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 واليالت  ، القاطع، واغط  عن الفعل الض   لحديثُ ايَكُثر  ،ةضي  ذيل الفرس الر   ات  ة ألذي  ريري  الس   جليات  عند تفسير الت  

 يف  الط  الواسع في  ع  نو  الت  عن تفسير  قاصرة   ا  بقى جميع. إذ تةَ الحصري   مُ هنا ال ُتحت   ةُ ح  . الص  ة  اض  الر   ة  و  للق ة  ابي  االلته

تيك غريُب أيو قد يحدثُ فبين حالة وأخرى.  ر العفوي  طو  الت   ر عن تفسير اختالف  تقصُ  كما ات.األذي  ريري لهذه الس  

ر  متكامل  عن وضع تصو   ،بي  الط   ون األدب  بما في بطو اص  بما في مخزونك الخ ،معها ما تعجزُ  بحالة   دف  الص  

قد  ة  ي  رضمن الحاالت الم افرُ الن  ة. فهذه المر   الحظ   لحسن   ، أقولُ ال ينفعُ  القولمن  المألوفُ  ة.ها اإلمراضي  ت  لحدثي  

 وصدة .م مَ السعديدة ط عقود  ل تفتح أقفاال  بقيت  و مجاهلَ  تضيءُ 

يقول شيئا  مختلفا .  ريري  واقُعه الس   بينما ا ،جي  ا  تشن   سفلي  شلال   تقترحُ قد  ةُ ي  ض  الر  أذيُته  ،الث  ده الث  في عق مريض  هو 

 الفكرة، داال    هذه والدة   تاريخَ  عرضُ وجاع، أاضها من أخفي مما  را  بكل  مرو لحظة الوالدة،إلى  قاء  من لحظة الل  

 .ا  هذا المريض بعد تطبيق مفاعيلها عملياتي   لت إليه أمورُ ا آها، مستهديا  بمت  على نقاط قو  

 

 :ة  ري  سري حالة  

  شرة.االعو اسعة  هريتين الت  في ظهره، في مستوى الفقرتين الظ   بطلق ناري   صيبَ عاما ، أُ  26 ، شاب  بُ الُمصا

عجان في منطقة ال . غاب الحس  ة  الضلعي   ة  اعتبارا  من الحاف   ة  حركي   -يةحس   ة  تام   ة  شللي   ة  على أذي   ستفاق المريضُ ا

. بول  ت  الو ط  غو  الت   ات  على فعالي   ةُ إلرادي  ا يطرةُ الس   . غابت  Saddle Anesthesia الـ اهرة  الظ   ة  ناسلي  األعضاء الت  و

 لتصريف البول. فوق عانية   بقسطرة   االستعانةُ  ت  . تم  الجنسي   عورُ كما الش   ةُ الجنسي   الوظيفةُ  غابت  مثل، لبا

 بقي الحالُ . ةانياختار الث   له أن   انَ رة، فكتكر  المُ  ة  خصي  الش   العناية  و بيعة  مضاد للط   بين شرج   المريضُ  فاضلَ 

 .تقريبا   كامل   ، أي لعام  إلى زمن العمل الجراحي   ابةصإللحظة ا منذُ  ن  على ما هو دون تحس  

 ، كما لم  ة  فقري  للقناة ال اختراق   أي   هري  للعمود الظ   رائح  الش   دُ تعد  مُ  المحوري   بقي  الط   صويرُ الت   ا ، لم يُظهر  شعاعي  

 ويقات  من أجسام الفقرات، الس   لها لة  شك  المُ  ة  األساسي   ة  ي  العظم نات  ن المكو  م ن  و  مك في أي   م  تهد   وجودَ  ظهر  يُ 

 .ة  فائح الخلفي  ، إلى الص  ة  الجانبي  

 ة  حر   ةُ الفقري   ناةُ الق العاشرة. بقيت  و اسعة  هريتين الت  للفقرتين الظ   ة  وكي  واتئ الش  الن   ب  على تخر   اتُ ذي  ألا اقتصرت  

. المحيطة بالعمود الفقري   العضالت   اري في كتلة  الن   مقذوف  ال شظايا . انتشرت  عدني  أو م عظمي   دخيل   من كل  

 .وكي  الش   خاع  للن   أفضلَ  من أجل تظهير   نين المغناطيسي  بالر   انة  عاالست ةَ إمكاني   هذا االنتشارُ  أعاقَ 

 العظمي   ن  كو  المُ  متانة  ، وكي  واع الش  خالن   ة  ماد   سالمة  ب ة  شخصي   قناعة   نت  تكو   ،المقاطع المتتالية   بمالحقة  و تيجة  بالن  

  (.1) الش كل انظر  ؛ هالحامي ل

 



 

 (1) كلالش  

 ي  الفقر للعمود   محوري  ال بقي  ط  ال صوير  ت  ال
Column Vertebral of Scan -CT 

 

فراءجمُة الن  ) اليسارالمقطعان في األسفل و  (.10، ظ9)ظ ة  ضي  الر   ة  في مستوى األذي   الفقري   فق  للن   ة  فراغي   ، رؤية  (الص 

 البحث. موضوع   وكي  خاع الش  الن   مسكنُ  ؛ة  الفقري   فق  في الن   دخيل   كل   ابُ يكما يظهر غ

 ربع.وايا األمن الز   األبعاد للعمود الفقري   ةُ ثالثي   رؤية   طع،المقا ةُ بقي  

 .الفقري   ود  عمال ا  سالمةُ جلي   يظهرُ 

 

نوعا  وموقعا   خاعية  الن  ة األذي   مقتضيات   نا  بينتناقضا  بي   الفيزيائي   الفحصُ  أظهرَ ة  العصبي ة ، بعَد عام  مَن األذي  

، ي  اغصالد   المنعكسُ ) ة  مع غياب المنعكسات الوتري   الفاعلة  الحركة  غيابُ  لَ شك   .ريري  الواقع الس   معطيات  و

 ، حس  ةُ طحي  الس   ألحاسيسُ ا ت  غابالواقع. و ع  توق  ا  بين المُ فارقا  هام   (المنعكس المشمري  ) ة  الجلدي  الكاحل( و كسُ منع

 ة  على الوظائف الحيوي   يطرةُ الس   ، وغابت  ةُ الجنسي   الوظيفةُ  كما غابت  . ة  لعي  الض   ة  اعتبارا  من الحاف   الحرارة،و األلم  

 . ط  تغو  و ل  و  من تب األخرى

اللتصاقات ايل الفرس لتحريره من على ذ الجراحي   داخلُ الت   رَ تقر   ، لذلكَ سفلي   عصبون   أمام إصابة  ، كن ا سريري ا  

 بين الفقرات. تم   قبة  الث   ضمنَ  للجذر العصبي   تة  ثب  و/أو تلك المُ  حائي  الكيس الس   ه ضمنَ جذور بين حتملة  المُ  ة  البيني  

 ة  القوس الخلفي   بنزع   (. ابتدأنا العمل الجراحي  25/1/2013اإلصابة  زمنُ ) 1/2/2014بتاريخ  الجراحي   داخلُ الت  

هذا المستوى.   علىا  طوالني   حائي  الس   ُفتح الكيسُ . ة  العلوي   الث  الث   ة  لفقرات القطني  على مستوى ا ي  رللعمود الفق

ة  حُ  الجذورُ  لذيل الفرس. بدت   نةُ كو  المُ  ةُ العصبي   الجذورُ  وهدت  شُ  طبيعيين. لكن كما  قوام  و فيما بينها بلون  ر 

 ة  الجذور العصبي   حريرُ ت بين الفقرات. تم   قبة  قي الث   ة  في قناته الخاص   ا  تثب  مُ  جذر   كل   للجراحة، ُوجدَ  ابق  الس   ر  صو  الت  

كامل الجذور  بتحرير   الجراحي   العملُ  ستكمل  . لم يُ فقط الثة  الث  و ،انية  الث  ى، لاألو ة  ي  للجذور القطنفي هذا المستوى و

 . نتائج  ما قمنا بهمراقبةَ و لنا االكتفاءَ ض  ف .ة  تقني   لذيل الفرس ألسباب   ة  العصبي  

 :ةلالحا مناقشة  

 ة  ريري  الس   ورة  الص  و، علوي   عصبون   إصابةَ  رحُ التي تقتو (10، ظ9ظ) ة  خاعي  الن   ة  األذي   موقعبين  باين  أمام هذا الت  

 .لفرس و/أو المخروط االنتهائي  وى ذيل اتعلى مس ة  أذي   وجود  جاه بات   ، ذهبتُ سفلي   بإصابة عصبون   اطقة  الن  

 إذا   ال يبقىمستوى. هذا ال في ة  للقناة الفقري   اختراق   كل  لغياب  قاطعة   ة  بقو   ذيل الفرس أن تكونَ  ة  ال يمكن ألذي  

و/أو الُمثب ُت لهذه  قُ ضي  مُ لا فُ لي   الت  إال   الجذور العصبي ة  لذيل  الفرسالواقَع على  ررَ الض   رُ تفس  مرضي ة   ة  من آلي  

 بُنى العصبي ة.ال



ها ثُ حد  يُ  ة  مرضي   الت  تبد  ب، أو هو األرجحُ و ة  القناة الفقري   داخلَ  نزف  با إم  بإحدى آليتين؛  فُ لي  الت   ثَ أن يحدُ  يمكنُ 

 ماغي  الد   ائل  الس   تصفيةُ أو و/ ي  ومب الد  االنصبا ارتشافُ ف .وكي  الش   ماغي  الد   ائل  على بنية الس   العنيفُ  ض  الر  

 ا  في مواضعَ عشوائي   فَ لي  الت   يزرعُ جميعا  ، ارتكاسي   ذلك من فعل التهابي   ما يرافقُ  مع هقعوال  و هر  كَ عَ من  ي  كوالش  

 فُ لي  الت   قد يكونُ . ة  ي  رريفي طيف األعراض الس   الكبيرَ  نوعَ هذا الت   ة  يفي  االلتصاقات الل   ع  توز   ةُ عشوائي   رُ تفس   .ة  عد  

ميصه من ق جذر   ل  كُ  مخرج  أو عند ها إلى بعض، بعضَ  ةَ ي  بعصال ذورَ ا  الجضام   ي  حائضمن الكيس الس   واقعا  

  .(2)كل الش   انظر   ؛قوب بين الفقراتفي مستوى الث   ائي  حلس  ا

 

 

 (2)ش كل ال

 الفرس ذيل  

Equina Cauda 

 

حائي  معيقة  الن قَل العصبي  فيها. الفرسمن جذور  ذيل  حزمة  أو  كاملَ تصاقات أن تضي َق لالل يمكن    داخل الكيس الس 

قبة  بين الفقرات.  كاملَ أو  بعضَ َق ، يمكن للت لي ف  أن يخنُ بالمثل حائي  في مستوى الث   الجذور العصبي ة  عند مخرجها من الكيس الس 

وائرُ تشير  فراءُ  الد  سم   الص   نعلُم أن  فعَل الت لي ف  عشوائي   .إلى األماكن  الُمفترضة  للحدثي ة  المرضي ة  دون أن تشمَلها جميعا   في الر 

ع   ها اآلخر. ها،قد يصيب مخارَج الجذور العصبي ة  جميعَ  .هفي توز   وقد يصيب البعَض ويعف  عن بعض 

 

 صلة   ذات   تشريحي ة   تفاصيل  

، Dorsal Rootخلفي  الـ زوج  مَن الجذور  العصبي ة ؛ واحد   Spinal Segment الـ يصدُر عن كل  قطعة  ُنخاعي ة  

ةُ  ان العصبي ان  يلتقي الجذر .Ventral Rootالـ  آخر  أمامي  و وكي   كل  قطعة  شوكي ة   خاص  ال معا  العصَب الش  ليُشك 

قبة  بيَن الفقرات  الـ  هذه  قد تكوُن في يالت القنقطُة  .Spinal Nerveالـ  الموافقَ   Intervertebralفضاء  الث 

Foramen، قبي ة  كما في األ وكي ة  الر   تعقُد الجذوُر اجتماعهاقد   وأ. Cervical Spinal Nervesالـ  عصاب  الش 

وكي ة .األعصاب  بقي ة   قبَل ذلَك كما فيتماما     الش 

حائي   عصبي   جذر   كل   يُغادرَ    Duraـ ال ةالجافي م  األمن  استطالتين؛ واحدة  مع  Meningeal Sacالـ الكيَس الس 

terma   ـال مَن الغشاء  العنكبوتي   وثانية Arachnoid Membrane.  ُُل ت ا   االستطالتان الس حائي تان  شك   سحائي ا   كم 

ُف الجذَر العصبي   Sleeve Meningealالـ  وكي  المواف يغل فَ ل يمتد   ية ، ومن ثم  بدا يغل   .قالعصَب الش 



ة  العصبي ة   مجموعُ  يمر   ، وال رين  عصبي ين أم عصب  من جذ ،الماد  حائي   كم  شوكي   الفقرات  بينَ  قبة  في الث   الس 

 أو فعل   ف  تلي   أقل   لك،هناف. العصبي   في مسار الجذر حرجا   األكثرَ  الموضعَ  لزامي  اإل هذا الممر   . يُعتبرُ الموافقة

 عُ يختلف توز  س ،ي  عشوائ فعل   ةَ ليفي  ت  ال ةَ الحدثي   بما أن  و ل.بالكام صبي  الجذر الع عملَ  اعيقن يُ أ نكفيال ضاغط  

 عدمَ و ة  ريري  س  األعراض ال حة  مرو ساعَ ات   رُ يفس   وهَو ما .حائي  الكيس الس   نإلى آخر ضم ه من موقع  تُ درجو ف  لي  ت  ال

 (.3) كلالش   انظر   ؛ذيل الفرس ات  أذي  في  هاتناظر  

 

  

 (3كل )الش  

 الس حائي   الكم  ، صلة   ذات   تشريحي ة   تفاصيل  

Sleeve lagenMeni The ,Details Anatomical Important 

 
 ،اخلفي الد   Mater Piaالث  طبقات ؛ األم  الحنوُن الـ من ث Meningesالـ  الس حاياتتأل ُف 

، واألم  الجافيُة الـ  Arachnoid Membraneالغشاُء العنكبوتي  الـ   في الخارج. Dura Materفي الوسط 

 .Spinal Rootsصبي ة  الـ ة  زوج  مَن الجذور  العقطعة  ُنخاعي   يصدُر عن  كل  

ال Spinal Segmentلذات  القطعة  الن خاعي ة  الـ  الجذران  العصبي ان  األمامي  والخلفي   ييلتق وكي   معا   ليُشك   .Spinal Nerveالـ  الموافقَ  العصَب الش 

 

 .العنكبوتي   الغشاء  آخُر مَن و الجافية م  األ نم أنبوب   عصبي   جذر   مع كل   يتطاولُ 

حائي   كم  ال يحيطُ  وكي  العصبي   بالجذر   leeveS Meningeal ayerl-Biالـ  الطبقات   ُثنائي   الس   ،ومن ثم  بالعصب  الش 

 .لمسافة  قصيرة   مع هذا األخير   ويمتد   

ة ، من  يمر   ة  العصبي ة  بالخاص  ،ذرين  عصبي ين أم عصب  جمجموُع الماد  قبُة بي عظمي  هو في نفق   والكم  الس حائي   شوكي   ن الفقرات.الث 

 .وكي  الش   العصب   حرجا  في مسيرة   األكثرَ  لموضعَ ا هذا االخيرُ  يُعتبرُ 

ائرة) ذر العصبي  لجا لوظيفة   كامل   كفيالن بإلغاء   بسيط   اغط  ض مل  عاأو  قليل   ف  ي تل   .(ءمراحال الد 

 

 الجراحي   العملُ  قتصرَ . كما االة  الفع   راقبة  المُ  ةَ المعالجون إستراتيجي   التزمَ ، الفرس ذيل   ت  افي تدبير أذي  و ،سابقا  

ين المتبارز من القرص ب ء  الجز إزالة   خزع صفائح(،) مود الفقري  علل ة  لفي  س الخعلى رفع القو عتمدَ أُ في حال 

 هم استقصاءَ أحدُ  أن حاولَ ولم يسبق  ل الفرس.جذور ذي عند منابلة   ديد  الش   الحذر   لتزام  ع ام ،(جدَ إن وُ ) الفقرات

   .ذر العصبي  )لـ( الج مزو  على ق  و/أو التصا ضاغط   ف  ي  بحثُا عن تل ة  لعصبي  الجذور ا مخارج  

 ة  على مستوى الفقرات القطني   هُ ، أقل  ي  حائفرس كشفا  واسعا  للكيس الس  لذيل ال ة  لعصبي  ور االجذ تحريرُ  بُ يتطل  

 راتبين الفق قبة  الث   عبره من المنشأ إلى مخرج   عصبي   جذر   كل   ، يُتابعُ حائي  األولى. بعد فتح الكيس الس   ة  العجزي  و

 هت  حري  من ، ومستوى(الا ذهفي  ة  افذلن  ا ة  ضي  ات الر  في حال األذي  ) الجذر العصبي   بنية   من سالمة   دُ نتأك  موافقة. ال

 .له ت  ثب  مُ  ف  أو تلي   التصاق   من أي  



 الث  الث  و ،انيالث   ،ل  األو   ة  ي  القطن الجذورالفرس على مستوى  ذيل  ل ة  العصبي   جذورال تحرير   ة  لعملي   الباكرةُ  تائجُ الن  

. لن أتحد  جد   ة  عج  شمُ  بدت    ة  شخصي   عالمات  فهي  ناها،من غ   غم  ، على الر  ة  سي  فالن  و ة  ي  الحس   عن المكاسب   ثَ ا 

للقياس مهما اختلفت  القابلة  و ابتة  الث   ة  ي  الموضوع ة  ري  ريالمات الس  فقط عن الع ثُ سأتحد   وإن ما. ة  اجي  أبعاد مز ذاتُ 

 اس.القي   رغبةُ 

ا  وحشي  وَ (، M2ا  )للفخذ أنسي   رة  دو  المُ  على مستوى العضالت الحركةُ  ظهرت  ، شهرين من العمل الجراحي   عدَ ب

(M2)  ةُ الحركي   ةُ القو   . كما عادت ( للعضلة اإلليوية العظمىM3للعض ،)  الت المثنية ( للوركM3لل ،)عضالت 

 (.2)ق Cremasteric Reflex الـ المشمري   المنعكسُ  ثبات  و ة  بقو   من المنعكسات العائدة  . (M3بة )قر  المُ 

 .ة  مستمر   ائي  الفيزي أهيل  الت   ةُ مازالت عملي   ا  دون مساعدة األجهزة.تلقائي   الوقوفَ   اآلنَ يضُ المر يستطيعُ 

 ة  العصبي   الجذورتحرير باقي ل ل الجراحي  اني من العمالث   من  قال إلى الز  قبل االنت من  من الز   فترة   سننتظرُ 

 لذيل الفرس. 

 وصيات  الت  و الخالصة  

 ة  ني  ، غوحيدة   ة  شاذ   ة  بالمقابل، حال  واحدة.  ة  من خالل حالة سريري   ة  تام   إلى قناعة   الوصولُ و العلم   الُ اختز ال يمكنُ 

يض حالة المر مَ ا  أماملي   ار البدن. وقفتُ رمن أس الغائب   للكثير   ليلَ الد  و الكاشفَ  أن تكونَ  بعناصرها، تستطيعُ 

 الوظيفي   الخلل   موضع  و (10، ظ9)ظ اري  الن   للمقذوف   الميكانيكي   الفعل   ع  موض ينب نُ البي   ضُ ناقشاغلني الت  و

 .(1أسفل ق) عنه اتج  الن  

 خرق   غياب أي  ل ة  في   تلي  إال   ةُ بالمثل، ال يمكن أن تكون األذي  س. الفرلذيل  ة   بافتراض األذي  ال  إ لم تستو  األمورُ 

القياس، غلب عليها، بالمقاربة و المشغول   ة  المحيطي   اباألعص ات  أذي   كثرةُ له.  الحامي للعمود الفقري   ميكانيكي  

بالفعل هذا ما وبين الفقرات.  بة  قفي مستوى الث   ائي  حعند مخرجه من الكيس الس   الجذر العصبي   ت  تثب   ةُ نظري   يظن  

كان كفيال  لهذه المخارج  بسيط   . تحرير  ة  قضي  و فة  تلي  مُ  ،اهنع فُ الكش التي تم   ،ة  العصبي   الجذور   كان. بدت مخارجُ 

 ة  الجذور العصبي   ات  في قطاع ريعُ الس   ريري  طوُر الس  قناعة  الت   يزيد القناعةَ  .كامال   عاما  دامت  قاهرة   مشكلة   بحل  

 .غيرها دون (3، ق2ق ،1ق) رة  حر  المُ 

أوصي إليه الباحثون في هذا المجال، بل س ذهبَ  هنا ما دَ لن أفن  بة، والمراقوبطبعي إلى االنتظار  ال أميلُ ، أخيرا  

 :ةاليذيل الفرس في الحاالت الت   ات  في أذي   احي  خل الجرادضرورة الت  ب ة  بقو  

 ة  اض  الر   ة  و  قلل يكي  الميكان فعلال مقتضيات   ريري  الس   فيها الواقعُ  يخالفُ  للعمود الفقري   ة  ي  رض   ة  أذي   في كل   -1

  ؛هذه( كحالتنا) طبوغرافيا  

 ة(او معدني   ةة عظمي  ظي  مثل: ش) منتجات هاأو بإحدى  مباشرة   ةُ اض  الر   ةُ فيها القو   تنفذُ  ة  مر   في كل   -2

ر وذالج خياطة   إمكانيةَ  ونحُن نعلمُ ما سي  الاألولى فما دون.  ة  الفقرة القطني   مستوى في ةَ ري  الفق القناةَ 

 ؛لمباشرة أو بوساطة طعم عصبي  ا ة  لذيل الفرس بالخياطة المجهري   ة  صبي  الع

لمتبارز بل يجب القرص ا أو إزالة  و/ ح  فائالص   نكتفي بخزع  ال  القديمة لذيل الفرس، ة  ي  ض  الر   ات  في األذي   -3

هذا الخير،  ن  أوفي ش .المخرجلذيل الفرس من المنشأ إلى  ة  مسار الجذور العصبي   كامل   استقصاءُ 

قبة  بين الفقرات. حائي  كما عبر الث  ه  الس   نحرُص على تأمين حري ة  حركة  الجذر  العصبي  داخل كم 

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

 :ا  حالي   راسة  الد   قيد

 في تطعيم   RootCoccygeal  st1الـ  ل  األو   العصعصي   صبي  استخدام الجذر الع إمكانيةَ  ا  حالي   رسُ أد -1

 وج  من قدرة الز   أكبرَ  ة  الجذور العصبي   ة  في ماد   ياعُ ن الض  يل الفرس. في حال كالذ ة  باقي الجذور العصبي  

الخامس.  لقطني  ا بالجذر العصبي   ، يمكن االستعانةُ عويض  لت  لى اع 1Cل األو   العصعصي   العصبي  



 سيج  الن   لغلبة   ئة  ي  لس  ا ة  المردودي   ات  ، ذة  طي  المحي ة  قليدي  الت   ة  العصبي   عوم  ال الط  ستبدإلى ا راسةُ الد   تهدفُ 

 ة  لقل  و ،من جهة   ام  دون الض   العصبي   سيج  بالن   ل، لغناهاألو   العصعصي   في بنيتها، بالجذر العصبي   ام  الض  

      رورة ولو على حساب قدم هابطة.د الض  عن الخامس   أخرى، أو الجذر القطني   جهة   من ةريري  الس  أهميته 

 حائي  إلى داخل الكيس الس   لذيل الفرس. يمكن للمنظار أن ينفذَ  ة  صبي  نظار لتحرير الجذور العالم استخدامُ  -2

 في آن واحد. عالجي  و تشخيصي   للمنظار دور   صغيرة. ل نافذة  من خال

 

 ة:اليت  الت  المقاالنصح بقراءة أفي سياقات  أخرى، 

 
، الفيزيولوجيا المرضي ُة لألعراض  والعالمات  الس ريري ة   ك  العلوي   أذي اُت العصبون  الُمحر 

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

ي ة ؟الت   يفيدُ هل  - وكي  وذيل  الفرس الرض   داخُل الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 

 
 المدخُل عبَر ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابَل المدخل  الت قليدي   . ية  اإلليوي ة. جراحي ا  في الن احمقاربُة العصب  الوركي  

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض 

 
 Action Potentials العمل في النقل العصبي، كموناتُ 

 
 وظيفُة كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   الثةُ األطواُر الث  

 
 جمال المخلوقالمستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق و

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبّية ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائُف عقد

 
 ة  العاملة  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموج

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

 
الثُة في توليد  كمونات  العمل  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث 

 
  Pain is FirstTheفي فقه األعصاب، األلم أوال  
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 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعّية )مفهوم جديد( 

 
ry, The The Spinal Injuأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث 

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 e HyperreflexiaHyperactivاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساُع باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Motor Multipleاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي 

 
 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة

f Injured Nerve and Conserves its Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons o

Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤية  جديدة     w)(Innovated VieWallerian Degenerationالت نك 

 
، رؤية  جديدة   ُد العصبي   Neural Regeneration (Innovated View(الت جد 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالقديمة المنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيُم 

 
وكي ُة، تحديُث المفاهيم   Reflexes, Innovated Conception Spinalالمنعكساُت الش 

 
 ُخلقت  المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجاز  العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقر 

 
وُح والن فُس.. َعطي ُة خالق  وَصنيعُة   مخلوق  الر 

 
 س.. في المرامي والَدالالتخلُق الس ماوات  واألرض  أكبُر من خلق  الن ا

 
لُع آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ُتف احة آدم وض 

 
اُء.. هذه  حــــــــــو 

 
 ال معراَج خالص سفينُة نوح، طوق نجاة
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  عامالمصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  

 
  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل

 
ة  فقهُ الحضارات ،  ة  الفكر  وفكر  القو   بين قو 

 
قة   ُة االختالف بين ُمطل  ل  ُة وع  د    وأرملة  ذواتَي عفافالع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  ُد الز   تعد 

 
اقط   قُب األسوُد، وفرضي ُة الن جم  الس   الث 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجي ة  الخلق  

 
ُر! ، األم  ُتقر   صبي  أم بنت 

 
 القدُم الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اَء من ضلع  آدمَ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    rical Brachial Plexus PalsyObstetشلُل الض 

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

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

 
ي ُة لألعصاب  المحياألذي اُت  ض   ( الت دبيُر واإلصالُح الجراحي  3) طي ة  الر 

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( 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 Palsyالن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  عملي اُت 

 
) ُر جنَس الوليد )ُمختصر   من يُقر 

 
فات  والمآالت   .. بحث  في الص  ، واالصطناعي  ، اإلنساني  كاُء الفطري  .. زاُد مسافر ! الذ  كاء   ثالوُث الذ 

 
فري ُة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص 

 
 ous Nerve SyndromePosterior Interosseمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

https://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://youtu.be/f8Sabjy-mqg
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://youtu.be/XqPelg4CfQg
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://drive.google.com/open?id=1Rg_pjMrnnb4bpqIloQlF4NHTxx-H7fT5
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://drive.google.com/open?id=1BGOYbB_aB8D_AAYc_uFE2n4cquHpnK7-
https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/kg3k_-TJCJw
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/DMXdb2nyQh0
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://youtu.be/lC-eYQPvlGo
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://youtu.be/XMqmYKHljGM
https://drive.google.com/open?id=16etwDKMk2fzBWRxF5p_lcCLC1aPcThXQ
https://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://drive.google.com/open?id=185kf6FEtMRNh8QEwmMz-S4qk64NgEqwO
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t


 
، فيزيولوجيا جديدة  ال  وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyُمنعكس  الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكي  االشتدادي   ted PathophysiologyHyperreflex, Innovaالُمنعكس  الش 

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

flexHyperactive Hyperre 

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

eflexResponse Hyperr -Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  )  ,Extended Hyperreflexيا المرضي ُة الت ساع  ساحة  العمل (، الفيزيولوج3الُمنعكُس الش 

Pathophysiology 

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

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

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

 
مع ) انية ف2الر   ي الفيزيولوجيا المرضي ة  (، الفرضي ُة الث 

 
اُء  ه كانت حو  اَء، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدَم وخلُق حو 

 
اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الش 

 
معنى  جدلي ُة المعنى والال 

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

 
 Mitosisاالنقساُم الخلوي  الُمتساوي الـ 

 
ب ُة الص  بغي  الـ الماد  ، الجسُم الص  بغي   Chromatin, Chromatid, Chromosomeغي ة، الص 

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

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الُمنص 

 
ائمitamin DVفيتامين د  باب  الد   ، ضمانُة الش 

 
.. وكثيُرهُ ضا6Vitamin B 6بفيتامين  ا  ، قليُلهُ مفيد   ر  جد 

 
 َوالمهنُة.. شهيد ، من قصص  البطولة  والفداء

 
قُب األسوُد والن جُم ال ذي هوى  الث 

 
 ألرض ، فرضي ُة الكون  الس ديمي  الُمت صل  خلُق الس ماوات  وا

https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
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://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
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://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing


 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكن ُس 

 
ُم المجتمُع.. لمن تتجم لين هيفاُء؟  عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيُع الذ 

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة    الط 

 
ُف الَمستُ  كاية   ور ..َكش   مََع االسم  تَكوُن الب َدايُة، فتَكوُن الهَوي ُة َخات مَة الح 

 
 ، أم  اجتماُع ضرورة، أم ا جتماُع مصلحة ؟ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماُع فطرة

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظُم الص 

 
ندي    Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والدي  ُثنائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُن  حو 

 
 Oocytogenesisُملق حات الـ إنتاُج البُويضات  غير  ال

 
 togenesisSpermaالـ  إنتاُج الن طاف  

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقة  هَي أم  هَي محُض ُتر 

 
لين  أم  البنين! حقيقة  لطالما َظننُتها من هفوات  األو 

 
اُء هذه  تل ُد كثيَر بنات  وقليَل بنينغّ   ّلبُة البنات، حو 

 
اُء هذه  تل ُد كثيَر بنيَن وقليَل بناتَغَلبَةُ    البنين، حو 

 
اُء هذه يكافُئ عديُد ب !وال أنفي عنها العدَل أحيانا    نيها عديَد بُني ات هاحو 

 
! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اَء حفُظ الت كوين!  آلدَم فعُل الت مكين، ولحو 

 
 (: هََذياُن االقتصاد1المفاهيم )هََذياُن 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
( ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربة    شخصي ة () عرض  موس ع 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://youtu.be/3XhRGGL-uLg
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
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.. من بعد   فات  فيروُس كورونا الُمستجد  ، عيُنهُ على الص  لوك   الس 

 
 (: هََذياُن الل يل  والن هار2هََذياُن المفاهيم )

 
 كاَدت  الَمرأُة أن  َتل َد أخاهَا، قول  َصحيح  لكن  بنكهَة  َعربي ة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة الت عب  المزمن 

 
 طفُل األنبوب ، ليَس أفضَل الُممكن  

 
 الُحروُب العبثي ُة.. َعذاب  دائم  أم  ا متحان  ُمستدام ؟

 
، َوفي الت جريد  وُصول   ُد.. في الق ياس  قُصور   الَعقُل القي اُس َوالَعقُل الُمجر 

 
ُد َمفازة  ال محَض َقرار ! ئُب الُمنفرُد، حيَن يُصبُح الت وح   الذ 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي ا   Trigger Fingerـ عالُج اإلصبع القافزة ال

 
 لجديُد فمنكوبُهُ أنَت أساسا  أي ها اإلنسان!وحُش فرانكنشتاين الجديُد.. القديُم نكَب األرَض وما يزاُل، وأم ا ا

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

 
  سعاُة بريد  حقيقي ون.. ال هواُة ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  فات  19-فيروُس كوُرونَا الُمستَج  ، َعيُنهُ َعلى الص  لوك   (: من  بَعد  الس 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
طوَرُة الَحق يَقُة الهَر مَُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   اأُلس 

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

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

 
 االستئصاُل الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي  كبدي  عرطل  بسبب  نزف  داخَل كتلة  الورم :الورُم الوعائي  في الكبد  

 
رةُمتالزمُة   Pronator Teres Muscle Syndrome العضلة  الكاب ة  المدو 
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