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املولد والنشأة:



يف رحلة احلياة والعلم والعمل: والقلب الفكر والنفس

التفكير االستراتيجي 

على حاّفات األبدّية



النقديّة العقليّة

والوظيفية والتدريبية التجديديّة والتحقيقيةالعقلية 

التفكير اللغوي

طريقها ليست على النحوّيهوأسـتعيـن اهلل فـــــي ألفّيـــه

التجديد



!"االعتبارات"و"املراتب" و "الفروق"

التفكير المنظومي "االعتبارات"

 "الفروق"

اإلصرار والتحدّي والمثابرة

ف ي اآلن بكل سهولة لتحظن باألرشيف "نحن المشر
، لتأت 

ً
ن ما استطعنا فعل ذلك، سنواٍت طويلة ي 

"!؟، ولن نسمح لكوأنت طالب؟ ال يمكن



مكافحًا بغير راتب

 السريرّية!اآلالفّية يف علوم الطّب واآلالفّية يف علوم الطّب األساسية! 

 وكذا الفرجنة عندهم متزايــد  داء الكرون على اليهود مسـّلط 
 ٌة وحدوثـه يــتــزايد ــجمهول ه ـــوهو التهاب مزمــٌن أسبابـ

 جدرانـه ذو ملعـــــٍة تتحــّدد  إّن املصاب من امِلعى لسميكٌة 
 خـّطــّيــٍة طــولّيــٍة تـتـخــّدد وتقّرحـــاٍت عمقهــــا متفــاوت 

اعيالتفكير االجتم



 طفٌح تعّمَم جذَعه مستفحُل ا ترون بشأنه فمُحِمق الوليد 
 وعلى الوليد خطرية قد تقتل رة ـــني كبيـي البالغـأخطاره ف

 عّل الدماغ مثاهلا املتمّثل لألسربين خماطر متعّددة 
 كبٌد شحيم والسبات مقبلو ــوإذا رغبتم باملزيد فهاكم

 يتمول به لذاك ُيبّدلــفالس قد مّسيت "راًيا" تناذر ما ُذكْر 

تأليف الغريب وتغريب المألوف

ن عن الثمار تجدوا كيف أن فتح العدد يضمن للطبيب مراجعة  لماذا؟ "ويحكم! اسألوا فقط باحثي 

علمه ولو رسب كّل مّرة! وتكسب الهيئة المزيد من مصادر المال! "

لماذا؟

التفكير التحقيقي



المنطق الطبيّ

نظريّة التفكير الطبيّ

 ودمع ال ُيكفكف يا دمشق  سالم من صبا بردى أرّق 
  بكـــّل َيــٍد مضـّرجة ُيـدّقة احلمــراء باب ـوللقلبّيـ

 بطّب القلب حّبـا فيه حرق الم من فؤاد هام ُحبًّا ــــس
 ال ٌتشّقه ــــصدور الناس فيبطبٍّ جال يف عمق القلوب 

 فطّب القلب عندي فيه ُحمق ى ـــــطار ليلـأنا اجملنون والقس
 عذوبتهــا هلــــــا وصٌف يِدّق ولكّن احلماقة يف مثالـــــي  

 إذا مل تدِر أّن الــداء عشـــــُق فكّف اللوم صاِح عن مريض 



العقليّة الوقائية



"املبادرة املكّية الصحّية الشاملة"

التبسيط



رْبة نظريّة الدُ

املنهجةالثوريّةو اإلبداعية العقليّة

اهليكلة

مهارات التفكير

ةأو األصغري هةالتافالحلول  عقليّةُ-

-

-

-

-



اإلبداع الطيب منّظمة

عملية

نهضوية شاريعم نظمةم
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