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  ةـــــالمقدم
 

حين اقترح علي الزميل األستاذ  ٢٠١٦ولدت فكرة هذا الكتاب عام 
الغاية من هذا . ب عن الصرع باللغة العربيةاالدكتور وائل أبو هندي كتابة كت

  .الكتاب هو تقديم موجز للقارئ العربي حول الصرع و تشخيصه و عالجه
عشرات الماليين في جميع انحاء الصرع  مرض مزمن يعاني منه 

. راب المزمنطهناك ابعاد اجتماعية و نفسية و طبية لهذا االض. العالم
عوام األخيرة و هناك العشرات من العقاقير المتوفرة  تطور عالجه في اال

تطور تصنيفه و تشخيصه و صادف . ستعمال في مختلف أنواع الصرعلال
مما  ٢٠١٧ت الصرعية عام تحرير الكتاب صدور تصنيف جديد للنوبا

  .تسبب في تأخير تحريره
نأمل ان يضيف هذا الكتاب معلومات طبية علمية للقارئ العربي في 
مختلف ميادين الحياة من اجل تطوير الخدمات الصحية عموما للمواطن 

  .العربي و بالذات للمصابين بالصرع
على  أتقدم للشكر لجميع المرضى المصابين  بالصرع  الذين عالجنهم

  .مدى السنين و تفانيهم في المشاركة في مختلف االبحاث العلمية
املي ان يكون هذا الكتاب محفزاً لبحوث علمية في ميدان الصرع في 

  .العالم العربي
  .و من اهللا التوفيق

  جواد التميميسداد 

  
 
 
 
الصرع  مرض مزمن 
يعاني منه عشرات 
الماليين في جميع انحاء 

هناك ابعاد . العالم
اجتماعية و نفسية و 

راب ططبية لهذا االض
تطور عالجه . المزمن

عوام األخيرة و في اال
هناك العشرات من 

العقاقير المتوفرة  
ستعمال في مختلف لال

  . أنواع الصرع
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 ســداد جـــواد التميمـــي. د
  النفسي والطبالصرع  - الطب العصبي النفسي  :اصاالختص

 ب النفسيطاستشاري في ال:المرتبة العلمية

 MB جامعة بغداد وجراحةبكالوريوس طب  :المؤهالت العلمية

ChB ،بريطانيا –جامعة ويلز (الطب في  دكتوراه( MD ، زميل

 ءلألطبازميل الكلية ، FRCPI) ايرلندا(الملكية لألطباء  الكلية

  FRCPsych) بريطانيا( نالنفسانيي

 

  

  . من مواليد بغداد العراق ودرس الطب في جامعة بغداد -

درس الطب العام والطب العصبي في ويلز وإنكلترا وكان اول خريج أجنبي يتم منحه 

من جامعة ويلز على رسالته المعنونة وسائل لتقييم العقاقير المضادة  MDدكتوراه الطب 

حصل على عضوية وزمالة الكلية الملكية لألطباء اإليرلندية . ١٩٨٨رع في مرضى الصرع عام للص

  . والكلية الملكية لألطباء النفسانيين

  

تدرب على تشخيص وعالج الصرع في . بحثا علميا معظمها في عالج الصرع ٥٠نشر أكثر من   -

 Chalfont Centre مركز جالفونت للمعهد الوطني لألمراض العصبية في بريطانيا 

for Epilepsy-Institute of Neurology   وبعدها في جامعة

اكتسب خبرة واسعة في تشخيص وعالج الصرع المقاوم للعالج واألمراض النفسية . كاردف

  .المصاحبة للصرع

  

  . عمل استشاريا لقسم الطب العصبي النفسي لعموم ويلز  -

  

� العلــوم النفسيـة العربيــة مؤسسـةإصــدارات  �

 2018للمؤلــــف  جميـع الحقـوق محفوظـة  
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