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 ذكٌر أمْ أنثى؟  ..الجنين  

 عي!يد   جل  والر   ،ر  قر   ت    المرأة  
The Mother Decides the Sex of her Baby, 

The Father Claims 

 

ابط الر  األساَس العلمي  لهكذا فرضي ةٍ، انقر على هذا  قصيٍر يشرح  تفصياًل   لمشاهدة  فيديو 

 

 اعة  فما عليها سوى الط   ا المرأة  أم  .  هوليد   جنس    في تحديد   هو الحاسم    جلَلر  ا طوياًل أن   اعتقدت  

القرار  ه، أم  اعي لغرست والر    . هي الحاضن  من ذكٍر أو أنثى  هافي رحم    جل الر    ه  ما أقر    وإتمام    ا 

  تحتَ   عتْ وتصد  ناءتْ ها،  غير    تلك القناعة، مع كثيراتٍ   أن    بيدَ.  جل  طفة الر  في ن    فهناك خارجاً عنها

 .هحاضر    ووافد   الماضي من  الز    مخزون  وطأة  

َ)ََطفةَُوالنَ (Yَ)َكرَُالذَ ََطفةَُنَ الََجلَ الرَ َفيَمني  َََعُرفَ  َاXَُاألنثى َخطأَ َالمرأة َََبويضةَََُهمتَ ت  (.َبالمقابل،

َس عُد َََ،(X)ََ(َالبويضةَ Y)ََكرَُالذَ َطفةَُالنَ ََالتقتَ ََأنَ َ(.َصادفَ X)َتركيبهاَالمورثي  َهاَووحدةَ ت بحيادي 

Xََاألنثىَ)ََطفةَُالنَ َ(.َالتقتَ XY)ََذكرَ ََالوالدانَبوليدَ  َللا َََبقضاءَ َالوالدانَ ََرضي َََ،(X)َبالبويضةَ (

َهذاَماَكانَ XX)َالقادمةَ َوبالوليدة َ َالوجدانَ َسائداَ َ(. َ،َومازال.الجمعي  ََفي

ََإ(.XXَ(َوللمرأةَ)XY)َجلَ للرَ َالوراثيَ ََمطَُيقينا ،َالنَ  ََتمثيلَ ََالمرأة َََرمزَ إلىَََضيفَُنََُ،لليقينَ تماما 

ـََبارَ ََُجسيمَ ل َالجسمي ة Body Barrَََََال َالخلي ة  َيمي ُزَنواة  َالخلي ة Somatic Cellََََال ذي عنَنواة  للمرأةَ 

جل.ََ َللر  َََةَ دقَ ََاألكثرَََُالوراثيَ الن مُطََفيكونَُالجسمي ة  َ(َإلى*)َمزَُالرَ َ(،َحيثَيشيرَُ*XX)هوََللمرأة 

الـَ  َ َآدم مزَ)وََ،Adam's Ribضلع  ِّ   إلى  بكل  يتهَ َ(*Xالر  ِّ األنثوي  ِّ الجنسي  بغي  بارََجسيمَ وإلى  الص ِّ

Barr Bodyَََذات ه  .فيَالوقت 

ـََف َال َاألنثوي  َالجنسي  بغي  َبارَوالص   َتسميFemale Sexual Chromosomeََجسيمُ للش  يء ََََتانَ هما

َالـََذات ه. َلألنثى َالجسمي ة  الث انيَفيَالخلي ة  َلصورةَ  ُلَهوَتكثيٌف َ،Female Somatic Cellفاألو 

الث اني َ أن  َالََكماَ الُملق حات َ َ غير  َ البويضات  فيَ َ إال  ل َ األو  صورةَ  منَ فكاكاَ  َيستطيُعَ

ََ Oocytesََََالـ َاألنثىَالـ َالُملق حة  َالبيضة  َتطو  ر  عملي ة  جد ا َمنَ  Femaleوفيَالمراحلَالباكرةَ 

Ovumََ.*َ

َ

 مالحظٌة هام ة: *

َ
الش رح  ها هنا.تفصياًل   كل  ذلك في مقاٍم آخَر، شرحت   ا أغنى عن إعادة    مم 

مفص لًة في فيديو خاص ٍ على   الت الي:الشُّروح  وغير ها كثير  تجدونها  ابط    الر 

سيم  بار الـ   الخلق  Barr Bodyج       ، م فتاح  أحجي ة  
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َََ:Spermatogenesisالـ  إنتاج  الن  طاف  

ََ يمي زها َواحدة َ جل َبخلي ة  عندَالر  وُجََتبدأَالحكايُةَ الجنسي َ)الز  بغي َ الخلي ُةXYََالص   (.َتنقسمَهذهَ

ََ منُهMitosisَََالجنسي ا  ،َفتكونَ عددي ة  َ متوالي ة  َ لهاَوفق  َ مماثلت  ثم َََنَ لتعطيَ  تكونَُالعلقُةَومنَ ََ

َالخليا َبعٌضَمنهاَََالمضغُة.َتتماثُلَجميُع َالوظيفي  . ها َفقطَبتخص ص  فيَتكوينهاَالمورثي  ،َوتختلُف

َالمنوي ةَ  َالحيوانات  بتشكيل  الحقاَ  َفيَالخصيتين.ََسيختص 

ََف البلوغ ، َ زمن  ََََةالمنوي ََللحيواناتَ ََاألم َََةَُالخلي ََتنقسمَُفيَ ا ََانشطاري Spermatogoniumَََالـ

Meiosisَََ َبناتَ ََلتعطي َخليا ـََََأربع  ََالوراثيَ ََالمخزونَ ََنَ بينُهَََفيماََنَ تتوازع Daughter Cellsََ 4ال

كري  ََالجنسي  ََبغي  َبالص َ ََانَمنهُنَ تاثنَحتفظَُتَ.األم َ َةَ للخلي  َالب،ََ(Y)ََالذ  ََبغيَ الص َ قيتانَاوتأخُذَاالثنتان

(X)ََوأقوُلَبحياديت ه فة  َالص   َعلىَماَيد عون.َوأم اَأناَشخصي ا ،َفأنفيَعنهَُتلك  َ.(1)ََالمؤن ث 

 

 :جيني اً   تٍ تماثالغير  م    ف  الن  طاإذًا،  

ه  ن  بغي   ختزن  ي  ن  صف   .Male Spermsالـ    رٌ وذك ن طافٌ   ه ن   (، أيْ Y)  الص  

بغي   يختزن  اآلخر    الن  صف  و    .Female Spermsالـ  ثانإ ن طافٌ   ه ن  ف(،  X)  الص  

َوهذا م ت فٌق عليه  عالمي اً.

 

   Oocytogenesisالم لق حات  الـ   غير   إنتاج  الب ويضات  

عند َ َالمرأةَ  لهَيكوُنَعند ل ََََمطابقاَ  َذاتَ ََوالت ظه رَ الت شك  َاألساس  يبدأَبالخلي ة   َ َفارق َجوهري  َالن مطَ ََمع

َأعلهََ(*XX)ََالوراثي  َ َإلىَكماَسبقَوبي نُت َالمطاف  َبنهاية َلتصل  َالمراحل  بذات  َاألمَ  َالخلي ُة .َتمر 

َاألوصاف.َامرأة  َكاملة 

َالجنيني ةَ Ovariesََالـَََفيَالمبيضينومنَثم ،َ َاألنثىََوفيَالمرحلة  ،Female Fetusََالـََللجنين 

للبويضات ََ َالخلياَاألمَ  ف(ََاالنشطاريَ ََانقسام هاOogoniumََ(XX*ََ)تبدأ Meiosisََالـَ)الُمنص  

َواحدٌة.ََلتعطي َ َوتبقى َمنهن  َثلٌث َتموُت َخلياَبنات. َأربع  َالث َلََالواحدُةَمنهُن  َالبناُت َالخليا ُل ُثََتشك  
القطبي ةَ   َ األجسام ََََالن افقاُتَ البُويضةَ Polar Bodiesالـ لُتعطيَ  ابعُةَ الر  وتنفردَُ الُملق حةَ ََ،َ َ َغير 

ـََ َ.Oocyteال

َويَتتح َبويضة  ََكل  ُملق حة  َ نوات هاََغير  بغي ينَفيَ منَالص   َ بغي  َ؛Xَعلىَواحد  الص   ََالعملقَ Xَََإم اَ

ََ َََ(*X)ورمزهُ بغي  َوإم ا َأنثىََالص غير.Xََََالص   َملق حة  َغير  بويضة  ََََفتكوُنَاألولىَ  Femaleالـ

Oocyteَ ََ،َوتكوُنَالث انيُةَبويضة  ُملق حة  َ ََََمُذك رةَ غير  Male Oocyteََالـ َيكوُنَذلك؟. َلكنَكيف 

َالن افقاُت؟ََ َومنَهُن  َالباقيُة؟ َمنَهي

،َوهوَ ََهوَ  َالمقام  َفيَهذا ُر َمنَيُقر   َالخلي ة  َالحاكمَُلفطرة  َاإللهي  َوأم اَمخلوقاُتَََالقانوُن َهنا. منَيحكمَُها

جازمينَ  فقاُلواَ َ. والعشوائي ة  َ دفة  الص   َ قانون  إلىَ َ وغطرسة  منهمَ َ فنسبُوهاَجهل  الن اطقونَ َ،للاَ 

َالعشوائي ُةَهي َ َوظيفي ا َ.ََأن  َبالموت  َالث لث  الباقيات  علىَ تحكمَُ َالفائزة ،َوهيَمنَ تختاُرَتلك  َمنَ

َ َوقانون  َالعشوائي ة  َعطي ة  َاإلناث  َومنَالبُويضات  كور  َالذ  منَالبُويضات  َالمرأةَ  ،َيكوُنَنصيُب وعليه 

َالَغير. دفة  َالص  

https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
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َالبُوي َلدور  َأنثى َبنتا  دفُةَخلي ة  َالص   َكماَويمكُنَفقدَتختاُر َالقطبي ة. َاألجسام  َلدور  َالباقيات  َوالثلث  ، ضة 

َفالعشوائي ُةَهي َ َالث انوي ة. َلألدوار  َالث لث  َوالباقيات  ، َالبطولة  َلدور  كر  َالذ  َالبنت  َالخلي ة  َتصطفي  ََلهاَأن 

َذاُتها،َقدَ بخيارات ها.َوالعشوائي ُة َعيناَ  َأنَنقر  َلنا َفكيف  ،َوتميُلََالحاكمُةَهنا، َاإلناث  َفيَمقام  ُل ُتفض  

كورَ  َالذ  َالخليا َإلى َالميل  َآخر.َكل  َمقام  َالُملق حات ََََفي َغير  َالبُويضات  َمن َالمرأة  َنصيُب لذلك،َيختلُف

َوالعشوائي ة. دفة  َالص   َلمزاجي ة  َتبعا  كور  َالذ  َوتلك  َاإلناث 

تولدَُاألنثىَوهي َإذاً  الُملق حات.ََ،َ َ َغير  البويضات  نصيب هاَمنَ َ كامل  مبيضيهاَ َيكونَََُتختزُنَفيَ

بغي ََ َ)الص   َاألنثوي  َالجنسي  بغي  َهأسيرا ََالكبير(Xََََالص   ،لبعض  َاألنوثةَ ََن  بينما،َتكتفيََََ.جنسا َََفيكتسب ن 

بغي  ََ Xََََالباقياُتَبالص   كورُة الذ  فتكوُنَ غيُرَجنسي  (،َ َصبغيٌَّحامٌلَ بالمناسبة  َ)وهوَ َالص غير  لهُن 
َعي.فيماَأد َالجديدََُوهناَيكمنَُ.ََعطي ةَ 

 

  :اً جيني   متطابقاتٍ  غير   البويضات  إذًا،  

بغي     ن  بعض ه   كور.غيرَ الص   Xيحملَن الص    ؛ فهن  البويضات  الذُّ

بغي     ه ن  وبعض  بغيُّ   العمالقَ   Xيحملَن الص    ؛ فه ن  البويضات  اإلناث.(*X)الص  

َوهذا ما أنادي به  شخصي اً.

َ

َالبويضةَََُالحقا ،َقدَيحدثَُ ََالجديدَُالقادمَََُ(َفيكونَ Y)ََطفةَ (َبالنَ X)ََوتلتقي (.َكماَقدXYَ)عيوشا ََذكرا 

بالنَ X)َوتلتقيَالبويضةََُيحدثَُ َمألوفَ ََغيرَ ََوراثي  َََنمطَ َذاتَ ََحةَُلقَ المََُالبويضةَََُفتكونَ Xََ))َطفةَ (َ

(XX)َََ َبارجَََُطليعةَ َلغياب َ(َفتصادفَُ*X)َانيةَ الثَ َالبويضةَ َنصيبََُيأتي َََوأنَ ََبعدهـا،َالَبد ََ.سيم 
َفينتظرَ X)ََطفةَ النَ  َ)َمولودةَ ََالجميعَََُ( َوبنظري *XXأنثى َالبويضةَََُأيضا ،َيحدثَََُاالحتمالَ ََةَ (. ََوتلتقي

(X* ََبالن) ََطفة(Y ََفنحصل)ََ ََةَ علىَخلي(X*Yَََلمَيُعلم َالبقاءَ ََهاقدرتَُ( ََعلى َلوجود  َبارَطليعة  جسيم 

ة َ.هذهَالمر 

َاجتماعُتيجةَ بالنَ  َ)X)ََبويضةَ َ، َ)X)ََطفةَ (َمعَنَُ*X(َأو ََ:منَأربع َواحدةَ َحةَ ملقَ ََيضةَ عطيَبيَُ(Y(َأو

(XX*(َ،)XY(َ،)XX(َ،)X*Y.)ََََاألولى(XX*)ََََنيةَُالثا َوََعيوٌش،ََأنثى(XYََ ََ.عيوشٌَََذكرٌَ(

َ)XX)ََابعةَُوالرَ ََلثةَُاالثَ وأم اَ ،)X*Yََ)ََلََلمَيُعرفَ ََا َفاسدتانَجيني ف َإلىَاآلن.ََتالَ هما

 راسات.( حسب الد   %50) عند اإلنسان    المنخفضة    الخصوبة    نا ذلك بنسبة  ر  ذك   أال ي  

فرضي مََُلَُاأزََال أنَ إمَ ََ،َالبويضةَُابقةَ الس تيََحترماَ  (Yَ)ََطفةَ نَََُلتستقبلَ ََصالحةٌَََ(َوهي Xَ)ََتكونَ ََاَ

)َلتعطي ََا َحصري  َ ََ،سواهَاََ(َدونَ X)ََطفةَ النَ ََ(َتستقطبَُ*X)َتكونَ ََاَأنَ للحياة.َوإمَ َ(َقابلَ XYذكرا 

هاَسيرت َعاود َلتَََُة هذهَالمرَ َالخلقَ َةَُعملي ََتتوقفَ ََ،هذاَالميزانَََُاختلَ (.ََ*XX)ََأنثىَعيوشٌَََوالمرتقبَُ

َالمفطورة  َللبويضةَ ََالفعلَََُعليهاَمنَجديد.ََاألولى َللنَ ََهنا   ها تحمل من جراب    الهاربة    البويضة  ف.ََطفةَ ال

 أعطتْ   ،هالها في مشروع    موافقةٍ   طفةٍ مع ن    والتقتْ   صادفَ   رتقب  الم    المولود    ةَ هوي  سلفاً  ها  في نوات 

الش كلَ )؛  وامتنعتْ  احتجبتْ   وإال   َ(.1انظر  

 

 ،رىخأ   بكلماتٍ 

 سواه.  ( دونَ XY)  ذكرٍ  جنينٍ   طليعة   ( هيَ X)  ة  بويضال

 .ر( ال غي*XXأنثى ) جنينٍ   ( هي طليعة  *X)  البويضة  بالمقابل ، 



 

 
The Oogonium (stem cell). 
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- in meiosis before birth-َ
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َ(1كل )الش 
البويضة الل    احتماالت    ن  يبي     توضيحي    رسمٌ   (Y)  طفة والنُّ ( X)  طفة النُّ ( مع  *X)  ( والبويضة X)  قاء بين 

َ.اَ صبغي 23ََعلىََََتحتوي:Oocyteََحةلق  الم    غير    البويضة  

بغيَ ََوإم ا،ََ*X)َ (الجنسيَ ََبغيَ الص َ َإم اََبينهامنََ َالخلي ََالمنتقُل(ََ(Xََالص   َمن َ Oogonium.للبويضاتََاألم َ ََة إليها

َيمكنَََُ(X)ََالبويضةَُ َالبويضةَََُتكونَ ََلهاَأنَ ََال َبينما، . َذكرا  َإالَجنيناَ (*Xََإالَجنينا  َتعطي َأنثىَ.ََ(َال

َ

 فنص   حركي ٍ لعملي ة االنقسام الم    تمثيلٍ   مشاهدة   يمكنكَ   أوضحَ  لرؤيةٍ

ابط وأخرى مؤن ثةٍ  مذك رٍة  ومنتجاتها من بويضةٍ الر  َعلى هذا 
َ

ة مالحظة بغي   ): شخصي اً ال أعتقد  بجنسي هام  الص   بغيُّ )Xة  الص   (. فقط، 
*X بغي ص  ً أنثوي اً  جنسي اً ( هو ما أعتبره   .ا

َ
َالص َ منََََ.صبغي اَ 46ََتحتويَعلىََََ:Ovum  حةلق  الم    البيضة   َاللَ الجنسي ََانبغي بينها َيأخذانان َاألزواجََزوج َََشكلَ ََذان َمن
َ)(XXََالية:التَ  ،)XX*)(َ ،X*Y)ََََأَوXY))،َ َ َالص َالبويضة ََقادمٌَينََبغي أحدَهذين َ.طفةَُالنَ هََمصدرَََُواآلخرَََُمن

َأنثىََوَأنَ ََوقادرتانَ ََانَ ت(َعيوشXY(َو)*XX)ََحتانَ لقَ المَََُالبيضتانَ  َالتَ جنينا ََتعطياَجنينا  َعلى َرتيب.ذكرا 

َالبيضةَُبالمقابلَ َ َأيَ XX)ََحةَُلقَ المَََُ، َمع(X*Yََ)ََلق حةَُالمَََُوالبيضُةَ،ََبارَ ََجسيمَ ََطليعة ََمنَغيرَ ََ( َبار،ََطليعة ََأي  َجسيم 
َيمكنَََُ.اَ جيني ََتانَ شاذَ  َأنَتستمرَ ََال َباالنقسام.لهما َا

َ

 (،%50يعطي جنيناً عيوشاً في نصف الحاالت فقط ) سليمةٍ  مع نطفةٍ  سليمةٍ  بويضةٍ  اجتماع إذاً، 

 .المهدفي    باكراً  اآلخر من الحاالت ينتهي الحمل   وفي النصف  

َنُطفة ََ َفحقُن َالمجهري  . َالحقن  َتجارُب َُتظهُرهُ َفيَجميع ََوهذاَما َإلقاحا  َيعني َاألوصاف  َكاملة  َبويضة  َفي .قوي ة  َالحاالت 
َنشاطَ  َُتتابعن  َالُملق حات  َالبيضات  َأن  َنحو َالََبيد  َالباقيَوعلى َالن  صُف َيموُت َبالمقابل، َفقط. َالحاالت  َنصف  َفي َالت كاثري  هن 

َتفسيُره وايمكُن َأوَهكذاَظن  َشديدينَ ََ.، با  َوتخر  ها  َتشو  بغي ُة َالص   َالد  راسُة َللبيضاتَ ََأظهرت  بغي   َالص   َالمحتوى ََالُملق حاتَ ََفي

َف . َالََأَ خطَاعتقدواالت الفات  َفيَصبغي ات  َشذوذ  َ.المحقونة ََطافن  بوجود 

َيكمُنََََأجزمَُأم اَأناَف َالس بب  َمذك رة )أن  َنُطفة  َيحقنوا َكأن . َللبويضة َجيني ا  َموافقة  َنطفة َغير  َأنثىYََفيَحقن  َبويضة  َداخل  )

(*Xََ،). َ)ََمثل  َأنثى َأن همَحقنواَنُطفة  َ)Xأو َذكر  َبويضة  َداخل  )X. َللت مثيل  َإتماما  ،)َ

َ

 (البشري     في الجنس   األنثى  ةَ الخلي   ز  الذي يمي   ضلع  آدمَ    ( إلى*)  جمة الن    وكذلك إشارة    فراء  الص   الضلع  تشير )

 

 ةالفرضي   مناقشة  

َالد  َعنَ ََةَ الخلي ََداخلَ Barr Bodyََبارََََبجسيمَ ََناطَ المََُورَ بعيدا َعن َََاألنثى،َوبعيدا  َالذيَظهرَ ََاألساس 

َالجسيمَََُمنهُ َالخلي غياب َََةَ علىَحتمي ََالجميعَََُفقَُيتَ ََ،هذا َفي هَفيَوجودَ ََةَ وحتمي ََ(XYَ)َةَ بيعي الطَ َكرَ الذَ ََةَ ه

َ)ََةَ الخلي  َأكثرَ *XX)ََمزَُالرَ ََيصبحََُفَ.(XXاألنثى َذكرناَسابقا َوراثي ََالمرأة َََفيَتنميطَ ََةَ مصداقي ََ( كما َ.اَ 

َالخلي ََجسيمَََُاَغابَ لمَ  َفي َغابَ XY)َكرَ الذَ ََةَ بار فيَنَََُ(، وواقعاَ  َالنَ ََغابَ ََأيَ ؛ََجلَ الرَ ََطفةَ منطقاَ  ََطفةَ في

(Y)َََََطفةَ النَ ََفيكما(X)ََ َالس َاستحالةَ .ََواءعلى َالموجودََُجسيمَََُيكونَ أنََََإذا ، َالبويضةَ َبار ََحةَ الملقَ ََفي

(XX*)،َََََأي َفي َالعيوش  منََ،األنثى َفيَعمليةَ َاآلخرَ ََريكَ الشَ َنَمََقادمٌَََهوَالَبد َ.(X)ََطفةَ النَ َقادماَ 

َأيَ الخلقَ  َالرَ X)ََالبويضةَ َنَمَ؛ َأكثرَ *X)َمزَُ(َليكون َإذا ،َتوجدَهذه َاألخيرة َََحالََواقع َمعَباقا ََطَ َ( .

كماَسنرىَالحقا ،مخزون ََمنََبعضٌَفيَالمرأة،َََالبويضاتَ َبعضَُ َ.بارَهاَجسيم َفيَنوات َتحملَََُهاَ

َأوَ وََاإلناث.ََةَ األجنَ ََ(َهيَطلئعَُ*X)ََهذهَالبويضاتَُ .هذا َال 

https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


َإذا ،ََ(XY)ََبيعي  َالطَ َكرَ الذَ ََعند َََجسيمَُبارَ ََ،َيغيبَُهتمينَ المََُوبإجماع َوثانيا ،ََ ََالبويضةَََُ؛ريكينَ كلَالشَ .

(X)َ َََطفةَُوالن(Y)،َ ََعند ََيكونَ َوأنَ َ،َالَبد تيجةَ بالنَ .َهمااجتماعَ َفيَحاصلَ ََوإالَلظهرَ َمنهََُدانَ مجر

َالبويضاتََآخرَََُخزينٌَََالمرأة َ َالبويضاتَََُمنَجسيمَ ََخالَ ََمن َطلئعXَُ)ََبار.َهذه َهي َكور.الذَ ََةَ األجنَ ََ(

النَ ََهائلَ ََبكم َ ََالمرأة َََرحم َََيقذفَََُجلَُالرَ  (.Xَ)ََ(َواآلخرYَُهاَ)نصفَََُ،Spermatozoidsََطفَ منَ

َوهذه بويضةَ ََ..بويضةَ ََهاَالمبيضي  َمخزون ََفيَطرح ََالمرأةَََُ،َتقتصدُبالمقابلَ  َََأنَ اَإمَ ََاألخيرُة،ََ. تكون 

وإمَ X)َةَ بويض بويضةَ (َ يمكنََُ(.*X)َاَ Xَ)َللبويضةَ ََالَ يمكنَََُتكونَ َََأنَ (َإال  كماَالَ َ. ذكرا  َجنيناَ 

َ*X)ََللبويضةَ  َإال  َأنثى.َصادفَ ََأنَتكونَ ( َريكَ (َبالشَ *X)ََالبويضةََُأوََ(X)ََالبويضةَََُوالتقتَ َجنينا 

َالنَ ََ(Y)ََطفةَ النَ لهاَََالموافقَ  َالتَ X)ََطفةَ أو َالحياة ََ،رتيب َ(َعلى َالتَ ََمنحتا َعلى َأوَأنثى َذكرا  ََرتيبجنينا 

َأيضا ،ََ َ.ااحتجبتَوإال 

 

 القول،  فصل 

بغي     نوات هاالتي تحتوي   (،X)  البويضة     جنيناً ذكرًا أو ال تكون.  تكونَ  ا أنْ م  إ ،الص غيرَ   Xالص  

بغي   التي تحتوي نوات   (،*X)  البويضة  ، بالمقابل    ،العمالقَ   *Xها الص  

 جنيناً أنثى أو ال تكون.  تكونَ  ا أنْ إم  

َ

َالمجهري  َوهذاَماَُتظهُرهَُ َالحقن  فحقُنَُنطفة ََ،Intracytoplasmic Sperm Injectionَََتجارُب

فيOocyteَََفيَبويضةَ َقوي ةَ  َإلقاحاَ  َيعني َاألوصاف  َالحاالتَ َكاملة  أنَ ََ.تقريبا َََجميع  َالَََبيدَ  الحال 

َعلىَهذاَالن حو َالُملق حَالت فاؤليَ ََيستمر  البويضات   َ َهُنشاطَ ََتابعَُيََُنصُفهاَفقطف.Ovaَََاتَ فيَجميع

كاثريَ  حمَ ََالت  َالر  َداخل َالت عشيش  ومنَُثم  رعَ  َللز  َقابلة  هَفيَتشكيل َعلقة  َبالمقابلََ.إلىَتمام  عدد  ،َوبعدَ 

ََ ، االنقسامات  ََََيموُتَالن  صُفَالباقيقليل َمنَ َالُملق حات  البيضات  يمكُنOvaَََمنَ نحو َالَ وعلىَ

َأوَهكذاَظن وا. َتفسيُره،

َالم ي تة َودرسوهاَجيني ا .ََ َالد  راسةأخذواَالخليا َالمحتوىََالجيني ةََُُأظهرت  َفي شديدين باَ  َوتخر  ها  َتشو 

بغي  َ فيَصبغي اتَ ََأَ فاعتقدواَخطََ.هافيَجميعَ ََالص   َ َشذوذ  َالمحقونةَ ََالن  طافَبوجود  تكس ر  ،َأسم وهَُ

َالن طفةَ  ثات  عندََََ.مور    َ َالخلوي  كاثر  َالت  َتوقف  َإليه  وا َالُملق حاتَ ََ%50وعز  َ.Ovaََمنَالبيضات 

أناَفأ أأم اَ علىَفرضي تيَالجديدة ،جزمَُكادَُ نَََُ،َاعتمادا َ َ فيَحقن  َيكمُنَ َالس بب  َموافقةَ أن  َغير  َطفة 

َجيني ا . َمذك رةَ ََكأنَيحقنواََللبويضة  َ)Male Spermََ(Y)ََُنطفة  َأنثى َبويضة    X)Female*داخل 

Oocyte. َ)ََ،َمثل  َأنثى َ)َداخلَ X)Female Spermََأوَأن همَحقنواَُنطفة  َذكر   X)َMaleبويضة 

Oocyte،َ َمثيل .إتماما َللت 

ما كب  : 1 مالحظة العي نة ك ل  المجهري     ح  جان ة  بنس تساوتْ  المدروسة ، َر حجم    .ه فشل نسبة مع   الحقن  

فيه. ، ال تبديلَ   هو قانون  االحتماالت 

لق حة   : 2 مالحظة الم  البيضة   هنا هو حياة  وموت   أم فشل  تعشيش ها.Ovumما يعنيني   ، ال نجاح  

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

بغي    (1) اً، أعتبر  الص   بغي      Xشخصي  ه  صفَة    Yشريَك الص   اً حاماًل نافياً عنه  في الوقت  نفس  في خلي ة  الر جل صبغي 

بغيُّ   بغي      Xالجنسي ة . كذا هو الحال  في خلي ة  المرأة، فالص   العمالق  هو صبغي  حاملٌ ال    Xالص غير  شريك  الص  

 :على الر ابط  الت الي   صفَة جنسي ًة له. وتفصيل  القول  تجدوه  واضحاً في مقاٍل وفيديو خاص ين

الخلق  أحجي ة   سيم  بار، م فتاح      ج 

https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


 

ؤى الجديدة  الت الية :  في سياقاٍت أخرى، أنصح  بقراءة  الرُّ

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

 
َاإلصلح ََ َكثيُرهاَطي  ٌعَوقليُلهاَعصيٌَّعلى َالس حائي  .. َالكيس  َالش وكي  ،َخبايا َللن خاع  ي ة  ض   َالر  َاألذي ات  في

 tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Traumaالجراحي  ََ

َ
َمقابل ََ َالعظمى َاإلليوي ة  َالعضلة  َألياف  ََالمدخُلَعبر  َاإلليوي ة.. َفيَالن احية  جراحي ا   َ َالوركي  َالعصب  مقاربُة

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

َ
َقاصرَوجديدَحاضر َمفهوم َبين َالعصبي ، َالنقل

The Neural Conduction.. Personal View vs. International Viewَ

َ
َالض  َموجاُت َالعصبي، َالنقل َالعاملةََفي Action Pressure Wavesَغط 

َ
َالعملََ َكموناُت َالعصبي، َالنقل Action Potentialsَفي

َ
َالعاملة َالكهربائي ة  َالعملَوالتي ارات  َكمونات  َوظيفُة

َ
َالكه َالتي اراُت َالعصبي، َالنقل َالعاملةفي َ Action Electrical Currents ربائية

َ
َالعصبي  َ َللنقل َاألطواُرَالث لثُة

َ
َالمخلوق َالخلقَوجمال َالحسي ة،َعبقري ة َالمستقبلت

 
َفيََا َالعصبي ةََلنقل The Neural Conduction in the Synapsesَالمشابك

َ
َاإليقاعََ َرانفييه،َضابطة The Node of Ranvier, The Equalizerَعقدة

 
َرانفيهََ The Functions of Node of Ranvierَوظائُفَعقدة 

 
َالعاملة  َالموجة  َمعايير َفيَضبط  َاألولى َالوظيفُة َرانفيه، َوظائُفَعقدة 

 
َالعاملة  َالموجة  َمسار َفيَضبط  َالث انية َالوظيفُة َرانفيه، َوظائُفَعقدة 

 
َالعمل َكمونات  َتوليد  َفي َالث الثُة َالوظيفُة َرانفيه، َوظائُفَعقدة 

َ
َ َأوال  َاأللم َاألعصاب، َفقه The Pain is Firstَفي

 
َالضرورةََ َالشكل.. َاألعصاب، َفقه The Philosophy of Formَفي

 
َالحقيقيَوالموهوم َبين َالكهربائي، َاألعصاب  تخطيط

 
َ)مفهومَجدي َالنخاعي ة  The Spinal Shock (Innovated Conception)د(ََالصدمة

 
َالحدوثََ َآليات َفي َبحٌث َاألعراضَوالعلماتَالسريري ة، َالنخاعَالشوكي ،  ,The Spinal Injuryأذي ات

The Symptomatologyَ

 
معََ  Clonusالر 

 
َالشوكيََ َالمنعكس  Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ

 
َاالشتداديََ َالشوكي َالمنعكس َباحة   Extended Reflex Sectorات  ساعُ

 
َاالشتداديََ َالشوكي َللمنعكس َالجانب َثنائية Bilateral Responsesَاالستجابة

 
َالشوكيََ َللمنعكس َالعديدة َالحركي ُة  Multiple Motor Responsesاالستجابُة

 
َا َللعصب َالحركي ة َالمحاورَالعصبي ة َيهاجم َالفاليري، َالحس ي ةالتنك س َمحاوره َعن َلمحيطي..َويعف 

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 
its Sensory Axons 

 
َرؤيٌةَجديدةٌََ َالفاليري، نك ُس  w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت 

 
َرؤيٌةَجديدةٌََ َالعصبي ، Neural Regeneration (Innovated Viewَ(الت جد دُ

 
َالقديمةََ َالمفاهيمُ َالشوكي ُة، s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeَالمنعكساُت
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َالمفاهيمََ َتحديُث وكي ُة، َالش   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت

 
َالمرأةَُمنَضل َالعلميَ ُخلقت  َالفلسفي َوالمجاز  َاإليحاء َرائعُة جل، َالر   ع

 
َيد عي جل َوليدها،َوالر  ُرَجنس   !المرأةَُتقر  

 
َمخلوق َ وص نيعُة والن فُس..َع طي ُةَخالقَ  وُحَ  الر 

 
َمنَخلق َ َأكبُر َواألرض  َالس ماوات  َفيَالمراميَوالد الالتخلُق  َالن اس..

 
َلصورة َاإلنسان.ََ َآدم ،َوجهان لُع َآدمَوض   ُتف احة

 
اءُ..َهذهح  ــــــــــو 

 
َخلَص َنجاةَالَمعراج  َنوح،َطوق َسفينُة

 
َعام َألف  َرحلة نفيذ َوالت  َالت جريد  َبين َالكهربائي،  المصباح

 
َالخليل َابراهيمُ م َتكل  َََهكذا

 
ة  َالقو  َوفكر  َالفكر  ة  َقو  َبين ، َالحضارات   فقهُ

 
َُمطلَ  َبين َاالختلف ُة ل  د ةَُوع  َذوات يَعفافالع  َقة َوأرملة 

 
َاآلجلَُ َالمنسوُخ َاليمين.. َوملُك وجات  َالز   تعد دُ

 
قُبََ َالس اقطَ الث  َالن جم  َاألسودُ،َوفرضي ُة

 
َالخلق ََ َمفتاُحَأحجي ة  َبار، َُجسيمُ

 
ُر! َُتقر   َاألم  َبنٌت، َأم  صبيٌّ

 
 القدمَُالهابطة،َحالٌةَسريري ةٌَ

 
َأسطورةٌ؟ َأم َآدم ،َحقيقٌة منَضلع  اءَ   خلُقَحو 

 
َالوالدي ََ َالعضدي ة  َالض فيرة  s PalsyObstetrical Brachial Plexuَشلُل

 
َالمحيطي ة  َلألعصاب  ض ي ُة َالر  َالوصفي َوالوظيفيَ 1)ََاألذي اُت َالت شريُح ) 

 
َالمحيطي ة  َلألعصاب  ض ي ُة َالر  َالعصبي ة 2)ََاألذي اُت َاألذي ة  َتقييمُ ) 

 
َالمحيطي ة األذي اُتََ َلألعصاب  ض ي ُة َالجراحيَ 3)ََالر  َالت دبيُرَواإلصلُح ) 

 
َالمحيطي ة  َلألعصاب  ض ي ُة َالر  َالعصبي ة 4)ََاألذي اُت َاألذي ة  َتصنيُف ) 

 
رة َ َالُمدو  َالكاب ة  Pronator Teres Muscle Arcadeَقوُسَالعضلة 

 
َرباط ََ Struthersََ...like Ligament -Struthersَشبيهُ

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

 
َ)ُمختصٌر( َالوليد ُرَجنس  َيُقر    من

 
َوالمآالتَ  فات  َالص   َفي َبحٌث .. َاإلنساني ،َواالصطناعي  كاءَُالفطري ، َالذ  ! ..َزادَُمسافر  كاء  َالذ  َثالوُث

َ
َمالهاَوماَعليها َالحداثُة، فري ُة.. َالص    المعادالُت

 
َالخلفيََ َالعظام َبين َالعصب  Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتلزمة

 
َفيزيولوجياَجديدةٌَََ َالش وكي ،  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس 

َ
َالمرضي ةَََ َالفيزيولوجيا َفي َاالشتدادي ، َالش وكي   Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكس 

 
َ(َ َاالشتدادي  َالش وكي  َالمنعكس1ََالُمنعكس  ة  َلقو  َالمرضي ة َالفيزيولوجيا ،)Hyperreflexia, 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflexَ

 
َ(َ َاالشتدادي  َالش وكي  َللمنعكس2ََالُمنعكس  َالجانب  َثنائي ة  َللستجابة  َالمرضي ة َالفيزيولوجيا ،)

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 
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(َ َاالشتدادي  َالش وكي  َالعمل3ََالُمنعكُس ساحة  َالمرضي ُةَالت  ساعَ  َالفيزيولوجيا ،)Extended Hyperreflex, 

Pathophysiology 

 
(َ َاالشتدادي  َالش وكي  َالحركي ة 4ََالُمنعكُس َاإلستجابة  َعديد  َللمنعكس  َالمرضي ُة َالفيزيولوجيا ،)

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiologyَ

َ
(َ مع َالفيزيولوجياَالمرضي ة 1الر  َفي َاألولى َالفرضي ُة ،)َ

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

 
اءََُ َكانتَحو  ه اء ،َومنَضلع  وخلُقَحو  َآدمَ   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق

 
َالش اهدَُ َبار، Barr Body, The Witnessَوالبصيرةََُجسيمُ

 
معنى َالمعنىَوالل  َجدلي ُة

 
َالمخلبي ةََ َلليد  َالجراحي  َSurgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبيُر

 
ـََ َال َالُمتساوي َالخلوي   Mitosisاالنقسامُ

 
ـََ َال بغي  َالص   َالجسمُ بغي ، َالص   بغي ة،  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ةَُالص  

 
ـََ َال ُة َالغذائي  ماُت َمفيدٌةَألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم   هلَهيَحق ا  ،ََ

 
ـََ َال ف َالُمنص   َالخلوي   isMeiosاالنقسام

 
َدََ َالد ائمVitamin Dفيتامين باب  َالش  َ،َضمانُة

 
َجد اَ 6ََVitamin B6فيتامينَب َمفيدٌ..َوكثيُرهَُضارٌّ َقليُلهُ ،َ

 
َالبطولة َوالفداء َقصص  َمن المهنُة..َشهيدٌ،  و 

َ
َاألس قُب ذيَهوىالث   ودَُوالن جمَُال 

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

 
َالُكن ُسَ ـََالجواري Circulating Sweepersَال

 
َتتجم لينَهيفاءُ؟ َلمن َالمجتمُع.. مُ َينفص  َعندما

َ
َالمرفق ََ َلمفصل  َالذ اتي Arthroplasty -Elbow Autoَالت صنيُع

 
َبلَسفينة  وفاُنَاألخيُر،َطوفاُن  الط 

 
.. َالم سُتور  كاية ََك ش ُف َالح  ات مة  َاله وي ُةَخ  َفت كوُن َالب د ايُة، َت كوُن َاالسم  َم ع 

 
َا جتماعَُمصلحة ؟ َاجتماعَُضرورة،َأم َأم  َفطرة، َاجتماعُ َأهو  َاإلنسان! َُمجتمُع

 
َالهوائي ََ َالص خرة  Pneumatic Petrousَعظمُ

 
ندي  ََ َالز  َللعصب  َالجانب  َُثنائي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌعَوالديٌّ

 
اءَُ َحو  َبهُن  َتقبُل َحقيقتانَال

 
ـََ َال َالُملق حات َغير  Oocytogenesisَإنتاُجَالبُويضات 

 
ـََإنتا َال  Spermatogenesisُجَالن  طاف 

 
هات؟! َتُر  َمحُض َهي  َأم  البنات،َحقيقٌةَهي  َأمَ 

 
لين َاألو  َمنَهفوات  ننُتها َلطالماَظ  البنين!َحقيقٌة َأمَ 

 
َبنين َوقليل  َبنات  َكثير  َتل دُ اءَُهذه  َالبنات،َحو  بُة  غ ل 

 
َبنات َوقليل  َبنين  َكثير  َتل دُ اءَُهذه  َالبنين،َحو  ب ُة  غ ل 

 
َبُني ات ها َبنيهاَعديد  َيكافئَُعديدُ اءَُهذه َأحيانا !َحو  َالعدل   والَأنفيَعنها

 
َمشاركت ه َالكالسيوم،َوالَيطيُق َيدعمَُوظيفة  ! َللعظام  َبان   المغنيزيوم

 
َالت كوين! حفُظ اءَ  َالت مكين،َولحو  فعُل  آلدمَ 
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َ
(َ َالمفاهيم ياُن َاالقتصاد1ه ذ  ياُن  (:َه ذ 

 
(َ َمعلوماٌتَالَغنىَعنها2المغنيزيوم ،)َ

 
َالعض َتناذر  َ)مقاربٌةَشخصي ٌة(ُمعالجُة َالكورتيزون َبحقن  َالكمثري ة  َلة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)َ

 
(َ َالكورتيزون َبحقن  َالكمثري ة  َالعضلة  َتناذر  َموس ٌع(ُمعالجُة َمقاربٌةَشخصي ٌة()َعرٌض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)َ

 
فاتَ  َالص   ،َعينُهَُعلى َالس لوك  َبعد  َمن  فيروُسَكوروناَالُمستجد ..

َ
(َ َالمفاهيم ياُن َوالن هار2ه ذ  يل  َالل  ياُن  (:َه ذ 

 
َبنكه ة َع ربي َةََكاد تَ  َلكن  َقوٌلَص حيٌح َأخاه ا، َت ل د  َالم رأةَُأن 

 
َالمزمنََ َالت عب   Fibromyalgiaمتلزمُة

 
َليسَ  َاألنبوب ، َالُممكنَ ََطفُل  أفضل 

َ
َُمستدامٌ؟ َا متحاٌن َأم  َدائمٌ َالعبثي ُة..َع ذاٌب  الُحروُب

َ
َوصُولٌَ فيَالت جريد  َقصُوٌر،َو  َالق ياس  َفي دُ.. الع قُلَالُمجر   َالقي اُسَو   الع قُل

َ
! َق رار  َمحض  َم فازة َال دُ وح  َالت  َيُصبُح َالُمنفردُ،َحين  ئُب  الذ  

َ
َالقافزةَالـَ َاإلصبع َموضعي اَ Trigger Fingerََعلُج َالكورتيزون  بحقن 

 
َأي هاَاإلنسان! َأساسا  َأنت  َفمنكوبُهُ َالجديدُ َيزاُل،َوأم ا َوما َاألرض  َنكب  َالقديمُ َالجديدُ.. َوحُشَفرانكنشتاين

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

 
َوهجرة  َترحال  َحقيقي ون..َالَهواةُ  َسعاةَُبريد 

َ
َ)كوفيدََ د  فاتَ 19-فيروُسَكوُرون اَالُمست ج  َالص   ،َع ينُهَُع لى َالس لوك  َب عد  َمن  :) 

 
Hoffman Signَعلمةَهوفمانََ

 
َاإلنسانَُ َالحكايُة،َوسيزيُف ُة..َشمشوُن م  َاله ر  ق يق ُة ةَُالح  َاألُس طور 

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

 
َالس ببي  َالعلقُة دُ: َالُمتعد   ويحي  َالل  ُب د؟الت صل  َالُمتعد   ويحي   َالل  ب  والت صل   َ َالغلفاني  ي ار  َالت  َبين  ُة،

 
: َالكبد  َداخل ََََالورمَُالوعائي َفي َنزف  َبسبب  عرطل   َ كبدي   َ َوعائي  َلورم  َاإلسعافي  َالجراحي  االستئصاُل

َالورم َكتلة 

 
رةََ َالمدو  َالكاب ة  َالعضلة  Pronator Teres Muscle Syndromeَُمتلزمُة

 
َمقاربٌةََجراحي ٌةََجديدةٌَ ي ُة، ض   َالر  َالفرس  َذيل   أذي اُت

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيَ  َالر  َللجراحةََ..الش لُل َالت اليُة راُت َالت طو  َالجراحي  .. َالعلج   مقارنٌةَسريري ٌةَوشعاعي ةٌَََ-موجباُتَوأهداُف

 
ند ََ َوالز   َاليد  Ulnar Dimelia or Mirror Handَتضاعُف

 
َالمتوس  ط َللعصب  َتام   َبقطع  َالتزام ها َتنهي سغ  َالر   َنفق   ُمتلزمُة

 
ـََ َال نبوبي   َالظ  َالعصب   Tibial Nerve Schwannomaورمَُشوانَفي

 
العُجز َ Presacral Schwannomaَََََورمَُشوانَأمامَ 

 
 Malignant Melanomaميلنوماَجلدي ٌةَخبيثٌةََ

 
َا َإلية  َالجانبََضموُر َثنائي  َمعزوٌل َبالجهتين،َغياٌبَخلقيٌّ Congenital Thenar Hypoplasiaَليد 

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

Femorisَ

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

Brachii Muscle 

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/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/18ajWpEJ7a-EuRABNli2EKoaqRziZMq7W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
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/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/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/18Ynwj_3lhAwjyjvNlG5cWPPxKaVIC8ix/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/1vY4JMHIZKtY8n-ZGvKC0MOu93H_7cs8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kP9CR1FkCqvw4GDdIv6TOxgTQq910w52/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S_x7Pp_o4NZ4N38DK70Zk29PWJG1APIe/view?usp=sharing
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/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
https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
https://youtu.be/QVDrMrne4qg
https://youtu.be/sXpFUDqf_Ko
https://youtu.be/2U-e3pRM4lg


 
َانعكاسيٌََّ يٌّ َللوذمة Algodystrophy Syndromeََََحثٌلَود   َالقريبة  َالحدود  عند  َحلقة َجلدي ة َخانقةَ  َبظهور  تمي ز 

َالجلدي ة 

 
ة َالُحر  َالش ظوي ة  َالش ريحة  َباستخدام  َالس فلي   َالفك    Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع

Fibula Flapَ

 
َبيرغر( َ)داءُ ي   ض   َالر  َغير  َالحاد   َالكعبري   َالش ريان  َانسدادُ

 
َاإلبطي ة ََ مفي ة  َالل  َالعقد  َفي َمعزولٌة ل  ي ٌة  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌةَس 

 
َبذات ََ َالُمختلطة  َالعظمي ة  َالض ياعات  َتعويض  َفي َالُموع اةُ َالش ظوي ُة ََوالش ريحُة َالن قي  ََالعظم 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcَ

 
َالس اعدَ  َفي هام    َ جلدي  َض ياعَ  َتعويض  َفي َالكتف  ةَُجانُب َالُحر   الش ريحُة

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

 
َالُمدو  رة َ ة  َالكف  َأوتار   Rotator Cuff Injuryأذي ُة

 
َالجامعة ََ َالقناة   Choledochal Cystكيسُة

 
َماَ َالث دي َآفاُت َحزما  َأكثر  َُمقاربة  َنحو  .. َاليأس  َسن   Menopause Breast Problems -Periَحول 

 
َالش ائعة ََ َالث دي َآفات  Evaluation of Breast Problemsَتقييمُ

 
َحسما ََ َأكثر  َُمقاربة  َنحو  .. َاليأس  َسن   َماَحول  َالث دي  Menopause Breast Problems -Periآفاُت

 
ََ َاألخرم  َتحت  َالحقُن : َالكتف  َآالم  Subacromial Injectionَتدبيُر

 
..ََمجمعَُ ياتينََالبحرين  َح  َبين  َما َبرزٌخ

َ
ن ان ؟ َالج  وض ات  َر  َأم  ى َالُكبر  َالن ار  ..َوماَقبل  َالموت   ماَبعد 

 
َالكورتيزونََ َبحقُن َالُمزمن  َاألخمصي ة  فافة  َالل  َالتهاب   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر

َ
َالص دري ة  َالمصلي ة  َالكيسة  َبالكورتيزونََلوح َََ-حقن ََالكتف 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapuloَ

 
َُمفيد21ٌََبََفيتامينََ َُمختصٌر ..Vitamin B12 

 
َالعظماني ( َ)العظمومُ َالعظماني  َ Osteoid Osteomaالورمَُالعظمي 

 
َاليدَ 1) َأمشاط  َقصُر ): Brachymetacarpia  ندي ة َالز   َالثلثة  َلألصابع  ومتناظٌر َالجانبَ  َثنائي  َقصٌر

 
َاليدَ 2) َأمشاط  َقصُر ): Brachymetacarpia ََندي ة قصٌر َالز   َالثلثة  َلألصابع  ومتناظٌر َالجانبَ  َثنائي 

َ
َالكتف َمفصل  َداخل  َالكورتيزون دة،َحقُن َالُمتجم    ,Intraarticular Frozen Shoulderََالكتُف

Cortisone Injectionَ

 
َالكورتيزونََ َالتنس،َحقن Tennis Elbow, Cortisone injectionَمرفق

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

 
َالُممت ن ع ََ َالس هُل َالمعصمي ة ، َالكيسة  Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomyَ(استئصاُل

 
َالس طحي ة َاألصابع َقابضة    (FDS Arc)قوُسَالعضلة 

 
َالس اعدَ  َفي ط  َالُمتوس   َللعصب  َالجراحي  َ Median Nerve Surgical Anatomyالت شريُح

 
قة َواألرملة؟ َالُمطل  َماَبين  َالعد ة  َاختلف  َفي َالعلم  َماَقوُل

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

 
َعرَو وكان  .َ. َتكي ف  .. َتمك ن  َاإلنساُن.. َهذا َاستمر  َآدمُ! َمتباينةَ بفضلك  َقا 
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