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 ة  ُقرآنيَّ  ُمكاشفات  
 "النَّاِس  قِ لُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلخ  " 

امي والدَّالالتِ     في المر 

وكذا   ،وتفصيل  ُجملة     ُمدهش    يُمهاَضخ  عالَمنا جماال  وإعجازا .    . تملُ وباطنا    ظاهرا    ىالمخلوقاُت شت  

حب  شموسا  وأقمارا ،  أيُّها اإلنسانُ   ابتداء  بكَ .  ووظيفة    عل  ف    دقيُقها  تنسكبُ ، وانتهاء  بهذا الفضاء  الر 

َزة   شواهدُ القدرة   صبا  الُمعج   خصيبا . خ 

،    نفسَك  تحسبُ من   ؟ بل  قمحٍ في س    حب ةُ أ  !؟الَكفورُ أيُّها  في هذا الكون  ةُ أأصغُر.  أنَت  لل  البيدر    ذر 

؟ بل يفاالَفيرمٍل في  من بصائر  الخلق   بصيرة  أ ؟ بل أضعُف.بحرٍ  هادر  في ماٍء   قطرةُ أ. أهيفُ  البيد 

؟ دنيافي  تلمعُ   صيُب. تُ  اآلنَ  أنتَ ها   الوجود 

ْت روعُة الخلق  بكَ    نٍ هيمن نُطفٍة من ماٍء مَ و.  بدأتَ من تُراٍب َصلصاٍل    !العَجولُ أيُّها    ،وفيكَ   تجل 

مَت نبيل    . ومن روحٍ  فتمايزتَ تَ و  رْ صُ   ،ُمضغة    علقٍة صارتْ   من. ُثم   نشأتَ    . فتعاليتَ   ،ال بوَح فيها ُكر  

جتَ ، َهرمٍ  همهمٍ إلى مُ  ،صي احٍ إلى  ،من ناغٍ و  .  مآُلـك ما حييتَ  رابٍ تُ  إلى ،حيث نشأتَ  ومن. تدر 

فيكونُ  ن  كُ   

واقعة  وجودا  ال محاَل. فاهللُ جل  وعل فع ال  لما يُريد. ُة  بَعُدَ زمُن الوقوع  أم قُصَر، المشيئُة اإللهي  

ُة عدم  تحقيق  المشيئات  اإللهي ة نفيا  ُمطلقا .  والبياُن اإللهيُّ صريح  بي  ن  في هذا الش أن. هنا، تنتفي إمكاني  

 ة.قات  المشيئات  اإللهي  ة  ُمحق   ة ، وفي هوي  تحقيق  المشيئات  اإللهي   في زمن   ويبقى السُّؤاُل الُمشكلةُ 

ُل    ..ُكْن فيكونُ  ُش زموفعل  تحقيق ها     أمر  مشيئةٍ   ما بينَ .   تحقيق  مشيئةٍ الث اني فعلُ و،  مشيئة  األو    ن  ايُعر  

ا    .ويسكُن وجود   ؤية  رؤف  ةُ المشيئ فأم  ، وفي هذا تتساوى  مكانَ لها وال    مرَ عُ ال    . والفكرةُ فكرة    يةُ . والرُّ

، ال فرقَ .  األفكارُ  من      بينهما في حاسوب  فمشيئُة خلق  الس ماوات  واألرض  كمشيئة  خلق  اإلنسان  الز 

.  والجهد 

ا   ، مستعمر  للمكان.مستهلك  للز    . والفعلُ فعل  تحقيُق المشيئة  فوأم  يختلُف تحقيُق مشيئة  خلق     بهذا،  مان 

  . . نتاُج أفعال    يه   وجودي ا  واقعا     ات  تحقيُق المشيئفالس ماوات  واألرض  عن تحقيق  مشيئة  خلق  اإلنسان 

مُن وشاهدُهُ   اادُهعد    لُ افعواأل مُن له قي اسا  والوجودُ له كي اال ، اختلفَ   الوجودُ.  االز   بذات ه   ومن كاَن الز 

 وتمايز. 

فاهللُ  ي اَن.  س    األمُر والفعلُ   ح  يصب  أيضا ،واقعا   أمر  المشيئة  وفي فعل  تحقيق ها  في    ألزمَ ذاتَهُ هب  الخالَق  

عتْ  واقعا     خلق  اإلنسان  عن  فعل   الس ماوات  واألرض     خلقُ   يتمايزُ عندَها، ال  كل  شيء.    قدرتُهُ   وس 

 الُمريدُ وهو الُمحق  ُق لما يُريد. هو    جل  وعل فاهللُ .  ووجودا  

ا والبياُن اإللهيُّ  من   الس ماوات  واألرض  خلق     ما بينَ   الخلق    في فعل    باين  الت  ذلكمُ    صريح  بوجود    أم 

ي مخلوقاُت هللا  الخالق  ه  ات  لمشيئ   ات  ردُّهُ إلى أن  الُمحق  قمَ   فذلكَ   من جهٍة أخرى.  اإلنسانخلق   و  جهةٍ 

ها، لعمل   لها قوانيُنها الن اظمةُ  .استطاعة  وقدرة   هللا   هي دونَ  ،والمخلوقاُت وإْن عل شأُنها. ذاتُه هللاُ ال 

اتي ةُ  هالعاشقُة للز   ال تحيدُ عنها. كما لها عطالتُها الذ  ، العاملُة على إيقاع  عد اد   .من 



 األولى ةُ المادَّ 

ة  أم مكو   ا نعلُمهُ في زمان نا؛ كالذ  المخلوقات  مم    أصغر    ،ة  األولىجل  وعل خلَقهُ بالماد  ابتدأ هللاُ   نات ها  ر 

، الكترون،    األصغر  ما    ،نترونأم  بروتون،  أم  من  حُ على  لسيرت ها  .  ُأرج   الن اظمَة  قوانينَها  نَها  ولق 

لحمل    والقدرةَ  الذ كاءَ  منَحها  أعباءٍ وصيرورت ها.  كيفَ   هكذا  باكورةُ    ال وهيَ   وجودي ٍة.  المحظي ُة، 

 !الخلق  

ها، وتدرُك فطري  جميُع الماد   َة. كما وتدرُك حجمَ  َة والموضوعي  اتي  ا  خصائصَها الذ  ة  تدرُك غايَة وجود 

ُل عليها المشيئاُت  في هذا الوجود. فهي المعني ُة أبدا  في تحقيق  مشيئات  هللا     مسؤولي ات ها باريها. تتنز 

. أمَر عمٍل واجَب الت حقيق  والت    نفيذ 

ها،  تنطلقُ هي    لتحقيقها واقعا .  األولى  ةُ الماد    استنفرت  ؤيُة في مشيئة  الخالق   متى تكث َفت  الرُّ ف  مْن لحظ 

المشيئاُت ف  ،نفيذ. القوانيُن صارمة  الت  ات   َة العمل  وحيثي  خط    تضعُ   حوارا .  تُقيمُ   فيما بينها  الجسورَ   تُمدُّ 

  . ة    المشروعُ على قدٍر هائلٍ وإلهي ة  ق  ؛ مشروعُ خلق  الس ماوات  واألرض  ومشروعُ  من الصُّعوبة  والد  

 ال مجاَل للخطأ ههنا.  خلق  اإلنسان.

 طالةٍ ستَُّة أيَّاٍم، زمُن ع  

  على عرش    ن  ، استوى بعدَهُ ةٍ كوني    وما بينهما في ست ة  أي امٍ   خلَق هللاُ جل  وعل الس ماوات  واألرضَ 

الن اسُ بألف  سنٍة مم  الكونيُّ    واليومُ   .َوالقدرة  للة  الج     حيانا  أ  سنةٍ   بخمسيَن ألفَ   وهوَ ،  حينا    ا اعتادَهُ 

ست ُة    .، وال تكادُ تلينُ الن فسُ   به    ين  هامسُ ا تُ سنٍة مم    مليونَ   بخمسينَ   كاَن اليومُ اإللهيُّ   ،ولرب ما  .يكونُ 

، جميعُها أزمنُة  أرضي ةٍ   سنةٍ   مليون    مئة  سنٍة، أم ثلثُ   ألف    مئة  سنٍة، أم ثلثُ   أي اٍم كوني ٍة، أم ستُّ آالف  

 . مخلوقٍ   هما حكرُ  بل ،عطالة  ذاتي ٍة وقصوٍر وظيفي ٍ. والقصوُر والعطالُة ال تكونان أبدا  لخالقٍ 

ت ُة أي اٍم كوني ٍة،   ها  خلق  الس ماوات  واألرض  وما بينهما  مشيئةُ   ولو أرادَها هللاُ لوقعتْ س  فيهدَأ .  من لحظ 

منُ ويسكُ   ،الفكرُ  ذي فيه    ويُحسمَ األمرُ   هبَة المشيئة  اإللهي ة .رَ   ،َت الز  أمُر المشيئة  وفعُل  ف  ؛نخوضُ ال 

، وال يستعصي عليه  جواب.ال   تحقيق ها بعصمة  ُمقتدٍر قادر. بيدَ أن  هللاَ أرادَها لمخلوقات ه    يردُّ لهُ أمر 

نحُن البشَر، أحجي َة    وأرادَها لنا،  .ات  تلكمُ المشيئ  تحقيق    ةَ ليفض نفيذ  والت    جميلةَ األولى، الماد ة  األولى،  

ُك الفكَر  ضُّ خلٍق تحر    . والعصور    ألزمان  االعقوَل على مر    وتم 

 

 ُمالحظة  هامَّة  

ياق  ذات ه ، وفي تفسير  اآلي  ها الكريمة  الس ابقة   ة  في الس    ، وأخرى كثيرةٍ غير 

 كتبُت مقاال  ثانيا  أشمَل وأعمَق؛ وهَو بعنوان:

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

ابط  الت الي:  ي المقال  على الر   كما ويمكُن أيضا  تقص  

  

 

ياق  ذات ه ،   بعنوان:  أنصُح كذلَك بقراءة  مقاٍل آخرَ في الس  

ِلُ هكذا تكل م ابراهيمُ الخليل    ، الثَّابُت والُمتحو 

ابط  الت الي:  ي المقال  على الر   كما ويمكُن أيضا  تقص  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Soul_%20Brain.pdf
http://drammarmansour.com/mat/arabic/halat/Ibraheem%20said.pdf


 : بعنوان لثٍ مقاٍل لي ثاو

وُح والنَّفُس.. ع طيَُّة خالقٍ وص نيعُة مخلوقٍ "   " الرُّ

ابط  الت الي:    تجدوَن المقاَل أيضا  على الر 

 

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

  أخرى، أنصُح بقراءِة المقاالِت التَّالية:في سياقاتٍ 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضي ُة للعراض  والعلمات  الس ريري ة    أذي اُت العصبون  الُمحر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ي ة  للنُّخاع  الش وكي  ، خبايا الكيس  السُّحائي  .. كثيُرها طي  ع  وقليُلها عصيٌّ على اإلصلح  الجرا ض   حي    في األذي ات  الر 

Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine 

 
لت قليدي   مقاربُة العصب  الوركي   جراحي ا  في الن احية  اإلليوي ة..  المدخُل عبَر ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابَل 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، موجاُت الض غط  العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 ائي ة  العاملة وظيفُة كمونات  العمل والتي ارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الث لثُة للنقل العصبي   

 
 ل المخلوق المستقبلت 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 وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث انية في  

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث الثُة 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 والعلمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات  ساعُ باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة 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 

http://drammarmansour.com/mat/arabic/halat/The%20Soul.pdf
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM


 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نكُُّس الفاليري، رؤية  جديدة  

 
 Neural Regeneration (Innovated View(الت جدُّدُ العصبيُّ، رؤية  جديدة   

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الش وكي ُة، تحديُث المفاهيم 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي    ُخلقت  المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر  

 
وُح والن فُس.. عَطي ُة خالٍق وَصنيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 
  الن اس.. في المرامي والداَلالت خلُق الس ماوات  واألرض  أكبُر من خلق  

 
لُع آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.   تُف احة آدم وض 

 
اُء.. هذه ح  ــــــــــو 

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خلص 

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو  ، بين قو   فقهُ الحضارات 

 
ُة االختلف بين ُمطل   ل  د ةُ وع   قٍة وأرملٍة ذواتَي عفاف الع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الز 

 
 األسودُ، وفرضي ُة الن جم  الس اقط  الث قُب 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجي ة  الخلق   

 
ُر!  ، األمُّ تُقر    صبيٌّ أم بنت 

 
 القدمُ الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالديُّ   s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الض 

 
ي ُة للعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذي اُت الر 

 
ي ُة للعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييمُ األذي ة  العصبي ة  2) األذي اُت الر 

 
ي ُة للعصاب  المحيطي ة  األذي اُت  ض   ( الت دبيُر واإلصلُح الجراحيُّ 3) الر 

 
ي ُة للعصاب  المحيطي ة   ض   ( تصنيُف األذي ة  العصبي ة  4) األذي اُت الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكاب ة  الُمدو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط  

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

 
) ُر جنَس الوليد )ُمختصر   من يُقر  

 
فات  والمآالت   كاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص   .. زادُ مسافٍر! الذ   ثالوُث الذ كاء 

 
فري ُة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتلزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الش وكيُّ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكس  الش وكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضي ة  
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ة  المنعكس 1الُمنعكس  الش وكيُّ االشتداديُّ )   Hyperreflexia, Pathophysiology of(، الفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Hyperactive Hyperreflex 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة للستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس 2الُمنعكس  الش وكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ُة الت  ساع  ساحة  العمل 3الُمنعكُس الش وكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ُة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة  4الُمنعكُس الش وكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

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

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

 
اُء  ه كانت حو  اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حو 

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ جسيمُ بار، الش اهدُ 

 
معنى   جدلي ُة المعنى والل 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبيُر الجراحيُّ لليد  المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
بغيُّ الـ  بغيُّ، الجسمُ الص   بغي ة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ةُ الص  

 
ماُت الغذائي ُة الـ  ا  مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم    ، هل هي حق 

 
ف الـ   isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص  

 
 ، ضمانُة الش باب  الد ائم Vitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيد .. وكثيُرهُ ضارٌّ جد ا  Vitamin B6 6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيد ، من قصص  البطولة  والفداء 

 
ذي هوى الث قُب األس  ودُ والن جمُ ال 

 
، فرضي ُة الكون  الس ديمي   الُمت صل    خلُق الس ماوات  واألرض 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكن ُس 

 
لين هيفاُء؟ مُ المجتمُع.. لمن تتجم   عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيُع الذ 

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بل سفينة    الطُّ

 
.. كاية   َكْشُف الَمستُور   َمَع االسم  تَكوُن الب دَايُة، فتَكوُن الهَوي ُة َخات مَة الح 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أم  اجتماعُ ضرورة، أم ا جتماعُ مصلحٍة؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الص خرة  الهوائيُّ 

 
ندي     Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ُثنائيُّ الجانب  للعصب  الز 

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بُهن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملق حات الـ 

 
 Spermatogenesisُج الن  طاف  الـ إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقة  هيَ أْم هيَ محُض تُر 

 
لين   أمُّ البنين! حقيقة  لطالما َظننتُها من هفوات  األو 

 
اُء هذه  تل دُ كثيَر بناٍت وقليَل بنين  بُة البنات، حو  ل   غ 

 
اُء هذه  تل دُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات   َغَلبَُة البنين، حو 

 
اُء هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديدَ بُني ات ها   وال أنفي عنها العدَل أحيانا ! حو 
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! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه   المغنيزيوم باٍن للعظام 

 
اءَ حفُظ الت كوين!  آلدمَ فعُل الت مكين، ولحو 

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
( ُمعالجُة تناذر  العض  لة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربة  شخصي ة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عيُنهُ على الص    فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعد  السُّلوك 

 
يل  والن هار 2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن الل 

 
 الَمرأةُ أْن تَل دَ أخاَها، قول  َصحيح  لكْن بنكهٍَة عَربي ة كادَت  

 
 Fibromyalgiaمتلزمُة الت عب  المزمن 

 
 أفضَل الُممكن   طفُل األنبوب ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثي ُة.. عَذاب  دائم  أْم ا متحان  ُمستدام ؟ 

 
، َوفي الت جريد  وُصول   دُ.. في الق ياس  قُصور   العَقُل القي اُس َوالعَقُل الُمجر  

 
دُ َمفازة  ال محَض َقراٍر! ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح الت وحُّ  الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي ا   Trigger Fingerعلُج اإلصبع القافزة الـ 

 
ا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساسا  أيُّها اإلنسان!   وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأم 

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبي ُة، اإلصلُح الجراحيُّ )عملي ُة براند(

 
  سعاةُ بريٍد حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحاٍل وهجرةٍ 

 
دُّ )كوفيد  فات  19-فيروُس كوُرونَا الُمستَج  ، عَيُنهُ عَلى الص    (: مْن بَعد  السُّلوك 

 
 Hoffman Signعلمة هوفمان 

 
َمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ   اأُلْسطوَرةُ الَحق يَقُة الهَر 

 
، وعملي ُة الت جدُّد  العصبي     الت نكُُّس الفاليري الت الي للذي ة  العصبي ة 

 
دُ: العلقُة الس ببي   ويحيُّ الُمتعد   ُب اللُّ د؟الت صلُّ ويحي   الُمتعد   ب  اللُّ  ُة، بين الت ي ار  الغلفاني   والت صلُّ

 
:  االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسبب  نزٍف داخَل كتلة  الورم  الورمُ الوعائيُّ في الكبد 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتلزمُة العضلة  الكاب ة  المدو 

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

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت الت اليُة للجراحة  ..الش لُل الرُّ  مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -موجباُت وأهداُف العلج  الجراحي  .. الت طوُّ

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليد  والز  

 
ط  سغ  تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصب  المتوس    ُمتلزمُة نفق  الر  

 
نبوبي   الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميلنوما جلدي ة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب  ضموُر إلية  ا

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

 
ؤوس  العضدي ة    Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachiiمرضي اُت الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائي ة  الرُّ

Muscle 
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يٌّ انعكاسيٌّ   تمي َز بظهور  حلقٍة جلدي ٍة خانقٍة عندَ الحدود  القريبة  للوذمة  الجلدي ة   Algodystrophy Syndromeحثل  ود  

 
ة  Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flapتصنيُع الفك   السُّفلي   باستخدام  الش ريحة  الش ظوي ة  الُحر 

 
ي   )داُء بيرغر( ض    انسدادُ 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 ريحُة الش ظوي ُة الُموع اةُ في تعويض  الض ياعات  العظمي ة  الُمختلطة  بذات  

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتف  في تعويض  َضياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في الس اعد    الش ريحُة الُحر 

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

 
ة  الُمدو  رة    Rotator Cuff Injuryأذي ُة أوتار  الكف 

 
 Choledochal Cystكيسُة القناة  الجامعة  

 
.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حزما  آفاُت الث دي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفات  الث دي الش ائعة  

 
.. نحَو ُمقاربٍة أكثَر حسما    Menopause Breast Problems -Periآفاُت الث دي ما حوَل سن   اليأس 

 
 :  Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرم  تدبيُر آالم  الكتف 

 
.. مجمعُ   برزخ  ما بيَن َحياتين البحرين 

 
؟ نَان  .. وما قبَل الن ار  الُكبَرى أْم َروَضات  الج   ما بعدَ الموت 

 
فافة  األخمصي ة  الُمزمن  بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهاب  اللُّ

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون  -حقن الكيسة  المصلي ة  الص دري ة  

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصر  ُمفيد  21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
ندي ة   قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظر  للصابع  الثلثة  الز  

 
ندي ة   قصر   : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظر  للصابع  الثلثة  الز  

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

Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

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

 
، الس هُل الُممتَن ع    ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسة  المعصمي ة 

 
   (FDS Arc)قوُس العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في الس اعد     Median Nerve Surgical Anatomyالت شريُح الجراحيُّ للعصب  الُمتوس  

 
قة  واألرملة؟   ما قوُل العلم  في اختلف  العد ة  ما بيَن الُمطل 

 
  Transfer to Restore Shoulder MovementTendon عملي ُة الن قل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف  
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