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ندي   ب  لعصا  الزِّ

 نائي  الجانب  والديٌّ تامٌّ ث   خلع  
Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation 

ابِط التاليالسَّريريَّة   الحالة  لمشاهدةِ فيديو قصير يشرُح تفصياًل    :، انقر على الرَّ

 على الوجهِ األنسي   محسوسة  ومرئيَّة   Snap (Click)الـ  راجع  بشكوى فرقعة  ، عاماً  15بعمرِ الـ  شاب   هو

 المرفقبسِط و Elbow Flexionالـ ثني  تناوبِ حركتي عند  الفرقعُة تحدُث   .Elbowالـ  المرفق يلمفصل

ُة هذهِ . Elbow Extensionالـ   اذَّ غرِ. وهي الحركُة الشَّ ياضيَّةتزداُد  محسوسة  منُذ الص   وضوحًا عند  الجهوِد الر 

لُب ثنيًا وبسطًا قويَّ  قيلةِ وتمرين الـ  ينالتي تتطَّ  على سبيِل المثال. Push- upsللمرفقين؛ كرفعِ األحماِل الثَّ

ةُ هي لم  أْم أعراض  عصبيَّةمع أ ترافُق الفرقعةُ تال  اذَّ في المرفقِ األيسرِ منها في المفصِل األيمن.  أوضحُ . الحركةُ الشَّ

كوى، بدا أصل   الفرقعة  فيما خال  عند  المريض. علمًا أنَّ الطرف  العلويَّ األيمن  هو  الُمسيطرُ   الفحُص العصبي   الش 

ب ي  طبيعيَّاً   (.1؛ انظر  الّشكلَ )والعائلي   الشَّخصي   . وكذا هو  التَّاريُخ الط 

 

 المرفق  الم ستند   بسط   -عنَد ثني )باتِّجاه  الخنصر(عيدًا ب يمتد   قد يشعر  الشَّاب  بألٍم برقي  مالحظة هامَّة: 

اولة. ؛على سطحٍ صلبٍ   كما هو الحال  عنَد استعمال  الحاسوب  والمرفق  مستند  على الطَّ

 
 
 

 
 (1الشَّكل )

نديِّ   خلع  والديٌّ ث نائي  الجانب  للعصب  الزِّ
Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation 

بيعي  : يستقر  العصُب الز  Elbow extensionالمرفُق في وضعيَّةِ البسط التَّام الـ   ندي  في مسكنِهِ الطَّ
قيمةِ األنسيَّة  .Medial Epicondyleلـ ا خلِف الناتئ فوق  الل 

اويةِ Elbow Flexionعند  ثني المرفق الـ أمَّا و  بًا،درجًة تقري 90: وعندما يقترُب المفصُل من الزَّ
قيمةِ األنسيَّة. ندي  فجأًة إلى أماِم النَّاتِئ فوق  الل   يقفُز العصُب الز 

ُة فرقع اذَّ ةً  ةً ُتحدُث هذه الحركُة الشَّ اُب والفاحُص على حدٍّ سواء. ،Snap (Click)الـ  خاصَّ  يشعُر بها الشَّ
 الجهةِ اليسرى.تحدُث القفزةُ العصبيَُّة في الجهتين وإْن كانْت هي اوضُح في 

 

عاعي  البسيِط للمرفقين قِ ظهر  بالتَّصوير  قيمةِ األنسيَّةِ األيسرِ الش   صر  نسبيٌّ في طوِل الناتِئ فوق  الل 

ـ    الموجوداُت التَّشريحيَّةُ في المرفقين، بدتِ عدا ذلك   . فيمامقارنةً مع نظيرِهِ األيمن Left Medial Epicondyleال

بيعيَّةِ   (.2انظر  الشَّكل ) ؛ُشعاعيَّاً  ضمن  الحدوِد الطَّ

 

https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/r-cz0mweM58


 

 
 (2الشَّكل )

عاعيَّة    الموجودات  الش 
Radiological Findings 

 .الجهتين اليمنى واليسرىليس  هناُك من فروق  نوعيَّة  بين 
قيمةِ األنسيَّةِ األيسر  مقارنًة مع نظيره األيمن.   Left Medial Epicondyleالـ  فقط، الحظ القصر  الن سبيَّ للناتِئ فوق  الل 

  

 الحالَّة: مناقشة  

ًا. ولن أذهب  أبعد  من ذلك  في اإلحصاِء والتَّرقيم، بل أكتفي باإلشارةِ إلى كونِها  ،بدايةً  هي من الحاالتِ النَّادرةِ جدَّ

بكةِ العنكبوتيَّةِ، وجدُت بعض  المشابهاتِ لكنَّهااألولى خالل  مسيرتي  . بتصف ح  متأنٍّ للشَّ ب   مكتسبةً  بدتْ  في ميداِن الط 

ح  بذلك  العاملون  عليها.  ، يمنحاها على ما أرى لذلك أقول، أنَّ المنشأ الوالدي للحالة، وإصابة  الجهتين معاً كما صرَّ

د صفة  االستثنائيَّةِ   .والتَّفر 

اب  يافع ، يبلُغ من العمرِ  خلقيَّة  إصابة  ال يمكن أن تكون  إال   ، هيثانياً  لشذوذِ  تشاُفهُ عامًا فقط. واك 15المنشأ. فالشَّ

أضْف إلى ذلك نظافة  التَّاريخِ  ، فهو  الحظ  الفرقعة  لكنَّهُ كان  يجهُل إمراضيَّت ها.قديم  يعوُد لسنوات  مضتْ  الحركةِ 

ضيَّةِ ومن اب  من القصصِ الرَّ ةِ المزمنة، جميعًا يشيُر إلى مسؤوليَّةِ البنيةِ التَّشريحيَّ  األعماِل الجهديَّةِ  الشَّخصي  للشَّ

 عن هكذا إمراضيَّة.خلقيًَّا 

قيقِ اكتشاُف العنصرِ القافزِ على الوجهِ األنسي  للمرفقين. ثالثاً  ندي  ، أمكن  بالفحص السَّريري  الدَّ  هو العصُب الز 

نديَّةِ الـ  ةُ وال شيء  سواه. فالبني Ulnar Nerveالـ   Cubital Grooveالقافزُة حبليَُّة القواِم، تستقر  في الميزابةِ الز 

قيمةِ األنسيَّةِ الـ عن بسِط المرفق.  عند ثني المرفق بزاوية  Medial Epicondyleوتقفُز إلى أماِم النَّاتِئ فوق  الل 

الهويَّةِ العصبيَّةِ للقافزِ، هو األلم البرقي  المنتشر بعيدًا بات جاه الخنصر عند  واألصدُق تعبيرًا عن درجًة تقريبًا.  90

ةِ.  ممانعةِ حركتِه الّشا ذَّ

ؤوسِ العضديَّةِ الـ إذاً  أسِ األنسي  للعضلةِ ثالثيَّةِ الر  ُة األنسيَُّة للرَّ  Medial Head of، ال يمكُن أن تكون  الحافَّ

Triceps Brachii Muscle .اهرةِ الحركيَّةِ الموصوفةِ أعاله. وهذا هامٌّ حين التَّقييِم واالستدالِل  مسؤولًة عن الظَّ

قيمةِ األنسيَّةِ عند  ثني حركُة العصبِ ال، رابعاً  ندي  نحو  األمام هي كاملة. فالعصُب يستقر  تمامًا أمام  النَّاتئ فوق  الل  ز 

ا إلى ميزابتهِ عند بسط المرفق يعوُد والمرفق،  بكل  حريَّة . فاحتماليَُّة األذيَّةِ العصبيَّةِ هي أقل  بصورة  اعتباريَّة  ممَّ

ًا . Subluxation of Ulnar Nerveالـ  منقوصةً  لعصبِ ا حركةُ  كانت ما لو فيسيكوُن عليهِ الحالُ  وهذا هام  جدَّ

 حين وضعِ االستراتيجيَّةِ العالجيَّة.

ندي  في الجهتين خامساً   العنصُر األكثُر أهميَّةً حين  التَّدبير والعالج. هي، سلبيَّةُ الفحصِ العصبي  النَّوعي  للعصبِ الز 

راتِ اعتمادسادساً  اب. فهو قد ُمنع   الُمحافظ   التَّدبير   ي، أضْف "رابعًا" إلى "خامسًا" تخلْص إلى مبر  لحالةِ هذا الشَّ

ياضيَّةِ التي تتطلَُّب ثنياً  ة الـ Push- ups؛ الـ رًا للمرفقبسطًا قويًَّا ومتكر   -من الجهوِد الر  لَّ  Basketball، كرة  السَّ

ات -كل  ما يعيُق حركة  العصب عند ثني ارتداءِ  من كما ُمنع   .مثالً  المرفقيَّة مثاًل. وُمنع  أيضًا  بسط المرفق؛ كالمشدَّ

 بعضِ األعماِل المكتبيَّةِ؛ كاستخدام الهاتف، الكمبيوتر، الخ.بمن إسناِد المرفقِ على السَّطوحِ القاسيةِ عند  القياِم 



ندي  الُمكتسبِ ثانويًَّا بسبب هذه الحدثيَّةِ المرضيَّةِ.  هنا، يجب االنتباهُ سابعاً  فإذا ما قارنَّا  إلى قصرِ طوِل العصب الز 

ندي  في حالتنا مع طولِهِ عند  أترابِهِ الُمساوين  لهُ في طوِل الطرفين العلويَّين، فسنجُد البرهان  األكيد   طول  العصبِ الز 

بيعي ين. سينقصُ ندي  في حالتنا على ما أدَّعيه. فطوُل العصبِ الزَّ   بصورة  اعتباريَّة  عن طولِهِ عند  نظائره الطَّ

بيعيَّةِ، ووالسَّبُب واضح  على ما أرى.  ول  األعظميَّ  عند  ثنيِ المرفقِ التَّام ،ففي الحاالتِ الطَّ ندي  الطَّ يتبنَّى العصُب الزَّ

فيقفُز  التَّاّم. وأمَّا في حالتنا هذه، فالعصُب يتجنَُّب المساراتِ القصوىلمسارِه. وعكُس ذلك  يكوُن عند  بسِط المرفقِ 

وام من جهة  إلى جهة  متَّخذًا المسار  األقصر ندي  مساويًا لطوِل على الدَّ من يصبُح طوُل العصبِ الزَّ . ومع مرور الزَّ

وِل مادام  قادرًا على التَّنق    ِل بكل  حريَّة  بين أقصرِ المسارات.المسارِ األقصر. فما حاجُتهُ إلى الطَّ

. إْذ يجُب تجنَُّب محاوالتِ تصنيعِ أربطةِ التَّثبيتِ  فاقدةِ الوظيفة. ولهذا أهميَُّتهُ القصوى عند  تقريرِ العمِل الجراحي 

قيمةِ األنسيَّةِ. كما ويجُب استبعاُد إمكانيَّةِ إعادةِ ومن ثمَّ ضبِط العصبِ في مسارِه المعهوِد خلف  النا تئ فوق  الل 

نديَّ تحت قوى شدٍّ محوريٍّ مؤذية  لبنيةِ العصب.  فجميُعها، يضُع العصب  الزَّ

. األمامي   ويبقى الخياُر األمثُل هو تأميُن المسارِ  ندي  قيمةِ فيصبُح  للعصبِ الزَّ ندي  أمام  النَّاتئ فوق  الل  نقُل العصبِ الز 

 Proximal & Distal من تحرير  قاص  ودان  الـ األماميَّ  ر  عُل كل  ما يدعُم هذا المسابصورة  دائمة ، وفِ األنسيَّةِ 

وهذا هو  خياري في حاِل دعتِ الحاجُة  كافيين للعصبِ نفِسه، أكثر  مالقاةً للقصرِ الن سبي  الُمكتسبِ في طوِل العصب.

 لمثِل هذا التَّدبير.

قيمةِ األنسيَّةِ بي حقيقًة، ال أعلُم فيما إذا كان   ،ثامناً  م سببًا الختالِف أنتيجًة  ن الجهتين هواختالُف طوِل النَّاتِئ فوق  الل 

ةِ للعصبِ  اذَّ ندي  بين اليمين واليسار. وإن كنُت شخصيًَّا أميُل إلى اعتبارِهِ نتيجًة لها.مدياتِ الحركةِ الشَّ  الز 

ندي  األيسُر يمسُح وعلى نحو   قيمةِ األنسيَّةِ  قاس  فالعصُب الز  ر  الناتئ  فوق  الل  هُ الماحياأليسروُمتكرَّ  .  لذلك، نجُد أثر 

 .نظيرهِ في الجهةِ اليمنىلي الذ ذاك   على النَّاتِئ العظمي  أعظم  وأكبر  من

ة  التَّشريحيَّة  ، فيما يخص  التاسعاً   همُ تتَّ حاديُث كثيرة  ، فاألكةِ الموصوفةِ أعالهشذوِذ الحرتختبُئ خلف   يتالعلَّ

ندي   في معظِمها ةِ بالعصبِ الز  نديَّةِ الـ  رخاوة  أربطةِ التَّثبيتِ الخاصَّ  .Cubital Tunnelعند  مستوى القناةِ الز 

 إجماع. ذاكال أخرُج عن ه فأنا ،وهذا منطقيٌّ من حيُث المبدأ

ِ تَّ ال نقصِ   أوكغيابِ الُمحتملة؛  األسبابِ من  أخرى بيد  أن ي أطرُح جملةً   هذه األربطةل الخلقي   صنيع

تصنيعِ الحجاب بين العضالتِ  نقصِ  أو عدمِ  ،Aplasia or Dysplasia of the Retinacular ligamentالـ 

، نقصِ تصنيعِ النَّاتئ  Aplasia or Dysplasia of Medial Intermuscular Septumـ األنسي في العضد ال

قيمةِ األنسيَّةِ الـ   .Dysplasia of Medial Epicondyleفوق  الل 

عبِ حاليًا تحديُد السَّببِ الحقيقي  لحا قد يكونُ  ا يُستطْب بعُد. وأرجو لصالحِ لتنا هذه. فالعمُل الجراحي  لمَّ من الصَّ

اب    أْن ال يأتي أواُنهُ أبدًا. الشَّ

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

 في سياقاتٍ أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  التَّالية:

، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِ والعالماتِ السَّريريَّةِ  - ِك العلوي   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

يَّةِ؟ - وكي  وذيِل الفرس الرضَّ  هل يفيُد التَّداخُل الجراحي  الفوري  في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsلعمل في النقل العصبي، كموناُت ا

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثةِ للنقل العصبي  

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجما

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/open?id=1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
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=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
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=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
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/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
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


 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في   ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 ,The Spinal Injuryأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث  -

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

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

 
، رؤية  جديدة   ُد العصبي   Neural Regeneration (Innovated View(التَّجد 

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 
ُر جن  !س  وليدها، والّرجل يّدعيالمرأُة تقر 

نيعُة مخلوق   - طيَُّة خالق  وص  وُح والنَّفُس.. ع   الر 

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والد الالت -

 
  آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. ُتفَّاحة آدم وِضلعُ 

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص -
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ  ُة وِعلَّ  قة  وأرملة  ذوات ي عفافالِعدَّ

وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  - ُد الزَّ  تعد 

 
 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ 

 
ُر! ، األم  ُتقر   صبيٌّ أم بنت 

 
 القدُم الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اء  من ضلعِ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حوَّ
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فيرةِ العضديَّةِ الوالدي    Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّ

 
ضَّ   ( التَّشريُح الوصفي  والوظيفي  1) يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييُم األذيَّةِ العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

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

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

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

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

 
Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise) 

 
) ُر جنس  الوليد )ُمختصر   من يُقر 

فاتِ والمآالتِ  - .. بحث  في الص  ، واالصطناعي  ، اإلنساني  كاُء الفطري  كاِء.. زاُد مسافر ! الذَّ  ثالوُث الذَّ
 

فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها -  المعادالُت الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدة    وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الشَّ

 
، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   وكي  االشتدادي   Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِ الشَّ

 
وكي  االشتدادي  )  ةِ المنعكس 1الُمنعكسِ الشَّ  ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكي  االشتدادي  )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكسِ الشَّ

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ساعِ ساحةِ العمل 3الُمنعكُس الشَّ

Pathophysiology 

 
وكي  االشتدادي  ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ 4الُمنعكُس الشَّ

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ  (، الفرضيَُّة الثَّ

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

 
اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الشَّ

معنى -  جدليَُّة المعنى والالَّ

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

 
 Mitosisاالنقساُم الخلوي  الُمتساوي الـ 

 
ًا مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الُمنص 

 
ائمVitamin Dفيتامين د  بابِ الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب .. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّ  ، قليُلهُ مفيد 

، من قصصِ البطولةِ والفداء - المهنُة.. شهيد   و 

 
 وُد والنَّجُم الَّذي هوىالثَّقُب األس

 
 خلُق السَّماواتِ واألرضِ، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي  الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟ -
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https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
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https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
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https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
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اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ    الط 

اتِمة  الِحكايةِ  - ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ  ْشُف الم سُتورِ.. م ع  االسِم ت كوُن البِد   ك 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، أم اِجتماُع مصلحة ؟ 

 
خرةِ الهوائي    Pneumatic Petrousعظُم الصَّ
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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/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y

