
ـــار ياسين منصور   د. عمَّ

ُر! ولٌد أم بنتٌ   ، األمُّ تُقر ِّ

Boy or Girl? Mother Decides! 

ِّطافنتج   ي    جل  الرَّ أنَّ    قالوا ِّطافِّ م،  نوعين من الن  هِّ من الن    Male Spermsالـ    ر  ذكَّ فنصف  منتوجِّ

مؤنَّث  و اآلخر   القولِّ   .Female Spermsالـ    الن ِّصف   ذات   أقول   ال  وأنا  ذلك ،  في   اختالف  

 وال خالف. 

 مالحظة هامَّة: 
، اقرأ مقااًل   لي بعنوان: لمزيٍد من  التَّفصيلِّ

ِّطافِّ الـ  إنتاجُ    Spermatogenesisالن 

     

المرأة  أ  وقالواكما   أنَّ  البويضاتِّ   اً واحد   اً نوع  تختزن    يضاً  فكامل  خزينِّها من  ،  Oocytesالـ    من 

ا أنا فال أقول  مثل     .وفقط  بويضات  مؤنَّثة    هي    .جنٍس واحدٍ  نصف  مخزونِّ    رُّ على أنَّ صِّ أ  بل  ،  قولهمأمَّ

ر  بينما    Female Oocytesالـ    المرأةِّ من البويضاتِّ مؤنَّث     . Male Oocytesالـ    نصف ه اآلخر  مذكَّ

ًة وبراهين  وإالَّ غدا رجماً وهرطقًة. وهذا ما ال أحبُّ    جديد  وصادم ، يحتاج  ال شكَّ  هو قول    ِّي أدلَّ من 

لذلك أبدًا.  إليَّ  أن    نسب ه   ِّ األوصافِّ   وقبل  لكم سريعاً    ،تسترسلوا في صوغ ِّغاتِّ قولي  أسوق   مسو 

  براهين  يقيني.و

 : Oogoniumالخليَُّة األمُّ للبويضاتِّ الـ 

الحامل، حمِّ  الرَّ خزينِّ ت  داخل  كاملِّ  بإنتاجِّ  األنثى  الجنين    
الم لقَّح  هابدأ  غيرِّ  البويضاتِّ   تِّ امن 

ِّدةِّ للبويضاتِّ الـ   وذلك اعتباراً  Oocytesالـ   (. 1الشَّكل ) انظرِّ ؛ Oogoniaمن الخاليا المول 

 : هامَّة مالحظة

، اقرأ مقااًل لي بعنوان: لمزيٍد من    التَّفصيلِّ

 Oocytogenesisالـ  البويضاتِّ غيرِّ الُملقَّحاتإنتاُج  

 

ِّ الخاليا الجسميَّة للمرأةِّ الـ   ِّدة  للبويضاتِّ Female Somatic Cellsمثل  جميع  ، تحتوي الخليَّة  المول 

ِّ    Oogoniumالـ   بغي  وجِّ الص ِّ ِّين  XXعلى الزَّ بغي   شكاًل ووظيفًة.  X. اتَّفقوا جميعاً على اختالفِّ الص ِّ

وا في األصلِّ والمبتدأ لهذا   كما وذهب وا بعيدًا حين تحدَّثوا عن وظيفةِّ هذا    .االختالفِّ بالمقابل، حار 

 في تشكيلِّ المرأةِّ التي نعرف.  االختالفِّ 

بغيين  زعُموا بغيَّ العاطل  ما هو إالَّ   X، أنَّ واحدًا من الص ِّ جسيم     سيكون عاطاًل وظيفيَّاً، وأنَّ هذا الص ِّ

إليه  Barr Bodyالـ    بار الفرضيَّة  اصطالحاً    الكثير  في زماننا.. هذا على ما ذهب   ع رفت  هذهِّ 

. وهي  فرضيَّة  ال تزال  تلقى القبول  والدَّعم  عالميَّاً، لكن  ليس   Lyon hypothesisالـ    بفرضيَّةِّ ليون

 من  قبلي شخصيَّاً. 

بغيَّ الجنسيَّ األنثويَّ الـ فأنا أمَّا   ،Female Sexual Chromosomeأعتبُر جسيمَ بار الص ِّ

فةِّ الوظيفةهفي  اً شريك أجد  له   وال بغيُّ  .ذهِّ الص ِّ بغيَّةِّ  اآلخر   Xوأمَّا الص ِّ ِّنائيَّةِّ الص ِّ عند  XXفي الث 

ِّ دو ِّ الجنسي  بغي  هذا  ؛بذاتِّه صبغيَّاً جنسيَّاً بالضَّرورةِّ هو  أن يكون   ن  المرأةِّ فهو صبغيٌّ حامل  للص ِّ

https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/lcec4fKlCgI


ِّ أحجيَّةِّ جسيمِّ بار أصاًل ووظيفًة، أو ه اً، فأجد ني قد توصُّلت  إلى حل  ا ثانياً وهامَّ اًل. وأمَّ ذا ك  أوَّ

! وفي هذا يكمن  الجديد    ، وعليه أيضاً سأبني دفاعاتي وبراهيني.دَّعيهِّ أالذي  أظنُّ

 : هامَّة الحظةمُ 
 :  في مقاٍل لي عنوانه  الحديثِّ عن جسيمِّ بار تجدونه  تفصيل  

ِّ  جل، رائعةُ من ضلع الرَّ  ةُ ُخلقتِّ المرأ ِّ  اإليحاء الفلسفي   والمجازِّ العلمي 

 

 

 

 ( 1الشَّكل )
ِّدُة للبُويضات الـ   Oogoniumالخليَُّة المول 

 
ِّ الخاليا الجسميَّة للمرأةِّ الـ   ،Female Somatic Cellsمثل  جميع

ِّدة  للبويضاتِّ الـ   ِّ  Oogoniumتحتوي الخليَّة  المول  بغي  وجِّ الص ِّ  .XXعلى الزَّ
بغيَّ  ِّ.  أم  في في الوظيفةِّ  خر  ال يشبه  اآل Xين لكنَّ واحدًا من  الص ِّ  الوزنِّ الجزيئي 

بغيُّ  بغيُّ الجنسيُّ األنثويُّ الـ  Xالص ِّ  ، Female Sexual Chromosomeالكبير  هو  الص ِّ
 كذلك. Barr Bodyالـ  وهو  جسيم  بار  

بغيُّ   جنسيَّة له.  ة  ال صف هو  صبغيٌّ ، وPorter Chromosomeهو  صبغيٌّ حامل  الـ  الصًّغير   Xوالص ِّ
ِّ آدم  الـ  ِّ بين  االثنين أعيد ه  شخصيَّاً إلى ضلع  ؛ Adam Ribوسبب  االختالفِّ في الوزنِّ الجزيئي 

بغيَّينِّ   ِّة  التي انضمت  إلى واحٍد من  الص ِّ بغي  اء. Xتلك  القطعة  الص ِّ ِّقِّ آدم  وحوَّ  للخليَّةِّ األم ِّ لإلنسانِّ خالل  مرحلةِّ تخل 
بغيُّ  ِّ الصُّبغيَّ الم ستقبل  له Xفأضحى الص ِّ لع  ، Giant Chromosome Xالعرطل  الـ  Xذهِّ الض ِّ

بغيُّ الجنسيُّ األنثويُّ   . وهو  الص ِّ

ِّرِّ الجنينِّ األنثى  Barr Bodyالـ  وهو  سي عطي الحقاً جسيم  بار  .  في مرحلٍة باكرةٍ من تطو 
 

حمِّ للجنينِّ األنثى الـ  ، وOvariesفي المبيضين الـ     تنقسم  ،  Female Fetusخالل  الحياةِّ داخل  الرَّ

ِّدة  للبويضاتِّ   فاً الخاليا المول  بويضًة غير  م لقَّحٍة    نَّ الواحدة  منه   لت عطي    Meiosisالـ    انقساماً منص ِّ

بغيَّين    واحد    هايكون  نصيب    ،Oocyteواحدة الـ   ِّدةِّ األساس الـ    XXمن الص ِّ   . Oogoniumللخليَّةِّ المول 

بغيُّ  ا الص ِّ بغيُّ  Xفإمَّ ا الص ِّ ، وإمَّ  ، والفرق  بين  االثنتين هامٌّ وعظيم. الصَّغير   Xالعرطل 

، ستملك  المرأة    ِّدةِّ للبويضاتِّ ِّ الخاليا المول  مجموعتين من  البويضاتِّ آخر  المطافِّ  وبانقسامِّ جميع

هامجموعة     .Oocytesالـ    غيرِّ الم لقَّحاتِّ  بغا  يميُّز  بغيَّ  العرطل    X  يُّ لص ِّ   X، وأخرى تختزن  الص ِّ

بغيَّةِّ كما كان  ي عتقد   الصَّغير. يغةِّ الص ِّ ، ال تكون  الب ويضات  غير  الم لقَّحاتِّ أحاديَّة  الص ِّ وبهذا المفهومِّ

ه نَّ   بل   الحقيقةِّ سابقاً.  ذكورٍ   في  بويضاٍت  من  بغيُّ    نَّ ي ميُّزه  Male Oocytesالـ    مزيج     Xالص ِّ

بغيُّ    Female Oocytesالـ    وبويضاٍت إناثٍ ،  الصَّغير     ( 2)  ينانظرِّ الشَّكل  ؛العرطل   Xيميُّزه نَّ الص ِّ

( &3) . 

 

 Barr Bodyجسيُم بار الـ 

) بغيُّ الجنسيُّ األنثويُّ  )الص ِّ
بغيُّ   الحامل Xالص ِّ

 Adam's Ribضلُع آدم 

بغيُّ   Xالص ِّ

https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


  

 

 
 
 

 
 

 
 
 ( 2الشَّكل )

 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِّ غيرِّ الُملقَّحاتِّ الـ 

 
 الجنين  األنثى بإنتاجِّ كاملِّ خزينِّهتبد
ِّدةِّ   Oocytes الـ  اتِّ من البويضاتِّ غيرِّ الم لقَّح اأ  وذلك اعتبارًا من الخاليا المول 

ِّدة  للب ويضاتِّ الواحدة  بويضةً  .Oogoniaللبويضاتِّ الـ  بغيَّين   غير  م لقَّحٍة وحيدةً  ت عطي الخليَّة  المول  تملك  واحدًا من  الص ِّ
X. ذكر  الـ ةٍ  غير  م لقَّح ة  إمَّا بويضهي  بذلك  ف Male Oocytes ُّبغي ها الص ِّ  الصَّغير. X، يميُّز 

ِّ Female Oocytesالـ  أنثى ةٍ  غير  م لقَّح ة  وإمَّا بويض بغي   العرطل.  X، تختصُّ بالص ِّ
 

ؤية  النَّتيجةُ   الرُّ

.    غيرِّ   الب ويضاتِّ يتشابه  خزين  المرأةِّ من   ال   .  األخريات أكبر  وزناً جزيئيَّاً من    فبعضه نَّ الم لقَّحاتِّ

. بينما أخت ها الخفيفة   Female Oocyteما هي إالَّ البويضة  غير  الم لقَّحةِّ األ نثى الـ  وأنَّ هذه الثَّقيلة  

 بناًء ووظيفةً  االختالفِّ بين االثنتين. وجوهر  Male Oocyteهي البويضة  غير  الم لقَّحةِّ الذَّكر الـ 

 ذكر بويضٌة غيُر ُملقَّحة

 Male Oocyteالـ 

 أنثى بويضٌة غيُر ُملقَّحة

 Female Oocyteالـ 

https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://youtu.be/lcec4fKlCgI


ِّ آدم الـ  أ ؛ . فهو موجود  في البويضةِّ األ نثى، بينما يغيب  من الثَّانيةِّ الذَّكرAdam's Ribردُّه إلى ضلع
 (. 3انظرِّ الشَّكل )

بغيَّ   الص ِّ ي شك ِّالنِّ سوياً  الم ستقبلِّ له   ِّ بغي  آدم  مع الص ِّ نعلم  أنَّ ضلع   يفيد  أن   ، وفي هذا الخصوصِّ

. وهذا األخير  ما هو إالَّ طليعة  جسيمِّ بار Female Sexual Chromosomeالـ    الجنسيَّ األنثويَّ 

بغيُّ الجنسيُّ األنثويُّ وجسيم  بارPrecursor of Barr Bodyالـ    Barrالـ    . بمعنى آخر، الص ِّ

Body   ٍلِّ في الخليَّةِّ الجسميَّةِّ   ؛هما شكالن مختلفان لحقيقٍة واحدة الثَّاني منهما هو تكثيف  لصورةِّ األوَّ

   .Female Somatic Cellللمرأة الـ 

 

 ُمالحظة هامَّة: 
ابطِّ التَّالي:  ِّ آدم  تجدونه على الرَّ لع  تفصيل  الحديثِّ عن ضِّ

ُد أسطورة؟ ِّ آدمَ، مجاٌز علميٌّ أم مجرَّ اَء من ضلع  !خلُق حوَّ

 

 

 
 

 ( 3لشَّكل )ا
 Female Oocyteالفروُق الجوهريَُّة بيَن بويضٍة غيرِّ ُملقَّحٍة أنثى الـ 

 Male Oocyteوبويضٍة غيرِّ ُملقَّحٍة ذكٍر الـ 

 
 شخصيَّاً، أرى أنَّ واحدةً منهما هي أكبر  وزناً جزيئيَّاً من أختِّها. 

 . Female Oocyteوأنَّ هذه الثَّقيلة  ما هي إالَّ البويضة  غير  الم لقَّحةِّ األ نثى الـ 
 . Male Oocyteبينما أخت ها الخفيفة  هي البويضة  غير  الم لقَّحةِّ الذَّكر الـ  

ِّ آدم الـ   . Adam's ribكما أرى أنَّ جوهر  االختالفِّ بين االثنتين مردُّه إلى ضلع
 بويضةِّ األ نثى، بينما يغيب  من الثَّانيةِّ الذَّكر.فهو موجود  في ال

 ِّ بغي  بغيَّ  Xوأنَّ اجتماع  الص ِّ ل  الص ِّ ِّ آدم  يشك ِّ لع  Femaleالجنسيَّ األنثويَّ في البويضةِّ غيرِّ الم لقَّحةِّ األنثى الـ  وضِّ

Oocyte،   وتالياً جسيم  بار الـBarr Body الجنين األنثى الـ  عندFemale Fetus .كما عند أنثى المستقبل 

 

   :Female Oocyteغيُر الُملقَّحةِّ األنثى الـ  لبويضةُ ا

أنثى. جنيناً  إالَّ  ت عطي   أن  يمكن  ال  األنثى  الم لقَّحةِّ  غير   أ لقحت    البويضة   أن  أنثى   صادف    بنطفٍة 

أحلى.  ،Sperm Xالـ   وال  ب نيَّة   النُّور   فأبصرتِّ  وأن    اكتمل  مشروع ها  ذكرِّ حدث   بنطفٍة   أ لقحت 

الم لقَّحة  Sperm Yالـ   البويضة   المشروع  وسقطتِّ  أ جهض   بعد  عدٍد من    Ovumالـ    ،  أم  سريعاً 

 (. 4انظرِّ الشَّكل )؛ االنقساماتِّ الخلويَّة. ال فرق  

 البويضةُ غيُر الُملقَّحة الذَّكر 

 البويضةُ غيُر الُملقَّحة األنثى

 ضلع آدم

https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk


 

 
 أ(  -4الشَّكل )

 البويضُة غيُر الُملقَّحةِّ األنثى ال يمكن أن تُعطَي إالَّ جنيناً أنثى 
ِّطفةِّ األنثى  . Female Ovumاألنثى ي عطي بيضًة م لقَّحًة أنثى الـ  والبويضةِّ غيرِّ الم لقَّحةِّ   Sperm Xالـ  اجتماع  الن 

 هي بيضة  عيوش  قابلة  للحياةِّ. ستعطي جنيناً أنثى. 
 

 
 ( ب -4الشَّكل )

 أنثى أن تُعطَي إالَّ جنيناً  البويضُة غيُر الُملقَّحةِّ األنثى ال يمكن
 ،Sperm Yالـ  وأن أ لقحت بنطفٍة ذكرِّ حدث  

 . ال فرق   ،سريعاً أم بعد  عدٍد من االنقساماتِّ الخلويَّة  Ovumالـ  أ جهض  المشروع  وسقطتِّ البويضة  الم لقَّحة  

 
 

   :Male Oocyteالبويضُة غيُر الُملقَّحةِّ الذَّكر الـ 

غيرِّ   البويضةِّ  مع  الحال  هو  ذكرًا. صادف  كذا  جنيناً  إالَّ  تعطي   أن  لها  يمكن  ال  الذَّكر،  الم لقَّحةِّ 

، اكتمل  النَّصيب  واكتحلت عين  أيَّامنا بنورِّ القادمِّ الذَّكر. Sperm Yالـ    واجتمعت مع النُّطفةِّ الذَّكر

 (.5) انظرِّ الشَّكل؛ كأنَّها ما كانت ولم يكن خالفتِّ النُّطفة  جنس  البويضةِّ، سقطت  

https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg


 

 أ( -5الشَّكل )
كُر ال يمكن لها أن تعطَي إالَّ جنيناً ذكراً   البويضُة غيُر الُملقَّحةِّ الذَّ

 مع البويضةِّ غيرِّ الم لقَّحةِّ الذَّكر،  Sperm Yالذَّكر  الـ التقتِّ النُّطفة  
 .عين  أيَّامنا بنورِّ القادمِّ الذَّكر اكتمل  النَّصيب  واكتحلت  

 

 
 ب( -5) الشَّكل

كُر ال يمكن لها أن تعطَي إالَّ جنيناً ذكراً   البويضُة غيُر الُملقَّحةِّ الذَّ
،  Sperm Xاألنثى الـ   النُّطفة   صادف  واجتمعتِّ   مع البويضةِّ غيرِّ الم لقَّحةِّ الذَّكرِّ

 خالفتِّ النُّطفة  جنس  البويضةِّ، سقطت كأنَّها ما كانت ولم يكن. أي 
 

دات  الثُّ   براهين  يقيني.  هِّ هذا هو منظوري وهذ  إذا    ..لكن  .ال أجد  سعًة لذكرها ههنابوتِّ كثيرة   ومؤك ِّ

جُل يصادق"  مقاٍل لي عنونته  ، وجب عليه مراجعة  تزيد  سم  رغب    ُر جنَس وليدها، والرَّ  . "المرأُة تُقر ِّ

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءةِّ المقاالتِّ التَّالية:

 
ِّ، الفيزيولوجيا المرضيَّة  لألعراضِّ والعالماتِّ السَّريريَّةِّ  كِّ العلوي   أذيَّات  العصبونِّ الم حر ِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ِّع  وقليل ها عصيٌّ على اإلصالحِّ   ها طي  ِّ.. كثير  ِّ، خبايا الكيسِّ السُّحائي  ِّ الشَّوكي  يَّةِّ للنُّخاع ض ِّ في األذيَّاتِّ الرَّ

 ِّ  Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي 

 
ِّ جراحيَّاً في النَّاحيةِّ اإلليويَّة..  المدخل  عبر  أليافِّ العضلةِّ اإلليويَّةِّ العظمى مقابل    مقاربة  العصبِّ الوركي 

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

Approaches 

https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
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 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الضَّغطِّ العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائيَّةِّ العاملةوظيفة  كموناتِّ العمل والتيَّاراتِّ الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّارات  الكهربائية العاملة

 
 ِّ  األطوار  الثَّالثة  للنقل العصبي 

 
 ل المخلوق المستقبالت 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 

 
 The Functions of Node of Ranvierةِّ رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدةِّ رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبطِّ معايير الموجةِّ العاملةِّ 

 
 ضبطِّ مسار الموجةِّ العاملةِّ وظائف  عقدةِّ رانفيه، الوظيفة  الثَّانية في 

 
 وظائف  عقدةِّ رانفيه، الوظيفة  الثَّالثة  في توليدِّ كموناتِّ العمل 

 
 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 النخاعي ة )مفهوم جديد( 

 
 ,The Spinal Injuryي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ِّساع  باحةِّ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابة  الحركيَّة  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 

 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّس  الفاليري، رؤية  جديدة   

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّد  العصبيُّ، رؤية  جديدة  

 
، المفاهيم  القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكيَّة 

 
، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّوكيَّة 

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجازِّ العلمي   لقتِّ المرأة  من ضلع الر   خ 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر ِّ

 
.. ع طيَّة  خالٍق وص نيعة  مخلوٍق  وح  والنَّفس   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والد الالت خلق  السَّماواتِّ واألرضِّ أكبر  من خلقِّ 

 
لع  آدم ، وجهان لصورةِّ اإلنسان.   ت فَّاحة آدم وضِّ

 
اء .. هذه ح  ــــــــــوَّ
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 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريدِّ والتَّنفيذ رحلة ألفِّ عام 

 
م ابراهيم  الخليل    هكذا تكل 

 
ةِّ  ةِّ الفكرِّ وفكرِّ القوَّ ، بين قوَّ  فقه  الحضاراتِّ

 
ة  االختالف بين م طلَّ  لَّ دَّة  وعِّ  قٍة وأرملٍة ذوات ي عفاف العِّ

 
وجاتِّ وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعدُّد  الزَّ

 
 األسود ، وفرضيَّة  النَّجمِّ السَّاقطِّ الثَّقب  

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجيَّةِّ الخلقِّ  

 
 ! ر  ، األمُّ ت قر ِّ  صبيٌّ أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
ِّ آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  اء  من ضلع  خلق  حوَّ

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الضَّفيرةِّ العضديَّةِّ الوالديُّ 

 
يَّة  لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ( التَّشريح  الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّات  الرَّ

 
يَّة  لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ( تقييم  األذيَّةِّ العصبيَّةِّ 2) األذيَّات  الرَّ

 
يَّة  لألعصابِّ المحيطيَّةِّ األذيَّات   ضَّ  ( التَّدبير  واإلصالح  الجراحيُّ 3) الرَّ

 
يَّة  لألعصابِّ المحيطيَّةِّ  ضَّ  ( تصنيف  األذيَّةِّ العصبيَّةِّ 4) األذيَّات  الرَّ

 
رةِّ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلةِّ الكابَّةِّ الم دوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباطِّ 

 
 ِّ ِّ في تدبير شللِّ العصبِّ الكعبري   Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات  النَّقلِّ الوتري 

 
 ) ر  جنس  الوليد )م ختصر   من ي قر ِّ

 
فاتِّ والمآالتِّ  .. زاد  مسافٍر! الذَّكاء  الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحث  في الص ِّ  ثالوث  الذَّكاءِّ

 
، مالها وما عليها .. الحداثة  فريَّة   المعادالت  الص ِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكسِّ الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدة   

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِّ المنعكس  1الم نعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِّ ثنائيَّةِّ الجانبِّ للمنعكس  2الم نعكسِّ الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
 الت ِّساعِّ ساحةِّ العمل 3الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة 

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكسِّ عديدِّ اإلستجابةِّ الحركيَّةِّ  4الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَّة  األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِّ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَّة  الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِّ 2الرَّ

 
اء   ه كانت حوَّ اء ، ومن ضلعِّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حوَّ

 
اهد    Barr Body, The Witnessوالبصيرة  جسيم  بار، الشَّ

 
معنى  جدليَّة  المعنى والالَّ
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https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://youtu.be/8JuvrT4KyOU
https://youtu.be/yzRDh5aU7ho
https://youtu.be/qIsNvASp1Z8
https://youtu.be/kg3k_-TJCJw
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
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg


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

 
 Mitosisاالنقسام  الخلويُّ الم تساوي الـ 

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

 
مات  الغذائيَّة  الـ  تم ِّ اً مفيدة  ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالم   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلويُّ الم نص ِّ

 
 ، ضمانة  الشَّبابِّ الدَّائمVitamin Dفيتامين د 

 
ه  ضارٌّ جدًَّا Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيد .. وكثير   ، قليل 

 
.. شهيد ، من قصصِّ البطولةِّ والفداء  المهنة   و 

 
ذي هوى الثَّقب  األس  ود  والنَّجم  الَّ

 
ِّ الم تَّصلِّ  ، فرضيَّة  الكونِّ السَّديمي   خلق  السَّماواتِّ واألرضِّ

 
نَّس    Circulating Sweepersالـ الجواري الك 

 
م  المجتمع .. لمن تتجمَّلين هيفاء ؟  عندما ينفصِّ

 
اتي لمفصلِّ المرفقِّ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيع  الذَّ

 
، طوفان  بال سفينةِّ  وفان  األخير   الطُّ

 
.. ف  الم ست ورِّ كايةِّ  ك ش  اتِّمة  الحِّ ، فت كون  اله ويَّة  خ   م ع  االسمِّ ت كون  البِّد اية 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أمِّ اجتماع  ضرورة، أم اِّجتماع  مصلحٍة؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرةِّ الهوائيُّ 

 
 ِّ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والديٌّ ث نائيُّ الجانبِّ للعصبِّ الزَّ

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضاتِّ غيرِّ الم لقَّحات الـ  

 
ِّطافِّ الـ إنتا  Spermatogenesisج  الن 

 
هات؟!   أمُّ البنات، حقيقة  هي  أم  هي  محض  ت رَّ

 
لين ننت ها من هفواتِّ األوَّ  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما ظ 

 
اء  هذهِّ تلِّد  كثير  بناٍت وقليل  بنين  بة  البنات، حوَّ ل   غ 

 
اء  هذهِّ تلِّد  كثير  بنين  وقليل  بنات  ب ة  البنين، حوَّ  غ ل 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب نيَّاتِّها   وال أنفي عنها العدل  أحياناً! حوَّ

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت ه   المغنيزيوم باٍن للعظامِّ

 
اء  حفظ  التَّكوين!  آلدم  فعل  التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: ه ذ يان  االقتصاد 1ه ذ يان  المفاهيم )

 
 (، معلومات  ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
( م عالجة  تناذرِّ العض  لةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع ( م عالجة  تناذرِّ العضلةِّ الكمثريَّةِّ بحقنِّ الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِّ  ، عين ه  على الص ِّ  فيروس  كورونا الم ستجدُّ.. من بعدِّ السُّلوكِّ

 
يلِّ والنَّهار2ه ذ يان  المفاهيم )  (: ه ذ يان  اللَّ

 
 الم رأة  أن  ت لِّد  أخاه ا، قول  ص حيح  لكن  بنكه ٍة ع ربيَّة كاد تِّ 

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://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://youtu.be/_NPGc18ybNo
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
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
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


 
 Fibromyalgiaمتالزمة  التَّعبِّ المزمن 

 
 أفضل  الم مكنِّ  طفل  األنبوبِّ، ليس  

 
.. ع ذاب  دائم  أم  اِّمتحان  م ستدام ؟  الح روب  العبثيَّة 

 
في التَّجريدِّ وص ول   ، و  د .. في القِّياسِّ قص ور  الع قل  الم جر ِّ  الع قل  القيَّاس  و 

 
د  م فازةً ال محض  ق راٍر!  ئب  الم نفرد ، حين  ي صبح  التَّوحُّ  الذ ِّ

 
 بحقنِّ الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأمَّا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساساً أيُّها اإلنسان!   وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكب  األرض  وما يزال 

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

 
   سعاة  بريٍد حقيقيُّون.. ال هواة  ترحاٍل وهجرةٍ 

 
دُّ )كوفيد  ون ا الم ست جِّ فاتِّ 19- فيروس  كور  ، ع ين ه  ع لى الص ِّ  (: من  ب عدِّ السُّلوكِّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
.. شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان   م ة  قِّيق ة  اله رِّ ة  الح   األ س طور 

 
 ِّ  التَّنكُّس  الفاليري التَّالي لألذيَّةِّ العصبيَّةِّ، وعمليَّة  التَّجدُّدِّ العصبي 

 
د : العالقة  السَّببيَّ  ويحيُّ الم تعد ِّ ب  اللُّ د؟ التَّصلُّ ِّ الم تعد ِّ ويحي  بِّ اللُّ ِّ والتَّصلُّ ، بين التَّيَّارِّ الغلفاني   ة 

 
: االستئصال  الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسببِّ نزٍف داخل     الورم  الوعائيُّ في الكبدِّ

 كتلةِّ الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلةِّ الكابَّةِّ المدوَّ

 
، مقاربة   جراحيَّة   جديدة   يَّة  ض ِّ  أذيَّات  ذيلِّ الفرسِّ الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  لل  الرُّ رات  التَّالية  للجراحة ..الشَّ ِّ.. التَّطوُّ  مقارنة  سريريَّة  وشعاعيَّة   - موجبات  وأهداف  العالجِّ الجراحي 

 
ندِّ  ِّ  Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليدِّ والز 

 
ط  ِّ تنهي التزام ها بقطعٍ تام ٍ للعصبِّ المتوس ِّ سغ  نفقِّ الر ِّ

 م تالزمة 

 
ِّ الـ  نبوبي   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصبِّ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمام  العج ز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديَّة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليدِّ بالجهتين، غياب  خلقيٌّ معزول  ثنائيُّ الجانب ضمور  إليةِّ ا

 
أسين الفخذيَّةِّ  ويلِّ للعضلةِّ ذاتِّ الرَّ أسِّ الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Bicepsم تالزمة  الرَّ

Femoris 

 
ؤوسِّ العضديَّةِّ   Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضيَّات  الوترِّ البعيدِّ للعضلةِّ ثنائيَّةِّ الرُّ

Brachii Muscle 

 
تميَّز  بظهورِّ حلقٍة جلديٍَّة خانقٍة عند  الحدودِّ القريبةِّ للوذمةِّ   Algodystrophy Syndromeحثل  ود ِّيٌّ انعكاسيٌّ 

 الجلديَّةِّ 

 
ة ِّ باستخدامِّ الشَّريحةِّ الشَّظويَّةِّ الح رَّ ِّ السُّفلي   Mandible Reconstruction Using Freeتصنيع  الفك 

Fibula Flap 

 
ِّ )داء  بيرغر( ي  ض ِّ ِّ الحاد ِّ غيرِّ الرَّ  انسداد  الشَّريانِّ الكعبري 

 
مفيَّةِّ اإلبطيَّةِّ  ِّيَّة  معزولة  في العقدِّ اللَّ ل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابة  سِّ

 
ِّ  العظمِّ والشَّريحة  الشَّظويَّة  الم وعَّاة  في تعويضِّ الضَّياعاتِّ العظميَّةِّ الم ختلطةِّ بذاتِّ   النَّقي 

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ة  جانب  الكتفِّ في تعويضِّ ض ياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعدِّ  رَّ  الشَّريحة  الح 

 
ضيَّة  للضَّفيرةِّ العضديَّةِّ     Injuries of Brachial Plexusاألذيَّات  الرَّ

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
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ِّرةِّ  ةِّ الم دو   Rotator Cuff Injuryأذيَّة  أوتارِّ الكفَّ

 
 Choledochal Cystكيسة  القناةِّ الجامعةِّ 

 
.. نحو  م قاربٍة أكثر  حزماً آفات  الثَّدي ما   ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periحول  سن 

 
ائعةِّ   Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفاتِّ الثَّدي الشَّ

 
.. نحو  م قاربٍة أكثر  حسماً  ِّ اليأسِّ  Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حول  سن 

 
 :  Subacromial Injectionالحقن  تحت  األخرمِّ تدبير  آالمِّ الكتفِّ

 
.. مجمع   ياتين البحرينِّ  برزخ  ما بين  ح 

 
؟  ن انِّ وض اتِّ الجِّ ى أم  ر  بر  .. وما قبل  النَّارِّ الك   ما بعد  الموتِّ

 
فافةِّ األخمصيَّةِّ الم زمنِّ بحقن  الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهابِّ اللُّ

 
 لوحِّ الكتفِّ بالكورتيزون  - حقن الكيسةِّ المصليَّةِّ الصَّدريَّةِّ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصر  م فيد  21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظميُّ العظمانيُّ )العظموم  العظمانيُّ(

 
نديَّةِّ  قصر   : Brachymetacarpiaصر  أمشاطِّ اليدِّ ( ق1) ِّ الثالثةِّ الز ِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظر  لألصابع

 
نديَّةِّ  قصر   : Brachymetacarpiaصر  أمشاطِّ اليدِّ ( ق2) ِّ الثالثةِّ الز ِّ  ثنائيُّ الجانبِّ ومتناظر  لألصابع

 
دة، حقن  الكورتيزون داخل  مفصلِّ الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular الكتف  الم تجم ِّ

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
ِّ الحرقفي : حقن  الكورتيزون   Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألم  المفصلِّ العجزي 

 
 ِّ  ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصال  الكيسةِّ المعصميَّةِّ، السَّهل  الم مت نِّع

 
   (FDS Arc)قوس  العضلةِّ قابضة األصابع الس طحي ة

 
طِّ في السَّاعدِّ    Median Nerve Surgical Anatomyالتَّشريح  الجراحيُّ للعصبِّ الم توس ِّ

 
قةِّ واألرملة؟   ما قول  العلمِّ في اختالفِّ العدَّةِّ ما بين  الم طلَّ

 
ِّ الستعادةِّ حركةِّ الكتفِّ   Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعمليَّة  النَّقلِّ الوتري 

 
.. وكان  عروقاً متباينةً  .. تكيَّف  ن  .. تمكَّ  بفضلكِّ آدم ! استمرَّ هذا اإلنسان 
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