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Anatomy I lectures
Introduction - مقدمة للتشريح



تعريفات أساسية

 علم التشريحAnatomy : هو العلم الذي يدرس

:و يوضح مكونات جسم كائن ما، 

 مكونات  هذه التراكيب

مكان توضعها

  التراكيب المرافقة لها



Fields in Anatomy مجاالت التشريح

يدرس التشريح اما بالعين المجردة أو تحت المجهر فيسمى:

  التشريح المجهريMicroscopic anatomy

 يتضمن اما دراسة الخاليا تحت المجهر ويسمى علم الخلية

Cytology أو دراسة األنسجة تحت المجهر ويسمى

Histology

 التشريح العيانيGross anatomy



Microscopic anatomy التشريح المجهري

 التشريح المجهري يتضمن:

 اما دراسة الخاليا تحت المجهر ويسمى علم الخلية

Cytology

 أو دراسة األنسجة تحت المجهر ويسمىHistology



Gross anatomy  التشريح العياني

 يتضمن انواع التشريح التالية التشريح العياني:

التشريح الناحيRegional anatomy : يبحث في مكونات

.ناحية ما من الجسم وذلك حسب ترتيب عناصرها من السطح إلى العمق

التشريح الوصفيDescriptive anatomy : : وهو الذي

.  يدرس جهازاً ما في الجسم نقطة بنقطة

التشريح المقارنcomparative anatomy    : هو العلم الذي

.يدرس مقارنة أجسام باقي األحياء مع جسم اإلنسان

 (الجنين)التشريح التطوريembryology : هو دراسة المراحل

المختلفة لتكون الجنين  



أنواع أخرى للتشريح

يح وضمن عنوان التشريح السريري يمكن اضافة أنواع التشر

:التالية 

التشريح الوظيفيfunctional anatomy : هو

.  دراسة العالقة بين العنصر التشريحي ووظيفته

التشريح المرضيوpathalogy: تبدالت الشكل أو

 ً .التركيب نسبة لمرض ما، إما عيانياً أو مجهريا

 التشريح الشعاعيRadiographic anatomy     :

صور بسيطة، طبقي )تدرس به العناصر النافذة لألشعة 

..(محوري







مستويات التنظيم التشريحي 

Anatomical Organization

 تنتظم مكونات الجسم من أصغر جزء ألكبر جزء ما يلي:

 مستوى الذرةAtomic Level:وهي أصغر مكون للجسم

 مستوى  الجزيئMolecular Level  : يتكون من اجتماع مجموعة ذرات

  مستوى الخليةCellular level : تتشكل الخلية من . وهي أصغر جزء حي

اجتماع مجموعة جزيئات

 مستوى النسيجTissue level: وهو يتشكل من مجموعة من الخاليا

 مستوى العضوOrgan Level :  يتشكل العضو من اجتماع مجموعة أنسجة

مستوى الجهازLevel systems : ويتشكل الجهاز من اجتماع مجموعة

أعضاء

 مستوى الجسمbody level : يتشكل الجسم من مجموع كافة األجهزة





أهم أجهزة الجسم 

Main systems

 اللحف واألغطيةIntegumentary  

 العصبيNervous 

   الهيكليSkeletal 

  الغديEndocrine

  العضليMuscular   

  القلبي الدورانيCardiovascular

  اللمفاويLymphatic 

        البوليUrinary

  التنفسيRespiratory

   التكاثريReproductiv

 الهضميDigestive



11 Organ systems

 Integumentary*

 Nervous*

 Skeletal*

 Endocrine

 Muscular*

 Cardiovascular

 Lymphatic

 Urinary

 Respiratory

 Reproductive

 Digestive



اللغة التشريحية  

The Language of Anatomy

 يستخدم في اللغة التشريحية نوعان من المصطلحات:

 مصطلحات متعلقة بالوضعةTerms Related to 

Position

 مصطلحات متعلقة بالحركةTerms Related to 

Movement



 Terms Relatedمصطلحات متعلقة بالوضع

to Position

أهم مصطلحات الوضعة هو الوضعة التشريحية وتتوضع

نواحي الجسم فيها ومصطلحات السطوح و االتجاهات



 Anatomicالوضعة التشريحية        

position 

 هي الوضعة التي يكون عليها جسـم اإلنسان من أجل

:وصفه 

 الجسم قائـم

 ًالذراعان جانيا

الوجه وراحة اليدين تنظران نحو األمام

القدمان مسطحتان على األرض وتنظران لألمام







Regional Namesأسماء نواحي الجسم  

 الرأسThe head  :  يتضمن القحفskull   والوجهface.

 العنقThe neck: يحمل الرأس ويربطه للجذع.

 الجذعThe trunk :الصدر يتضمنchest والبطن

abdomenوالحوضpelvis .

 الطرف العلويThe upper limbs :الكتف  والذراع  يتضمن

-shoulder –arm. )والساعد  واليد  forearm -wrist 
hand      )

 والقدم والساقوالفخذ اإلليةيتضمن :الطرف السفلي  .

buttock -thigh -leg –ankl- foot 









Planes and Sections السطوح

: التي يدرس بها الجسم

هو سطح عمودي، يمر من مركز  Sagittal: السطح السهمي*

يمن يقسم الجسم لجزء أ)الجسم أو إلى جانبه اتجاه أمامي ـ خلفي

ين ويسمى السطح السهمي الذي يقسم الجسم لجزئ( وجزء أيسر 

متساويين السطح السهمي الناصف

يصنع زاوية قائمة عموديهو سطح Coronal: السطح الجبهي*

يقسم الجسم لجزء )مع السطح السهمي ضمن مستوى عمودي

.  (علوي وجزء سفلي 

يصنع زاوية قائمة أفقي هو سطح  Transverse: السطح األفقي*

لوي يقسم الجسم لجزء ع)مع السطح السهمي ضمن مستوى أفقي

.  (وجزء سفلي 













الفراغ التعابير التشريحية ضمن 

Anatomical Directions

 ( :  نسبة للسطوح )ضمن الفراغ تحدد مواقع عناصر الجسم

حسب قرب العنصر من الخط الناصف ضمن :  Lateralووحشي  Medialـ أنسي *

.  السطح الجبهي  

وحسب توضع العنصر وقربه من األمام أو  Posteriorوخلفي  Anteriorـ أمامي *

.  ونفس التعابير هي بطني وظهري ضمن السطح السهمي من الخلف *

ضمن سطح أفقي نحدد موضع العنصر وبعده عن  Externأو ظاهر Interneـ باطن *

.جوف محدد

  Inferior or caudalوسفلي أو ذيلي  Superior or cranialعلوي أو قحفي -*

حسب التواجد باألعلى أو أسفل الجسم

حسب القرب أو البعد من جذر الطرف   Distalأو بعيد  Proximalقريب *
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Directional Terms





تعابير أخرى

 Ipsilateral -Contralateral

 supine -prone position 

 In describing the hand, the terms 
palmar and dorsal surfaces

 in describing the foot, the terms 
plantar and dorsal surfaces are 

used instead of lower and upper 
surfaces









Anatomical Directions







: تحديد حركة العناصر نسبة للسطوح

عطف الساعد على )هو الحركة ضمن السطح السهمي  : Flexionالعطف *

( الذراع 

ضمن السطح السهمي  المعاكسة للعطف هو الحركة : Extensionالبسط *

.  هو الحركة ضمن السطح الجبهي باتجاه الخط الناصف: adductionالتقريب *

هو الحركة ضمن السطح الجبهي باالبتعاد عن الخط : abductionالتبعيد *

.  الناصف

حركة عضو حول محوره الطوالني ضمن السطوح :  Rotationالدوران *

.  الثالثة

وهي حركة خاصة :   pronation –supinationحركة الكب و االستلقاء *

اء هو حيث يتجه إبهام اليد أثناء الكب نحو الخط الناصف، و االستلق. بالساعد

.الحركة المعاكسة









 BASICالمكونات الرئيسية للجسم 

STRUCTURES

 أهم مكونات الجسم

the skinالجلد *

األوعية الدموية *

*NERVOUS SYSTEMالجملة العصبية

*MUCOUS MEMBRANESاألغشية المخاطية

*SEROUS MEMBRANESاألغشية المصلية

*FASCIAE اللفافة

*MUSCLE العضلة

*BONE  العظم

*CARTILAGE الغضروف

*JOINTS المفصل



the skin الجلد

 الجلدThe skin  :ور وله دهو غشاء غير قابل للنفوذية ، يغطي سطح الجسم

---في الحماية وتنظيم الحرارة والحس 

ويتكون من:

البشرة : طبقة سطحيةepidermis : وهي مجموعة الخاليا التي تحمي الطبقة

.  العميقة

األدمة : طبقة عميقةdermis  :وهي نسيج ليفي غني باألوعية الدموية  .

مثل يمر عبر الطبقات العناصر الممتدة من منطقة تحت الجلد الى سطح الجلد

األشعار



 Subcutaneous Tissue: النسيج تحت الجلد

وهو يحتوي. هو النسيج الذي يربط الجلد إلى ما تحته

.الغدد الدهنية و العرقيةملحقات الجلد وهي

ا تحته سريرية تطبيقية إن معرفة طبقات الجلد وم: مالحظة

أو ( لقاحات)هام في معرفة مكان إجراء الحقن تحت الجلد 

(.ناختبارات الحساسية للبنسلي)ضمن األدمة كما في حال 





بعض أنواع الحقن(: 2)الشكل 

أ ـ حقن داخل عضلي

INTRAMUSCULAR.

ب ـ حقن تحت الجلد

Subcutaneous.

ج ـ حقن ضمن األدمة

INTRADERMAL.

د ـ حقن داخل الوريد

INTRAVENOUS



The fascias اللفافات

هي أغشية ليفية مقاومة وهي:

.د مباشرةمتوضعة تحت النسيج تحت الجل: سطحيةاللفافة ال*

.  بينهاإما مغطية للعضالت أو فاصلة فيما: عميقةاللفافة ال*

.بلعوميةيسمى مكان تالقي اللفافات الرفاية، مثال الرفاية ال





:Ligamentsاألربطة 

هو نسج ضام، يربط بين عضوين، ونميز في: الرباط

:  الجسم

ي تربط العناصر العظيمة إلى بعضها ف: أربطة مفصلية*

.  المفاصل، مشكلة دعامة للمحافظ المفصلية

ربطة أربطة مصلية تربط بين العناصر الحشوية، مثالها األ*

داره، الرابطة بين أحشاء البطن وج( البريتوانية)الخلبية : 

.   وغشاء التأمور المغطي للقلب 



األربطة المفصلية الكتفية   أربطة الرحم        





Cartilages الغضاريف

بقى هو نسيج ضام، مقاوم، مرن، يشكل الهيكل عند الجنين وال ي: الغضروف

: عند الهيكل إال بعض الغضاريف التي نجدها في

.  ـ غضاريف األنف  ـ السطوح المفصليةـمجرى السمع في األذن*

وأنواع الغضاريف هي  :

 غضاريف زجاجيةHyaline cartiage  تكون المادة الضامة المشكلة

(.  الغضاريف الضلعية)للغضروف فقيرة باألوعية الدموية واأللياف 

 غضاريف ليفةFibro cartilage تتشكل المادة الضامة بشكل أساسي من

(.  مثلها األقراص بين الفقرات)ألياف ضامة بيضاء 



غضاريف األنف



 The Bonesالعظام 

نميز األنواع التالية من العظام:

.  مثالها عظام الرسغ، عظام الفقرات: العظام القصيرة*

.  مثالها عظام قبة القحف: العظام المسطحة*

، تتميز بوجود جزء أوسط هو جسم العظم: العظام الطويلة*

ذه ونهايتين محيطتين هما المشاشات العظمية، ضمن جسم ه

. دالعظام يوجد تجويف حاٍو لنقي العظم، مثالها عظم العض







 The  Jointsالمفاصل 

المفصل هو اتحاد نهايتي عظمين أو أكثر، وتصنف المفاصل إلى  :

مثالها المفاصل بين عظام الجمجمة حيث : Synarthrosisـ مفاصل ثابتة 1*

. ترتبط النهايات العظمية بنسيج ليفي

مثل عليها ارتفاق العانة، ارتباط : Amphiarthrosisـ مفاصل قليلة الحركة 2*

.  العناصر يتم بحيث يسمح بحركة قليلة

تكون السطوح المفصلية هنا ملساء، مغطاة : Diarthrosisـ مفاصل متحركة 3*

طة محفظة بغضاريف، تنفصل عن بعضها بجوف مفصلي، وترتبط إلى بعضها بوسا

ية، مفصلية وأربطة داعمة، وتكون المحفظة مبطنة بغشاء زليلي يفرز مادة زيتن

.مثال على المفاصل المتحركة مفصل الركبة 



أنواع المفاصل



 Musclesالعضالت 

هي أعضاء لها صفة القدرة على التقلص  .

وهي عضالت إرادية، لها : Skeletal Muscleالعضالت المخططة الهيكلية *

ة ذات مثال العضلوظيفة تأمين أعمال الحياة اليومية، ترتكز بأوتار على العظام

الرأسين بالذراع

وهي عضالت ال إرادية، لها وظيفة : Smooth Muscleالعضالت الملساء *

.  مثال عضالت المعدةوهي متوضعة في األحشاء( النباتية)الحياة اإلعاشية 

هي عضالت ذات وضع خاص، حيث : Cardiac Muscleـ العضلة القلبية *

أن أنها عضلة مخططة، ولكن تختلف نسيجياً عن باقي العضالت المخططة، ب
. ليعضالنوى كثيرة وتتوضع مركزياً نسبة لليف ال



العضالت



Tendons األوتار:

وهي الجزء األبيض، المقاوم والكثيف، والذي يتشكل

لة بنهاية العضالت، وينتقل عبره الجهد من ألياف العض

. إلى العظم المرتكزة عليه



Tendons األوتار:



Mucous Membranes األغشية المخاطية

الغشاء المخاطي هو غشاء بشروي، يغطي مختلف *

ية تكون األغش. المجاري الطبيعية المنفتحة إلى الخارج

المخاطية سميكة بجوف الفم ـ المري ـ الشرج ـ المهبل ـ

دة، عنق الرحم، بينما تكون هشة في جهاز التنفس، المع

. األمعاء، حيث يكون لها دور إفرازي





Serous Membranesاألغشية المصلية 

هي أغشية ناعمة تنتشر بين األحشاء، مثالها  :

.  نالمنتشر بين أحشاء جوف البط« البريتوان»ـ الخلب *

.  المغطي للرئة The Pleura« غشاء الجنب»ـ الجنبة *

.  المغطي للقلب The pericarddiumـ التأمور *







Blood Vessels األوعية الدموية

 الشرايينThe Arterie

 األوردةThe Veins

 األوعية اللمفاويةLymphatic 

Vessels



Blood Vessel Distribution

Figure 22.8 An Overview of the General Pattern of Circulation
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األوعية الدموية



The Arteries الشرايين

تفرع هي األوعية التي تنقل الدم من القلب إلى األنسجة، ت

والتي الشرايين إلى أوعية أصغر فأصغر تُدعى الشرينات

لسميك، يتميز الشريان بجداره ا. تنقسم بدوها إلى شعيرات

المرن، وبأنه يحافظ على لمعة مفتوحة إذا أجري قطع 

. فيه



Figure 1.3.6



The Veins األوردة

ز هي األوعية التي تعيد الدم إلى القلب من األنسجة، تتمي

بأنها تبدأ من مستوى الشعيرات االنتهائية للشرايين

بت بشعيرات وريدية، تتجمع بأوردة، يزداد حجمها كلما اقتر

من القلب 

يتميز الوريد بجداره الرقيق وبأنه ال يحافظ على لمعة

مفتوحة إذا ما أجري قطع فيه، تمتاز بعض األوردة بوجود

.دسامات وظيفتها منع ارتداد الدم





Lymphatic Vessels األوعية اللمفاوية

 هي أوعية تنقل اللمف، وتصب ضمن: األوعية اللمفاوية

األوعية الوريدية 

 أما اللمفLymphe :فهو سائل يشغل المسافات بين

شحة الخلوية، وهو يوصل إلى الخاليا العناصر المغذية المرت

.  من األوعية، ويعيد إلى الدم الفضالت الخلوية

اوية توجد على مسير األوعية اللمفاوية تجمعات لخاليا لمف

«  البلغمية»العقد اللمفاوية األنسجة وتشكل

Lymphatic nodes  .





The nervous System« الجملة العصبية»النسيج العصبي 

نميز  :

 ـ الجملة العصبية الجسديةSomatic: وهي المؤمنة

.لتعصيب جدار الجسم واألطراف

 الجملة العصبية الذاتية ـAutomatic : وهي المؤمنة

.لتعصيب األحشاء 

   تسير أليافها مع األعصاب القحفية  والشوكية




