
 DPM ،MSc ،MPHروك جي بوسيتانو، 

، وهو مشهور على المستوى القومي بمنهجه غير الجراحي لعالج 1991 ظل الطبيب روك جي بوسيتانو عضوا في فريق العمل بمستشفي الجراحات الخاصة منذ عام
مقاالً مميزًا بالصفحة األولى من مجلة  كما نشر بوسيتانو. في مستشفى الجراحات الخاصة عالج القدم والكاحل بدون جراحة لخدمة يعمل كمدير وهو. إصابات القدم

New York Times)  تعليميًا حول جراحات العظام  وقد قام بوسيتانو مؤخرًا بتأليف وتحرير كتابًا طبيًا.  التجميليةأخطار جراحات القدم ، حول)2003 ديسمبر 7عدد
اإلشارة إليه في  ، وهو ما تم)إصابات الكعب ومؤخر القدم والكاحل (Disorders of the Heel, Rearfoot and Ankleبالتعاون مع الطبيب شيترانجان راناوات بعنوان 

 وقد تمت الموافقة على موضوع رسالته الجامعية بدرجة. للتوصية به كمرجع مفيد لألطباء )جراحة العظام والمفاصل (Journal of Bone and Joint Surgeryدورية 
 .Yaleفي كلية الطب بجامعة " مرتبة الشرف"مع " امتياز"
 

 المناصب التي شغلها
  استشاري في مستشفي الجراحات الخاصة

 لكاحل بدون جراحةمدير خدمة عالج القدم وا
 . بنيويوركCornell الطبية الكنسية في جامعة Weillوكلية  عضو في مجلس إدارة مركز القدم، ومركز جراحات تقويم العظام،

 .Cornell الطبية بجامعة Weillأستاذ مساعد في كلية 
 جمعية (Cooper Union for the Advancement of Scienceة، في  للهندسArt Albert Nerken أستاذ مساعد في قسم الحركيات البيولوجية التطبيقية، كلية

Cooperلالرتقاء بالعلوم .( 
 

 التخصص مجال
 وعلم طب األرجل البدني العالج
 

 الترخيص والية
 نيويورك

 
 التعليم

MPH كلية الطب في جامعة ،Yaleالعامة،  ، ماجستير طبي في الصحةNew Haven ،Connecticutالواليات المتحدة األمريكية  
DPM،يورك، بالواليات المتحدة األمريكيةمدينة نيويورك، والية نيو ، كلية طب األقدام في نيويورك، طبيب لعالج األقدام 
MSc كلية الطب في جامعة نيويورك ،NYU،مدينة نيويورك، والية نيويورك، بالواليات المتحدة األمريكية ، ماجستير في العلوم 
 

 عضويات الزمالة
 بالواليات المتحدة األمريكية عيادات طب األقدام في مدينة نيويورك، والية نيويورك،

 ، الواليات المتحدة األمريكيةYaleمعة كلية الطب بجا
 بالواليات المتحدة األمريكية  معهد الطب البيئي، نيويورك- الطبي NYUمركز جامعة نيويورك 

 
 بها الجهات التي يعمل

 The Associated Press، وكالة )للقدم والكاحل(استشاري الطب الرياضي 
  PAXو FOX وCNN وABC وNBC وCBSاستشاري ألمراض القدم في قنوات 

 New York Daily Newsصاحب عمود صحفي أسبوعي في صحيفة 
 

 المطبوعات المميزة
Disorders of the Heel, Rearfoot, and Ankle) ومؤخر القدم والكاحل إصابات الكعب( 

Atlas of Foot and Ankle Sonography) للقدم والكاحل مخطط التصوير الصوتي( 
  الطب البيئي-ا الشمالية العيادات الطبية في أمريك

   الحركيات البيولوجية التطبيقية-عيادات طب وجراحة األقدام 
  إصابات األظافر-األقدام   العيادات المهنية لطب وجراحة-عيادات طب وجراحة القدم 

 
 .PubMedقائمة  لالطالع على المزيد من المطبوعات، يرجى الرجوع إلى

  )HSS(الخاصة  مقاالت مختارة عن الحاالت وأساليب العالج في مستشفى الجراحات
 القدم التجميلية جراحات
 تقويم عظام القدم التي تساعد في الوصول ألفضل النتائج أساليب
 

 المراكز المتخصصة
 القدم والكاحل بدون جراحة عالج
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http://www.hss.edu/Conditions/Foot-Injuries-and-Conditions/Cosmetic-Foot-Surgery
http://www.hss.edu/Conditions/Orthotics/Prescription-Foot-Orthotics
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