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 !عُ جتم  المُ مُ ا ي نفص  ندم  ع  

ْن تتجم لين    ؟هيفاءُ ل م 

 

 فعل  أبيُض    انتحى.فعِلنا و    نْ الحياُء حياًء مِ   واحتجب  .  وانتشىفيِه    الُقبحُ   تجلَّى إْن أنسى فال أنسى يوماً  

 .دنيَّةالسَّوادُ قعر     وافترش    فضيلة  صعد   م  البياُض    فاعترش    اإلدراِك،تقاسما ساحة     ِعربيب  وأسودُ  

  ! النَّفِس   هذيان  داًء،    كال أوجع  منف.  فامتقع  وجهُ المنطقِ فينا وانتحب    .دياِرناالُفصامُ حلَّ ثقياًل في    هو  

 .وال أصعب   ،فينا أفاعيلك   وال أقبح  من

مانِ حضرة   ا  تتنازع و   المكان    تقاسمتاأخت  لها.    نا، وتلك  واقعِ   هذه صورة  منْ  فعمَّق  الحسُن قبح     ،الزَّ

د ِ  يِل    .ع  وأوج    الض ِ اللَّ ق  الضَّوُء ستر   الفعُل  .  أقشع  والبهيِم  ومزَّ ًا وارتفع ، وغار     الجميلُ فتآنف   سموَّ

 . في حمأةِ العاِر وانتقع   القبيحُ 

ما هُ ال.  في ميداِن الشَّرِف والعُ قاً  بْ تقدَّماهُ س    أخوين لهُ   يُناظرُ   ،المدى  اً نظُرهُ كنِه استوى شاخصفي رُ 

 ،في ساحاِت الوغى ُمقاتاًل غير  هيَّاب. اقتحم  أتون  الموتِ عليٌّ    كان    جريُح الوطن.  وهو    ،الشَّهيدان

رمى عينيِه يكون  كُ   ناداهُ الوطُن يألمُ، فأبى إالَّ أنْ   حساب.  جزيلُ   قصداً أْم يغريِه    مآل    بهولِ ال يأبهُ  

ِه الثَّكلى  توسُّلُ ِم  ورالفعِل الم    ولم يثنِِه عنِ   ، قض وارجال    يقعْدهُ خلوُّ البيِت منْ   لمْ   الجواب. عزم     . هو  أم ِ

على األثِر ال تضلُّ   وهو    تقدَّماهُ،  والشَّهادةِ   ما على معارجِ الشَّرفِ قاً بشقيقيه. فهُ على المضي ِ قدُماً لحْ 

عليٌّ  أُ   قدماهُ. أبدًا   ة  الشَّهادةُ فأخطأتهُ  صيب   المرَّ يُخطئْ هذه  لم  لكن  فيعُ   هُ ،  الرَّ تحرْمهُ و  الشَّرُف   لم 

 .الالعُ كُرمًة م  

مان  م  هيفاُء    اضَّطجعتْ وفي ركنِها   ى. تُمني النَّفس  بنضرةِ الشَّبابِ  مض  ف  ..ى بها سريعاً ض  تُعاتُب الزَّ

غبة  إلى ُمحيَّاها. تحلمُ بالدَّهشِة    تعودُ  تُصالح     أنْ   ، أبتْ سي ِدة  في منتصِف العمرِ   هي  .  م لقاها  حين    والرَّ

مان  فيُغنيها.  احِ  مبضعُ  الجراحة ، فعسى فالتمستِ الزَّ ِيها.  أحبَّتْ على ما الجرَّ  يُجل 

في الغرفِة الثَّانيِة، في الجواِر الُمباشر لنا  و   .كنُت عاماًل على جراحِ علي   في غرفِة العمليَّاِت األولى

بنصيبِها    حظيتْ ، وهيفاُء  رِ أبخرة  الُمخد ِ   استنشق  عليٌّ هيفاء.    أحالمِ على    يعملُ   منْ   هناك  كان  تماماً،  

هِ   األخرى.  هي    منهُ  ِر فهجر  الوعي  واأللم ، وكذا فعلْت هيفاُء.    قنع  عليٌّ بحظ ِ مرَّ زمن   ثمَّ  من الُمخد ِ

 ِ ، واالثنان في غيبوبة  دوائيَّة  لزوم  العمِل الجراحي   . ومقتضياتِه طويل 

.   .أدويةتخدير  و  غازاتِ   في خزائننا منْ   ما بقي    ، عليٌّ وهيفاُء،تقاسما ُر وقلَّ  فهذا زمان  عزَّ فيِه الُمخد ِ

ِ شيء   الحصاُر ُمطبق  على البالِد منُذ زمن   ُة في كل  ُز والقلَّ   واقعاً مريرًا. ال تجارة  أضحى  ، والعو 

ادُ كما الدَّواء. أصبحنا في حالِة طوارئ  يغطُّ  الكلُّ  و  ن،ووال ُمتاجر  م  علينا الزَّ  في كساد  مبين. ُحر ِ

 وقرارًا حكوميَّاً.   كما دواء  ُمخدَّر  وجب  ضرورةً  ما تبقَّى منْ  على األمد. والحرصُ  طبيَّة  طويلةِ 

.  إالَّ أنْ    الجميلةُ أبتِ   ،ذلك    ومع   ر  الُمخد ِ فة    تقاسم  عليَّاً    هم بعديدِ تضجُّ  المشافي    .الجرحى آالف  مؤلَّ

يتعاظمُ  انفكَّ  ذي ما  تأبى إالَّ أنْ   ،الَّ نداءاِت    تصغي    وهيفاُء   الكلُّ في هم ِ بقاء  .  الُمنفصلةِ   نفِسهاإلى 

وفعل  كرامِة وجود    أمْ  مان   الزَّ تُصارعُ  ُمنصرف   ُشغل   في  والحسناُء  وجِهها.  الشَّرير   ه  ،  بشرةِ  في 

  . يُستمه لون  لى الوعدِ ع  والبثُ ما  وآالُف المصيبِة    ،لنفِسها سريرًا ُمزركشاً وطاولة  عمليَّات    حجزتْ 



بشباب  لنْ   فابتاعتْ ،  الخاصَّ   المال  ومنطق ها  امتلكتِ    ، لنفِسها  اشترتْ   يعود  أبدًا.  لنفِسها أماًل زائفاً 

مانِ الوهم  ومالمة  خاص ِ ماِلها،  ومنْ  اِلهعُ ود مدمة   الزَّ  . قَّ

. لمْ   ها لكمْ الواقعُة كما وصفتُ   هي   لحم     برجًة. عليٌّ جريُح وطن  منْ ز    ْل فيهاً خيااًل أمْ ُأعمِ   على حرف 

  ، ِ اإلقامةعلومُ  مودم  ومحل  كيُّ    دُمهُ ف.  التَّثبُّت    منكمُ أراد     لمنْ   النَّسبِ  ُب  ماالزَّ يخض ِ نديَّاً  تراب  زال  

دهاِت المُ الوطِن كما    ما تزال.   حيَّةً   الُمحتسبةُ   العجوزُ أمُّهُ  ها هي   ووصلة  إلى غرفِة العمليَّات.  الرَّ

انقطعتْ  الدَّرب    ما  ُق  عند  إلى    الصَّاعدة    تتسلَّ القريِة  صباح .  مقبرةِ   ِ ولديها    كل  ضريح   تغادُر  ال 

، ترويهِ  يحان  ِ  الشَّهيدين إالَّ قلياًل. تزرعُ حول هما الرَّ وح.   العينِ  بدمع  ونزِف الرُّ

يشهدُ على مروِرها نفيُس عطِرها  ذاِت حضور  وبهاء.  حقيقيَّة     ، اسم  منسوب  المرأة  وهيفاُء كذلك  

ماُن لطيفاً، فأرخى لها.  ال يُبارحُ   المكانِ يعبُق في   .  عبث  معها الزَّ تطْب خاطرًا بفعِل   لمْ   جلدًا وحزَّ

هُ ومحو   ماِن، فأرادْت قهر  مِن الصَّعبِ   لجأتْ األثر.  الفعِل المشؤوِم و  الزَّ إلى جراحِة التَّجميِل في الزَّ

ها  .خطر  جسيمُ   بها وبنا  لمَّا ضاق  السَّبيُل وحاق   مان    نازعتنيحدث  أْن  العاثِر،    ولحظ ِ   المكان  والزَّ

 ني. لب  فغ  ..وضجَّ  قلمي فِعلتِهابسوِء  واحتقن  ، نفسي م قت ْتهافوأدوية  التَّخدير. 

بابِ الدَّائِم، هيفاُء! ف  مْ أوس  الجماِل  عيُب عليِك ه  ال أ   اُء  على ما ُفطرْت عليِه  أنِت  ُلوثة  الشَّ ِ    منْ حوَّ حب 

  موت    ليكِ إ  أ نِسبُ ال  إن ِي  كما   ال غفران  بعد ه.  اً شائن سلوكاً  عيُب عليِك ُخُلقاً، أمْ وال أ    اًل.الغوايِة أز  

المشاعرِ   عور  شُّ ال برودة   يألمُ.  تألمين    رأيتُكِ   فقدْ   ،أم  إليهِ   لعلي    النَّظر   تين  اختلسِت   وألقيتِ   .كرَّ

 .يُطالُ  أبداً  أراهُ  ال  يِت طوع  غريزة ، تُطاردين  سراباً يِت. مض  ثمَّ مض    ومنْ  ،على العتباِت دمعتينِ 

ا رأيِت فيِه وطناً   بكيتِِه  وقد تكونين     .زيد ع قد  أو ي  منُذ    يُفعُل بِه ذلك    ،جديد    كلَّ يوم  منْ   يُصلبُ بكيتِِه لمَّ

ا رأيتِ    لكِ أخاً  تذكَّرِت    تُراكِ   أمْ   .ذودُ ي    رحل    رِض األ  هذهِ كرامِة    عنْ و  حمل  البندقيَّة    فيِه زوجاً   لمَّ

، أذاتُِك    أنتِ   قد تكونين    ؟يعلمُ   ومنْ   دود.حُ ال  عند  ما    في مكان    الخطر  يدفُع  ذهب     أخت    وأرملة  شهيد 

اُء الثَّكلى ال تنفصمُ    ،حتماً لسِت بأم ِ شهيد   كِ لكنَّ   .االثنين معاً ، أِو  شهيد    .. قض ىبدًا عن ضنىً  أفحوَّ

 ! هيفاُء؟ ، هافعلتِ قْد أْم تُراِك 

. وافق  طوعاً أم ُكرهاً، ع  خض  آثر  السَّكينة  وراحة  الباِل فوفي الن ِهايِة    ،رجاًل ملَّ الُمجادلة    عيبُ أ    بلْ 

، وافق  أمْ . أ  ع  فد    مال    كثير  جنى عرقِه  من  لكنَّهُ في الن ِهايِة   ، لكنَّهُ عنِ   عيُب أخاً ناظر  الُمبادرةِ   خالف 

عيُب أ    .اجترع     الصَّمتِ مهانة    لكنَّهُ   استنكارًا،س   أراشدًا رأى الواقعة  فهزَّ الرَّ لِك  عيُب ابناً  . أ  ع  امتن

ل   ،لمَّا رآكرجاًل رأى بريق  الذَّهبِ  ر  طوياًل و و .فهلَّ  .استمع   إليكِ  وبفرح  عارم  ، كثيراً غرَّ

يشيبُ  لغريزتِه ال  وُملهماً  دائماً،  أرادِك شباباً  الدَّور.  الشَّكل  وتعامى عِن  أراد   أراد   أ عيُب رجاًل   .

يالي، راقصًة على مفرِش الشَّهوة. أرادِك الصُّورة  . أرادِك غانيًة في  أراد  شيماء    هيفاء  فيِك، سهِر اللَّ

ِمة  أراد  منِك الجسد  شهوةً، واألمَّ    .همل  أهو   العمِر    وبقيَّة    ،أرادِك لحيِن رغبة    .وعِن المعنى انشغل     معل 

.  عن غباء  وُحمق  الحياةِ   منهُ أغفل 

، فكنِت أنِت  عيُب  أ   . أراد  سلب هُ مال هُ، عرق هُ، وخاصًَّة إرادت هُ، فكنِت ة  الدَّريئرجاًل أراد  الوقيعة  بآخر 

خدماً  وبقلبِِك. أراد هُ عسكرًا في جيشه    فابتدأ. أراد هُ وقودًا لحربِه وزيتاً لقناديِل مجِده،  أنِت الوسيلة  

لنْ   ك.غريزتِ ب   فتربَّص    ،قصرهجنائِن  في   أبدًا بدونكِ   علم  أنَّ معركت هُ   لم يصلْ   فهو    .تكون  رابحًة 

قيني ِك سبيالً إلى علي   بغيرِ  ا بادئاً  هِ إلي اجتباكِ  .صد ِ  .وصل  هو   إلى علي   وأخويِه   ناِك،ج  فلمَّ

مستودعُ  أنِت الحلمُ والحبُّ و  األثير.  آدم    أنِت عالمُ   ،بنُة والصَّاحبةُ الأنِت األمُّ واألخُت واكيف  ال و

العقيدةِ   األسرار. وموطُن  الثَّقافِة  خزيُن  أنِت  أنِت  والحضُن، الوطنُ ،  حمُ  الرَّ أنِت  األصلُ   .   أنِت 

البشر لُ   .في وجوِدنا نحُن  األوَّ ِمُ  المعل  والبانيو  أنِت  ُس    األيَّامِ صقيع   يردُّ عنَّا    الد ِفءُ أنِت    ،المؤس ِ



اء  ِمهارْ ك  حلِو    عنْ   قِصهِ تُ   اعظيمًة ولمَّ   يوماً يعدْم    لمْ فالعظيمُ  .  الدَّهر  وغائالتِ  حاُل  هو  كذا  و  ،حوَّ

ت   ِة كما الر ِ ف  مثُّاًل.الوضيعِ  لَّ ، صلُح النَّاُس نتيجةً ي    كِ فبصالحِ   األفعاُل.  ومنَّا صدُ  الق    منُكنَّ فعِة،  في الذ ِ

 تسوُء جدًَّا األحواُل. كِ وبفسادِ 

جاِل عليكِ لقِد   ، بل أنِت بيضاء    حمامةً .  كنِت الضَّحيَّة  ..  فكنِت الهدف  الجميل    هيفاُء!،  اجتمع  كلُّ الر ِ

عْ سلكين  م  ُقبِحه. ت  لواقع  مرير  ال مثيل     تنفصلين  عنْ أضلُّ سبياًل.   ِك  قحمين نفس  رًا ال لزوم  له. ت  سلكاً و 

ممَّا ال أمل    اليسيرِ   النَّذرِ تُقاسمين المضرور  في    له.  اً تفسير  اجتهدتُ   وإنِ أجدُ    ال  في خطر  صحي   

ترميِم خزينِ  في  تستدعين  قريب   الجسديَّ   ه.  أفواًل.    األلم   بِه  ،  تنشدين  وكأنَّ    ولكنْ   الُحسن  والجمال 

جين    لمنْ هيهات    جلُ     ؟يُناظر  منْ   هل بقي  هيفاُء؟    تتبرَّ ذي    فالرَّ هو  في ساحاِت الوغى    تنتظرين  الَّ

 األشباهُ.  ى همُ ى، وما تبقَّ قض  

اءُ   الم سكينةُ  الفعل    جعلوكِ   !حوَّ يشة  همُ  . جعلوِك الصُّورة ، وكانوا  النَّتيجة  وكانوا همُ  . واأللوان    الر ِ

معنى  جعلوا منكِ  أرادُوا  .  فتاح  ، فكنِت أنِت المِ ون هباً   حلُموا بطروادة  فتحاً   .نَّاع هصُ   ُهم  ، وكانواالالَّ

. أرادُوها جنًَّة  وهواء   وقوداً لها أرادُوها فوضى عارمًة ونارًا، فكنِت  .فاح  التُّ أنِت ، فكنِت اآللهةِ قهر  

جُ  مقاِس  فيهاهمنِ نوعلى  فكنِت  منكِ   .بيضاء    ةً حمام  األضلَّ   ،  جعلُت  رميتُهم  لمَّا  أنا   . بندقيَّةً   حتَّى 

، وتلطَّ  فهمْ   . وا خلف ه تقيَّةً جعلوِك المتراس 

  د  يْ فيكوُن البعيدُ األبعدُ ص    .القريب  األقرب    باكرًا يصطادُ رذاُذها    ،فعُل الكلماِت الغاضبةِ   كذلك    هو  

الم  لم  ا اءُ   أعترفُ   ذلك    غازي. مع  عاني  بالء  فعُل  فأنا وإيَّاُهم في فعِل الخطيئِة أضحينا سواء.  ،  حوَّ

ميُ   .ابتالء  فُقبحاً لهُ من عظيمِ ،  بالءُ   أيدينا ُمحتسب     منْ   فهلْ   وعزَّ على شاربِِه العزاء.  طغى،  قدْ   فالطَّ

 يتصدَّى؟ فيكوُن الجواُب للخطبِ العظيِم دواء.

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  الت الي ة:

 
 تصنيُع إبهام اليد باستخدام اإلصبع الثَّانيِة للقدم 

Thumb Reconstruction Using Microvascular Second Toe to Thumb Transfer 

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

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

 pineSurgical Treatments of Traumatic Injuries of the Sالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبر  ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابل   

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  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 

 
 وظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهربائيَِّة العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة 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 
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 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 ائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ وظ

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في ضبِط مسار الموجِة العاملةِ 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت 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، بحث  في آليات الحدوث 

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 onsesMultiple Motor Respاالستجابُة الحركيَُّة 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 

 
ُس الفاليري، رؤية  جديدة     w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionوكيَُّة، تحديُث المفاهيم المنعكساُت الشَّ 

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

 
جل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. ع طيَُّة خالق  وص نيعُة مخلوق    الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والد الالت 

 
 تُفَّاحة آدم وِضلُع آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
قة  وأرملة  ذوات ي عفاف الِعدَّةُ  ُة االختالف بين ُمطلَّ   وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
، األمُّ  ُر! صبيٌّ أم بنت   تُقر ِ
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 القدمُ الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟   خلُق حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyرةِ العضديَِّة الوالديُّ شلُل الضَّفي 

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييمُ األذيَِّة العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ُح الجراحيُّ ( التَّدبيُر واإلصال3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

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

 
 ) ُر جنس  الوليد )ُمختصر   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  ! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِ  ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافر 

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة الُمنعكِس الشَّ  

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

sponse HyperreflexRe -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

 
اُء  اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الشَّاهدُ والبصيرةُ 

 
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  اً مفيدة  ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيد .. وكثيُرهُ ضارٌّ جدًَّا Vitamin B6 6فيتامين ب

 
المهنُة.. شهيد ، من قصِص البطولِة والفداء   و 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ
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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://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
https://youtu.be/kg3k_-TJCJw
https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
https://youtu.be/DMXdb2nyQh0
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://youtu.be/lC-eYQPvlGo
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://youtu.be/XMqmYKHljGM
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


 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
اتِمة  الِحكايةِ   ك ْشُف الم ستُوِر.. م ع  االسِم ت كوُن البِد ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم ِاجتماعُ مصلحة ؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ خلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن ِطاِف الـ 

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقة  هي  أْم هي  محُض تُرَّ

 
لين ننتُها من هفواِت األوَّ  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما ظ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثير  بنات  وقليل  بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تلِ  ب ُة البنين، حوَّ  دُ كثير  بنين  وقليل  بنات غ ل 

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديد  بُنيَّاتِها   وال أنفي عنها العدل  أحياناً! حوَّ

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

 
اء  حفُظ التَّكوين!  آلدم  فعُل التَّمكين، ولحوَّ

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

 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 )  ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع ( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

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

 
 كاد ِت الم رأةُ أْن ت ِلد  أخاه ا، قول  ص حيح  لكْن بنكه ة  ع ربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليس  أفضل  الُممكنِ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. ع ذاب  دائم  أْم ِامتحان  ُمستدام ؟

 
في التَّجريِد وُصول   ، و  دُ.. في الِقياِس قُصور  الع قُل الُمجر ِ  الع قُل القيَّاُس و 

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

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكب  األرض  وما يزاُل، وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أنت  أساساً أيُّها اإلنسان! 

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

 
   سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة  

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://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://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
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


 
فاتِ 19- فيروُس كوُرون ا الُمست ِجدُّ )كوفيد   (: مْن ب عِد السُّلوِك، ع يُنهُ ع لى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
ِقيق ُة اله ِرم ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ  ةُ الح   اأُلْسطور 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

 
د؟  ويحي ِ الُمتعد ِ بِ اللُّ دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ  التَّصلُّ

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

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لُل الرُّ راُت التَّاليُة للجراحة ..الشَّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزام ها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمام  العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إليِة اليِد بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب 

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَِّة   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلِة ثنائيَِّة الرُّ

Brachii Muscle 

 
تميَّز  بظهوِر حلقة  جلديَّة  خانقة  عند  الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِ 

 
ة ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك 

Fibula Flap 

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

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيَّة  معزولة  في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  ِسل 

 
ياعاِت العظميَِّة الُمختلطِة بذاِت   النَّقي ِ  العظِم والشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّ

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ض ياع  جلدي   هام   في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعِة 

 
ِ اليأِس.. نحو  ُمقاربة  أكثر  حزماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حول  سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحو  ُمقاربة  أكثر  حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حول  سن 

 
 Subacromial Injectionحت  األخرِم الحقُن ت تدبيُر آالِم الكتِف: 

 
ياتين البحريِن.. مجمعُ   برزخ  ما بين  ح 

 
وض اِت الِجن اِن؟  ى أْم ر   ما بعد  الموِت.. وما قبل  النَّاِر الُكبر 

 
فافِة األخمصيَِّة الُمزمِن بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

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
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 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد  12ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظر  لألصابعِ الثالثِة الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممت نِعِ 

 
   (FDS Arc)حي ةقوُس العضلِة قابضة األصابع الس ط 

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قِة واألرملة؟   ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بين  الُمطلَّ

 
 ore Shoulder MovementTendon Transfer to Restعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

 
.. وكان  عروقاً متباينةً  .. تكيَّف  ن   بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
.. والِخصيتاِن في ِكيس  م هين    الِمبيضاِن في ِركن  م كين 

 بحث  في األسبابِ.. بحث  في وظيفِة الشَّكلِ 

 
قبِة ) قبيُّ(1تدبيُر آالِم الرَّ بيعي ِ )القعُس الرَّ قبي ِ الطَّ  Neck Pain Treatment ( استعادةُ االنحناِء الرَّ

Restoring Cervical Lordosis 

 
شيقِة الستعادةِ االبتسامِة بعد  شلل الوجهِ    Segmental Gracilis Muscleنقُل قِطعة  من  العضلِة الرَّ

eTransfer for Smil 

 
ِ العاملين  عليهاأذ   peripheral nerves injurieيَُّة األعصابِ المحيطيَِّة: معلومات  ال غنى عنها لكل 

 
ُن الفقراِت.. خراُج بوت   Spine TB.. Pott's Diseaseتدرُّ

 
 األطواُر الثَّالثُة للنَّقِل العصبي ِ.. رؤية  جديدة  

 
لِ أرجوزةُ   األز 
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