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 االختالفِ  لَّةُ ُة وعِ الِعدَّ 

 عفافٍ  وات يذ لةٍ م  ر  بين ُمطلَّقٍة وأ  
 

ابِط التَّالي    شاهِد الفيديو الُملحق  على الرَّ

 

 

ه  الشَّرع  في    ،فقهاً ما أقول    ليس   قةِ . فِعدَّة   األحكاِم واألصولبل هو بياٌن علميٌّ لما أقرَّ ثالث    الم طلَّ

أرادت   هي  إن  جديدةٍ  بدايٍة  في  الحقُّ  لها  يكون   بعدها،  م تالحقٍة.  ِعدَّة    زواجاً.  دوراٍت طمثيٍَّة  ا  أمَّ

 . اعتكافاً  مِ زواجاً أ  فيما تختار  لحريَّة  وعشرة  أيَّاٍم. بعدها لها ا أشه رٍ األرملِة فأربعة  

قة  فالخالق  جلَّ وعال ألزم    . واكتفى الخالق   ال طمثِها  بحسابِ أيَّاِمها  رملة  ، واألطمثِهادِم  بترقُّبِ    الم طلَّ

قةِ بثالِث دوراٍت طمثيٍَّة عند     الِعدَّةِ ، مدَّ زمن   . بالمقابلِ (اسبوعا    12)  ما ي عادل  ثالثة  أشهرٍ   ، أي  الم طلَّ

ة  ذلك؟  تقريباً. سبوعا  أ 18ما ي عادل   لألرملِة إلى أربعِة أشهٍر وعشرةِ أيَّاٍم، أي    فما ِعلَّ

ث ة  ُقُروٍء" المُ "و ُفِسِهنَّ ث ال  ن  بِأ ن  بَّص  ق اُت ي ت ر  لَّ  ط 

ة  على  العِ بِ، وجبِت  اسنفظاً للحقوقِ واألحِ  قةِ فَّ . فالحمل  إن  كان  م تتابعةٍ   لثالِث دوراٍت طمثيَّةٍ   الم طلَّ

القِ،  زمن  واقعاً   مِث من الظُّ بالضَّرورةِ    يمنع    الطَّ مِث   دمِ   ظهور  إنَّ  وعليِه، ف  .فيما تاله    هورِ دم  الطَّ الطَّ

القِ  قةِ سابٍق بين دليٌل على انتفاِء الحمِل من لقاِء لبعد وقوعِ الطَّ  . السَّابقِ  وزوِجها الم طلَّ

مِث شاهدٌ ،  عمليَّا   هو دليل  المرأةِ،  على انتهاِء دورةٍ إباضيٍَّة وبدايِة أخرى جديدةٍ. كما    م نظورٌ   دم  الطَّ

ِ، كما العاملين  نقضيِة. الم  الحمِل من الدَّورةِ اإلباضيَِّة  انتفاءِ  على في ميداِن الطب 

مِث  مِن الم  في الزَّ و، فقد يحدث   أمَّا علميَّا   مثيَّةِ خرقوبِ لظهوِر دِم الطَّ   نقضيِة نزفٌ الم    اص ِ الدَّورةِ الطَّ

  أخرى وبدء     م علناً نهاية  دورةٍ   نزفا  طمثيَّا  حقيقيَّا  لهذا النَّزِف المهبلي ِ أن يكون     . يمكن  مهبليٌّ   دمويٌّ 

وجِ    نطفةِ بت   ب  أ خصِ   والتي  نقضيةِ الم  الدَّورةِ    نزف  تعشيِش بويضةِ   جديدةٍ. كما ويمكن له أن يكون   الزَّ

 السَّابقِ.

ل  تينِ في الحالالنَّزِف  كبيٌر بين دالالِت  الفرق     إذًا، ل  شاهد  براءةٍ ةِ والثَّاني  ىاألوَّ   ،من الحملِ   . فاألوَّ

بين  إثباتٍ والثَّاني شاهد    والثُّ . الفصل   القادمِة.   بانتظار نتيجةِ يكون   بوِت  البراء ةِ  مثيَِّة  الطَّ  الدَّوراِت 

القادمِة،   للدَّورةِ  مِث  الطَّ دم   .  إن  غاب   الثَّالثةِ   عنأيضاً  غاب   ث مَّ  فظنٌّ الطمثيَِّة  الف  ،الدَّورةِ    يقين  هو 

 بوجوِد الحمِل.

ِهِ  لذلك قةِ الخالق  جلَّ وعال ِعدَّة   خصَّ بهِة، ، ودفعاً للشُّ كل  بعدها،  . متتاليةٍ   ثالِث دوراٍت طمثيَّةٍ ب الم طلَّ

وعلى ضوِء م خرجاِت المراقبِة والتربُِّص يكون  القرار  بائناً. فإمَّا إمساٌك بمعروٍف، وإالَّ فتسريٌح  

ه  الحكماء .  بهِ  على ما يرغب   بإحسانٍ   الطرفان ويقرُّ

ا " ر  ع ش  ن  بِأنُفِسِهنَّ أرب ع ة  أش هٍر و  بَّص  ا  ي ت ر  اج  ُرون  أزو  ي ذ  ُكم  و  ون  ِمن  فَّ ِذين  يُت و   "والَّ

أربعة    األرملِة  فِعدَّة   اثنيِن.  أمريِن  في  قِة  الم طلَّ عدَّةِ  األرملِة عن  ِعدَّة   أيَّاٍم. تختلف   وعشرة    أش ه ٍر 

قِة، هذا من جهٍة.   ةِ الم طلَّ ال  ف   في ِعدَّةِ األرملةِ ومن جهٍة أخرى، األيَّام  ما ي عتدُّ به  هي أطول  من ِعد ِ

مِث فيها. ة  ذلك؟ اعتبار  لدِم الطَّ  فما ِعلَّ

https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY


ال ، قد تغيُب الدَّورُة الطمثيَُّة عن األرملِة، وبشكٍل دائٍم    أحيانا :أوَّ

 وقلٌق من المجهوِل اآلتي في الوقِت ذاتِه. زٍن أيَّما ح زٍن. هو صدمة  الفقِد،  موت  األحبَِّة مجلبٌة للح  

  ، ي ن  تداعياِت موِت األحبَِّة، وإن كان  بدرجاٍت تختلف  من نفٍس ألخرى. بعض ه نَّ ي غالِ   من   لم  نفسٌ س  ال ت  

المرأةِ، ووظائف  أجهزتِها  النَّفسيَّةِ   في ردوِد أفعالِهنَّ   ،ن غيِر قصدٍ وع  أهداٌف ،  الحيويَّةِ . عضويَّة  

الح  لم ستباحٌة   افيِض   وظيفة  األجلُّ لديها؛  غاية  وجوِدها و  منهاي ستهدف   ما    وأكثر   لمرأةِ.زِن عنِد 

 الحمِل واإلنجابِ.

ديد  قد ي ذِهب  بالدَّورةِ الطمثيَِّة عند  المرأةِ وإلى غيِر    في ِحداٍد على فقيِدها الغالي.  *األرملة   الحزن  الشَّ

ها وكم  من عذراء  هجر    !في أحايين  كثيرةٍ. فكم  من أرملٍة فقدت  دورت ها نهائيَّاً بعد وفاةِ زوِجها رجعةٍ 

مث  تماماً بعد وفاةِ والِدها  ه  العلم ، ويعرف ه  الن اس  كذلك. !الطَّ  هذا ما ي قر ِ

ذ كر  أعاله،  وبسبِب   إذًا، الحمِل عند    ما  بوجوِد  إثباٍت  أم   براءةٍ  دليل   مِث  الطَّ بدِم  الوثوق   ي مكن   ال 

ةً  فال ب دَّ من م شعٍر آخر  أكثر  مصداقيَّةً  األرملِة.  .ودقَّ

ُه وال  تشعُر بِه الحامُل:  ثانيا ، قد  يبُلُغ الحمُل تمام 

غبِة بِه،   وغيابِ الم تابعِة  جهِل الحامِل  أم  لصغِر محصوِل الحمِل،  وبدانِة الحامِل  أم  لبسببِ عدِم الرَّ

أجهل ها شخصيَّاً،  أكيدةِ الوجوِد و  سبابٍ نفسيٍَّة عند الحامِل، أم ألسباٍب أخرىأل  أم  ،  حيَِّة المناسبةِ الص ِ 

.  قليلِ لا حدوث ها ليس بحالةٌ هي  دون  أن تكون  ملحوظًة عيانيَّاً.  تمام ها  تبلغ  بعض  الحموِل من العمِر  

 ليس  ببعيٍد. عنها العلم  يرصد ها، والع رف  

ديدِ   في ضوِء الحقيقِة الموصوفِة أعاله. حين  يفقد  و  ،عند األرملةِ   كما  ،وفي حاالِت ح زِن المرأةِ الشَّ

مِث دالالتِه في ثبوِت الحملِ   دمِ غياب    ِ بوجوِد الحمِل من   صبح  ت  ،الطَّ إطالة  فترةِ االنتظار قبل البت 

ت كافئ  نصف  عمِر الحمِل تقريباً. ومعه   ضرورةً الزمًة.  عدِمهِ  ايَّاٍم  ، تزداد   فأربعة  أشهٍر وعشرة  

.ب ووعلى نحٍو ملموٍس فرص  كشِف الحمِل ذاتي اً أإحصائيَّاً  ه  األمر     معونِة من يهمُّ

ِ ترصُد كلَّ   ثالثا ،     صغيرٍة وكبيرةٍ عيُن الحق 

أيَّامٍ تستطيع   قد  ال  ها،  تِ اكان  بتواتِر حدوٍث أقلَّ من سابق   وإن    ( أسبوعا    18)   أربعة  أشهِر وعشرة  

نظاِر  عن أن وعيِ الحامِل و بعض  الحموِل تبقى محجوبًة ع فهناك   .  ما تبقَّى من حمولٍ  اإلحاطة  بك ل ِ 

لكنَّ هذا ليس    .شرعاً   بهاالمعموِل  دَّةِ األرملِة  ما في عِ   ت شتمُّ ثغرةٌ قد  هنا،    من ذلك.  لزمٍن أكبر    النَّاِس 

ِ شيٍء علماً.    فالخالق  صحيحاً بالم طلقِ.   يستطيعان    م حيطٌ   وفكرٌ   واعيةٌ   عينٌ جلَّ وعال قد أحاط  بك ل 

تبديد   وإليك م بيان   .  ، كما إظهار  الكماِل الم طلقِ في التَّشريعِ اإللهيوهومِ الم    وردم    الم لتبِس   سريعاً 

   ذلك.

صابت  حماًل  أ ، أنَّها  شكالِ . وِزد  في اإلمباشرةً   زمِن الِعدَّةِ   أرادت ها زواجاً عند انقضاءِ هبِ األرملة   

لِ من لقائِ  وجيِن، الفقيِد أِم  لى  إ  .الجديدِ زوِجها    مع   ها األوَّ  ي نسب  هذا القادم  الجديد ؟الجديِد،  العتيِد  أي ِ الزَّ

وانطالقاً من الحقيقِة العلميَِّة القائلِة بموت جميعِ    ،( لألرملةِ أسبوعا    18)لِعدَّةِ الشَّرعي ِِة  ا  انقضاءِ بعد   

المواليِد ما لم تتجاوز   كلُّ  ف،  (أسبوعا  من ُعمِر الحملِ   28الجنيِن )من عمِر    أسبوعا    26األجنَِّة 

 من   اعتباراً  األوائلِ  أسبوعا ( 26اسبوعا  +  18 )أسبوعا   44الـ  ر  النُّور  خالل  ي بِص   عيوٍش  مولودٍ 

ِ الفقيدِ ي نسب   س  ،الوفاة  زمنِ  ٍ وحيث  ال  .  كما منطقاً  شرعاً   إلى األب  بقي في رحِم   وجود  لجنيٍن بشري 

ِه ألكثر  من   بعد انقضاء    د  منها ولمول اعلى ما أعلم ، ف  أسبوعا (  26أسبوعا  +   18أسبوعا  )  44أم ِ

 .(1الشَّكل  ) انظرِ ؛ هذِه الم دَّةِ، فإلى العتيِد الجديِد نسب ه  



 

 ( 1كل )الشَّ 

 

جت  عند انتهاء زمن العد ةِ )أي بعد   وأنَّها أصابت حماًل في يوِم زواِجها.  ، اسبوعاً من وفاةِ زوِجها( 18هبِ األرملة  تزوَّ
ها ها والتعامل  معهامن عمِر الجنين؛ وهذه حقيقٌة علميٌَّة  26ي بصر  النُّور  اعتبارًا من األسبوع  قدالجديد  هذا  محمول   . وجب  قبول 

ياقِ  ضمن الشُّبهة  عند نسبِ المولود الجديدِ  قد يحمل   ذاالوالدة  قبل  أوانِها حدٌث متواتٌر. وه  . هذا الس ِ
  في الن ِسبِ والميراِث. ، ولهذا تبعاٌت شرعيٌَّة وقانونيٌَّة هامَّةفي هذا العمر يكون المولود  خديجاً قاباًل للحياةِ 

ياقِ  وفيعندها،   ِل ه ذاتِ  الس ِ وجِ األوَّ  . أسبوعاً( 44= 26+ 18)  أسبوعاً  44، يكون قد مضى على وفاة الزَّ

ه.  نينٍ جفال وجود  ل أن يكون خلفاً له. ي مكن لهذا المولودِ وتالياً كما منطقاً، ال   بشري ٍ قضى هكذا مدَّةٍ في رحِم أم ِ
ا كماً. 44مولود ها الحيُّ قبل األسبوع  وأمَّ  فابن  الفقيِد ح 

وجِ الجديدِ  ال فرصة  لجنينِ  إذ   ِه ق الزَّ    .هأسبوعاً من عمر 26بلوغِ  بلفي الحياةِ خارجِ رحِم أم ِ
 

مِث عنِد األرملِة لدوراٍت ثالٍث متتاليَّة بعد وفاِة زوِجها يعني  بالضَّرورِة  مالحظة: افترُض هنا أنَّ األرملة  غيُر طامٍث. حيُث ظهوُر الطَّ

. الفقيدِ انتفاء  الحمِل عندها من زوِجها   ، ويُلغي تاليا  ُكلَّ التباٍس يخصُّ النَّسب 

 "بين قوسين" 

بيعي ِ عند المرأةِ    علميَّا ،   - 37) من زمِن آخِر دورةٍ طمثيَّةٍ   ا  أسبوع  -+/أسبوعا    40عمر  الحمِل الطَّ

لد  الجنين    . إن  ي والدةٌ باكرةٌ(ه  أسبوعا    39 ِ   قبل    حيَّاً   و   أسبوعا    37>  )  هذِه المد ةِ، يك  خديجاً   بلوغ

  **الجنينِ   مرِ ع    من  أسبوعا    26بعد  انقضاء    الحديِث،حسب ُمخرجاِت العلِم  و .هي والدةٌ قبل األواِن(

 عيوشاً قاباًل للحياةِ.  المولود   يكون  ، أسبوعا  حمليَّا ( 28)تُكافُئ  

ا الزَّ و .حتماً أو كاد    الجنين  مي ِتاً   ي ولد  ،  الجنينعمِر  من  سبوعا   أ   22  انقضاءِ   قبل  بالمقابل،   من  ما  أمَّ

تنتفي  الجنينمن عمِر    أسبوعا    26و   22بين   ال  توافِر  إمكانيَّ   هنا  فم لتبٌس.  المولوِد شرط   حياةِ  ة  

صةِ  بيَِّة الم تخص ِ عايِة الطُّ في   الجانبيَِّة الخطيرةِ   عوارِض ال  فضاًل عنِ   ،ه  هو القاعدة  وإن  كان  موت    .الر ِ

ٍ هكذا ع مٍر  مع حاِل بقي  المولود  حيَّاً     .جنيني 

 افتراضيَّةٌ مسألٌة 

قةِ وعِ   األرملةِ   ِعدَّةِ ساوى بين   جلَّ وعال  بِ الخالق   ه    أشهرٍ لثالثِة  و  في الِعدَّةِ سواءً ا  مجعل هف  ،دَّةِ الم طلَّ

د     األرملةِ   واج  ز  حدث  ،  مباشرةً   ها بعد  و.  (أسبوعا    12) عند    حدثت  وه بِ الوالدة   .  هاحمل  ومن ث مَّ تأكَّ

ِ أو  بعد ه  بقليٍل )  من زمِن زواِجها الجديدِ   أسبوعا    26الـ   في هكذا   الوالد    نِ فم  .  (32  الـ  حتَّى األسبوع

 ؟ فرضيَّةٍ 

نس    هنا الفقيِد.    المولودِ   ب  يصحُّ  وجِ  الزَّ بن طفٍة من    قد    عند ها، يكون  الحمل  فإلى  الفقيدِ   وقع   وجِ  ،  الزَّ

هِ ( في رحِم  اسبوعا    26أسبوعا  +    12)  سبوعا  أ  38  قضىقد    ه  مولود    يكون  و ي بصر     قبل    أم ِ أن 

 .  النُّور 

 ِعدَّة األرملةِ زمن 

ل وج األوَّ  زمن وفاة الزَّ

من  )باألسابيع( خطُّ الزَّ
-18 26 0 

واج الثَّاني   زمن الزَّ

 هو العمر الذي يصبح فيه الجنين قابالً للحياة خارج الرحم أسبوعاً  26

 ال مولوَد حيٌّ قبل هذه العمر الجنيني(  )أي  

 زمن الوالدة 

واج الثَّاني 26  اعتباراً من األسبوعالمولوُد    من زمن الزَّ

وجِ السَّابق( 44)وهو األسبوع   من زمن وفاِة الزَّ

وج الجديد نسبُهُ ف   . إلى الزَّ

واج الثَّاني 26المولوُد قبل األسبوع   من زمن الزَّ

وجِ السَّابق( 44قبل األسبوع  )أي    من زمن وفاِة الزَّ

وج الفقيِد نسبُهُ.    فإلى الزَّ



وجِ الجديِد. فبعد     ويصحُّ نسب ه  كما  للمولوِد قبل    ، يمكن  قضاها في رحِم والدتِه  أسبوعا    26إلى الزَّ

.ي    أوانِِه أن    ثبت  جدارة  حياةٍ ويستمرُّ

ٍة جيَّدةٍ  حقيقٌة مفاد ها    ويزيد  في االلتباِس  وقد تسوء    ،تهِ والد   م ذ  أنَّ المولود  قبل أوانِِه قد يتمتَّع  بصحَّ

استنادًا إلى وضع   الخديجِ عن تام ِ الحملِ   معه  تمييز    فيستحيل    ،في أوانِِه لسبٍب أو آلخر   حالة  المولودِ 

ِ الوليِد الص ِ  ي     .(2الشَّكل  ) انظرِ  ؛ح ِ

 هذا المقال  أنَّك أمام  تشريعٍ لكل ِ زماٍن ولكل ِ مكاٍن.  تذك ر  جي ِدا  وأنت  تقرأُ 

 
 

 ( 2الشَّكل )
 

قِة )  لكليهما(أسبوعاً  12هبِ الخالق  ساوى بين ِعدَّةِ األرملِة وِعدَّة  الم طلَّ
جت  عند انتهاء زمن العد ةِ )أي بعد و  اسبوعاً من وفاةِ زوِجها(، وأنَّها أصابت حماًل في يوِم زواِجها.  12هبِ األرملة  تزوَّ

ها الجديد  هذا   . كما سبق  وبيَّنامن عمِر الجنين؛ وهذه حقيقٌة علميٌَّة  26ي بصر  النُّور  اعتبارًا من األسبوع  قدمحمول 
   .بينهما الفصل  لوجوِد احتمالين ال يمكن  عند نسبِ المولود الجديدِ  قائمةً  الشُّبهة  حتى إلى ما بعد  ذلك بقليل، تبقى وقيٍت، في هكذا ت

ُل: االحتمالُ  وجِ الجديِد، وهو اآلن  بعمِر  األوَّ  أسبوعاً. 26الحمل  الحالي فعل  الزَّ
ِه منذ  الثَّاني: االحتمالُ   ( من لقاٍء سابٍق مع زوِجها الم توفَّى. 26+ 12أسبوعاً ) 38قد يكون الجنين قد تشكَّل في رحِم أم ِ

ٍة جي ِدةٍ.  38سبوعاً، أم أ 26بعمِر  الجنين   أكان    أسبوعاً، هو مشروع  مولوٍد عيوٍش يتمتَّع  بصحَّ
وجين الجديِد أِم الم توفَّى. ، في هكذا زمٍن م لتبٍس  إن شاء  الوفادة   ، ال ي مكن ان نكون  أكيدين عند نسبِ المولودِ  :إذا     إلى واحٍد من الزَّ

 
ني بالضَّرورِة  مالحظة: افترُض ثانية  أنَّ األرملة  غيُر طامٍث. حيُث ظهوُر الطَّمِث عنِد األرملِة لدوراٍت ثالٍث متتاليَّة بعد وفاِة زوِجها يع

. انتفاء  الحمِل عندها من   زوِجها الفقيِد، ويُلغي تاليا  ُكلَّ التباٍس يخصُّ النَّسب 

 ،أقولُ  أخيرا  

ع  ها هنا. الصغيرة  كما  . فالحقوق  م صانٌة. الخالق  جلَّ وعال من ي شر ِ افعلوا ما طاب  لكم أيُّها البشر 

بشرعِ هللاِ    دامِت العباد  عاملةً كلٌّ في ميزاِن العدِل الم طلقِ. ال مسارب  لحقوقِ العباِد، ما    العظيمة ،

، وهو جلَّ وعال أعلم  بجميعِ أحواِله.  وم حكِم تنزيِله.  الخالق  من خلق  الخلق 

  فال يستوي  األمر    .أسبوعا    18ِعدَّة  األرملِة  لكم   أن  جعل     سبحان ه  وتعالى  فمن  لطيِف رحمتِِه وحكمتِهِ 

ذ  و  ال شيَّة  فيها  ت ح قُّ الحقيقة  بيضاء  و  يزول  كلُّ التباٍس وبها، وفقط  بها،    قيمًة.  إالَّ بها ٍ   يأخ  ك لُّ ذي حق 

ه . األمر  هنا أمر  نس ٍب وحقوق  ميراثٍ   ها هنا.  ال مكان  للشُّبهةِ  ،حقَّ

تريد ها   قد    كما قد ال تشعر  بحمِلها حت ى تماِمِه ربَّما. وهي    ،ال ت طِمث  بعد  وفاةِ زوِجها  األرملة  قد  ف

،  فالقدر     يمكر  وقد    ،زواجاً مباشرةً لسبٍب أو آلخر   مان  أم  ق ص ر  ت صيب  حماًل من فوِرها. طال  الزَّ

 لة افتراضيَّة أ مس

 = زمن عدَِّة الُمطلَّقةِ  ِعدَّة األرملةِ زمن 

ل وج األوَّ  زمن وفاة الزَّ
من  )باألسابيع( خطُّ الزَّ

-12 26 0 

واج الثَّاني   زمن الزَّ

 الذي يصبح فيه الجنين قابالً للحياة خارج الرحم   أسبوعاً هو العمرُ  26

وجِ الجديِد ال مولوَد حيٌّ   )أي    ( مضي ِ هذِه المدَّةقبل للزَّ

   زمن الوالدة

32 

 إلى األب الفقيِد نسبُهُ  26 األسبوعِ   المولوُد الحيُّ قبلَ 

 

 

  32األسبوع   اعتباراً من المولوُد  

 إلى األب الجديِد نسبُهُ 

 

 

 الفقيد. كما  إلى كال األبوين، الجديدِ   32و 26بين األسبوع   ما  المولودِ   يصحُّ نسبُ 

 . األساس تكمُن المشكلةُ  اوهن

 



وش غل   األهلين  هاجس   الميراِث  كما  النَّسبِ  إشكال   ويكون   فقط،  وقٍت  مسألة   هي  قادمٌ.  مولود ها 

 الح كماِء.

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

ِ اإلنجابِ وأخرى خارج ه.  (  1)  مالحظة:*      ها الدَّورة  ظاهرًا، األرملة  الم سنَّة  التي هجرت  فيما خصَّ الِعدَّة ، ال ي مي ِز  الشَّرع  بين أرملٍة في سن 

ِ التباٍس فيما خصَّ النسب  وتا الطَّ  لياً حقوق   مثيَّة  منذ  أكثر  من عاٍم قبل  وفاةِ زوِجها هي غير  ولوٍد بالمبدأ، أو كادت. فهي في منأى عن أي 

 البعض  يتحدَّث  حالياً عن إمكانيِة يقظِة المبيِض واستعادةِ نشاِطه ولو بعد  حيٍن من عطالتِه. الميراِث. 

ِم، ورغم   الغم   ر   (2)                ، ال تنعدم  حظوظ  اإليَّاِس(  حول  ما  المرحلة   )السَّابِق الختفائِها الن ِهائي ِ    الشَّهريَّةِ   ةِ وردَّ العدِم انتظاِم  عمِر المتقد ِ

 هام ٍ نسبيَّاً.   زمنٍ المرأةِ في الحمل، ول

 لكل ِ دخيٍل طارٍئ.(، أم ب ُطل ، ال مجال  للخطأ فالشَّرعُ أحتاط  2( & )1حَّ )ص  

 باراً تاع  في حسب   الجنينِ  ع مر   اهو سهل  الحسابِ. أمَّ واعتبارًا من زمِن آخِر طمٍث عند المرأةِ،  الحملِ  ع مر   ي حسب   **

ِ  حالياً، ي مكن  تحديد  العمرِ  .، وهو تقديريٌّ من زمِن تلقيحِ البويضةِ        ٍة م تناهيَّةٍ  الجنيني  راسِة فوق  بدقَّ     .(اإليكوغرافي) وتيَّةِ صَّ ال بالد ِ

 نافذةٌ   اإللهيَّة   واألحكام   في كثيِر األماكِن حالياً. ، كما يعزُّ وجود هافيما مضى  هي تقنيٌَّة حديثٌة جدًَّا لم تك  متوافرةً       

ِ األزمنةِ  ي ف        ل  ِ األمكنةِ ك  ل   فاقتضى التَّوضيح.  ..، كما ك 

 

 أسبوعان( – عمُر الجنين = العُمُر الحمليُّ )                                                    

 

 التَّاليِة: المقاالتِ  بقراءةِ  أنصحُ  سياقاٍت أخرى،في 

 

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

 
ها طي ٌِع وقليل ها عصيٌّ على اإلصالحِ   يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس السُّحائي ِ.. كثير  ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
مقاربة  العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً 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 

 
 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 Ranvierةِ رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدةِ رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 مسار الموجِة العاملةِ وظائف  عقدةِ رانفيه، الوظيفة  الثَّانية في ضبِط 

 
 وظائف  عقدةِ رانفيه، الوظيفة  الثَّالثة  في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI


 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

 
 ,The Spinal Injuryلحدوث أذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات ا 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  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 Vieالتَّنكُّس  الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ  

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّد  العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
، المفاهيم  القديمة   s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكسات  الشوكيَّة 

 
، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّوكيَّة 

 
لقِت المرأة  من ضل جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي  خ   ع الر 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر ِ

 
.. ع طيَّة  خالٍق وص نيعة  مخلوٍق  وح  والنَّفس   الرُّ

 
  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    تعدُّد  الزَّ

 
 الثَّقب  األسود ، وفرضيَّة  النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجيَِّة الخلقِ  

 
 ! ر   صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ت قر ِ

 
 القدم  الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلق  حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلل  الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

 
يَّة  لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريح  الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّات  الرَّ

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

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

https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
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https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
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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 ختصٌر(   من ي قر ِ

 
فاِت والمآالتِ   ثالوث  الذَّكاِء.. زاد  مسافٍر! الذَّكاء  الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فريَّة   المعادالت  الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس  1الم نعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس  2الم نعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  الت ِساعِ ساحِة العمل 3الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

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  الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسام  الخلويُّ الم تساوي الـ 

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

 
مات  الغذائيَّة  الـ  تم ِ اً مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالم   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الم نص ِ

 
 ، ضمانة  الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
ه  ضارٌّ جدًَّا Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيدٌ.. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيدٌ، 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   الطُّ

 
ف  الم ست وِر.. اتِمة  الِحكايةِ  ك ش  ، فت كون  اله ويَّة  خ   م ع  االسِم ت كون  البِد اية 
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 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أِم اجتماع  ضرورة، أم ِاجتماع  مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ث نائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضاِت غيِر الم لقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisج  الن ِطاِف الـ إنتا

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقٌة هي  أم  هي  محض  ت رَّ

 
لين ننت ها من هفواِت األوَّ  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما ظ 

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

 
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  أحياناً! 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 )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( م عالجة  تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( م عالجة  تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروس  كورونا الم ستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عين ه  على الص ِ

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

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

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  التَّعبِ المزمن 

 
 أفضل  الم مكنِ  طفل  األنبوبِ، ليس  

 
.. ع ذاٌب دائمٌ أم  ِامتحاٌن م ستدامٌ؟  الح روب  العبثيَّة 

 
في التَّجريِد وص ولٌ  د .. في الِقياِس قص وٌر، و  الع قل  الم جر ِ  الع قل  القيَّاس  و 

 
د  م فازةً ال محض  ق راٍر!  ئب  الم نفرد ، حين  ي صبح  التَّوحُّ  الذ ِ

 
 ضعيَّاً بحقِن الكورتيزون مو Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأمَّا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساساً أيُّها اإلنسان!   وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكب  األرض  وما يزال 

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

 
   سعاة  بريٍد حقيقيُّون.. ال هواة  ترحاٍل وهجرةٍ 

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

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

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

 
 ِ  التَّنكُّس  الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَّة  التَّجدُِّد العصبي 

 
د : العالقة  السَّببيَّ  ويحيُّ الم تعد ِ ب  اللُّ د؟ التَّصلُّ ويحي ِ الم تعد ِ بِ اللُّ ، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ  ة 
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االستئصال  الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخل     الورم  الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  يَّة  ض ِ  أذيَّات  ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لل  الرُّ رات  التَّالية  للجراحة ..الشَّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  - موجبات  وأهداف  العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
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 جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضمور  إليِة اليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب 

 
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 الرُّ

Brachii Muscle 

 
تميَّز  بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عند  الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الح رَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك 

Fibula Flap 

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

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِ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  حزماً آفات  الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحول  سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفاِت الثَّدي الشَّ

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

 
 Subacromial Injectionتدبير  آالِم الكتِف: الحقن  تحت  األخرِم 

 
ياتين البحريِن.. مجمع    برزٌخ 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 اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصٌر م فيدٌ 12فيتامين ب

 
  Osteoid Osteomaالعظمانيُّ )العظموم  العظمانيُّ(الورم  العظميُّ 

 
نديَّةِ قصٌر ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة  Brachymetacarpia :( قصر  أمشاِط اليدِ 1)  الز ِ

 
نديَّةِ  Brachymetacarpia :( قصر  أمشاِط اليدِ 2)  قصٌر ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ
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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

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصال  الكيسِة المعصميَِّة، السَّهل  الم مت نِعِ 

 
   (FDS Arc)قوس  العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح  الجراحيُّ للعصبِ الم توس ِ
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