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 خلُق السَّماواِت واألرِض 
ِ الُمتَّصلِ   فرضيَُّة الكوِن السَّديمي 

)ِ  )الفرضيَُّة الِضدُّ لفرضيَِّة االنفجاِر الكوني 

كاَنَتا َرْتَقاً َفَفَتْقَناهَُما" الَّذيَن كََفُروا أنَّ السََّماَواِت َواأَلرَض   "َأَوَلْم يََر 

 

البدء   المادَّة   ..في  نعلم .  األولى.  كانت   أو ال  نعلم   ممَّا  مخلوقات  هللا   الخلق ، وأصغر    هي باكورة  

فبدا الفسيَح جميعاً،  الكوَن  األولى  المادَّة   وم    هذا  مألت   جدًَّا  كثيفاً  ضبابيَّاً   .تجانساً األخير  نسيجاً 

أو  الهَي ولى لكثافت ه أشبهَ  كانَ  مادَّت ه  ،تقاً رَ   سديماً الكون     بدا،  بها ومعهاو .بالبالسما   ال انقطاعَ في 

 وال انفراج.

هيب   م تناهي  في هذا السَّديم  الرَّ . ومن مادَّته  ستكون   الالَّ سيتكثَّف  الوجود ، وتولد  النُّجوم  والكواكب 

. فمن مادَّت ه ستكون  الشَّمس   عظيماً كاَن أم صغيرًا حقيراً  دٌمنها أح  ىستثني ال   ،مخلوقات  ّللاه  جميعاً 

ه. ها. ويكون  القمر  ويكون  مدار  ،   يكون  ومن مادَّته     ويكون  نور  السَّديم   هو  .وتكون  أفعال هاإلنسان 

  التَّفصيل،  تفصيل  لمشاهدة      .على حدهٍّ سواء  األكوان  والمكوه نات  األصل  واألساس  في وجود   الكونيُّ،  

 .(1بالشَّكل )  الم لحق  العرضَ شاهد  

 

 

 (1الشَّكل )
 لُالسَّديمُ الكونيُّ الُمتَّص

 
 في البدء  كانت  المادَّة  األولى.

 هي أصغر  مخلوقات  هللا  ممَّا نعلم  او ال نعلم .
 مألت  المادَّة  األولى الكوَن على رحابت ه.

تجانسًا ال حدودَ المتداده.  أصبحَ وبها،    الكون  ضبابًا كثيفًا م 
تَّصاًل، ال فجوات  انفراجٍّ فيه وال انقطاع  أصبحَ   وبها،  .الكون  سديمًا م 

 وهذا السَّديم  الكونيُّ هو ما سيعطي الحقًا جميَع األجرام  السَّماويَّة  على اختالف  انتماءات ها.

https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8


 ال أستثني منها أحدًا.  ،هللا    األساَس في وجود  مخلوقات    كما وسيكون  
 وعلمناها وجودًا وتفصياًل.  بعض  المخلوقات  ممَّا سبقَ 

ه  والبعض  ممَّا سي تاح  لنا كشف    الحقًا. اوجود 
 بيدَ أنَّ األعمَّ األغلَب منها، سيبقَى خفيًَّا علينا ما حيينا نحن  البشر.

 

 

 

األولى في حركةٍّ دائمةٍّ    اثنتان  منها   اجتمعت  حدَث أن  ث مَّ  .  يالهَي ول  ا الكون  داخَل هذكانت  المادَّة  

تندمجة   الطَّاقة  الحركيَّة  للمادَّة  الم  من    نشأت  .  واحدةفي كتلةٍّ    أو أكثرَ    ن  ا جهًة، متساويت  ن  ام تعاكست  ن  اقوَّ

 الوليدة  كتلة  البتدوير   Coupled Forcesالـ   هذه  مزدوجة  القوى  قامت   قطريَّاً. ن  اقيمًة، وم تقابلت

 .عكَس جهة  دوران  عقارب  السَّاعة  

ها وباته جاهٍّ م عاكسٍّ لدوران  عقارب   محور    تكوَن المادَّة  األولى في حركةٍّ دورانيَّةٍّ حولَ   أن    كما ويمكن  

أي  ها في الجهة  ذات ها.  البديهي استمرار  دوران  كتلة  اندماج    منَ   كانَ   . لذلكَ أساساً  السَّاعة   وهذا الرَّ

عندي.  هوَ  السَّماويَّ    سيمنح    ما  يَ هالحركة     فهذه   ،بب  سَّال  يك    أيَّاً   الم رجَّح   الشَّكَل الكرويَّ الجرمَ 

 (.2انظِر الشَّكل ) ؛الم ميَّز

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 (2الشَّكل )
السَّماويَّةِ كرويَّةُ   ذاتِهاحولَ    ، ودوراُنهااألجراِم 

Anticlockwise RotationSpherical Shape &  

of Stars & Planets 
 

 :ين التَّاليتينفرضيَّتلتفسير  دوران  وكرويَّة  األجرام  السَّماويَّة ، أعتقد  بواحدةٍّ من ال
 . Coupled Forcesالـ   ىو المادَّة  األولى مزدوجة  ق   ن منَ اصطدام  ومن ثمَّ اجتماع  جزيئتي  نشأ عن    يَُّة األولى:الفرض

 عملت  المزدوجة  على تدوير  الكتلة  حوَل محورها. وصادَف أن كانت جهة  الدَّوران  م عاكسًة لدوران  عقارب  السَّاعة 
 .Anticlockwise Rotationالـ 

ُح(:الفرضيَُّة   انيُة )وهي ما أرج ِ ها وفي جهةٍّ ت عاكس  دوراَن عقارب     الثَّ أساسًا، كانت  المادَّة  األولى تدور  حوَل نفس 
 هذه الجزيئات  في ذات  االته جاه.  اجتماع    حتميًَّا، دوران  الكتلة  النَّاتجة  عن    كانَ   لذلك لم يك  غريبًا، بل    السَّاعة .

 
ُر دوراُن الكتِل الشَّك َِز لجميعِ األجراِم السَّماويَّةِ على اختالِف انتماءاتِها.يفس ِ  لَ الكرويَّ الُممي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ٌ يئ  (1)ٌجز

أوىلٌ َّةٌِال املاد  منٌ

ة ٌ يئ  (2)جز

َّةٌِالأوىل املاد  منٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لكتلةٌ اجتةٌةٌا َّ املادَّةٌِالأوىلٌعنٌالن نيٌمنٌ امٌِجزيئت  التح

اعةٌِدورانٌ عقاربٌالسَّ ٌدلوراِنٌ اكس   مةع

 Coupled Forcesمزدوجةةٌالقوىٌ

 Coupled Forcesمزدوجةةٌالقوىٌ



النَّاشئة     امتلكت   األولى    القليل  اجتماع     عن  الكتلة   المادَّة   ةَمن  من  أجذبٍّ    قوَّ اكبَر   لمادَّة  عطالة  

هافي  . كبراً هذا األخير    فازدادَ    حجماً،األكبر   كتلة  الجار  إلى  الجوار  مادَّة     ت  فانضمَّ . الم باشر  جوار 

ةَ جذبٍّ أكبَر،ت  كتلٌة أكبر    المادَّة  إلى الكتلة. ويعني تالياً انضمامَ كمهٍّ أكبَر منَ  كافئ  قوَّ

من، تعاظمَ حجم  الكتلة   ووهكذا،   َر هو   .ماويه  سَّال جرم  لل  النَّواةَ األساسَ  فكانت  بمرور  الزَّ فعٌل تكرَّ

حيب.على   الرَّ هذا الكون   من  كثيرةٍّ  أماكَن  ، وفي  األيَّام  تشكَّلت  األجرام    أن  ت  النَّتيجة  فكانَ مدار  

 (.3انظِر الشَّكلَ )؛ واألحجام    السَّماويَّة  على اختالف  الم سميَّات

 

 (3لشَّكل )ا 

السَّماويَّة األجراِم   والدُة 
 

 النَّوى المداميك  لجميع  األجرام  السَّماويَّة .  المادَّة  األولى في كتلٍّ هيَ   تجتمع  
ة  الجاذبة  النَّاشئة ،    وبسبب    الجوار  المباشر. تمتصُّ الكتل  الوليدة  المادَّةَ األولى منَ القوَّ

ة  الجاذبة معه     ويطول  حجمًا،    بذلكَ فتزداد    ٍّ منها  شعاع  القوَّ  .لكله
تيجة  ا ة  هذه   هامن سابقت   من قطاعاتٍّ أبعدَو   إلى هذه الكتل   من المادَّة  األولى  ضمام  المزيد  نوالنَّ  .المرَّ

 وتدريجيًَّا، يتعاظم  الحجم  ويكتمل  نموُّ األجرام  السَّماويَّة .
 شعاع  الجاذبيَّة  الخاصه  بكله  جرم.المادَّة  األولى في نطاق  عمل     باختالف  المتوافر  منَ فتختلف   األحجام  وأمَّا 

ه،  من جهةٍّ أخرى.  األجرام  األخرى األكبر  سنَّاً   منَ   وبمدى قربه   هذا من جهةٍّ.  ويرتبط  هذا على ما يبدو بعمر  الجرم  نفس 
.  فاألقدم  يكنس  المادةَ األولى من أمام  األحدث 

ه األقدم  تاريخًا واألكبر  حجمًا بالضَّرورة .ربَّما فيبقى األخير  صغيرًا وربَّما معتمدًا و   تابعًا إلى جار 
 

 

 الجواري الكُنَّسُ 

،    هيَ  الفضاء     بكنس  المادَّة  األولى منَ   ت  قام األجرام  السَّماويَّة  في سعيها الحثيث  لكسب  الكتلة  والحجم 

الفضاء  المباشر  لها وأينما و جدت    منَ ها، حيث  وصَل شعاع  جاذبيَّت   ،المادَّةَ  التقطت    هيَ .  هاالم حيط  ب

لنا دوران  األجرام  السَّماويَّة  حوَل محور  كتلت ها، كما ودوران ها   .Orbitالـ    على طول  المدار فمعلومٌ 

  . كوين  التَّ بدء   منذ   لها  مرسومةٍّ  مداراتٍّ  .  الخاصَّ   اه حرمَ   الفضاء    اقتطَع منَ   اجاذبيَّت ه شعاع   في 

ٍّ   ظيفيَّ الو  فضاءَ الورسمت  حركت ه  على طول  المدار       .(4انظِر الشَّكلَ ) ؛الخاصَّ بكله  جرمٍّ سماويه

https://youtu.be/4xiJWBeKoR8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4لشَّكل )ا 
الكُنَّسُ  الفضاءُ الوظيفيُّ  الجواري   & 

 
 

 
ن ، يقوم  الجرم  السَّماويُّ بالتقاط  جميع  المادَّة  األولى الموجودة  في    نطاق  عمل  جاذبيَّة  كتلت ه.في مرحلة  التكوَّ
 .أو يكاد  فينفرغ  الفضاء  الم حيط  بالجرم  من مادَّت ه، وي صبح  خاويًا ال مادَّةَ فيه 

 .الجرم  السَّماويه  الحرمَ الخاصَّ بيرسم  شعاع  الجاذبيَّة   
ه  من نقطةٍّ إلى  حركته  المداريَّة وبسبب    ل  الجرم  السَّماويه  وحرم   .Orbitالـ   أخرى على طول  المدار، يتنقَّ

 .حيث  يطول  شعاع  جاذبيَّت هالمادَّة  األولى   يقوم  بكنس  جميع  المتوافر  منَ هذا،  بتنقه له    وهوَ 
ه  حرم  الجرم  السَّماويه  في   ه،ما يرسم  يه   هو   مدار   للجرم  السَّماويه .  الوظيفيَّ   الفضاءَ ما أسمه 

  

 

تْ   وقُ فتُُق المَ الرَّ

كوين  كياناً م تَّصاًل ال انقطاعَ  جزيئات  المادَّة  األولى كتفاً فيه     تراصَّت  فيه.    كذا كاَن الكون  عندَ بدء  التَّ

. ة  عتمت ه  المسافات    ت  تاهَ ،اً قَ ت  كاَن نسيجاً رَ   بكتفٍّ م   من هول  رهبت ه  واغتمَّ  في ل جَّ . هوَ االزَّ الكون   ن 

 ، كٍّ ، أم   عظيمٍّ الهَيولى األصل  األصيل  لكله  جامدٍّ أو م تحره  ٍّ،  صغيرٍّ  في هذا الوجود.مسؤولٍّ أم خليه

تمايزت    ث مَّ حدَث أن   واحدةٍّ  في كتلةٍّ  األولى  السَّديميه  الضَّبابيه .   تآلَف بعض  المادَّة   ها   عن محيط 

 المادَّة    هذه   الَة حبَّات  المادَّة  األولى في الم حيط  القريب. فانجذبت  جاذبيَّة  الكتلة  النَّاشئة  حديثاً عط  فاقت  

. ين وبحشود    إلى الكتلة  الجاذبة  ةً   ، تعاظمت  الج دد    الوافد   مدياتٍّ ها طاَل شعاع  جذب  و. الكتلة  حجماً وقوَّ

من    فانضمَّ المزيد  منَ  السَّديم  الكونيه .  أوسَع منَ  . وبفعل  الزَّ لت  الكتلة  ،  المادَّة  إلى الكتلة  النَّامية  تغوَّ

لدَ الجرم  السَّماويُّ  حجماً فكاَن أن    .و 

رَ  معي هذا الفعَل وقد   تخيَّل   ات   تكرَّ مادَّة  السَّديم   قضمَ بعضاً من    وأنَّ كلَّ فعلٍّ قد   ،حَدَثاً مليارات  المرَّ

ت  الكون  نسيَج ستجد    نَّكَ أال شكَّ في   الكونيه .  تقٍّ منها وافَق نجماً . كلُّ فَ ثقوباً فتوقاً   امتألَ   وقد  قَ  الرَّ

مان  من    له  سمحَ كوكباً سيَّارًا، التهمَ ما   أم   . وإذا أمعنَت البصيرةَ كثيراً،  ومضى األمه   الكون    كتف   الزَّ

 (.5انظِر الشَّكلَ )؛ كَ َوجنى نهم    كَ خاصَّت ك، فعل  يمين هو    .أهيفَ   فستجد  في مكانٍّ ما فتقاً رهيفاً 

 

اموي ٌِ ٌاجلرمٌِالسَّ دارة  م

اموي ٌِ السَّ اجلرمٌِ  حرمةٌ

يٌ  ف الوظي لفضاءٌة اموي ٌٌِا السَّ  للجرمٌِ

َّصل ةت امل الكوين ٌ دميٌة  السَّ

َّصل ةت امل الكوين ٌ دميٌة  السَّ

الكوينٌ  دميٌة  السَّ

https://youtu.be/6OUn2TwUe9w


  

التَّ  كوينِ الكوُن عنَد بدِء 

تَّصل   هوَ  ترتصُّ المادَّة  األولى كتفًا    حيث    السَّديم  الكونيُّ الم 
 نسيجٍّ َرت قٍّ أشبهَ بالبالسما أو  الهَيولى.  في  بكتفٍّ 

 .تغيب  المسافات  البينيَّة  هنا،  
.كما  مان  ل  الزَّ  وتختفي األبعاد ، وي رمَّ

 ً  الكوُن حاليَّا

 األجرام  السَّماويَّة  يفصل  بينها فضاءٌ شاسٌع وخالءٌ.
 تخلو المسافات  البينيَّة  من كله  أثرٍّ للمادَّة ، أو تكاد . 

نات  جميَع المادَّة  األولى.  هنا، تمتصُّ المكوه 
. مان    وهنا، ينتشي البعد ، ويهرم  الزَّ

 

 
 (5الشَّكل )

 الرَّْتُق المفتوقُ 
 

َر الَّذيَن كََفُروا أنَّ السَّماواِت واألرَض كانتَا َرتْقاً َفَفتَْقَناهُما*  *أَولَْم يَ
 

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالِت التَّاليِة:

 
ك  العلويه ، الفيزيولوجيا المرضيَّة  لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة   أذيَّات  العصبون  الم حره 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طيه ٌع وقليل ها عصيٌّ على اإلصالح    يَّة  للنُّخاع  الشَّوكيه ، خبايا الكيس  السُّحائيه .. كثير  ضه  في األذيَّات  الرَّ

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحيه   

 
مقاربة  العصب  الوركيه  جراحيًَّا في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخل  عبَر ألياف  العضلة  اإلليويَّة  العظمى مقابَل  

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخل  التَّقليديه   
Approaches 

 
 النقل العصبيه، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الضَّغط  العاملة  

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل  

 
 ائيَّة  العاملةوظيفة  كمونات  العمل والتيَّارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّارات  الكهربائية العاملة

 
 األطوار  الثَّالثة  للنقل العصبيه  

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسيهة، عبقريهة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيهة  ا

 
 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 

 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّانية في  

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّالثة  في توليد  كمونات  العمل

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
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 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة  في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

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

 
 ,The Spinal Injuryيه، األعراض والعالمات السريريهة، بحٌث في آليات الحدوث  أذيهات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع    Clonusالره

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتداد  المنعكس الشوكي  

 
 Extended Reflex Sectorاته ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي  

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابة  الحركيَّة  العديدة للمنعكس الشوكي  

 
 التنكهس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيهة الحركيهة للعصب المحيطي.. ويعفه عن محاوره الحسهيهة

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 
ensory Axonsits S 

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

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّد  العصبيُّ، رؤيٌة جديدٌة  

 
، المفاهيم  القديمة    Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكيَّة 

 
، تحديث  المفاهيم   وكيَّة   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّ

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفيه والمجاز  العلميه  لقت  المرأة  من ضلع الره  خ 

 
جل يدهعي ر  جنَس وليدها، والره  !المرأة  تقره 

 
.. عَطيَّة  خالقٍّ وصَنيعة  مخلوقٍّ  والنَّفس  وح    الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والداَلالتخلق  السَّماوات  واألرض  أكبر  من خلق  

 
لع  آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.    ت فَّاحة آدم وض 

 
اء .. هذهح  ــــــــــوَّ

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
نفيذ رحلة ألف  عام  المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّ

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكله

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقه  الحضارات 

 
طلَّ  ة  االختالف بين م  لَّ دَّة  وع   قةٍّ وأرملةٍّ ذواتَي عفافالع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعدُّد  الزَّ

 
 األسود ، وفرضيَّة  النَّجم  السَّاقط  الثَّقب   

 
سيم  بار، مفتاح  أحجيَّة  الخلق     ج 

 
! ر   صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ت قره 

 
 القدم  الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلق  حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الضَّفيرة  العضديَّة  الوالديُّ  

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( التَّشريح  الوصفيُّ والوظيفيُّ 1)  األذيَّات  الرَّ
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ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( تقييم  األذيَّة  العصبيَّة 2)  األذيَّات  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة األذيَّات     ( التَّدبير  واإلصالح  الجراحيُّ 3)  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( تصنيف  األذيَّة  العصبيَّة 4)  األذيَّات  الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكابَّة  الم دوَّ

 
 Struthers  ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط   

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات  النَّقل  الوتريه  في تدبير شلل  العصب  الكعبريه   

 
ر  جنَس الوليد )م ختصٌر(  من ي قره 

 
فات  والمآالت   كاء  الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الصه  ! الذَّ .. زاد  مسافرٍّ كاء   ثالوث  الذَّ

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فريَّة   المعادالت  الصه 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
نعكس  الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدٌة     Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم 

 
نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة     Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم 

 
نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )  ة  المنعكس  1الم   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس  2الم 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  الته ساع  ساحة  العمل  3الم 

Pathophysiology 

 
نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة   4الم 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَّة  األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَّة  الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة 2الرَّ

 
اء    ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدمَ وخلق  حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessوالبصيرة   جسيم  بار، الشَّاهد  

 
معنى  جدليَّة  المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبير  الجراحيُّ لليد  المخلبيَّة  

 
تساوي الـ    Mitosisاالنقسام  الخلويُّ الم 

 
بغيُّ الـ   بغيُّ، الجسم  الصه  بغيَّة، الصه   Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّة  الصه 

 
مات  الغذائيَّة  الـ   تمه   ، هل هي حقًَّا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم 

 
ف الـ   نصه   isMeiosاالنقسام الخلويُّ الم 

 
باب  الدَّائمVitamin Dفيتامين د    ، ضمانة  الشَّ

 
ه  ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6  6فيتامين ب ه  مفيدٌ.. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء  َوالمهنة 

 
ذي هوىالثَّقب  األس  ود  والنَّجم  الَّ

 
تَّصل   ، فرضيَّة  الكون  السَّديميه  الم   خلق  السَّماوات  واألرض 

 
نَّس    Circulating Sweepersالـ  الجواري الك 

 
.. لمن تتجمَّلين هيفاء ؟ م  المجتمع   عندما ينفص 

 
 Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيع  الذَّاتي لمفصل  المرفق   
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، طوفان  بال سفينة  وفان  األخير   الطُّ

 
.. ور  كاية   كَش ف  الَمست  ، فتَكون  الهَويَّة  َخات مَة الح   َمَع االسم  تَكون  الب دَاية 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهَو اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحةٍّ؟

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرة  الهوائيُّ  

 
نديه    نائيُّ الجانب  للعصب  الزَّ  Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ث 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
لقَّحات الـ    Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم 

 
 Spermatogenesisج  النه طاف  الـ  إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أم  هَي محض  ت رَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننت ها من هفوات  األوَّ

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بناتٍّ وقليَل بنين بة  البنات، حوَّ  غهله

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بنيَن وقليَل بنات  غََلبَة  البنين، حوَّ

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديدَ ب نيَّات ها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
! يدعم  وظيفَة الكالسيوم، وال يطيق  مشاركتَه  المغنيزيوم بانٍّ للعظام 

 
اءَ حفظ  التَّكوين!  آلدمَ فعل  التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذيان  االقتصاد1هََذيان  المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
عالجة  تناذر  العض  لة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(م 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
عالجة  تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )  مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع(م 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الصه   فيروس  كورونا الم ستجدُّ.. من بعد  السُّلوك 

 
يل  والنَّهار2هََذيان  المفاهيم )  (: هََذيان  اللَّ

 
 المَرأة  أن  تَل دَ أخاهَا، قوٌل صَحيٌح لكن  بنكهَةٍّ عَربيَّة   كادَت  

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  التَّعب  المزمن  

 
 أفضَل الم مكن    طفل  األنبوب ، ليسَ 

 
.. عَذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن م ستدامٌ؟  الح روب  العبثيَّة 

 
د .. في الق ياس  قص وٌر، َوفي التَّجريد  وص ولٌ   العَقل  القيَّاس  َوالعَقل  الم جره 

 
! د  َمفازةً ال محَض قَرارٍّ وحُّ نفرد ، حيَن ي صبح  التَّ ئب  الم   الذه 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً   Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأمَّا الجديد  فمنكوب ه  أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!  وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكَب األرَض وما يزال 

 
، اإلصالح  الجراحيُّ )عمليَّة  براند(   Claw Hand (Brand Operation(اليد  المخلبيَّة 

 
  سعاة  بريدٍّ حقيقيُّون.. ال هواة  ترحالٍّ وهجرةٍّ

 
دُّ )كوفيد   ونَا الم ستَج  فات  19-فيروس  كور  ، عَين ه  عَلى الصه   (: من  بَعد  السُّلوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان  

 
، وسيزيف  اإلنسان   .. شمشون  الحكاية  َمة   األ س طوَرة  الَحق يقَة  الهَر 

 
نكُّس  الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَّة  التَّجدُّد  العصبيه    التَّ
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د : العالقة  السَّببيَّ تعده  ويحيُّ الم  ب  اللُّ د؟التَّصلُّ تعده  ويحيه  الم  ب  اللُّ يَّار  الغلفانيه  والتَّصلُّ ، بين التَّ  ة 

 
: ٍّ عرطلٍّ بسبب  نزفٍّ داخَل    الورم  الوعائيُّ في الكبد  ٍّ كبديه االستئصال  الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورمٍّ وعائيه

 كتلة  الورم

 
رة   تالزمة  العضلة  الكابَّة  المدوَّ  Pronator Teres Muscle Syndromeم 

 
، مقاربٌة  جراحيٌَّة  جديدةٌ  يَّة  ضه   أذيَّات  ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  رات  التَّالية  للجراحة  ..الشَّلل  الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ   -موجبات  وأهداف  العالج  الجراحيه .. التَّطوُّ

 
ند     Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والزه 

 
ٍّ تامهٍّ للعصب  المتوسه ط سغ  تنهي التزاَمها بقطع تالزمة  نفق  الره   م 

 
نبوبيه  الـ    Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظَّ

 
  Presacral Schwannoma     ورم  شوان أمامَ العج ز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب  ضمور  إلية  ا

 
أسين الفخذيَّة    ويل  للعضلة  ذات  الرَّ أس  الطَّ تالزمة  الرَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsم 

Femoris 

 
ؤوس  العضديَّة     Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائيَّة  الرُّ

Brachii Muscle 

 
يٌّ انعكاسيٌّ   تميََّز بظهور  حلقةٍّ جلديَّةٍّ خانقةٍّ عندَ الحدود  القريبة  للوذمة     Algodystrophy Syndromeحثٌل وده 

 الجلديَّة 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفكه  السُّفليه  باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الح رَّ

Fibula Flap 

 
يه  )داء  بيرغر( ضه   انسداد  الشَّريان  الكعبريه  الحاده  غير  الرَّ

 
مفيَّة  اإلبطيَّة    له يٌَّة معزولٌة في العقد  اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
وعَّاة  في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الم ختلطة  بذات     النَّقيه   العظم  و الشَّريحة  الشَّظويَّة  الم 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ٍّ هامهٍّ في السَّاعد   ة  جانب  الكتف  في تعويض  ضَياعٍّ جلديه  الشَّريحة  الح رَّ

 
ضيَّة  للضَّفيرة  العضديَّة       Injuries of Brachial Plexusاألذيَّات  الرَّ

 
ة  الم دوه رة    Rotator Cuff Injuryأذيَّة  أوتار  الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسة  القناة  الجامعة   

 
قاربةٍّ أكثَر حزمًا آفات  الثَّدي ما  .. نحَو م   Menopause Breast Problems -Periحوَل سنه  اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الثَّدي الشَّائعة   

 
قاربةٍّ أكثَر حسمًا   .. نحَو م   Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حوَل سنه  اليأس 

 
  :  Subacromial Injectionالحقن  تحَت األخرم   تدبير  آالم  الكتف 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين  البحرين ..  مجمع  

 
نَان ؟ بَرى أم  َروضَات  الج  .. وما قبَل النَّار  الك   ما بعدَ الموت 

 
فافة  األخمصيَّة  الم زمن  بحقن  الكورتيزون    Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهاب  اللُّ

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون    -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
فيدٌ  21ب  فيتامين    Vitamin B12.. م ختصٌر م 

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظميُّ العظمانيُّ )العظموم  العظمانيُّ(

 
نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الزه 
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نديَّة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصر  أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الزه 

 
دة، حقن  الكورتيزون داخَل مفصل  الكتف تجمه   Frozen Shoulder, Intraarticular  الكتف  الم 

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون  

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألم  المفصل  العجزيه  الحرقفيه: حقن  الكورتيزون

 
متَن ع     ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصال  الكيسة  المعصميَّة ، السَّهل  الم 

 
   (FDS Arc)قوس  العضلة  قابضة األصابع السهطحيهة

 
ط  في السَّاعد   توسه    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح  الجراحيُّ للعصب  الم 

 
قة  واألرملة؟ طلَّ  ما قول  العلم  في اختالف  العدَّة  ما بيَن الم 

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَّة  النَّقل  الوتريه  الستعادة  حركة  الكتف   

 
.. تمكََّن.. تكيََّف.. وكاَن عروقًا متباينةً   بفضلك  آدم ! استمرَّ هذا اإلنسان 

 
يسٍّ َمهينٍّ  صيتان  في ك  كنٍّ َمكينٍّ.. والخ  بيضان  في ر   الم 

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الشَّكل  
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