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 يٍس َمهينٍ كٍن َمكيٍن.. والِخصيتاِن في كِ الِمبيضاِن في رِ 
 بحٌث في وظيفِة الشَّكلِ ..  األسبابِ  بحٌث في

 

خارَج جسِم الذَّكِر،    Testiclesهَو بحٌث في وظيفِة الشَّكِل. بحٌث في الغاياِت الكامناِت وراءَ وجوِد الِخصيتاِن الـ  

 يتحصَّناِن في ركٍن مكيٍن داخَل جسِم األنثى.  Ovariesبينما الِمبيضاِن الـ 

 قاُلوا: 

 تحيا، فهيَ ال تُطيُق حرارةَ الجسِم الدَّاخليََّة. فالحرارةُ تقتلُ إلى البرودةِ كيما    Spermsقاُلوا بحاجِة الن ِطاِف الـ  

هات.  ،الن ِطافَ  راِت وإجزاالً ب  اً رسم  في تأكيِد ذلكَ وأكثُروا    تؤث ُِر سلباً على إنتاِجها، تُكثُر مَن التَّشوَّ   األمثلِة. ب  التَّصوُّ

  الجسِم لما قالوا ولما أمثلوا. فهيَ لو ُأمرْت بذلَك لفعلتْ   وُهْم لو علموا قدرةَ الن ِطاِف على التكيُِّف مَع درجِة حرارةِ 

كاتُ وأدهشْت. فالمرونُة سمةُ   .وأفاض منحٌة أجزَلها الخالُق عليها  ، والتكيُُّف  الُمتحر ِ

ا أنا فأقوُل:   وأمَّ

السَّبَب في غيِر مكاٍن.   أنا فأجدُ  ا  النَّتيجَة، وصُفوا واقَع الحاِل على ما  أمَّ الَمطاف. ُهْم علُموا  إليِه في آخِر   آَل 

أنَّهْم فشلوا في إدراِك األسبابِ الغايات. ف  . الوظيفةوالخصيتيِن إتماماً للدَّوِر    بَ والبرودةُ مطلأساساً، كانِت  بيدَ 

العناصُر في الخصيتينِ ومْن   تكيَّفِت  أْن  لها الـ  ثمَّ كاَن  ِدةُ  المول  الن ِطاُف والخاليا   ،Spermatogonia، ومنها 

هُ  قَ ومواثي  القولِ   وإليكْم براهينَ   .ومعكوُس هكذا مقاٍل أنا ناٍف لهُ أسَّاً وأساساً   .هذهِ   مع درجاِت الحرارةِ الُمنخفضةِ 

 ِ ماِت هذا الدَّعي  والُمسمَّى إنسان.  على ما تجودُ بِه روُح مْن ال يقبُل بُمسلَّ

 ؟ لماذا انتُبَذِت الِخصيتاِن في كيٍس َمهينٍ 

وهذا األخيُر لمْن فاتَهُ    ،Scrotumالـ   وتسكُن الخصيتاِن كيَس الصَّفنِ   .معلومٌ أنَّ الن ِطاَف تُنتُج في الخصيتينِ 

الذَّكر.هَو كيٌس جلديٌّ  بِه  العلمُ   عضٍو ما خارَج الجسِم ي الواقعِ، ال فائدةَ تُرجى مْن وجوِد  ف  ينتُأ خارَج جسمَ 

هي أقلُّ بدرجتيِن إلى ثالِث درجاٍت مْن حرارةِ الجسِم الدَّاخليَِّة.  . فحرارةُ الخصيتيِن وكيِس الصَّفِن  سوى البرودةِ 

ًا بها ُمدافعاً شرساً   وهذا ما نتَّفُق عليِه جميعاً.   هيَ كْن  تلفعْن عظيِم نفِعها،    وما دامَ الكلُّ قاباًل لهذِه الحقيقِة ُمقرَّ

 الغاياِت.األسباب عِن  بحثيمبتدَأ 

اقِة عنَد الن ِطاف الغايُة األولى:  حفُظ ُمقدَّراِت الطَّ

وهيَ تبقى حبيسَة الِخصيتيِن    ،تُنتُج الن ِطاُف بكميَّاٍت هائلٍة وعلى مداِر السَّاعة. تكوُن هذِه الن ِطاُف في حركيٍَّة دائمةٍ 

وفي االنتظاِر، خفُض درجِة حرارةِ كيِس الصَّفِن  .Ejaculationواألنابيبِ النَّاقلِة للن ِطاِف إلى زمِن القذِف الـ 

دَ حركَة خزينِهِ درجتيِن إلى ثالِث درجاٍت مئويٍَّة  ب . وتالياً، سينخفُض ُمعدَُّل االستقالبِ مَن الن ِطافِ   مْن شأنِه أْن يُخم ِ

الن ِطافِ الحيوي ِ   اقةِ   Metabolismالـ    في  الطَّ ُمقدَّراِت  حفُظ  الهدُف  والنَّتيجُة   . هام ٍ نحٍو  الن ِطاف،  على   في 

 حياةً أطولَ عمِل. فنطفٌة عاملٌة بُمقدَّراٍت طاقيٍَّة عاليٍة يُكافُئ  الوال يخفى على عاقٍل ما لهذا مْن أهميٍَّة في زمِن  

 ه. أكبَر لبلوغِ الهدِف ومْن ثمَّ تلقيحِ لها وقدرةً 



ِ الغايُة الثَّانيةُ    صيتينللخِ : تثبيُط الجهاِز المناعي 

هذا   تبريِد  إلى  عمدنا  ما  حيوي ٍ  نسيجٍ  مناعِة  إضعاَف  أردنا  ما  إذا  وأسلحتُها النَّسيجنحُن  المناعيَُّة  فالخاليا   . 

فالجسمُ الحيُّ هَو بيئُة عمِلها، وهيَ  حرارةَ الجسِم الدَّاخليَِّة.  تعمُل بكفاءةٍ ومقدرةٍ في    كيماويَّةٍ   ووسائطَ   مْن أضدادٍ 

أساساً   عنهُ موكلٌة  وِد  والزَّ والمارقين.  بحمايتِه  الدُّخالِء  الجسِم    ضدَّ  ظروِف  في  العمِل  على  سْت  تمرَّ هيَ 

وانحراُف واحٍد مْن هذِه الُمعطياِت لهُ ما لهُ مْن فعٍل   الخ.   ،PHوخصائِصِه مْن حرارةٍ ودرجِة الحموضِة الـ  

 . األخرى شأنُها شأُن جميعِ عناصِر الجسمِ  ،ضار ٍ بها معاشاً وعمالً 

المبثوثةُ  المناعي ِ  الجهاِز  هذِه.    وعيوُن  العمِل  أشراِط  عْن  تخرُج  ال  الصَّفِن  وكيِس  الِخصيتيِن  جزءٌ في   فهيَ 

ِ تخضُع لهُ صاغرة.   ِ، وما يجري على الكل  ُوجدْت في كيِس الصَّفِن قلَّ حيُلها   هيَ   إنْ   وبالتَّالي،مْن هذا الكل 

قِس    قصيرةُ العمِر فال يُتاُح لها فرصةُ   فعناصُرها  .بفعِل البردِ   وصدأْت أسلحتُها  الباردِ التكيُِّف مَع ظروِف الطَّ

مَن المركِز، أمدَّها المركُز بمثيالٍت لها في العجِز عِن الفعِل كما التكيُّف..    وهيَ إْن طلبِت المددَ   في الِخصيتين.

 وهذا على حرٍف ما تريدُهُ العضويَُّة الحيَّة. 

أْن تعميَ عي  ا يجري في الخصيتيِن مْن فعٍل  هيَ تُريدُ  . فالحدُث القائمُ فيهنَّ ال يخضُع  وتحديث وَن المناعِة عمَّ

التَّقدير بضرورتهِ  الفهِم كما  القياسيَِّة للجسِم، وهَو صعُب  راُت الجينيَّةُ مْن قبِل المركز  للمعاييِر  التحوُّ  . فهناَك 

ِراُت جينيَّاً في الن ِطاِف، وهناَك الن ِطاُف    Mutationsالـ   المؤث ِراُت البيئيَُّة المسؤولُة   . وهناكَ ، هذا مْن جهةٍ الُمتحو 

 مْن جهٍة أخرى.  ،وهكذا تحديثٍ  هكذا فعلٍ عْن  

راِت دائمِة الحدوِث في جيناتِها. فيُمكُن لجهاٍز مناعي ٍ يقٍظ وكفوٍء    الن ِطافُ ف ةٌ مناعيَّاً بسببِ التَّحوُّ هيَ خاليا شاذَّ

ر.  ةُ من هكذا تحوُّ  أْن يترصَّدَ هذا الشُّذوَذ ويقضي عليِه في المهِد فتبطُل الفائدةُ المرجوَّ

التَّحوُّ   والمؤثَّراتُ  تلكمُ  المسؤولُة عْن  الن ِطاِف هيَ البيئيَُّة  الجينيَِّة في  بالن ِسبِة  على حرٍف    راِت  عناصُر غازيٌة 

آلدمَ سفطريَّاً،  ف.  اإلنسانلجسِم   المناعيُّ  الجهاُز  لها  عليها    يتصدَّى  هدفها.  ومنِعهاللقضاِء  إلى  الوصوِل   مَن 

 وهذا ما ال يُريدُهُ آدمَ مع معظِم هذِه المؤث ِرات. 

تسهياًل    Testiclesوالخصيتين الـ    Sacrumجهاِز المناعي ِ موضعيَّاً في كيِس الصَّفِن الـ  ال  لذلَك وجَب تثبيطُ 

نطاٍف  من  الوصوِل  هذا  ُمنتجِ  ببقاِء  والسَّماحِ  جهٍة،  مْن  الخصيتين  في  هدفِها  إلى  البيئيَِّة  المؤث ِراِت  لوصوِل 

ِراٍت جينيَّاً مْن جهٍة أخرى. اِن خارَج جسمَ الذَّكِر طلباً للبرودةِ وجلباً لفعِلها القوي ِ  فكاَن أِن انتُبذِت الخصيت ُمتحو 

 على جهاِز المناعِة تثبيطاً وتعطياًل.

 )بيَن قوسين 

ِ   رِ ؤث  المُ بعريُف  تَّ اليفيدُ هنا   تعويذةٌ، كتبِت     هوَ جينيٌَّة، أْو لنقلْ   ةٌ شفر  هوَ .  Environmental Factorالـ    البيئي 

بيعُة ُمفرداتِها. ومْن ثمَّ أودعتها   ِدةُ للن ِطافِ   ؛إلى هدفِها  ينقلونَهاكيما    Portersالـ    حواملَ الطَّ  وهيَ الخاليا المول 

 في هذا المقام. Spermatogoniaالـ 

قْد  والح  هِ هذ  ال  تامُل  ا  ممَّ آخَر  شيئاً  أو  فيروٍس،  طليعَة  فيروساً،  جرثوماً،  يقيناً كوُن  أعلُمهُ  ما  لكْن   أعلُمهُ. 

ُممرضٌة كما يريدُ أْن يصَفها هذا اإلنسان.    عواملُ   أِن الحوامُل هذِه هيَ عناصُر غريبٌة عْن جسِم اإلنساِن. هيَ 

فة.    للجسمِ سيتعامُل معها الجهاُز المناعيُّ   وسيحاوُل تحييدَها والقضاءَ عليها فال تبلُغ  على هذا اإلقراِر وتلكمُ الص ِ

 الحاالت(.  تلكَ الحيَُّة في األعم ِ األغلبِ مْن  العضويَّةُ  ما ال تريدُهُ وهذا هدَفها.. 



 ُمالحظٌة هامٌَّة: 

ابِط  فعِل التَّحديِث كتبُت عن   . تجدوَن تفصيَل المقاِل على الرَّ  التَّالي: وخفايا الفعِل في مقاٍل خاص ِ

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

 

 

 ، بالمقابلِ 

اُء   فاِت    حفظُ و  ، وال تنازَل في ذلَك أْم تفريط.والدَّورُ   هَو الغايةُ   التَّكوينِ   فظُ حفختلٍف.  دُّ مُ جِ ي هم ٍ آخَر  فحوَّ الص ِ

ِ ياسيَِّة للجنِس البشر الق ِدةِ    ي    َس بانكشاِف البويضاتِ يول  ،Oogoniaللبويضاِت الـ  ال تكوُن بانكشاِف الخاليا المول 

االبويضاُت   سكنتِ  ذلكَ ل كذلك.كوُن ي هوَ  اءَ الدَّافئُ  للمبيضينِ وطاَب  ،ءَ مبيضي حوَّ ًا. جوُف حوَّ  ُمستقرَّ

 الية: فصيِل االختالِف بالن ِقاِط الثالِث التَّ تنقوُل في أردنا اإليجاَز وإذا ما 

اءَ طبيعيٌَّة مناعيَّاً،    خليَّةٌ هيَ    Oocyteالـ    ةُ البويض (1 ٍف أْم تحوير.   فجيناتُها مْن جيناِت حوَّ   مْن غيِر تصرُّ

اء.  Somatic Cellفكلُّ بويضٍة تحتوي على نصِف جيناِت أي ِ خليٍَّة جسميٍَّة الـ   خزيٌن جينيٌّ   هوَ   لحوَّ

والحالُة هذِه مَن الجهاِز   على البويضاتِ بنصِف الكميَّة. فال خوَف    ِت البويضةُ ُمطابٌق لألصِل وإْن اكتف

 ِ اء. المناعي   لحوَّ

خاص ٍ بها. وهيَ في نوِمها وعندَ يقظتِها ال تبذُل   Follicleالبويضُة خلي ٌة هاجعٌة، تنامُ داخَل جراٍب الـ  و (2

اقِة  وجهدًا يُذكُر إذا ما قيسْت بشريكتِها في الخلقِ النُّطفِة. إذًا، ال خ   لدى البويضاتِ َف على ُمدَّخراِت الطَّ

 مَن النَّفاد.  

ح  (3 هيَ  جرابِها  ضمَن  الهاجعُة  ضساسأ  صينةٌ البويضُة  البيئيَّةِ اً  المؤث ِراِت  جيناتِها   .دَّ  على  نخاُف   فال 

 يِر والتَّحديث. مْن فعِل التَّغي

 ُمالحظٌة هامٌَّة: 

اءَ في  رتُ ، كتبُت وشرحُت وفضِل حوَّ  وابِط التَّالية: فاقرأ  وشاهد  على الرَّ  .كذلَك صوَّ

اَء حفُظ التَّكوين!   آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 

 

ؤية:   النَّتيجُة الرُّ

  حيَّةُ تواطأْت العضويَُّة الظروِف بيئتِه،  اإلنساِن وتكيُِّفِه مع    هذا في تمكينِ   والوظيفةِ   للدَّورِ   تحقيقاً و   ،عندَ آدمَ 

المؤ  تسهياًل  مَع  البيئيَِّة  األخيرةِ   لوصولِ ثَّراِت  هدفِها  هذِه  ِدةِ    إلى  المول  الخصيتين. لالخاليا  في   لن ِطاِف 

راِت جينيٍَّة الـ  نِطافٍ ِل مْن هذا الوصوناتجِ مَع  وتواطأتْ كما     .Mutated Spermsُمتحوَّ

ا هدُف  ف ا  مناعَة الخصيتيِن، وكاَن  ف  المكيدةِ أمَّ قريٍَّة  ب واآلليَُّة ِجدُّ ع  .تينِ صالخ  تبريدَ   انَ فك  ذلكَ   لىإ  الوسيلُ أمَّ

لبلوغِ الهدِف   تِهايتربَُّص بها في حرك  منْ   البيئيَّةُ   مؤثَّراتُ الفال تجدُ    َج حدوِد الجسم.إخراُج الخصيتيِن خار

https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ


ِرا الُمتحو  الن ِطاُف  تجدُ  الِخصيتين. وال  يتهدَّدُ  في  مْن رقيٍب  التَّ   .اودَهوجَت جينيَّاً  حديُث في جيناِت فيكوُن 

 ِة كسباً لهذا اإلنسان.الن ِطاِف أمرًا واقعاً، ويكوُن التَّغييُر في صفاِت اإلنساِن غيِر القياسيَّ 

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءِة المقاالِت التَّالية:

 
ِ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

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي ِ 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلِة اإلليويَِّة 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 Potentialsلعمل في النقل العصبي، كموناُت ا

 
 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 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

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

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 
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 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 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي  ُخلقِت المرأةُ من ضل  ع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالٍق وصَنيعُة مخلوٍق   الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والداَلالت 

 
  آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. تُفَّاحة آدم وِضلعُ 

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
  عام المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
قةٍ  ُة االختالف بين ُمطلَّ   وأرملٍة ذواتَي عفاف الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 سودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّقُب األ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلقِ  

 
ُر!   صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

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

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

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّا ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) ُت 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 جنَس الوليد )ُمختصٌر(   من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ   ثالوُث الذَّكاِء.. زادُ مسافٍر! الذَّكاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ
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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 جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

Response Hyperreflex -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  اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ 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 مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

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

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى الثَّقُب األس  ودُ والنَّجمُ الَّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ  التَّصنيعُ   Arthroplasty -Elbow Autoالذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
 َكْشُف الَمستُوِر.. َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم ِاجتماعُ مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
ندي ِ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ
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 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

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

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات   َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها   وال أنفي عنها العدَل أحياناً! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يِل والنَّهار2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 كادَِت الَمرأةُ أْن تَِلدَ أخاَها، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهٍَة عَربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في الِقياِس قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
دُ َمفازةً ال محَض َقراٍر!  ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
   سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

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

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلْسطوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ ُس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّنكُّ

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

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِ نزٍف داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلِة الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ
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يَُّة، مقاربٌة   ض ِ  جديدةٌ جراحيٌَّة  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

 Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach 

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

 
نِد  ِ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز 

 
ط  سغِ تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصبِ المتوس ِ  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إليِة اليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل 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 

 
تميََّز بظهوِر حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة   Algodystrophy Syndromeحثٌل 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  ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

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

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض َضياعٍ 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.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزماً آفاُت الثَّدي ما    Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
ائعِة   Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّ

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionتدبيُر آالِم الكتِف: الحقُن تحَت األخرِم 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين البحريِن.. مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروَضاِت الِجنَاِن؟ 

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

 
  الكتِف بالكورتيزون لوحِ  - حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

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

 
نديَّةِ قصٌر  Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ
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دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصِل الكتف  ,Intraarticular Frozen Shoulder الكتُف الُمتجم ِ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممتَنِعِ 

 
   (FDS Arc)قوُس العضلِة قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

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

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركِة الكتِف 

 
َن.. تكيََّف.. وكاَن عرو  قاً متباينةً بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكَّ

 
 لماذا سكَن المبيضاِن في ركٍن مكيٍن، بينما انتُبذِت الخصيتاِن في كيٍس مهيٍن؟
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