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 الُمزمن   الت عب   ُمتالزمةُ 

 ُء الل  يف  العضلي  ()دا
Fibromyalgia 

 
.  الحياة  إيقاع    من بطء  و  اإلعياء    ، من سرعة  الت عسُ   مهُ قليلُ   امنه  سلمُ ي ال  و،  منُهن    تشكو الكثيراتُ 

  نة  أنا حزي  "، "الفراش  ن  نفسي م  ع  في انتزا  صعوبةً   أنا أجدُ "  ،"باتيويح  صُ من   ًنشاطا  أنا أقل  "
الن  راحتي    أجدُ   ال اليقظة   أم    ومفي  تعبتُ   "،"في  ذلك    ،" أنا  مثل   من     ُه قول    ن  اعتد  مم ا    وكثيراً 

هُ   . وتكرار 
على    اإلضاءة    ما سأحاولُ إن    ، هنا  أحصيها  لن    يأن     د  مؤك    .عديدة  بات  مسب     عب  بالت    المستمر     عور  للش  

بين    المزعومة    ة  ببي  الس    العالقة    حاً موض     ،العضلي     يف  ل   ال  أو التهابُ   العضلي     يف  الل     اءُ ؛ دهاأشهر  
 . الهضمي    ب  األنبو ر  فطوو عب  الت  
 

عمل    العضالت    تحتاج   الط  في  إلى  الـ  مخزون  هي    العضالت    طاقة  و اقة.  ها  من  ت  ATPها   راكم  . 
و  هذه    اقة  الط    وحدات    العضالت   واحة  الر    قت  في  لتصرف  اهخارج    أقل    بدرجة  ،  بسخاء  ،    عند    ها 

ى  علها  قدرت    ازدادت  و  ،عندها  عب  الت    عتبة    ارتفعت    ة  في الخلي    ATPالـ    منسوب    ما ارتفع  هد. كل  لجا
  المغنيزيوم  هي   ATPالـ    مفردات    من أهم   و  ها.  مفردات    جزيئة    ، ولكل   جزيئة    ATPهد. الـ  جال  ل  تحم   
 . (malic acidفاح )الت   ض  محو
 

و   عوز   وATPالـ    ة  كمي    في  انخفاضا    ا  حسابي    ي ساوي  malic acidالـ    أو/المغنيزيوم   نقص  . 
الخلي    اقة  الط    مخزون    نقص    أي  ،  ATPالـ    ذلك    ات  تجلي  وهد.  للج  ة  الخلي    ل  حم   ت  عدم    يعني ،  ة  في 

  أو ألمُ   ،ي   العضل  يف  الل     تهابُ لاهذا هو  و  ما.  لواحقه  و  اإلعياء  بو   عب  بالت    عور  الش    سرعة  هي    ا  سريري  
 .المزمن الت عب    متالزمةُ  وأ ،العضلي    يف  الل   
 

 ه:   أسبابُ 
 

 . المغنيزيوم عوزُ  -1
 . malic acidالـ  فاح  ت  ال  حمض  عوزُ  -2

 مي  .ضأسواُء االمتصاص  اله -3

   .مي   هضالالجهاز  لفطور    الُمفرطُ المرضي   مو  الن   -4
 

ما منه    الغذائي     الوارد    نقص    بسبب    د يكون  ق  malic acidالـ    الت فاح    حمض    أو/المغنيزيوم و  عوز  
سوء   نقص  تقص   امتصاصهما.    و/أو    ة  مهم    malic acidالـ  و  المغنيزيوم  من    الغذائي     الوارد    ي 

 من    واسع    مغنيزيوم في طيف  ال  يتواجد  ه.  ع  بتنو    ا غني  نطقتنفي م  الغذائي    ظام  الن   فوعسيرة.    ة  شاق  
  ، الفواكه  الكاملة    ، الحبوب  ، البقوليات  والجوز    البندق  و  وز  الل    ة  وخاص    رات  ، المكس  بانخ  الس  )  ية  األغذ 
بعض  فة  جف  الم   وفي  الن   (ة  المعدني    المياه    ،  يخلو  ما  نادرا   على   واحد  من  نا  ألحد    الغذائي    ظام  .  منها 

الت فاح  وجود    يكثر  ،  بالمقابل  .  األقل    حمض   بعض    malic acidالـ      إجاص، تف  )  الفاكهة    في   اح، 
يثير    .هاغير   دون    (عنب  نفور    االهتمام    ما  سريعي     كثير    هو   عموما    الفواكه    من  عب  ت  ال  من 
   . لهذا الحمض  األساسي    هم من المصدر  يعني حرمان   امم   .تحديدا    فاح  الت   ومن  
 

https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing


أسواء    عب  الت    سريعي     عند  ى  أتحر    وأنا  زمن    منذ  :  فأقول    هضمي   ال  متصاص  اال  في سوء    اأم    عن 
من   ن  ظها  تظاهرات    بكل     االمتصاص   أن  ا   ذلك  حج  و ههنا.    تكمن    قد    شكلة  الم  ي  في    ظام  الن   غنى    تي 

الخلي    الحيوي     وافر  الت    ة  قل  ، ومن جهة    اقة  الط    بعناصر    ي   المحل  الغذائي      من جهة    ة  لها على مستوى 
فارتأيت   عدم    تكمن    قد    المشكلة    أن    أخرى.  تجزئة    البعض    عند    الهضمي     الجهاز    قدرة    في    على 

 . هاص  امتصا ثم    نمو ه  مفردات   لتفكيك   ال  صوو الغذاء  
 
د   سريعا  بع  خمة  البطن، الت  انتفاخ     ،عصبي   ال  ن  لكولو)مثل ا  صريحة    ة  شكوى هضمي    د  ما نج  غالبا  ف 

عام الط  الختناول  و(...  بالت  .  تقريبا ،  استجواب    دقيق  دائما   نجد  المريض    في    بعض    ل  تحم    عدم    ، 
 لدرجة   عرضا   تكون   قد   هذه  و .كالفواكه ها اآلخرمن بعض   ا  نفور، ومثال   سمة  د  لا كاألطعمة   األطعمة  

خلقي    الهضمي     االمتصاص    سوء    وراء    الكامن    بب  الس    يكون    قد  و  صاص.تاالم  سوء    من  نقصا  
، أو ربما ر  وط لفا  لصالح    ة  الفلورا المعوي    را  في بنية  ، أو تغي  الهاضمة    بعض  من الخمائر    المنشأ في
    معا . ببين  س  ال اجتماع  

 
  ادات  للص    ،عشوائي   الغالبا   و،  مديد  ال  ناول  ت  ال  بسبب    الهضمي     األنبوب    لفطور    المرضي    مو  الن    يحدث  
  ساء  الن     ند  الحدوث  ع  ترجيح    على  الحمل    منع    حبوب  ة  كما وهرمونات  المرأ  وتعمل    .ا  فموي    ة  الحيوي  
الذ كورمر   أكث عند   البعض     .نها  الن فسي   ل  حدوث  ال  نسب  تزايد   ويعزو  الوضع   م     ضوض  ر  لول  تأز 
 . رةالمتكر    ة  فسي  الن  
 
رطير     حمض  إلنتاج    ات  كري  الس    على استعمال    الفطور    رة  قد   إن     المعروف    tartaric acidالـ    الط 

  العالقة    في  بهة  الش    نسبة    يزيد    malic acidلـ  مض  الت فاح  احل  ة  الغريزي    هعداوت  و  للعضالت    ه  ت  بسمي  
 .العضلي    يف  الل   داء  و الهضمي    الجهاز   بين فطور    اآلثمة  

 

 : سريري اً 
 

، ال يسلم  منه  مريض    :لمفصلي  ا  لم  األ  ،العضلي    األلم   ،  حتمل  ، م  ة  د  الش     خفيف    ألم    هو    .عرض  ثابت 
الكتف    ، بين  ة  القفوي    ي  وضوحا  ه  ة  األلمي    قاط  الن     أكثر    .سمالج  ء  أنحا  كل   في    م  عم  م   ،  ة  الرقبي  ،  لوحي 

 (. 1) كلالش   انظر   ،لركبتينل الوجه  الد اخلي  
 
يل  كما في الن هار  في  .  ثابت  هو  اآلخر  :عب  الت   يشعر  المريض   ،  كون  س  الفي   كما  ة  حركالحين   ،  الل 

وكثيرا  ما يترك  ذلك  تبعات    ة.عتيادي  اال ة  يومي  ال جهود  العند  لت عب  يتفاقم  االبدن  واإلرهاق.  ط  بانحطا
 كاهل  المريض.  نفسي ة  ت ثقل  

 
ي عب   ساعة    نصف  من    ألكثر    تستمر     التية  باحي  الص  اليبوسة   ؛  هر  الظ    عضالت    ج  بتشن  غالبا   عنها    ر  . 

 . ا  ديد تح لوحي الكتف   بين  
 

صعوبة    معظم    كويش  :وم  الن    رابات  اضط من  الن    خول  الد    المرضى  اليقظة     نوم ،  وم  في  صعوبة  
  . م  ي عاود  محاولة  الن وومن  ثم     قظ  ي يستما  ثيرا   ك.  في الفراش    ب  قل  الت  ، هو  دائم   وتلك    ه  هذ   وبين    أيضا .

هم  أثناء    س  نف  الت    ن منهم صعوبات  فيثيروالك  ني. ي عاما يفشل  هو  كثيرا    ،ذلك  لكن ه  مع      نوبات  )   نوم 
 ه  قضى ليل  قد     به     وكأن  سا  تعبا  متيب     المريض    يستيقظ  ،  وفي جميع  الحاالت    .(خير، الش  س  نف  الت    ف  توق   

 . شاق    في عمل  
 

  إلى حالة    ه  حزن    به    وديي   قد . وقلقا ، حزينا    دو المريض  بيثابتة  هي  األخرى.    :مزاجال  اضطرابات  
د ة. ة  ابي  تئاك   م ختلفة  الش  



 

 
 (: 1) كلُ الش  

 العضلي   ف  يالل    في داء   ةُ األلمي   قاطُ الن   
 

 .العضلي    يف  الل    صا  لداء  شخ   م   ي عتبر   ات  ثنائي   من ثالث   أكثر   . وجود  اثنائي   هي تسع  
 ة  الفاحص ليد  ا إبهام   بلب    ه  قنطب    خفيف    ط  ضغب  ة  األلمي   قاط  ن   عن ال البحث   يتم  

  . رقاء(الز   قاط  الن   دة )محد   مواضع  على 
 

  
الش    واسعة    مروحة    نجد    :ة  هضمي    ت  اضطرابا تطب  الغازات    كثرة  )  ىكاو من  الت   البطن    ل  ،  ،  خمة  ، 

 يف  الل     لتهاب  ال  مة  قد   الم    ي  ه   هذه    ة  ي  الهضم  ىو كاالش    تكون   أن    ح  . أرج   (الخ  ،بطني    ألم    الكولون،  ج  تهي  
  ليس العكس.و ،العضلي   

   

 : دبيرالت  
 

 الية: الت   قاط  الن    على  دبير  ت  في ال ركيز  كان الت   ،العضلي    يف  الل    ء  دال الخاص    من هذا الفهم  انطالقا  
و  قص  الن    تعويض    -1 المغنيزيوم  الخ  malic acidالـ  في  لمحتوى  ال   ة  لي  دعما    اقة  ط  من 

 . (ATPالـ )

 الهضمي     االمتصاص    رفعا  لمنسوب    ة  اإلنزيمي    زات  رك  بالم    ة  غذي  األ   هضم    ات  ي  عمل  تحسين    -2
 . اقةالط   لعناصر  

للت    الفطور  مضادات  ب  مي   هضال  الجهاز    فطور    مكافحة   -3 بنية    ن  وازتحقيقا   را الفلو  في 
                                                                                                                                                                                                                   .ة  المعوي  

 .ومالن   ات  بعلى اضطرا غلب  الت   -4

 .يض  للمر ة  المزاجي   الحالة   تحسين    -5

 .المفصلي    -ي   العضل األلم   تسكين   -6

 
تكن    ،سابقاً  العالجي  خط     ضمن    تندرج    الفطور    مضادات    لم   .العضلي     يف  الل     آالم    لتدبير    ة  تي 

ذلك   كان  مع  العالج    قليلة    ام  أي    بعد    المريض    حال    ن  تحس    ،  لكن    وه   من  وجد   با  غال   ،القاعدة.    ت  ما 
 العالج. وقف   ن  م شهر  أ 9-6 بعد   لألعراض   عودة  
 

  Nystatinالـ  ف  .(تحديدا    Nystatin)  ا  فموي    الفطور    مضادات    بإدخال    فاء  الش     ديمومة    آمل  ا ،  حالي
  3)  طويلة    ولفترات    كبيرة    ات  إعطاؤه بكمي    . يمكن  الهضمي     لالمتصاص    قابل    ر  غي  فطري    مضاد  



فاا توثي إذا ما أردن  ، وثمانية  أشهر  تقدير  على أقل     أشهر  اآلثار  من    وف  لخا  دون    الفم    عبر  (  ءق  الش  
ا نبي ة  االج  المريض. على كبد    الفطور   لمضادات   رة  الض 
 

كتئاب   أعتمد  مضادات  االلم  العضلي  ،  وتسكينا  لأل  عميق  كسبا  لنوم   و(،  6)  ( &5)  ين الهدفمن  أجل  
بجرعات  منخفضثالثي ة   الحلقات   أسمفة.    فعن  جهة ،  .  ل ها  تفيد  من  ها  كالمنو  م  تأثير  وأستفيد  من  ما 

ن  لألالمركزي     قبل   تؤخذ     Amitriptylineمن الـ    غم  50  -25فجرعة     رى.، من جهة  أخلم  الم سك  
  في هذا الخصوص.، قد  تكون  مفيدة  أشهر   3ولمد ة   تقريبا   الن وم  بساعة  

 
 :  هام ة  مالحظة  

 
 .  الحلقات    ة  ي   االكتئاب  ثالثرضى مضادات  ملحتمُل بعُض ا ي  ال  

 ات  االعتيادي ة كحل ٍّ بديل. و  م ن بالمستعانةُ  االند ها، يمكنُ ع

...................................... ...................................... 
 ة:اليالت   ت  المقاال اءة  بقر ، أنصحُ أخرى سياقاتٍّ في 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعالمات  الس ريري ة    أذي ات  العصبون  الم حر  

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طي  ع  وقليل ها عصي  على اإلصالح  الجرا ي ة  للن خاع  الش وكي  ، خبايا الكيس  الس حائي  .. كثير  ض   حي    في األذي ات  الر 

Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine 

 
لت قليدي   مقاربة  العصب  الوركي   جراحي ا  في الن احية  اإلليوي ة..  المدخل  عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل  المدخل  ا

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional ApproachesApproac Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض غط  العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائي ة  العاملة وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي   

 
 ل المخلوق المستقبالت 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 Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

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


 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث انية في  

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث الثة  في توليد  كمونات  العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال  

 
 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 Injury, Theي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات  ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابة  الحركي ة  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 its 

ensory AxonsS 

 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك س  الفاليري، رؤية  جديدة  

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

 
، المفاهيم  القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكي ة 

 
، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش وكي ة 

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي   لقت  المرأة  من ضلع الر   خ 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر  

 
.. ع طي ة  خالق  وص نيعة  مخلوق   وح  والن فس   الر 

 
  الن اس.. في المرامي والد الالت خلق  الس ماوات  واألرض  أكبر  من خلق  

https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
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/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM
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://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://youtu.be/qAiGH5ym_bs
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1


 
لع  آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ت ف احة آدم وض 

 
اء .. هذه ح  ــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص 

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام 

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو  ، بين قو   فقه  الحضارات 

 
ة  االختالف بين م طل   ل  د ة  وع   قة  وأرملة  ذوات ي عفاف الع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعد د  الز 

 
 األسود ، وفرضي ة  الن جم  الس اقط  الث قب  

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق   

 
 ! ر  ، األم  ت قر    صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الض 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  األذي ات   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) األذي ات  الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي ات  الن قل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري   

 
) ر  جنس  الوليد )م ختصر   من ي قر  

https://youtu.be/IpgGluGaxko
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://youtu.be/sBFq4OGr4PI
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://youtu.be/f8Sabjy-mqg
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://youtu.be/XqPelg4CfQg
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://drive.google.com/open?id=1Rg_pjMrnnb4bpqIloQlF4NHTxx-H7fT5
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://drive.google.com/open?id=1BGOYbB_aB8D_AAYc_uFE2n4cquHpnK7-
https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://drive.google.com/open?id=19PLLPOsafSquyUaxT1btboC4l6gOBkXh
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/kg3k_-TJCJw
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/DMXdb2nyQh0
https://drive.google.com/open?id=1oy40thxp8aPnf_uI1edgUkYyfYHauvik
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://drive.google.com/open?id=1SklElv48FxtE-3KpYegWiJqrPed4C6LU
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://drive.google.com/open?id=1vXJ1tBnrlNJYer47Dg5a4HgMaTgIzfdc
https://youtu.be/lC-eYQPvlGo
https://drive.google.com/open?id=1TvE7H_i0JPcxK7C67Hx2pGNFSt84s7Km
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4


 
فات  والمآالت   ! الذ كاء  الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحث  في الص   .. زاد  مسافر   ثالوث  الذ كاء 

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فري ة   المعادالت  الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس  الش وكي ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكس  الش وكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضي ة  

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

Hyperactive Hyperreflex 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس 2الم نعكس  الش وكي  االشتدادي  ) 

Response Hyperreflex -Pathophysiology of Bilateral 

 
 الت  ساع  ساحة  العمل 3الم نعكس  الش وكي  االشتدادي  )

 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ة 

Pathophysiology 

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

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

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

 
مع )  (، الفرضي ة  الث انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  2الر 

 
اء   ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حو 

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرة  جسيم  بار، الش اهد  

 
معنى   جدلي ة  المعنى والال 

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

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
بغي  الـ  بغي ، الجسم  الص   بغي ة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ة  الص  

 
مات  الغذائي ة  الـ  ا  مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم تم    ، هل هي حق 

 
ف الـ   isMeiosاالنقسام الخلوي  الم نص  

 
 ، ضمانة  الش باب  الد ائم Vitamin Dفيتامين د 

 
ه  ضار  جد ا  Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيد .. وكثير   ، قليل 

https://youtu.be/XMqmYKHljGM
https://drive.google.com/open?id=16etwDKMk2fzBWRxF5p_lcCLC1aPcThXQ
https://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://drive.google.com/open?id=185kf6FEtMRNh8QEwmMz-S4qk64NgEqwO
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
https://drive.google.com/open?id=11hfKR6k1d2mFiyI7MOFGLrTOX6Lmdx0t
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://drive.google.com/file/d/1hfQ-5bO2cJR2CUj3f653PuVPip677Taf/view?usp=sharing
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://drive.google.com/file/d/1XOiZB3DnE1JpCMlf90gaQEMNKBtyGqDS/view?usp=sharing
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L3yuE2WvIQ0eDDp9E2cUC-1B_ew-a7Lw/view?usp=sharing
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing


 
.. شهيد ، من قصص  البطولة  والفداء  المهنة   و 

 
ذي هوى الث قب  األس  ود  والن جم  ال 

 
، فرضي ة  الكون  الس ديمي   الم ت صل    خلق  الس ماوات  واألرض 

 
ن س    Circulating Sweepersالـ  الجواري الك 

 
لين هيفاء ؟ م  المجتمع .. لمن تتجم   عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

 
.. كاية   ك ش ف  الم ست ور  ات مة  الح  ، فت كون  اله وي ة  خ   م ع  االسم  ت كون  الب د اية 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظم  الص خرة  الهوائي  

 
ندي     Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم لق حات الـ 

 
 Spermatogenesisج  الن  طاف  الـ إنتا

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقة  هي  أم  هي  محض  ت ر 

 
لين  ننت ها من هفوات  األو   أم  البنين! حقيقة  لطالما ظ 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنين  بة  البنات، حو  ل   غ 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنين  وقليل  بنات  ب ة  البنين، حو   غ ل 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب ني ات ها   وال أنفي عنها العدل  أحيانا ! حو 

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت ه   المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

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

https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing


 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
( م عالجة  تناذر  العض  لة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربة  شخصي ة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الص    فيروس  كورونا الم ستجد .. من بعد  الس لوك 

 
يل  والن هار 2ه ذ يان  المفاهيم )  (: ه ذ يان  الل 

 
 الم رأة  أن  ت ل د  أخاه ا، قول  ص حيح  لكن  بنكه ة  ع ربي ة كاد ت  

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 أفضل  الم مكن   طفل  األنبوب ، ليس  

 
.. ع ذاب  دائم  أم  ا متحان  م ستدام ؟   الح روب  العبثي ة 

 
في الت جريد  وص ول   ، و  د .. في الق ياس  قص ور  الع قل  الم جر    الع قل  القي اس  و 

 
! د  م فازة  ال محض  ق رار  ئب  الم نفرد ، حين  ي صبح  الت وح   الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي ا   Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
ا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسا  أي ها اإلنسان!  ، وأم   وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكب  األرض  وما يزال 

 
، اإلصالح  الجراحي  )عملي ة  براند(   Claw Hand (Brand Operation(اليد  المخلبي ة 

 
  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  ون ا الم ست ج  فات  19-فيروس  كور  ، ع ين ه  ع لى الص    (: من  ب عد  الس لوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
، وسيزيف  اإلنسان   .. شمشون  الحكاية  م ة  ق يق ة  اله ر  ة  الح   األ س طور 

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

 
د : العالقة  الس ببي   ويحي  الم تعد   ب  الل  د؟الت صل  ويحي   الم تعد   ب  الل  ، بين الت ي ار  الغلفاني   والت صل   ة 

 
:  االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخل  كتلة  الورم  الورم  الوعائي  في الكبد 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلة  الكاب ة  المدو 

https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://drive.google.com/file/d/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing


 
، مقاربة  جراحي ة  جديدة   ي ة  ض    أذي ات  ذيل  الفرس  الر 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   رات  الت الية  للجراحة  ..الش لل  الر   مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي  .. الت طو 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز  

 
ط  سغ  تنهي التزام ها بقطع  تام   للعصب  المتوس    نفق  الر  

 م تالزمة 

 
نبوبي   الـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمام  العج ز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياب  خلقي  معزول  ثنائي  الجانب  ضمور  إلية  ا

 
أسين الفخذي ة   ويل  للعضلة  ذات  الر  أس  الط   The Syndrome of the Long Head of Biceps Femorisم تالزمة  الر 

 
ؤوس  العضدي ة    Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachiiمرضي ات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائي ة  الر 

Muscle 

 
ي  انعكاسي    تمي ز  بظهور  حلقة  جلدي ة  خانقة  عند  الحدود  القريبة  للوذمة  الجلدي ة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود  

 
ة ر   Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flapتصنيع  الفك   الس فلي   باستخدام  الش ريحة  الش ظوي ة  الح 

 
ي   )داء  بيرغر( ض    انسداد  الش ريان  الكعبري   الحاد   غير  الر 

 
مفي ة  اإلبطي ة   ل  ي ة  معزولة  في العقد  الل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  س 

 
 الن قي    العظم  والش ريحة  الش ظوي ة  الم وع اة  في تعويض  الض ياعات  العظمي ة  الم ختلطة  بذات  

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ة  جانب  الكتف  في تعويض  ض ياع  جلدي   هام   في الس اعد   ر   الش ريحة  الح 

 
فيرة  العضدي ة   ضي ة  للض    Injuries of Brachial Plexusاألذي ات  الر 

 
ة  الم دو  رة    Rotator Cuff Injuryأذي ة  أوتار  الكف 

 
 Choledochal Cystكيسة  القناة  الجامعة  

 
.. نحو  م قاربة  أكثر  حزما  آفات  الث دي ما   Menopause Breast Problems -Periحول  سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الث دي الش ائعة  

 
.. نحو  م قاربة  أكثر  حسما    Menopause Breast Problems -Periآفات  الث دي ما حول  سن   اليأس 

https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://youtu.be/cmxu75eEPE0
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://youtu.be/XeyPE-_dUfc
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://youtu.be/Upsl4KhKUWc
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
https://drive.google.com/file/d/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://youtu.be/QVDrMrne4qg
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://youtu.be/sXpFUDqf_Ko
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://youtu.be/2U-e3pRM4lg
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fBoev7JF1PF6fkJHSoZr75fwoWLnGQw/view?usp=sharing
https://youtu.be/4CZQPqvRyZo
https://drive.google.com/file/d/1AFYmqaO8bTyitCkf-Z7J3juhlAuBnE_Y/view?usp=sharing
https://youtu.be/lr_-4yGHS98
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://youtu.be/S3ofR0QxVSM
https://drive.google.com/file/d/1qjv9c1UBP0GBF_QIzGl1FejvJGRPV9iz/view?usp=sharing
https://youtu.be/Ys9tw7TRMvc
https://drive.google.com/file/d/11MEpYbtKCDrjG4lHmGpVwLxCqq9MElc3/view?usp=sharing
https://youtu.be/G2RgjYBQmEs
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UcXae4dMvZ8BJpWdz-3CD4d4SVO_XIOz/view?usp=sharing
https://youtu.be/jEB15KJ1Mlc
https://drive.google.com/file/d/1EICn6TNTFdoagfnyK4PpdVKeXM3prjS7/view?usp=sharing
https://youtu.be/gmYVAMhpMPo
https://drive.google.com/file/d/1rQPdV82Uy093H22lVeAPTeFKCCFPgwMT/view?usp=sharing
https://youtu.be/pGvjU_VecBA
https://drive.google.com/file/d/1IG-da_QmhZMDVKEiQsN15ARnLTlIadyq/view?usp=sharing
https://youtu.be/c3u1PFvLOLU
https://drive.google.com/file/d/1dvLtxUWmytVcnxvE7ZVwfB5sg2sw6iq7/view?usp=sharing
https://youtu.be/7kYHxmW1CJc
https://drive.google.com/file/d/1jL16eiMNnosisZqS8EUrZ_tzcGG5q_eE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNYTNClqMFRsJ7SiKqMPhNQD2KGe4KpD/view?usp=sharing
https://youtu.be/Jyb8B0qWCoY
https://drive.google.com/file/d/1jL16eiMNnosisZqS8EUrZ_tzcGG5q_eE/view?usp=sharing


 
 :  Subacromial Injectionالحقن  تحت  األخرم  تدبير  آالم  الكتف 

 
.. مجمع    برزخ  ما بين  ح ياتين البحرين 

 
؟ ن ان  وض ات  الج  ى أم  ر  .. وما قبل  الن ار  الك بر   ما بعد  الموت 

 
فافة  األخمصي ة  الم زمن  بحقن  الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهاب  الل 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون  -حقن الكيسة  المصلي ة  الص دري ة  

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصر  م فيد  21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظمي  العظماني  )العظموم  العظماني (

 
ندي ة   قصر   : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائي  الجانب  ومتناظر  لألصابع  الثالثة  الز  

 
ندي ة   قصر   : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائي  الجانب  ومتناظر  لألصابع  الثالثة  الز  

 
دة، حقن  الكورتيزون داخل  مفصل  الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone الكتف  الم تجم  

Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألم  المفصل  العجزي   الحرقفي : حقن  الكورتيزون

 
، الس هل  الم مت ن ع    ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصال  الكيسة  المعصمي ة 

 
   (FDS Arc)قوس  العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في الس اعد     Median Nerve Surgical Anatomyالت شريح  الجراحي  للعصب  الم توس  

 
قة  واألرملة؟   ما قول  العلم  في اختالف  العد ة  ما بين  الم طل 

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعملي ة  الن قل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف  

 
.. وكان  عروقا  متباينة   .. تكي ف  ن  .. تمك   بفضلك  آدم ! استمر  هذا اإلنسان 
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https://youtu.be/M3NsZ7RBaSg
https://youtu.be/ik5qXq3TktU
https://drive.google.com/file/d/1AOp6ivvpecbsAHM5b12SWebCaS3KxJVP/view?usp=sharing
https://youtu.be/XetS4QLac8U
https://drive.google.com/file/d/1Z5jbPfUXXhhrm-7r-0uPYmpgkhkAhm2r/view?usp=sharing
https://youtu.be/9yiFijt-hRc
https://drive.google.com/file/d/14Evu1huNJgTFDaMLHb373ja3L6HRSQBv/view?usp=sharing
https://youtu.be/F8adF_Twoio
https://drive.google.com/file/d/1ag_fGSGL9wXQ4hZ5yKjucoXvSzKadvio/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ag_fGSGL9wXQ4hZ5yKjucoXvSzKadvio/view?usp=sharing
https://youtu.be/H3RJKmpVCns
https://drive.google.com/file/d/1GGJlo8gu_iLT0fY5wDpQ95cRlPbCjiUl/view?usp=sharing
https://youtu.be/kLp3Yd4yQzo
https://drive.google.com/file/d/1GAoxdnm8hiz4UxSMnLXJKJeTmuRN44iS/view?usp=sharing
https://youtu.be/dzg8avF9tyM
https://drive.google.com/file/d/1rlGZ4d-Ad-_xM2SWUeJRXqnnpCfbZSVx/view?usp=sharing
https://youtu.be/7I7IZZzllLg
https://drive.google.com/file/d/1rlGZ4d-Ad-_xM2SWUeJRXqnnpCfbZSVx/view?usp=sharing
https://youtu.be/MjarErgQ2qw
https://drive.google.com/file/d/11QeUIr1mfr06qjwdrV8XjkeALrS1O0U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QeUIr1mfr06qjwdrV8XjkeALrS1O0U5/view?usp=sharing
https://youtu.be/MG2H9ZFG_t0
https://drive.google.com/file/d/12y4Bv68_wxOjx01PUIO1AmXNn2VXc4fr/view?usp=sharing
https://youtu.be/qzIUuRWB6pk
https://drive.google.com/file/d/1_Uu6xEiN9N6jH31b_xF_GFPb68zqqzK6/view?usp=sharing
https://youtu.be/DxLtc5MJdgY
https://drive.google.com/file/d/1hBcMlVKJB1UXH18ClQrdfBMjqUhnce2p/view?usp=sharing
https://youtu.be/gviicUhRsSE
https://youtu.be/J653H6Wgk3k
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://youtu.be/YOOK3d0P8Eo
https://youtu.be/W7inIjSqSGY
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Adam%20_%20Genes%20Update.pdf

