   Cl-) ـ ك سالبةً  واردُش ال على العمل، بينما تكون  ة ( في المشابك الحاث  Na ،++Ca+)   كـ موجبةٌ  هي شواردٌ
 .Negative Polarityاـل  سلبيي   القطبي ة وما بعده،  ؛ ما قبل المشبك العصبي   لطرفي   المشبك  العصبي    الداخلي   ، يكون الوسط  احةفي حالة الر  

 

   



 (2الش كل )
 ِ  المشبُك العصبي  حين الن قلِ العصبي 

 )عملُ جبهةِ الموجةِ العاملةِ(
Synapse In Action 

(Role of Wave's Crest) 
 ،Knobغشاء  االنتفاخ  االنتهائي   للمحور  العصبي   اـل  Crest بجبهتها الـ  متى صدمت   موجُة الض غط  العاملةُ 

  Synaptic Cleft Width ( الـ 1)تمد د  هذا األخيُر واندفع  مقتحمًا فضاء  الشق   المشبكي  . فيحدٌث تقاصٌر هامٌّ في عرض  الشق   المشبكي   
 .Terminal Action Potential والذي يكافئُ تقارباً أكبر  بين قطبي   كمون  العمل  االنتهائي   الـ 

لًبعدها، يكون انفراُغ تي ار  الن قل  الكهربائي   حتمي ةً ال تمهيل  فيها   .، هذا أو 
 

ة  المُلتصقة  بهذا الغشاء.  وفي الوقت  ذات ه، تضغُط جبهُة الموجة  العاملة  على الحويصالت  المجهري 
ة  وتاليًا كثافة  وسيط  الن قل  أ . والنتيجُة كما (2واحدةً )فتقذُف هذه األخيرةُ كامل  مخزون ها من وسيط  الن قل  العصبي   دفعةً  راها، زيادةٌ كبيرةٌ في كمي 

 ثانياً.وهذا العصبي   داخل  الشق   المشبكي  . فيصبحُ هذا األخيُر أقدر  على الت وصيل  الكهربائي  ، 
 

ابط  لمشاهدةِ فيديو قصير يشرحُ تفصيالً الن قل  العصبي  عبر المشبِك، انقر على هذا الر 

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءةِ المقالِت الت الية:

 
 باستخدام اإلصبع الث انية  للقدم    تصنيُع إبهام اليد

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضي ُة لألعراض  والعالمات  الس ريري ة   أذي اُت العصبون  الُمحر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ي ة  للن خاع  الش وكي  ، خبايا الكيس  الس حائي  .. كثيُرها طي  ٌع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالح    ض   في األذي ات  الر 

 pineSurgical Treatments of Traumatic Injuries of the Sالجراحي    

 
 

 
 

 

 
 (3الش كل )

 ِ  المشبُك العصبي  حين الن قلِ العصبي 

 )عملُ ذيلِ الموجةِ العاملةِ(
Synapse In Action 

(Role of Wave's Trough) 
ة  بشوارد  الكالسيوم  Troughلذيل  الموجة  العاملة  اـل  Negative Pressureيعملُ الض غُط الس الُب اـل   ابات  األقنية  الخاص  على فتح  بو 

++Ca ،
( 2)فتبني قطبي ةً موجبًة هام ًة  Knob. تتراكمُ شواردُ الكالسيوم  داخل  االنتفاخ  االنتهائي   اـل (1) وعلى استدعاء  هذه األخيرة  إلى الد اخل  الخلوي   

 .Terminal Action Potentialتقابلُ قطبي ةً س البًة على الض فة  األخرى من الشق   المشبكي  . وبذلك، ينشُا كموُن العمل  االنتهائي   اـل 
ٌة موجبةٌ اـل   ، يفصلُ بينهما وسيٌط ناقلٌ للكهرباء  Negative Polarityتقابلُ قطبي ةً سالبًة اـل  Positive Polarityقطبي 

ة  يبن  (3) هو كل  ما يلزمُ لوالدة  ومن ثم  توصيل  تي ار  الن قل  الكهربائي   االنتهائي    Conductor of Electricityاـل  الوحيد  الن اقل  لإلشارة  العصبي 
يعملُ تي ارُ الن قل  الكهربائي  على تحرير  الش وارد  المُحتجزة  داخل  الشق    .Effector Organيتين عصبي تين، أو بين خلي ة  عصبي ة  وعضو  هدف اـل خل 

 .(4) إلى الد اخل  الخلوي   للعضو  الهدف  هذه الش وارد  سحب   ، وعلىالمشبكي   

 

Ca++ 

Ca++ 

https://youtu.be/AWvQYxNtpbk
https://drive.google.com/file/d/15VlBQdcXRQUNlMWlzrDe8qSn8_5qfmJd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15VlBQdcXRQUNlMWlzrDe8qSn8_5qfmJd/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
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مقاربُة العصب  الوركي   جراحي ًا في الن احية  اإلليوي ة..  المدخُل عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل   

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخل  الت قليدي    
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض غط  العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 وظيفُة كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الث الثُة للنقل العصبي   

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق

 
 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 Ranvierوظائُف عقدة  رانفيه  

 
 ائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة وظ

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث انية في ضبط  مسار الموجة  العاملة 

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث الثُة في توليد  كمونات  العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

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

 
 ,The Spinal Injuryأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات  ساعُ باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 onsesMultiple Motor Respاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي  

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

Motor Axons of Injured Nerve and Conserves Wallerian Degeneration, Attacks the 
its Sensory Axons 

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

 
 Neural Regeneration (Innovated View(الت جد دُ العصبي ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيمُ القديمة  

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكي ُة، تحديُث المفاهيم  المنعكساُت الش  

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

 
جل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأةُ تقر  

 
والن فُس.. ع طي ُة خالق  وص نيعُة مخلوق   وُح   الر 

 
 خلُق الس ماوات  واألرض  أكبُر من خلق  الن اس.. في المرامي والد الالت
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لُع آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان.    ُتف احة آدم وض 

 
اءُ.. هذه  حــــــــــو 

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص 

 
نفيذ رحلة ألف  عام  المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القو  ، بين قو   فقهُ الحضارات 

 
د ةُ قة  وأرملة  ذوات ي عفافالع  ُة االختالف بين ُمطل  ل    وع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعد دُ الز 

 
قُب األسودُ، وفرضي ُة الن جم  الس اقط    الث 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجي ة  الخلق   

 
ُر!صبيٌّ أم بنٌت، األم     ُتقر  

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريري ةٌ 

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حو 

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyرة  العضدي ة  الوالدي   شلُل الض في

 
ض ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ( الت شريُح الوصفي  والوظيفي  1)  األذي اُت الر 

 
ض ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ( تقييمُ األذي ة  العصبي ة 2)  األذي اُت الر 

 
ض ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ُح الجراحي  ( الت دبيُر واإلصال3)  األذي اُت الر 

 
ض ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ( تصنيُف األذي ة  العصبي ة 4)  األذي اُت الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكاب ة  الُمدو 

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط   

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي اُت الن قل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري    

 
ُر جنس  الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر  

 
فات  والمآالت   كاءُ الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحٌث في الص   ! الذ  .. زادُ مسافر  كاء   ثالوُث الذ 

 
فري ُة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الش وكي ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyوكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضي ة  الُمنعكس  الش   

 
ة  المنعكس  1الُمنعكس  الش وكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس  2الُمنعكس  الش وكي  االشتدادي  ) 

sponse HyperreflexRe -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ُة الت  ساع  ساحة  العمل  3الُمنعكُس الش وكي  االشتدادي  )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضي ُة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة   4الُمنعكُس الش وكي  االشتدادي  )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضي ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضي ة 1الر 

 
مع )  (، الفرضي ُة الث انية في الفيزيولوجيا المرضي ة 2الر 

 
اءُ   ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حو 
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 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الش اهدُ والبصيرةُ  

 
معنى  جدلي ُة المعنى والال 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation(الت دبيُر الجراحي  لليد  المخلبي ة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلوي  الُمتساوي الـ  

 
بغي  الـ   بغي ، الجسمُ الص   بغي ة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ةُ الص  

 
ماُت الغذائي ُة الـ    ، هل هي حق ًا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم  

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلوي  الُمنص  

 
باب  الد ائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الش 

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جد اً Vitamin B6  6فيتامين ب

 
المهنُة.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء  و 

 
ذي هوى قُب األسودُ والن جمُ ال   الث 

 
، فرضي ُة الكون  الس ديمي   الُمت صل    خلُق الس ماوات  واألرض 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكن ُس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجم لين هيفاءُ؟  عندما ينفص 

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيُع الذ اتي لمفصل  المرفق   

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة   الط 

 
كاية  ات مة  الح  .. م ع  االسم  ت كوُن الب د ايُة، فت كوُن اله وي ُة خ   ك ش ُف الم سُتور 

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

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الص خرة  الهوائي   

 
ندي    خلٌع والديٌّ ُثنائي  الجانب    Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation للعصب  الز 

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملق حات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن  طاف  الـ  

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقٌة هي  أم  هي  محُض تُر 

 
لين ننُتها من هفوات  األو   أم  البنين! حقيقٌة لطالما ظ 

 
اءُ هذه  تل دُ كثير  بنات  وقليل  بنين بُة البنات، حو   غ ل 

 
اءُ هذه  تل  ب ُة البنين، حو   دُ كثير  بنين  وقليل  بناتغ ل 

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديد  بُني ات ها  وال أنفي عنها العدل  أحيانًا! حو 

 
! يدعمُ وظيفة  الكالسيوم، وال يطيُق مشاركت ه  المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفُظ الت كوين!  آلدم  فعُل الت مكين، ولحو 

 
ياُن المفاهيم ) ياُن االقتصاد(:  1ه ذ   ه ذ 

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة() عرٌض موس ٌع(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عينُهُ على الص    فيروُس كورونا الُمستجد .. من بعد  الس لوك 

https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cghdn8JGsPdviH6OKcJFo-SRxNP6igGd/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://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
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
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://youtu.be/YGVjmMELXmY


 
ياُن المفاهيم ) يل  والن هار2ه ذ  ياُن الل   (: ه ذ 

 
 كاد ت  الم رأةُ أن  ت ل د  أخاه ا، قوٌل ص حيٌح لكن  بنكه ة  ع ربي ة 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة الت عب  المزمن  

 
 طفُل األنبوب ، ليس  أفضل  الُممكن  

 
 الُحروُب العبثي ُة.. ع ذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن ُمستدامٌ؟

 
في الت جريد  وصُولٌ  دُ.. في الق ياس  قصُوٌر، و  الع قُل الُمجر    الع قُل القي اُس و 

 
!الذ    دُ م فازةً ال محض  ق رار  وح   ئُب الُمنفردُ، حين  يُصبُح الت 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكب  األرض  وما يزاُل، وأم ا الجديدُ فمنكوبُهُ أنت  أساسًا أي ها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبي ُة، اإلصالُح الجراحي  )عملي ُة براند(

 
  سعاةُ بريد  حقيقي ون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة 

 
د  )كوفيد   فات  19-فيروُس كوُرون ا الُمست ج  ، ع ينُهُ ع لى الص    (: من  ب عد  الس لوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ  م  ق يق ُة اله ر  ةُ الح   األُس طور 

 
نك ُس الفاليري الت الي لألذي ة  العصبي ة ، وعملي ُة الت جد د  العصبي     الت 

 
د؟ ويحي   الُمتعد   ب  الل  ي ار  الغلفاني   والت صل  دُ: العالقُة الس ببي ُة، بين الت  ويحي  الُمتعد   ُب الل   الت صل 

 
: االستئصاُل الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخل     الورمُ الوعائي  في الكبد 

 كتلة  الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلة  الكاب ة  المدو 

 
ي ُة، مقاربٌة  جراحي ٌة  جديدةٌ  ض    أذي اُت ذيل  الفرس  الر 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   راُت الت اليُة للجراحة  ..الش لُل الر   مقارنٌة سريري ٌة وشعاعي ةٌ   -موجباُت وأهداُف العالج  الجراحي  .. الت طو 

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليد  والز  

 
سغ  تنهي التزام ها بقطع  تام   للعصب  المتوس  ط  ُمتالزمُة نفق  الر  

 
نبوبي   الـ    Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمام  العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ٌة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إلية  اليد  بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائي  الجانب  

 
أسين الفخذي ة    ويل  للعضلة  ذات  الر  أس  الط   The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الر 

Femoris 

 
ؤوس  العضدي ة     Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضي اُت الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائي ة  الر 

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تمي ز  بظهور  حلقة  جلدي ة  خانقة  عند  الحدود  القريبة  للوذمة     Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  

 الجلدي ة 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك   الس فلي   باستخدام  الش ريحة  الش ظوي ة  الُحر 

Fibula Flap 

 
ي   )داءُ بيرغر( ض    انسدادُ الش ريان  الكعبري   الحاد   غير  الر 

 
مفي ة  اإلبطي ة    ل  ي ٌة معزولٌة في العقد  الل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
 الن قي    العظم  و الش ريحُة الش ظوي ُة الُموع اةُ في تعويض  الض ياعات  العظمي ة  الُمختلطة  بذات   

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis 

https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjv9c1UBP0GBF_QIzGl1FejvJGRPV9iz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11MEpYbtKCDrjG4lHmGpVwLxCqq9MElc3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://youtu.be/cmxu75eEPE0
https://youtu.be/XeyPE-_dUfc
https://youtu.be/Upsl4KhKUWc
https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
https://youtu.be/QVDrMrne4qg
https://youtu.be/sXpFUDqf_Ko
https://youtu.be/2U-e3pRM4lg
https://youtu.be/4CZQPqvRyZo
https://youtu.be/lr_-4yGHS98
https://youtu.be/S3ofR0QxVSM
https://youtu.be/Ys9tw7TRMvc
https://youtu.be/G2RgjYBQmEs


 
ةُ جانُب الكتف  في تعويض  ض ياع  جلدي   هام   في الس اعد    الش ريحُة الُحر 

 
ضي ُة للض فيرة  العضدي ة       Injuries of Brachial Plexusاألذي اُت الر 

 
ة  الُمدو  رة    Rotator Cuff Injuryأذي ُة أوتار  الكف 

 
 Choledochal Cystكيسُة القناة  الجامعة   

 
.. نحو  ُمقاربة  أكثر  حزمًا   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الث دي ما حول  سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفات  الث دي الش ائعة   

 
.. نحو  ُمقاربة  أكثر  حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الث دي ما حول  سن   اليأس 

 
  :  Subacromial Injectionحت  األخرم   الحقُن تتدبيُر آالم  الكتف 

 
ياتين  البحرين ..  مجمعُ   برزٌخ ما بين  ح 

 
ن ان ؟ وض ات  الج  ى أم  ر  .. وما قبل  الن ار  الُكبر   ما بعد  الموت 

 
فافة  األخمصي ة  الُمزمن  بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهاب  الل 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون    -حقن الكيسة  المصلي ة  الص دري ة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  12ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظمي  العظماني  )العظمومُ العظماني (

 
ندي ة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
ندي ة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
دة، حقُن الكورتيزون داخل  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  المعصمي ة ، الس هُل الُممت ن ع   

 
   (FDS Arc)حي ةقوُس العضلة  قابضة األصابع الس ط

 
ط  في الس اعد     Median Nerve Surgical Anatomyالت شريُح الجراحي  للعصب  الُمتوس  

 
قة  واألرملة؟  ما قوُل العلم  في اختالف  العد ة  ما بين  الُمطل 

 
 ore Shoulder MovementTendon Transfer to Restعملي ُة الن قل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف   

 
.. وكان  عروقًا متباينةً  .. تكي ف   بفضلك  آدمُ! استمر  هذا اإلنساُن.. تمك ن 

 
يس  م هين   صيتان  في ك  كن  م كين .. والخ  بيضان  في ر   الم 

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الش كل  

 
قبة  ) قبي (1تدبيُر آالم  الر  بيعي   )القعُس الر  قبي   الط   Neck Pain Treatment ( استعادةُ االنحناء  الر 

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقة  الستعادة    Segmental Gracilis Muscleاالبتسامة  بعد  شلل الوجه   نقُل ق طعة  من  العضلة  الر 

Transfer for Smile 

 
ال غنى عنها لكل   العاملين  عليها   peripheral nerves injurieأذي ُة األعصاب  المحيطي ة : معلوماٌت 

 
.. خراُج بوت ُن الفقرات    Spine TB.. Pott's Diseaseتدر 

 
 األطواُر الث الثُة للن قل  العصبي  .. رؤيٌة جديدةٌ 
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