
سنين 10من تقريبا  حاحكيلكم قصه موضوع النهارده شيق جدا بيكم اأهال 99  الحلقة وااليمانسلسله العلم 

محاضره فصعب احضرهم كلهم فالحل اني  300وبما ان بيكون فيه اكتر من أمريكا كنت باحضر مؤتمر في 

للي الكام محاضتتتتره اللي اول يوم اول مباستتتتتلم كتام المؤتمر اللي فيه نبنه لن كل المحاضتتتترا  بان تتتتن 

 وانا لمال اقري العناوين لقيت لنوان شدني قوي حاحضرهم وانظم وقتي بينهم

لنوان  نير وانت بتدي الدوا الفالدوال 1500ازاي تكستتب  محاضتتره بيقولها ااصتتاغي ت نيه العنوان بيقول

ن في كتير حاضتتتر الوبالفعل حضتتترتها وكانت لل رابه مفيد حد  احضتتترها الزمي تتتد ابعاللمت لليها اني 

 األورام لالجحد اسااين نفس الوقت كان فيه محاضره ال

لما بتااده وانت شتتتارم لصتتتير  األورام عالجحظه غريبه جدا ان فيه ادويه لالمهم الراجل قعد يتكلم لن مال

ببستتااه  % فبؤدي احيانا الي ستتميه لاليه من الدوا 80الي  60جريب فرو  ده بيؤدي ان قوتها بتزيد من 

سبته تبقي اللي يالجريب فرو  بيكسر النزيم اللي بيكسر الدوا فالدوا  مفيد حاجه  األنفضل فتره اكتر ون

الراجل ده  بتكتب في الن تتتتره بتالتها ان ابعد لن الجريب فرو  وانت بتااد الدوا االدويةشتتتتركا   تكستتتتره

اه جريب فرو  يبقي الجرله اب ما انا ادي الدوا بربع جرلته وااد مع فكر في الموضتتتتتتوع بتريقه تانيه

بس ابعا  لفكره دي للي العيانين والنتيجه كانت منهلهاوبالفعل جرم  مظبواه بس قللت تكلفته كتير اوي

انا أستتاستتا ش كده نك حت تتتري ربع كميه الدوا بس والجريب فرو  حاجه ببالال االدويةده يخستتر شتتركا  

 غاليه كتير حتتااد بربع جرلتها وتمنها يقل كتير جدا ن ادويهابعا كنت منهول من النتاغج اللي بيقلها ال

الصتتت المحاضتتره ورحت ستتلمت للي الراجل واتناق تتت معاها لرفت منه ادويه كتير اوي الجريب فرو  

 القصتتتتتة بي تتتتتت ل لليها وقالي انه بصتتتتتدد ن تتتتتر جدول يقول كل دوا جرلته تتعدل ازاي مع الجريب فرو 

مستتتتتحت من كل كتب المؤتمر كان لم تكن ولم استتتتتمع لن هنا الرجل تاني المنتظره ان الورقه العلميه دي ات

مد لارف ليه افتكر  الورقه البحثيه . ربته ول ت اي اهميه للبحث بتالهاح االدويةابعا شتتتتتتركا   االص

دي وقرر  اني المل دراسه للي العيانين بتولنا للي لايز واللي حاشرح له الموضوع وااد موافقته للي 

ربع جرلتها مع الجريب فرو  واشوف  االدويةبقي لارف انها حاجه جديده واستعمل في بعض الدراسه وي

الصتتت حلقه النهارده اتمني انها  االدويةواز في شتتركا   األورام لالجالتقد انها حتكون فتح في  النتيجه

 تعجبكم


