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 (2)  م  يْاه  ف  اُن الم  يذ  ه  

يانُ  النَّهار ه ذ   اللَّيل  و 

 

يَل،  يِل ف  سوادَ محا  ثمَّ خلَق هللاُ جلَّ وعال اللَّ أْن اللَّ يُل  . نيَّاً سَ وضَّاحاً  النَّهاُر  علينا   طلعَ كاَن  يطوُل اللَّ

في اثنتين؛  إالَّ في عاِمهما  وال يتطابقاِن    .دوريَّة  فصول  في  بدوِرهِ النَّهاُر   يَطغىو،  أحياناً على النَّهاِر 

الثَّانيُة ف الخريفِ فصِل  في  واحدٌة   تعرُف الكسَل، يتداوالِن    حركيَّة  في  و ربيعيَّة.خضراءُ  وأمَّا   ال 

 .وحشيَّة طباع  ذي في الخلِق    إنسان  لى  ع

 نهاريَّة.قدرات   بمهارات   أمدَّهُ  معاِشهِ وألجِل  معاشاً،   إلنسانِ لخصَّ النَّهاَر  قدْ  كاَن والخالُق جلَّ وعال  

يَل سكناً، وقاَل لهُ هَو   رمَت الهناءَةَ أنَت إْن  ف  .هديَّة  أحوالِك وصالحِ  لنوِمكَ فاتَّخذهُ   آيةٌ لَك وألزمَهُ اللَّ

احِة واغتنْم نهاَرَك واترْك ليَلَك  ففي حياة ،   يُل ال يكوُن إالَّ لشارد  ة.  ألحالِم الورديَّاللرَّ أْم لُمترب ِص    فاللَّ

 هللاِ الوحشيَّة.  مَن مخلوقاتِ جائع   

النَّهاُر أضحى  فال  وصالَحهُ وخاَض في حياة  ُمجونيَّة.    خيَركَ وها هَو اإلنساُن كعهِدَك بِه رب ِي، ترَك  

يُل أمسى لسباتِِه ونوِمِه هنيَّاً.   َق  لسعيِه ملعباً، وال اللَّ منهُ  ، ولْم يتركْ كواشفِهِ َك بأضواِء  ليلِسوادَ مزَّ

مخفيَّاً.زاويًة أْم  يِل للخالئِق نعمًة، هتَك الن ِعمَة  ركناً  ِ وبعدَ أْن كاَن سكوُن اللَّ   وبضجيج    طبول   بقرع

،  فأصاَب ليلَ صنعيَّة.    آالت   منْ  من فعاِل هذا   رب ِيهذى من وجِعِه واشتكى إليكَ فَك مسحٌة من جنون 

 عَِصيَّاً. الموسومُ و  اإلنسانِ 

ما  يلِ تي ِ  دعوُت خلقََك ليُمسُكوا بآيوإن ِي ُكلَّ فأمَّا  ْن أم ِ كلثومَ الشَّجيَّة.  ع  بمنقول  ، طلعُوا عليَّ  هارِ والنَّ   اللَّ

ِ مُ أطاَل النَّومُ عُُمرًا،   قوُلها ما ة  وقضيَّة. وأمَّا وال قصََّر في األعماِر فأمسُكوا بِه ذريعًة عندَ كل  حاجَّ

الت   عشق  قصائدَ  بُملِهماً  وباعثاً   لسهِرهمْ   ىطوُل السَّهِر، فأضحَ   .بالغيَّةومطوَّ

ُر مُ لمَّا يعلُموا مْن صحيحِ القوِل سوى نصفِه، وغاَب عنهُْم تتمَُّة القوِل الفصيحِ واألحجيَّة. فالُع هْم و

يقدُر عليِه خلٌق مْن عبادهِ   الُغيوبِ، ال  ِم  وأمَّا    أفضليَّة.فضل  ومْن  بلَغ  أْم    اً شأن  عال  مهمابأمِر عالَّ

يفوُقهُ السَّمُّ    الَمعاشُ  عليِه ال  يُزكيِه وللسَّهِر داللٌة  ، النَّومُ  إنسان   فعالً الذُّعاُف  ففعُل إنسان  وإرادُة 

 األهميَّة.  في قدراً أْم 

لديَّ. حدَّثُتهْم عِن  رب ِي وإن ِي   حدَّثُتهْم بالكثيِر ممَّا  أْم خبرًا، وكثيرًا ما  أبخْلهُْم يوماً علماً  الجسِد لْم 

وينفُذ منْ  السُّمومَ   فال يلقى دفاعاً . حدَّثُتهْم عِن الدَّاِء يفتُك، أساسيَّة ليوميَّاتِهِ طاقة  هيَ    يفنى، يركمُ 

عُب مْن طوِل السَّم د  مْن جس احةَ  رمَ ِر وليالي السَّهريَّة. حدَّثُتهْم عِن العقِل يشقى، قدْ حُ  أرهقهُ التَّ  الرَّ

يانةِ   التَّذخيرِ فعُل  نَع عنهُ  ومُ  اتيَّة  والص ِ   صحيحِ شحيَح مخزوِن الطَّاقَة، فال يقدُر على    المسكينُ   فغدا.  الذَّ

علىأمْ   فكر   فسُمَع رجُع    هنيَّة. ذِ   أفعال  ُمحكِم       ، ُمستدامة  يقظة    ِ النَّفُس تحَت مدق    أنينِهاوتهاوِت 

 أهالسات  قهريَّة.

قتْ  يدَهُ في فِمها فمزَّ ها أسناُنها الحديديَّة. وغفا الطَّالُب على مقعِدهِ وسها العامُل على لحِن آلتِِه، فأقحمَ 

 ِ ُس في غفلة  عنهُ    ،الخشبي  واألمُّ أمسيَّة.   منمضى داعَ من صخبِ ما  صُّ الُنعاسَهُ ويُصارعُ  والمُدر ِ

المالبِس    هاثرثرتِمن  بعدُ    تنتهِ فالفجُر باغتَها وهيَ لْم   ،عليها الصَّحوُ   يعزُّ  يليَّة. تنظُر إلى ركاِم  اللَّ

البيتيَّة. األعماِل  كثرةِ  مْن  نفِسها  وُتشفُق على  كانْت   الُمتَّسخِة،  التي  قبُل  وهيَ  عَب، مْن  التَّ  تقهُر 

بالضَّعِف مْن وهنِهِْم، يدهشُهُْم الشُّعوُر    في حيرة   والجميعُ   .ُقدسيَّةواجبات   جليِل  ال تهتمُّ بكثرةِ مهام   أْم  و



ُة الحيِل اليوميَّة. فاكتأَب الجمعُ  حالِهم،  وقلَّ لحقَ   يُدرُكواولمَّا    من مصيِر  فعالِهْم   ما  من سوِء  بهْم 

 سهريَّة.لهو  ويقظة  ووطوِل  

اَء والثَّاني   وإْن أدري أكفاكْم ما قطَع من قول ، أْم أزيدكُْم في القصيِد بيتاً شعريَّاً. بِل اثناِن، بيٌت لحوَّ

اَء الضَّحيَّة.   يتهدَّدُ  أضحى داهماً ومَن الثَّاني أبدُأ، فالخطُر  ُألقيِه على مسامعِ الجنسيِن آدمَ العنيِد وحوَّ

ال اإلنساِن  وسالمَة  البدِن  َة  مركوم  صحَّ تحَت  الجسمُ  فيرزُح  تربو،  فتئْت  ما  فاألوزاُن   نَّفسيَّة. 

ِ . فتفزعُ النَّفُس من  دهنيَّةمْن طبقات    ،  ُمريع وتلهُث  .  مالمَح هزليَّةثقيل  ذي   وتئنُّ األعضاءُ من  منظر 

ما    .واألعضاِء الحواشي القلُب عْن نداِء العقلِ  ويقصرُ األنفاُس من سريعِ عدِوها،  ُش  وسريعاً  يُعر ِ

 اليأُس، فيُلقي أوزارًا على الجسِد أحمااًل إضافيَّة.

فعمدَ إلى القواطعِ واألنيابِ  وال يخرُج سقيمٌ أسلمَ نفسَهُ للسَّهِر وتواليَه.    وبؤس  يدورُ   نار     منوفي حلقة  

يِل    يُرهُقها، وعلى النَّدهِة يربُض  .  شرقيَّةوحلويَّات   ومشرب   مْن مأكل    األطايبَ   النَّفسُ   تشتهيوفي اللَّ

تنكياًل  بهذا الُمسهَِّد فنونَهُ  لُ فيُعمِ   .في القتِل الخفيَّ   لطالما كانْت صفُتهُعْن لقاء  داءٌ  الدَّاءُ، فال يتأخَّرُ 

لغطرستِِه  وإذالالً  يجدُ  فال  يجدُ،  أقسى  ناهياً.لسطوتِِه ورعونتِه    حدودًا وال  الن ِهايُة وال   ،وتكوُن 

 .َوتسهياًل عليَّ  بكمْ  ُلطفاً الوصِف  في   فال أتمادى

اَء فأبثُّ  ُثها  .  وأحجيَّة  لغزاً   كانْت ومازالتْ ولعقلي    الشَّغفُ فهيَ لقلبي  ها خوفي،  وأمَّا لحوَّ  عجوز    عنْ أحد ِ

وحِ وولكْن في   في الُعُمِر، ، فيها شباباً يدومُ شاغلني أمُرها لمَّا رأيُت  هيَ فتاٌة عشرينيَّة.  العافيِة الرَّ

ُل ابنتَها، وَ   المشيبِ سألُتها عِن   واالسمُ صبيَّة. بنت  لهافي  هُأقشُع  وال ماِن شبابُها على اليتأبَّى  يتعجَّ زَّ

يِل تغفو العيوُن  ليُلناقالْت كاَن  عصيَّاً. نكدُّ نهاَرنا، لطالما كاَن نوُمنا هنيَّاً.   فساكناً، وفي سكوِن اللَّ

يِل نهجُع فيكوُن األمُس خلَف ظهوِرنا نسياً منسيَّاً.  وعندَ الل 

سهَر   عنهابعُض المؤسَّساِت النَّسويَّة. إْذ منعُوا قديماً أوصِت المرأةَ  كانْت قدْ   وليَس بعيدًا عْن ذلكَ 

يالي، يليَّة.    اللَّ تِهاوجدُوا عمَلها لياًل يضرُّ وحذَُّروا عليها في العمِل الُمناوباِت اللَّ ، ويحدُث جلبًة  بصحَّ

عُب في جسد  غض    لها ص  غدد    نفِسها وفي  في عْن واجباتِها   فيُقِعدُهامَّاويَّة. فتكثُر أمراضُها، ويفتُك التَّ

   الفطريَّة.

جِل   الرَّ تشتكي مَن  وبدأِت المرأُة  الحداثُة،  كانِت  حتَّى   ومفاهيِمهِ ثمَّ  الن ِساِء  مَن  كوريَّة. وجاَء   الذُّ

جِل في ورديَّات  ليليَّة.   ، ثمَّ بدأْت  زمناً المرأُة بفوِزها    فرحتِ من طالَب بعمِل المرأةِ مساواًة لها مع الرَّ

وليَس آخُرها خبيثاً ألمَّ بثديها، وكْم هَو عظيمٌ عضاٌل  تكي من األلِم وتبعاِت أفكاِرها الثَّوريَّة.  شبعدَها ت

ِت المسكينُة مْن ثقلِ أْن تخسَر المرأُة ثدييها!   لْت بِه، فباتْت تتمن ى ما كاَن باألمِس القريبِ    فازورَّ ما ُحم ِ

لرغبتِها أفعاٌل   ساعةَ   والتَ لكْن  أفكارًا رجعيَّة.   سبيٌل أْم  وليَس لعودتِِه  مضى  قدْ  فاألمُس   ، مندَم 

 رجعيَّة.  

وا في البليَّة. فإن ِي ما وجدُت داهمًة فتبيَُّنوا صحيَح القوِل شُركاَء الوجوِد! وتدبَّروا األمَر قبَل أْن تدَّاركُ 

السَّهرِ   أوجعَ  على  ،من  منهُ  أخطَر  و  النَّفِس   سالمةِ   وال  جانباً وذرَ العافية.  والعقِل  األوهامَ   وا 

تحلو الحياُة وليَس بكثيِر النَّوِم   استطعتُْم، فليَس بالسَّهِر  قليل  كالميَ   حَّ صِ يَ حتَّى  أيضاً  ما  فقضمُ   . 

يِل    منَ  لكنَّ خوفي أْن يلتهمَ النَّهاُر ليَلنا  ، ما دامَ في الخيِر والصَّالحِ هَو ساعياً.  ال يضرُّ بصالح  اللَّ

 .واعياً  سليماً فنقعدُ بعدَهُ ملوميَن، ال نجدُ فينا صحيَح جسم  أْم 

يُل أعرُفهُ  في فصيٌح    يَّ وال يُزايدَنَّ عل ، فاللَّ وكهاًل شقيَّاً. نجوُمهُ   اله  الغ  وشابَّاً مْذ كنُت صغيرًا  ُمنازلة 

نيو، وجديوالقمُر في   أعرُفها بانية.     همُ كذلكَ شياطيُنهُ و خالَّ أضفُت  كثيرًا ما  حفظُت طقسَهُ، والزَّ

لديَّ.م   وُحمقِ  نفس    جهالةِ مْن   إليهِ    فضاءاتِهِ عَتمِة  طاَف في نفسي وطفُت في  ف،  ناتواعدْطاَلما  فل ا 



تني    تقوى النَّفِس ، وهجرُت  الفجورَ ومعهُ صالحُت    .الُمترامية تيحتَّى ملَّ بعدَها والعافية. فقعدُت    صحَّ

ني    .عتابيَ فخاَف   لمَّا علمَ من ِي الهدايةَ   األخيرُ محسورًا يُقاِصُص ليَلهُ، فمجَّ

يوم    بتُّ استنشُق نسيمَ الصَّباحِ   ..اآلنَ و ِة الغافية. كلَّ  تلَك التلَّ خلِف  من  وأرقُب الشَّمَس ُتشرُق   ،

بعدَ  البالِ   وعادَ إليَّ هدوءُ .  صوفيَّة من نغمات  وعال  انتظمَ عادَ القلُب يعزُف ما   وانتظمْت أنفاسي،

دَق  من ِي ولمَّا علِم    .يديَّ   جنىمْن   فاتَنيما   ببعِض ومنَّ عليَّ القديُر    ،طوِل غيبة    ،نعيميأكثَر من  الص ِ

 .إليمانيَ وثبيتاً   تعالىمنهُ   َمكَرمةً العطايا  ليَ   وأجزلَ 

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:

 
ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ ِك العلوي   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ِ، خبايا الكيِس السُّحائي  يَّةِ للنُّخاعِ الشَّوكي  ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

  ِ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيًَّا في النَّاحيةِ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقابَل  

  ِ 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، موجاُت الضَّغِط العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّةِ العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة  ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه  وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ

 
 ضبِط مسار الموجةِ العاملةِوظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة  في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

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

 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي  
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 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة 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 

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق   وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ 

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان.  

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألِف عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قة  وأرملة  ذواتَي عفافالِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ  

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تقييمُ األذيَّةِ العصبيَّة2ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّة4ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط  

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

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ ! الذَّ كاِء.. زادُ مسافر   ثالوُث الذَّ
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فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحةِ العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِالرَّ

 
اءُ   اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة  

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص ِ بغيَّة، الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ِ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
بابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولةِ والفداء

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
ِ الُمتَّصلِ   خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصِل المرفقِ  

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ  الطُّ

 
 َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  كَْشُف الَمسُتوِر..

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم اِجتماعُ مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ  

 
  ِ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ  إنتا
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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://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA


 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أْم هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواِت األوَّ

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنات  وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
 المغنيزيوم بان  للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(ُمعالجُة تناذِر العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عينُهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 المَرأةُ أْن تَلِدَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَة  عَربيَّة   كادَتِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن  

 
 أفضَل الُممكنِ   طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم اِمتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في القِياِس قصُوٌر، َوفي التَّجريِد وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
! دُ َمفازةً ال محَض قَرار  وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة 

 
فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد    (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَينُهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
 األُسْطوَرةُ الَحقِيقَُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ِ الُمتعد ِ ويحي  بِ اللُّ ِ والتَّصلُّ يَّاِر الغلفاني   ُة، بين التَّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلةِ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِ الكابَّةِ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ ِ.. التَّطوُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي 

 
نِد    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز ِ

 
سغِ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِط  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

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://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://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
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


 
ِ الـ   نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِ ا

 
أسين الفخذيَّةِ   ويِل للعضلةِ ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَّةِ    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلةِ ثنائيَّةِ الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهوِر حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدوِد القريبةِ للوذمةِ    Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِ

 الجلديَّةِ

 
ة ِ باستخداِم الشَّريحةِ الشَّظويَّةِ الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك ِ السُّفلي 

Fibula Flap 

 
ِ )داءُ بيرغر( ي  ض ِ ِ الحاد ِ غيِر الرَّ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري 

 
مفيَّةِ اإلبطيَّةِ   ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

 
ِ  العظِم و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّياعاِت العظميَّةِ الُمختلطةِ بذاِت    النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ضَياع  جلدي   هام   في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَّةِ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ةِ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزمًا آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّائعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسمًا    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرِم  تدبيُر آالِم الكتِف:  

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحريِن..  مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروضَاِت الِجنَانِ؟

 
فافةِ األخمصيَّةِ الُمزمِن بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون    -حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصِل الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular  الكتُف الُمتجم ِ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
ِ الحرقفي : حقُن الكورتيزون   Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصِل العجزي 

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسةِ المعصميَّةِ، السَّهُل الُممتَنِعِ  

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِ قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

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
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https://drive.google.com/file/d/1IG-da_QmhZMDVKEiQsN15ARnLTlIadyq/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1jL16eiMNnosisZqS8EUrZ_tzcGG5q_eE/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1Z5jbPfUXXhhrm-7r-0uPYmpgkhkAhm2r/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1rlGZ4d-Ad-_xM2SWUeJRXqnnpCfbZSVx/view?usp=sharing
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https://youtu.be/G2RgjYBQmEs
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https://youtu.be/MjarErgQ2qw
https://youtu.be/MG2H9ZFG_t0
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https://youtu.be/gviicUhRsSE
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قةِ واألرملة؟  ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بيَن الُمطلَّ
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https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://youtu.be/YOOK3d0P8Eo

