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 األخيرُ وَفاُن  الط  

 ال سفينةعظيمٌ.. وطوفاٌن  

 

هُ أحزانَها. عام  منُذ ألِف ألِف  ، يبثُّ وقَف بقامة  ُتحاكي السَّماَء وغيماتِها. يبثُّ اإللهَ فيَض نفس   بلَغ، 

نينِ  منَ   الُعُمِر ألفا   منَ   ،هَو ملَّ الوجودَ .  مَن العابدينأحدٌ لْم يعرْفهُ  بلغا   بلَغ اليأُس منهُ مَ   اه ومع ،  الس ِ

همُ بعدَ أْن    ،سئمَ معاشَهمْ .  ملَّ البشرَ  ِ الخطيئةِ حُ  هُْم على ما ُفِطروا عليِه منْ ف.  الصَّبُر منهُ فانتحرَ   ملَّ   ب 

وا إصرارا   ِ الفضيلةِ  وممَّا دعاهُمْ .  أصرُّ وا فِ  الخالقِ الخلِق ومعرفِة  و  إليِه من حب  .فرُّ  رارا 

القديِر   قدْ هو يبَة استكبارَ   صادقَ أثبَت للعلي ِ  ترُكوا الهاديَ هْم  . خلقِه فعلِه. وأظهَر بما ال يقبُل الرَّ

بعُوا   ،النَّبيَّ  اَب العصيَّ. جاحديَن  واتَّ  هُتَدعو  وكأنَّ .  موجودا  فيها ْت وكاَنَهُ لْم يُك  مضَ  سنة  ألُف الكذَّ

هُ. وقَف ُمناجيا  ربَّهُ وصفيُّنبيُّ هللاِ    ،هَو نوحٌ . منهجا    على طوِل العمرِ   لهُ  ما كانتْ   ،الحق ِ هللاِ، إلى  إلى  

 قصدُهُ.وخاَب عن نيِل األماني   .هُسعيُ بعدَ أْن أدرَك العجزَ 

وِر منَ   حياء  أم مُداراة القوِل والفعِل لجُّوا. وبال   األمُر على ما ترى رب ِي! القومُ في المعصيَِة وفي الزُّ

ِ انفضُّوا. أدعوهُم فال أجدُ فيهم مَنْ خالق    قارِ وَ   مْ أ  داع  ةِ شيبل . أشرُح لهم سوَء المساِر يُجيبُ  عِن الحق 

. وألقى الغَروُر قواعدَه الجهُل أسََّس فيهِمْ   هوَ يُصيُب.  يتبصَُّر فأُذٌن تسمُع وال عقٌل  وجليَل المآِل فال 

بُوا الحقَّ لمَّا أتاهمْ مواويَلهعلى المسامعِ    .وانصرُفوا   ،.  فخاضُوا في األصِل األصيِل، ولعبُوا. وكذَّ

نوِر   عنْ العقُل  ف.  ، فتاهتْ على الدُّنيا سدائلهُ  . وليُل الجهِل أرخىفهانتْ   ،النُّفوِس  تمكََّن منهَو الباطُل  

ِ قدْ   .  هُمشاربُ  تطيبُ ال   السُّوءِ   بغيرِ   القلبُ أضحى  . وهُ منافذَ  أوصدَ الحق 

  القطاُف آنْت مواعيدُه.  هوَ أدعوَك رب ِي! فال تمنْع عن ِي رجاء. وأستميُحَك، فال ُتغلْق في وجهي سماء.  

النُّفوُس ُملئْت سوادا ، وانتفى الخيُر  ووال ثمَر.    عفِنْت عناقيدُه. فال عنَب يُرجى منهُو  قِد احترقَ  فالكرمُ 

  بائنَ واألمُر كما أراهُ قدْ ُحسمَ، وأضحى قايٌة.  سِ  والينفُع فيها ٌث  رْ حَ ٌب، ال دْجَ  رضُ األ  منها واندثَر.

 الن ِهاية. موثوقَ العُقِم 

ِ ُمعتبر  يأتي   منْ   على النَّاِس جامَ غضبِك. أغرْق دُنياهُم بوابلَ  هُمَّ اللَّ أنزِل  ، يكوُنوا عبرة  لكل  جحيم 

كذيبِ    علىْم م، فُه منُه  كافر  بِق على  ال تُ   م.هِ بعدِ من     . ال أمَل يُرجى منهُم أو ممَّنْ دائمونالعصياِن والتَّ

   .يكونُ هَو    األصلُ  كانَ كما  و ،فاسدٌ فالفرعُ ذريَّتِهم.  يتأتَّى منْ 

هُمَّ  َة القليلَة ِممَّن اعتنُقوا الهدايةَ   وال تنَس اللَّ النَّادي لمَّا سمعُوا  .وصدَُّقوا. فهمُ الخيرُة من خلقِك ،القلَّ

، عال   فاعتبُروا. اجعلهْم في مكان    ،ناداهم همَّ في مكان  مكين   ومِن الموِت القادِم احفظهُمُ حصين  . اللَّ

 لجيل  مِن الصَّالحين. همُ السَّلُف لَخلف  عساهُ يكوُن من القانتين.األساُس   همُ البذرُة الصَّالحةُ 

تعمَّدَ العليُّ القديُر  هللاِ وُنعمى.  منَ  لكَ الطُّوفاُن العظيمُ بشرى    فحلَّ نوُح! استجاَب هللاُ لنجواَك ولبَّى.  

  فعَل انتقام  أغرَق ما تبقَّى  ُثمَّ  تبعَك بإحسان.   لَك ولمنْ طوَق نجاة   جعَل السَّفينَة  و  .وسيلة    الماءِ طوفاَن 

العليُّ  منهُ العظيِم الدَّيَّان. البيِت منْ   .ساِكنِهانِس  دَ   ألرِض منْ ل ال  سْغَالماَء  أرادَ  نزيل    أرادَ طهارةَ 

أمامَهُ،  .  ىفسادا  وغالفيِه عاَث  لإلنساِن أرادَ  ف ،هُخواتيمُ   الحاِل مُدانة   وإصالحَ وجدَ األفَق مسدودا  

يبد ُِل    ن.حَ وائِن السُّوِد والمِ نعِم هللاِ على خلقِه في الحَ   منْ   هيَ   بداية  جديدة .لهُ  رادَ  أ .نهضة  أخرى

 يُمتَحن.جديد    مخاض  في   اإلنسانُ  يكُ   ،األساسَ الُمعطياِت  



ِت  ُثمَّ كاَن أِن  ُة األخياِر الُمن  أنتَ   وتَ على الجودي ِ، ونج  الفلكُ استقرَّ فسادَ ال   ا  أرض  هبطتُمْ بين.  تخَ وُثلَّ

أِن ابدؤوا منْ   .ُمفِسدين  فيها وال غاةِ قدِ   حيُث أنتمُ اآلن.  فكاَن أمُر هللاِ  انحسَر، وأصبَح    فعصُر الطُّ

مان.  أنتمْ مون.  ، بهما ُتخاصِ معرفة   أم قصورُ   بذرة ،  ال شائنةُ خبرا  طواهُ الزَّ هُ، ونبيُّ هللاِ بالغو  فالعلمُ 

ماُن شاهدا    نِ ليك وَ .  الُمحسنونيبَق في الدَّاِر إالَّ    ولمْ   رحُلوا، قدْجميعا   والعصاُة .  نروُتعاصِ   ها أنتمْ  الزَّ

 .  من خلقِنا  بعدُ يأتي منْ   الحا  لكم ولمنْ رغُب صَ أاألرَض على ما أحبُّ و وا هذهِعلى ما بيننا، اعمرُ 

فيِق األعلى تاركا    ،بعدَها . انتهتْ   ُنخبةِ   الصُّحبةِ عندَ    مشعَل النُّورِ غادرَت إلى الرَّ رحلُة   الخلِق أمانة 

حيمُ  رفعَ  تنقطُع أبدا  بشائُره.  مْن ال  جوارِ أمسيَت في ف ،عذابِكَ  كليفَ  الرَّ  فرفعََك إلى حيثُ ،  عنَك التَّ

أبدا  فضائلهُ. تَعدمُ  الُل دانيٌة والقطوُف  ، وبنوِر هللاِ تَنعمُ خصائَصهُ.  غدوَت خليَّا  هنيَّا      ال  ، ذليلةٌ الظ ِ

، لك  مُ  . تقيمُ فيوالمياهُ تسنيمُ   يغمُرَك النَّعيمُ.    كبير  وجنَّة 

ُلطفا  فعنها وعنَّا   اللَّطيفُ أرادَ بَك   أمْ ؟ كَ من بعدِ وحالِنا  بحاِل األرِض  إْن أدري، أبصيٌر أنَت  نوُح! 

وحِ، وعنْ عالِم اليوِم ُأخبُرَك. أبثُّ  ، دعني عنْ ذلكَ   معَ  .أشغلكَ  فعِل بنيَك في هذهِ األرِض  َك وجَع الرُّ

َمبَلَغ سوء     قدْ  فاألمرُ   َك.مُ وفينا ُأعلِ األرِض  هولِه الولدان  هِرمتْ بلَغ في   . والخطيئُة أسَّستْ من 

 البنيان.     تسامقَ   ،فأقامْت لها القواعدَ   النُّفوِس في 

وايا والمكاِمنَ   ، وطاَف في السُّوحِ والميادين. اعترَش الهضاَب، وافترَش الوديان. العفُن هجَر الزَّ

ِ مَ  ظاهر  وال باطن. هوَ  لْم يِعفَّ عنْ  الهواء. هَو في كل  ِ لسان. مقتَهُ في الماِء كما  سمع  وعلى كل 

ِبا    سطُح األرِض، وضاَق بِه باطُنها. ْتهُ البطحاءُ، فقصدَ الفضاَء ُمستعمرا  وُمنق   فاحذْر يا فضاءُ!  ..مجَّ

َوجْ  والن ِساءُ  األطفاُل جوعا   األشقياِء،  تموُت  يُحرُق حصادُ  جاُل.  الر ِ ُتقهُر   األعراُض.   ُتسفحُ دا ، 

  .المسكينُ يُسحُق  صباَح مساءَ،  السَّائلُ يُنهَُر يفوُز الخسيُس بالشَّرِف الكبيِر والنَّعيِم، يُنبُذ األشراُف.  

السُّفهاءُ. مُ  لنبي   بيننا، يُكرَّ لمُ سي ِدٌ ُتفرشُ  ال كرامَة   يزهو الباطُل في أرِضنا، والحقُّ َزهوٌق. والظُّ

 لهُ المطايا، والعدُل ُنفوٌق.

ذٌر زهيد.  فالظَّالمُ حالٌك، والفجُر بعيد.  الحزُن يعتصُر القلوَب، والفرُح نَ  نوُح!ما أشبهَ يوُمنا بأيَّاِمَك،  

وا علينا، ونحُن  آالُف األنبياِء الُه . مَِريدزحمِة األشغاِل   اليومَ منْ  يشتِك الموُت يوما ، وهوَ  لمْ  داةِ مرُّ

بدأنا ُنعيد. كما  ماءُ .  ألُف طاغوَت جديد يقومُ ، من بعِد الموِت يُقتلُ وطاغوُت الَّذي   على العادةِ  والد ِ

قَس    اليومِ ِشرعِة  ، أضحْت في  متْ ر ِ التي حُ  ِ الطَّ الجاهِ والسُّلطاِن عمهَ بصيرة ،  حبُّ  وغدا    عيد.في كل 

ِ يَ   عنْ  ِ السُّوحِ قائمٌ، والحقُّ في زاويتِِه    هوَ   حجُب ويُحيد.نوِر الحق     عيد.ائٌس قَ يالباطُل في كل 

حينَها   ،البأِس الشَّديدذا    هُ تدعوفلو شاَء العليُّ القديُر بعثتََك، وعلى ناِس اليوِم     .الدَّاركَت ما فاتَك 

ر  منْ  ُمتبص ِ تَأْن   فعلِِه واثٌق أكيد.ضرورةِ    ولقلَت قوَل  ذْر على األرِض من البشِر إنسيَّا .  رب ِي ال 

على أحد  منهم عادُوا إلى ما بدؤوهُ.   بقِ بعدَهُ أثرا  منسيَّا . فإنََّك إْن تُ جميعا  أرسْل عليهم غضبا  يكوُنوا  

منَ ف المسنوِن جِ   هُْم  خُ الحمأِ  ما  إلى  أبدا  وِ   لُقوابلُتهُْم، وهُْم  الطُّوفاُن آخَر  ليَ وَ جهُتهُم.  منهُ   سطر  ُك 

 .ونفيِه وال ناجُترجى    ال سفينةٌ  عظيما  ، طوفانا  اإلنسانِ فِر  في سِ 

، فمنْ  لإلنساِن أن يبدأَ إْن أردَت  و رب ِي! َر كثيرا   . فهذا المنبُت قدْ ُخبِ ُتهُغيِر طينة  لتُكْن نشأ من جديد 

.  والن ِهايُة هي  وطويال ، ِ حين  ، واليومُ دوَن سي ِئ  إلى أسوأَ   منْ   ال تبديَل فيها وال تحسين.  ذاُتها في كل 

   العارفين. العلماءِ   في علمِ    استثناء  لغدِ لوال نعلمُ   .األمِس 

نيننعْم، نوُح! لو فعلتَها منُذ ألِف ألِف سنة  الختزلَت شقاَء اإلنساِن ألَف ألف   ظْتها فِحَ لُربَّما  و.   من الس ِ

مَ  األرُض  ذلكَ   مة  كرُ لَك  هاالحين.    منُذ  آخرَ   ازدهرتْ   ولعلَّ ُرسِل هللاِ   ممَّن  بخلق   قوَل  يسمعوَن 

يعملون. وايايُخلصوَن النَّ  فيطيعون. واَر أخيِه.  جِ  الجديدُ المخلوقُ   فينعمُ  وعلى هدي األنبياِء الهُداةِ 



نسِل اإلنساِن وبما أنََّك لْم تفعَلها، وأشفقَت على    .فينالُمختلِ بسكانيها منِ األرُض بالهدوِء واألَ  وتنعمُ 

نشقى  منْ  الكبيُر  قلبَُك  اقترَف  بما  نحُن  يضيع. فها  الحياةِ في    أْن   ، نسمعُ قليال   وقوَل هللاِ    .هذه 

 ُنطيع. ونادرا  ما

  ِممَّا خطيئاتِهاإلنسان.  هذا  جوهُر  ولمَّا يتغيَّْر    ،الوقتُ الشَّكُل واختلَف    .وتطابقِت األحوالُ   ،تشابهَ الحالُ 

غييِر  األمُل و. األزمانكما كاَن في غابِر  اآلَن  فينا   وَ فه ، ا  مسدود  ا  م ُمعتِ  األفقُ عادَ    ،نفقَ قدْ في فعِل التَّ

نور   يتبقَّ منهُ إالَّ شُعاعُ  ،    ولمَّا  لمُ في صُعود  يخوضُ أِم اثنان. الظُّ مهزوٌز  ال والعدُل  ِ  ذُّ في حمأةِ  ل 

بحِ والخسارةِ الكلُّ في    مخلوق ،لال كرامَة لخالق  أم ذالن.  والخِ   يُقاُس ويُزان. ميزاِن الر ِ

نوح   يختلِ  فقط  في  غدا الحاضُر والماضي  وأنَّ الحسمَ  سوَء الحاِل،  علمَ  لمَّا  ربَّهُ  فان. فنوٌح دعا 

سُل في زمانِنا  حان.    قدْ  ضرورة  أواُنها حمنَ يدعو    نبي     فما منْ   .وغابِت الرُّ َ   الرَّ حيم الجواُب    يفيأت  ،الرَّ

 بقى تس وبناكاَن خيُر البشريَِّة قديما  في عظيِم طوفان،   نوح  دُعاِء ب .عظيم  ال ينام  من قدْ وقعَ فعال   

 اإلنسان. تشقى أيُّها  صراعِ البقاءِ في 

ِِه، وو كل  ذلَك  والقدرُ رغمَ  األجُل المرومُ  نَفذَ   ،إلى أْن يكوَن  قدْ   سنبقى   ،ويكوَن فعُل هللاِ فينا أمرا  

لمَ يكونُ ر. نواجهُ الشَّرَّ حيُث  هذهِ الدُّنيا ُنعافِفي  بوِت  فن. ال ُنهادِ و، ُنصارعُ الظُّ امتحاُن الجدارةِ والثُّ

ِة ناي    عْصدَ ، نَمَّ دلهِ السَّوادُ ويَ   طغَ يَ إْن    .مهمٌّ وجوديٌّ ال نفتُر فيِه أو ُنساوِ  جداَرهُ بومضِة حب   هُنا وبحَّ

 ألْم.جروَحنا نَ  المؤمنينَ  وصبرِ  الصَّابرينَ   بإيمانِ ف، لؤمْ ويَ بأنياب   الشَُّر ويضغطْ  ظِ يغتَوإْن  هُناك. 

بقينا ُلوهافالوثبُة نحُن فاعِ  القديرِ ما  األلُف و  .تدبيرا   ، وأمَّا شرُف العاُل فعلى العلي ِ   والميمُ مادامِت 

باقية   الهجاِء  حروِف  تنتِظمُ   ،في  القوافي  في  مُ  الثُة الالَّ معقودا    ،والثَّ األمُل  نواِصينا   سيبقى   . في 

 وفي الوجداِن عقدُ الثَّالثِة على الدَّواِم يلتئمُ.

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

 سياقاٍت أخرى، يمكُن قراءُة المقاالِت الت الية:في  

  

 
ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ ِك العلوي   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصيٌّ على اإلصالحِ   ِ، خبايا الكيِس السُّحائي  يَّةِ للنُّخاعِ الشَّوكي  ض ِ في األذيَّاِت الرَّ

  ِ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

 
مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّا  في النَّاحيةِ اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقابَل  

  ِ h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخِل التَّقليدي 
Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل  

 
 ائيَّةِ العاملةوظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 ِ  األطواُر الثَّالثُة للنقل العصبي 

 
 ل المخلوقالمستقبالت 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  

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/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://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


 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه  وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ

 
 ضبِط مسار الموجةِ العاملةِوظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت 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 Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث  أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة 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 
ensory Axonsits S 

 
نكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّ

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة  

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنَس وليدها، والر   !المرأةُ تقر ِ

 
والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وصَنيعُة مخلوق   وُح   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ 

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان.  

 
اءُ.. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألِف عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّ

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ   قة  وأرملة  ذواتَي عفافالِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
قُب    األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ الثَّ

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ  

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقر ِ
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https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://drive.google.com/open?id=1Ti6G9oQfx5uOdVyBCyJIGvjqbLmVtJp9
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
https://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8
https://youtu.be/qAiGH5ym_bs
https://youtu.be/IpgGluGaxko
https://youtu.be/sBFq4OGr4PI
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4
https://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
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 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ  

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تقييمُ األذيَّةِ العصبيَّة2ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِاألذيَّاُت    ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّة4ِ)  األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط  

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

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  كاءُ الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ ! الذَّ كاِء.. زادُ مسافر   ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   

 
ةِ المنعكس  1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس  2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحةِ العمل  3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ  4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة1ِالرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة2ِالرَّ

 
اءُ   اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ  جسيمُ بار، الشَّاهدُ 

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

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

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ  

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسمُ الص ِ بغيَّة، الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ    ، هل هي حقَّا  مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ِ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
بابِ الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانُة الشَّ

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّا  Vitamin B6  6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولةِ والفداء

 
قُب األس ذي هوىالثَّ  ودُ والنَّجمُ الَّ
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https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FT1AHeq0nhdt04GeGS4AM3G1l9xxBSVz/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
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https://youtu.be/Dq0RlPm8RdQ
https://youtu.be/DMXdb2nyQh0
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://youtu.be/lC-eYQPvlGo
https://youtu.be/Yv6lR1C73Z4
https://youtu.be/XMqmYKHljGM
https://youtu.be/YppsYt5XZ8g
https://youtu.be/VNeoV1zl8TM
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https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
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https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM


 
ِ الُمتَّصلِ   خلُق السَّماواِت واألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّاتي لمفصِل المرفقِ  

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ  الطُّ

 
 َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ  كَْشُف الَمسُتوِر..

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم اِجتماعُ مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ  

 
  ِ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أْم هَي محُض تُرَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواِت األوَّ

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنات  وقليَل بنين بُة البنات، حوَّ  غ ل 

 
اءُ هذهِ تلِدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَُة البنين، حوَّ

 
اءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدَل أحيانا ! حوَّ

 
 المغنيزيوم بان  للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(ُمعالجُة تناذِر العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(ُمعالجُة تناذِر العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عينُهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 المَرأةُ أْن تَلِدَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكْن بنكهَة  عَربيَّة   كادَتِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن  

 
 أفضَل الُممكنِ   طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم اِمتحاٌن ُمستدامٌ؟

 
دُ.. في القِياِس قصُوٌر، َوفي التَّجريِد وصُولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
! دُ َمفازة  ال محَض قَرار  وحُّ ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّا    Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاةُ بريد  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة 

https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
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/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/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/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/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://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/u6TSCZfbPdQ
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
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فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد    (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَينُهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
 األُسْطوَرةُ الَحقِيقَُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ نكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي   التَّ

 
دُ: العالقُة السَّببيَّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ د؟التَّصلُّ ِ الُمتعد ِ ويحي  بِ اللُّ ِ والتَّصلُّ يَّاِر الغلفاني   ُة، بين التَّ

 
االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل    الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 كتلةِ الورم

 
رة    Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلةِ الكابَّةِ المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ ِ.. التَّطوُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي 

 
نِد    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز ِ

 
سغِ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِط  ُمتالزمُة نفقِ الر ِ

 
ِ الـ   نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورمُ شوان أمامَ العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليِد بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضموُر إليةِ ا

 
أسين الفخذيَّةِ   ويِل للعضلةِ ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الرَّ

Femoris 

 
ؤوِس العضديَّةِ    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلةِ ثنائيَّةِ الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهوِر حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدوِد القريبةِ للوذمةِ    Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِ

 الجلديَّةِ

 
ة ِ باستخداِم الشَّريحةِ الشَّظويَّةِ الُحرَّ  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك ِ السُّفلي 

Fibula Flap 

 
ِ )داءُ بيرغر( ي  ض ِ ِ الحاد ِ غيِر الرَّ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري 

 
مفيَّةِ اإلبطيَّةِ   ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

 
ِ  العظِم و الشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّياعاِت العظميَّةِ الُمختلطةِ بذاِت    النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض ضَياع  جلدي   هام   في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَّةِ      Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ةِ الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسُة القناةِ الجامعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزما  آفاُت الثَّدي ما   Menopause Breast Problems -Periحوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّائعةِ  

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسما     Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionالحقُن تحَت األخرِم  تدبيُر آالِم الكتِف:  

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحريِن..  مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروضَاِت الِجنَانِ؟

 
فافةِ األخمصيَّةِ الُمزمِن بحقُن الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

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
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https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gB58OYhKNxYOjmFihc9TC3w2FOxt_kmu/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1rQPdV82Uy093H22lVeAPTeFKCCFPgwMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IG-da_QmhZMDVKEiQsN15ARnLTlIadyq/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1jL16eiMNnosisZqS8EUrZ_tzcGG5q_eE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNYTNClqMFRsJ7SiKqMPhNQD2KGe4KpD/view?usp=sharing
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https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
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https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
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https://youtu.be/Fr5ifRkunWI
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https://youtu.be/pGvjU_VecBA
https://youtu.be/c3u1PFvLOLU
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https://youtu.be/ik5qXq3TktU
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 لوحِ الكتِف بالكورتيزون    -حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ  21ب  فيتامين  

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق1)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

 
نديَّةِ  قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاِط اليدِ ( ق2)  ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثةِ الز ِ

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

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

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

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسةِ المعصميَّةِ، السَّهُل الُممتَنِعِ  

 
   (FDS Arc)قوُس العضلةِ قابضة األصابع الس طحي ة

 
ِط في السَّاعدِ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريُح الجراحيُّ للعصبِ الُمتوس ِ

 
قةِ واألرملة؟  ما قوُل العلِم في اختالِف العدَّةِ ما بيَن الُمطلَّ

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَُّة النَّقِل الوتري ِ الستعادةِ حركةِ الكتِف  

 
 بفضلِك آدمُ! استمرَّ هذا اإلنساُن.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقا  متباينة  

 
 الِمبيضاِن في ِركن  َمكين .. والِخصيتاِن في ِكيس  َمهين  

 بحٌث في األسبابِ.. بحٌث في وظيفةِ الشَّكلِ 
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https://drive.google.com/file/d/1ag_fGSGL9wXQ4hZ5yKjucoXvSzKadvio/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1rlGZ4d-Ad-_xM2SWUeJRXqnnpCfbZSVx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QeUIr1mfr06qjwdrV8XjkeALrS1O0U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QeUIr1mfr06qjwdrV8XjkeALrS1O0U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12y4Bv68_wxOjx01PUIO1AmXNn2VXc4fr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Uu6xEiN9N6jH31b_xF_GFPb68zqqzK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBcMlVKJB1UXH18ClQrdfBMjqUhnce2p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
http://drammarmansour.com/mat/arabic/motfrekat/Adam%20_%20Genes%20Update.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yo1yDuNxdD7i_Edi9CnaCUjmp0_A85fM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yo1yDuNxdD7i_Edi9CnaCUjmp0_A85fM/view?usp=sharing
https://youtu.be/F8adF_Twoio
https://youtu.be/H3RJKmpVCns
https://youtu.be/kLp3Yd4yQzo
https://youtu.be/dzg8avF9tyM
https://youtu.be/7I7IZZzllLg
https://youtu.be/MjarErgQ2qw
https://youtu.be/MG2H9ZFG_t0
https://youtu.be/qzIUuRWB6pk
https://youtu.be/DxLtc5MJdgY
https://youtu.be/gviicUhRsSE
https://youtu.be/J653H6Wgk3k
https://youtu.be/DsDFBkXaCFY
https://youtu.be/YOOK3d0P8Eo
https://youtu.be/W7inIjSqSGY
https://youtu.be/3uAMCqgPcqk

