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

Free Para Scapular Flap for Skin Reconstruction 

 

 نًا يك  ، أي  له اعمة  الد   ة  حمي  ش  ال سج  في الجلد والن   ة  هام  ال ة  ي  ماد  ال ياعات  ض  ال اعد، تكتسب  للس   فلي  الس   لث  والث   في اليد  

العضالت  لوظيفة   ةً هام   ضمانةً يعني  ودة  عالي الج   جلدي   غطاء   تأمين  ة. خاص   ةً أهمي  ، اً أم ورمي   اً ي  رض   هاب  مسب  

 العضلي   ص  قل  الت   ل  فع في نقل   ى تنجح  حت   طويلة   انزالق   طوح  إلى س  ها أوتار  كما  العضالت   . تحتاج  ة  واألوتار العضلي  

 في هذا الموقع.  الهدف؛ وهي األصابع   إلى العضو   بكفاءة  

 ة  الوظيفي   الحاجات   ي  لب  ، أن ت  ماكة  الس   ة  وجزئي   بنوعيها، كاملة   ة  قليدي  الت   ة  الجلدي   عوم  للط   ، ال يمكن  في معظم الحاالت  

مع محيطها  واسعة   صاالت  ات   لشبكة   س  ها تؤس  ، ولضمان حيات  ة  قليدي  الت   ة  دي  الجل عوم  الط   . فهي، أي  ة  لألوتار العضلي  

 األوعية   عبر شبكة   الجلدي   عم  إلى الط   للحياة   وإن تك  حاملةً  ة  يفي  الل   . تلك الجسور  األساس   المشكلة   وهنا تكمن   سيجي  الن  

عن  ث بعد  . هذا ولم نتحد  ة  ضلي  عاألوتار ال لوظيفة   كابحةً قيودًا  ل  ت نفسه تشك  ها في الوق أن  إال   ستحدثة  الم   ة  عري  الش  

  .ماكة  الس   وجزئي   بين الكامل   تختلف   بدرجة   وإن يك   قليدي  الت   عم  للط   ة  ظاهرة االنكماش الحتمي  

ا في اليد أم  . الم عطى الوظيفي   أمام  ح جاالن   اإلجراء، ونسب   سهولة  و، الم عطى الجمالي   ر  ، يتصد  في غير مكان  

 يستدعي بداهةً  المناص  عالي الكفاءة. وهذا  جلدي   غطاء  تأمين من  مناص  خصوصًا، فال  فلي  ه الس  ؛ في ثلث  اعد  والس  

 الكتف جانب   ة  ر  الح   ريحة  هي الش   هذه األخيرة   ل  مث  ي   ام وخير  . ة  ر  الح   ة  الجلدي   رائح  الش  إلى  جوء  الل  

  . Free Para Scapular Flap الـ

 هام   قدر  لتحت الجلد، و حم  لش  لللجلد،  كبير   بت في فقد  تسب   اقة  الط   عالية   ة  ي  رض   ة  ألذي   ةً سريري   حالةً  عرض  أتاليًا، س

 .سنوات   (3)تجاوز  ،كبير   ة  ي  ض  الر   ة  األذي   عمر   (.1) كلالش   انظر  ؛ اليمنى اعد  من العضالت في ناحية الس  

رورة. بالض   بة  مخي   وبنتائج   ماكة  الس   جزئي   يدي  تقل جلدي   طعم  ب ة  لمنطقة األذي   ة  الجلدي   غطية  مين الت  أتل بيل  الس   است سهل  

 رت ناحية  تقع   .الوتري  -والعضلي   العصبي   يه  لها بشق   الجهاز الباسط   رغم سالمة   ويلة  األصابع الط   بسط   استحال  حيث  

 (.2) كلالش   انظر  واء؛ على الس   اظر  والن   صاب  الم   عين   أزعج   بشكل مريب   ة  ندي  الز   اعد  الس  

 . وقع االختيار  كال المنظورينمن  رف  للط   فائدةً  أكثر   بحل   فكير  ، بدأنا الت  والعيب  الجمالي  أمام  هذين العجز  الوظيفي   

 . (4) & (3) ينكلالش   انظر  ؛ بامتياز ة  ر  ح   ة  جلدي   الكتف وهي شريحة   جانب   ة  ر  الح   ريحة  على الش  

 
  (1الش كل )

 األيمن   الس اعد  ، الجراحة   قبل   ما مشاهدة  
Forearm Right, View Operative -Pre 



 
ياعًا جلدي ًا واسعًا ترافق  وفقد  جزء  هام  من عضالت  و  أوتار المسكن األمامي  واألنسي  من الس اعد.نالحظ ض 

ياع  الم ي  على جزء  هام  من طول الحزمة الوعائي ة  العصبي ة  اشتمل الض  ندي ة.اد   الز 

  

 
  (2الش كل )

 األيمن   الس اعد  ، الجراحة   قبل   ما مشاهدة  
Forearm Right, View Operative -Pre 

 
لي  يمن، ثالث  سنوات  وصورة  الس اعد  األ  نصف  بعد الت دبير  األو 

عم  الجلدي  جزئي  الس ماكة  في االندماج مع محيطه   الن سيجي  إن ما على حساب شكل ووظيفة  الط رف العلوي  األيمن.نجح الط 
، لم يعد م حتم اًل بعد  مع مرور السِّنين  .، ما كان مقبواًل بالن سبة  للمريض من قبل 

عم  الجلدي  على الب نى شكلي ا   ند. التصق  الط  ه من جهة  عظم الز   الحركي ة  في الس اعد.، فقد الس اعد  نصف  محيط 
 فقدت  األصابع  الط ويلة  في اليد اليمنى القدرة  على البسط  رغم سالمة  مفاصل ها البيني ة  وجهاز ها الباسط.، وظيفي ا  

 

ور على رداءع ذرا  )  (ة  ة  الصُّ

 
 

  
  (3الش كل )

 الي سرى الكتف   جانب   الش ريحة  ، جراحي ة   مشاهدة  
,View Operative -erP 

Flap Scapular -Para Left  
 

 سرىالكتف الي   جانب   ة  ريحة الجلدي  الش   على جانبه األيمن. حدود   مستلق   المريض  
 صاب في الوقت نفسه.األيمن الم   اعد  العمل عليها وعلى الس   لسهولة  اليسرى  الكتف   جانب   ريحة  الش   اختيرت  

 سم(. 15X8) ياع الجلدي  الض   وسطح   ريحة  بين مساحة الش   طابقنا
 .Triangular Space  الـثة  المثل   المسافة   ًا موقع  دنا سريري  حد  

 

لثة    المسافة  الم ث 

Triangular Space ريحة  جانب  الكتف  الي سرى  الش 

Left Para- Scapular Flap 



 ،األضالع ة  ثالثي   هي فرجة   ثة  ثل  الم   المسافة  
 الكتف   إلى ناحية   االبطي   ز  ن له من الحي  ان المرافقاوالوريد Scapular Circumflex Artery  الـنعكس  الم   الكتفي   ريان  لها الش  من خال يمر  

 ،Teres Major Muscle  الـالكبيرة   رة  دو  الم   العضلة   من األسفل   ثة  ثل  الم   المسافة   ة. يحد  الخلفي  
 ؤوس  الر   ة  للعضلة ثالثي   Long Head  الـويل  الط   أس  الر   ، ومن الوحشي  Teres Minor Muscle  الـغيرة  الص   ة  ردو  الم   العضلة  من األعلى 

 .Triceps Brachii Muscle الـ ةالعضدي  
 .سم تقريباً  1الكتف بحوالي  للوح   ة  إلى األسفل من منتصف الحافة الخارجي   ثة  ثل  الم   المسافة   ، نجد  ا  نظري  

 ،ز تحت الجلدفي الحي   عه  إلى تفر   ثة  اعتبارًا من نقطة خروجه من المسافة المثل   ريحة  ي للش  غذ  الم   ريان  الش   مسار  ، نرسم ا  عملي  
 بوساطة االيكو دوبلر. (ة  الحر   رائح  من الش   وع  الن  نا في هذا ت  ال  )ض ازل  واستمرارًا مع فرعه الن  

 
 جاه القريب.من البعيد بات   ريحة  الش   قطاف ة  انطلقت عملي  

 ة.الخلفي   لناحية الكتف   Muscular Fascia الـ ةالعضلي   فق  سليخ فوق الس  حافظنا على سطح الت  
 .Latissimus Dorsi Muscle  الـة  الظهري   سعة  ت  الم   القطاف كانت للعضلة   ة  عملي   أثناء   ة  شاهدات الجراحي  أولى الم  

 للوح الكتف. ة  غرى عند منشئها من الحافة الخارجي  الص   رة  دو  الم   ة  من الحذر، كشفنا العضل الكبرى. بكثير   رة  دو  الم   العضلة   هورلظ  با تلتها
ز إلى الحي   ة  اإلبطي   احية  الن  وجه من حين خر الكتفي   نعكس  الم   ريان  يط، وكشفنا الش  الس   ذائعة   ثة  ثل  الم   رنا المسافة  غرى، ظه  رتين الكبرى والص  دو  بين الم  

 (األم   ريان  تحت الكتف )الش   ريان  وصواًل إلى الش   ة  لمسافة قصيرة ضمن الحفرة اإلبطي   الكتفي   نعكس  الم   ريان  للكتف. الحقنا الش   الخلفي  
 .ياع الجلدي  في منطقة الض   ندي  لز  ن اريامع الش   للمفاغرة القادمة   المناسبة   معة  ذي الل   Subscapular Artery الـ

وريدان صغيرا  الكتفي   نعكس  الم   ريان  دون عناء ي ذكر. رافق الش   ريحة  الش   قطاف   ة  ت عملي  ههنا. بعدها، تم   وهي عديدة   ة  الفروع الجانبي   ربطنا جميع  
 اعد.ه في الس  معة نظير  لل   ًا مكافئة  نسبي   واسعة   ف بلمعة  تحت الكت ريان  للش   المرافق   الوحيد   معة، بينما بدا الوريد  الل  

 . ةاألمامي   اعد  لناحية الس   ة  طحي  من األوردة الس   هذا األخير   اختير  
 
 

 
 
  (4الش كل )

 الي سرى الكتف   جانب   الش ريحة  ، جراحي ة   مشاهدة  
,View Operative -erP 

Flap Scapular -Para Left  

 
ة  بعد قطافها ر  ريحة  الح   الش 

 .ة  احية الجمالي  من الن   اعد، وهذا هام  الفراغ ناحية الس   من أجل ملء   دة  بسماكة جي   ة  الحر   ة  الجلدي   ريحة  الش  
 .ة  ووتري   ة  عضلي   ى من عناصر  ا تبق  لى مط وععلى العصب المتوس   وثيراً  غطاءً  ريحة  للش   حمي  الش   سيج  الن   ، يضمن  ة  الوظيفي   احية  ا من الن  أم  

 .ة  شاق   ة تحرير  ما بعد عملي  كثيرًا في هذا الموقع، سي   دانة  الم   ة  يفي  الل   من فرص عودة االلتصاقات   ل  قل  ي   أمان   عامل   ل  كما يشك  
 .الزرقاء ة  على األرضي   ة  ر  الح   ريحة  للش   ة  الوعائي   ويقة  الس   ت  استقر  

 

ض  ب ر   ماكة  الس   جزئي   الجلدي   عم  الط   ة. ن زع  ر  الح   ة  الجلدي   ريحة  الستقبال الش   اعد  الس   رت ناحية  دايًة، ح   العناصر   رت  وح 

ى ارًا حت  واستمر العضدي   ريان  عند منشئه من الش   ندي  الز   ريان  عيقة للحركة. كشفنا الش  الم   ة  يفي  ها الل  تحته من ارتباطات  

بطت جميع  ه في الس  ت  مستوى أذي    .ندي  الز   ريان  ي من الش  تبق  عن الجزء الم   ادرة  الص   ة  الفروع الجانبي   اعد. ر 

 ريحة.مع شريان الش   القادمة   ة  رياني  الش   طح تسهياًل للمفاغرة  من مستواه العميق إلى الس   ندي  الز   ريان  س حب الش  

 .ريحة  الش   مع وريد   ة  من أجل المفاغرة الوريدي   احية  في الن   ة  طحي  الس   األوردة   اخترنا أحد  

ها اعد اليمنى على أن تكون سويقت  ناحية الس   ياع الجلدي  الض   كامل   لتغطية   في مكان مناسب   ة  الجلدي   ريحة  الش   ضعت  و  

هدت  متفر   بخياطة   هائي  مكانها الن  ي ف ريحة  الش   تت  ب  المرفق. ث   جاه  بات   ة  الوعائي    ريحة  للش   ة  رياني  الش   غذية  الت   قة. ع 

 ة  مجهري   مفاغرة  عبر  الوريدي   العود   ن  م  أ  . ندي  الز   ريان  والش   ريحة  ة بين شريان الش  نهائي   -ة  نهائي   ة  مجهري   مفاغرة  إلى 

 .(6) & (5) كلينالش   انظر  ؛ ة  ناحية المرفق األمامي   ة  طحي  الس   أحد األوردة  ع م ريحة  الش   لوريد   ةنهائي   -ة  نهائي  

ريحة  جانب  الكتف  الي سرى  الش 

Left Para- Scapular Flap 

ريحة   ويقة  الوعائي ة  للش   الس 

Vascular Pedicle 



 

 
  (5الش كل )

  الكتف   جانب   الش ريحة  ، جراحي ة   مشاهدة  
,View Operative -erP 

Flap Scapular -Para  

 
ة  في مكانها الن هائي   ر  ريحة  الح   الش 

رينالحظ عودة  الت روية  الد    ي عودة  االمتالء  لكامل محيط الش  ريحة . تم  تحر  .موي ة  إلى الش   حة  في نهاية العمل الجراحي 
ل بعد الجراحة. أ عطي  المريض  هيبارينًا منخفض  الوزن الجزيئي  قبل العمل الجراحي  بساعتين واستمر    عليه خالل اليوم األو 

فيحات  لتغطية  بعدها، و ضع  المريض  على مضاد  تج   الفترة األولى ما بعد الجراحة.  م ع  والتصاق  الص 
 

 

 
  (6الش كل )

  الكتف   جانب   الش ريحة  ، الجراحة   بعد   ما مشاهدة  
,View Operative -ostP 

Flap Scapular -Para  

 
ابع بعد الجراحة  مشاهدة  في اليوم الر 

ة  بلون طبيعي  منس ر  ريحة  الح  عري  بدا طبيعي ًا.الش   جم  مع محيطها. اختبار  عودة  االمتالء الش 
ريحة  الجلدي ة )بالن سبة  إلى المريض(.نالحظ تكد   اوية  العلوي ة  الخارجي ة  للش   مًا خفيفًا عند الز 



ل بعد الجراحة  ظهر، الواقع في  دون زيادة   ده األولىعلى أبعا وحافظهذا الت غي ر  الل وني  منذ اليوم األو 
ح  مم ا  ريحة . ي رجِّ لظًة في القطاف أكثر  منه قصورًا في تروية الش   غ 

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

 :اليالت   ابط  الر   بع  الكتف، اتِّ  جانب   ة  الحر   ريحة  ستخدام الش  في ا ثانية   حالة   لقراءة  ( *)

 " الشريحة الحّرة جانب الكتف في تعويض ضياع جلدي في الساق"           

 

 مقاالت  الت الية:في سياقات  أخرى، أنصح  بقراءة  ال

 
، الفيزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعالمات  الس ريري ة   ك  العلوي   أذي ات  العصبون  الم حر 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

ي ة ؟فوري  في أذي ات  النهل يفيد  الت داخل  الجراحي  ال - وكي  وذيل  الفرس الرض   خاع  الش 

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

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخل  الت قليدي  

Approaches 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

Conduction.. Personal View vs. International ViewThe Neural  

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsلعمل في النقل العصبي، كمونات  ا

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الث الثة  للنقل العصبي  

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapses ابك العصبيّةلنقل في المشا

 
 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  

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

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
 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 (Innova(ted Conceptionالصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 
 ,The Spinal Injuryّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث أذيّات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
  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 
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 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 Vieالت نك 

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   lexes, Innovated ConceptionSpinal Refالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ضلع الّرجل، رائعة  اإليحاء الفلسفّي والمجاز  العلميّ   خ 

 
ر  جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأة  تقر 

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

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

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

 
.. هذهح اء   ــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام

 
  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

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

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط  الث قب    األسود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! 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  المحي ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) طي ة  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   نيف  األذي ة  العصبي ة  ( تص4) 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  ا (من ي قر   لوليد )م ختصر 

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

 
فري ة .. الحداثة ، مالها وما عليها  المعادالت  الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 
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، فيزيولوجيا جديدة    وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس  الش 

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

 
وكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس (، 1الم نعكس  الش   ,Hyperreflexiaالفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكي  االشتدادي  )  ي ة لالستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس (، الفيزيولوجيا المرض2الم نعكس  الش 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  )  ,Extended Hyperreflexوجيا المرضي ة  الت ساع  ساحة  العمل (، الفيزيول3الم نعكس  الش 

Pathophysiology 

 
وكي  االشتدادي  ) إلستجابة  الحركي ة  (، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  ا4الم نعكس  الش 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

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

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

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

 
اهد    Barr Body, The Witness والبصيرة  جسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

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

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
بغي ة، ة  الص  بغي  الـ  الماد  ، الجسم  الص  بغي   Chromatin, Chromatid, Chromosomeالص 

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

 
ف الـ   isMeiosاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائمmin DVitaفيتامين د  باب  الد   ، ضمانة  الش 

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب ه  ضار  جد  .. وكثير  ه  مفيد   ، قليل 

 
، من قصص  البطولة  والفداء المهنة .. شهيد   و 

 
 ود  والن جم  ال ذي هوىالث قب  األس

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

 
ن س    Circulating Sweepersالـ  الجواري الك 

 
.. لمن تتجم لين هيفاء ؟ م  المجتمع   عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

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

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

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
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  أم  البنين! حقيقة  لطالما ظ ننت ها من هفوات  األو 
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اء  ه  ذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنينّغّلبة  البنات، حو 

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

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

 
! يدعم  وظ  يفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت هالمغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان  المفاهيم ) يان  االقتصاد1ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يان  المفاهيم ) يان  الل يل  والن هار2ه ذ   (: ه ذ 

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

 
 Fibromyalgiaب  المزمن متالزمة  الت ع

 
 أفضل  الم مكن   طفل  األنبوب ، ليس  

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

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

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

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة  

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

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

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

 األ 

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

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

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

 كتلة  الورم

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلة  الكاب ة  المدو 

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

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لل  الر  .. ال ..الش  رات  الت الية  للجراحةموجبات  وأهداف  العالج  الجراحي   مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -ت طو 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز 

 
سغ  تنهي التزام ها بقطع  تام  للعصب  المتوس ط  م تالزمة  نفق  الر 

 
 Tibial Nerve Schwannomaنبوبي  الـ ورم  شوان في العصب  الظ  

 
ز   Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمام  العج 

https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvh9KaO1qWw1Yq7RgKjztMxAJbBy48K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/182xUWRtsxjv9-j_co0XRLtKMsyVFR6sQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/3XhRGGL-uLg
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://youtu.be/cmxu75eEPE0
https://youtu.be/XeyPE-_dUfc
https://youtu.be/Upsl4KhKUWc


 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ة  خبيثة  

 
 r HypoplasiaCongenital Thenaليد  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 Bicepsم تالزمة  الر 

Femoris 

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

Brachii Muscle 

 
 للوذمة   القريبة   الحدود   عند   خانقة   ة  جلدي   حلقة   بظهور   ز  تمي   Syndrome Algodystrophyانعكاسي   ود ي   حثل  
 ة  الجلدي  

 
ة ر  ظوي ة  الح  ريحة  الش  فلي  باستخدام  الش   Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك  الس 

Fibula Flap 

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

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

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

 myelitisitrant OsteoFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 
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