
 منارةجامعة ال

 قسم الصيدلة -علوم الصحةكلية 

0202-0202القسم العملي  -مقرر التشريح والنسج

     د.أسامة العنان

مقدمة

تعريف علم التشريح

بدراسة أجزاء الجسم المختلفة، منفردة ومجتمعة من حيث شكلها وموقعها وعملها  ىيعن :التشريح 

 وعالقتها مع بعضها تشريحيا ووظيفيا.

طرق دراسة التشريح

طرق لدراسة علم التشريح وهي: اربعةهناك 

  Systemic Anatomyالطريقة الجهازية  -1

 Topographic Anatomyالطريقة الجغرافية  -2

  Living Anatomyطريقة التشريح الحي  -3

 : التشريح السطحي للجسم -4

المصطلحات التشريحية

هو الوضع الذي تكون عليه القامة, وهو ذلك   : )Anatomical positionالوضع التشريحي(  -1

قدميه وراحتا كفيه متجهتان الى الوضع الذي تكون فيه قامة الجسم منتصبة والشخص قائم على 

 ولهذا الوضع اتجاهان:  اإلمام.

 بطني أمامي    Ventral   / Anterior /

 ظهري خلفي   Dorsal   / Posterior /

هو كل ما وقع على القسم األمامي من الجسم كله أو الطرف العلوي أو السفلي.فاالتجاه األمامي 

القسم الخلفي أو الظهري من الجسم كله أو الطرف العلوي أو فهو كل ماوقع على أما االتجاه الخلفي 

 السفلي.

: Median Plainالمستوى المنصف للجسم(المستوى الوسطي)  -2

   Sagittal Plane  المستوى السهمي -3

   Coronal Plane  المستوى التاجي -4

 (: Transverse Planeالمستوى المستعرض(  -5

/https://manara.edu.sy
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االتجاهات والمواضع النسبية:

وهو كل ما كان اقرب إلى المستوى المنصف الجسمي بالنسبة لجهة أخرى أو    Medial -اإلنسي(  .1

 لجزء أخر.

وهو كل ماكان ابعد عن المستوى المنصف الجسمي , بالنسبة لجهة أخرى    Lateral -الوحشي(  .2

أو لجزء أخر.

 أخر أو لجهة أخرى . وهو كل ماكان اقرب إلى قمة الرأس بالنسبة لجزء   Superior   -علوي(  .3

 أخرى. وهو كل ما كان ابعد عن قمة الرأس بالنسبة لجزء أخر أو لجهة   Inferior -سفلي(  .4

األجزاء أو  وهو كل ما كان اقرب إلى التجويف, أي لوصف مواضع بعض   Interior -داخلي(  .5

والجمجمة. األعضاء بالنسبة لقربها من التجاويف الجسمية, كتجويف الصدر والبطن

وهو عكس االصطالح (داخلي). ويعني كل ما كان ابعد عن   External -خارجي(  .6

 التجويف أو كل ما كان اقرب إلى سطح الجسم.  .7

االتجاهات على  يستعمل هذا االصطالح لوصف المواضع أو األجزاء أو    Proximal  -األدنى(  .8

زء الطرف بالجذع بالنسبة لج تصالاإلطراف السفلى والعليا. ويقصد به كل ما كان اقرب إلى منطقة ا

أخر أو لجهة أخرى.

عن منطقة اتصال  وهو عكس االصطالح (األدنى ), ويقصد به كل ما كان ابعد :) Distal -األقصى(  .9

.الطرف بالجذع بالنسبة لجزء أخر أو لجهة أخرى

:الوضعية التشريحية القياسية

في وضعية الوقوف مع األذرع على الجانبين تشير الوضعية التشريحية القياسية إلى جسم اإلنسان  •

 وراحة األكف إلى األمام واإلبهام إلى خارج الجسم.
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 الهيكل العظمي

 المفاصل بواسطة بعضها مع المرتبطة والغضاريف العظام من يتألف

 :إلى يقسم
 والقص الضلعية الغضاريف ,األضالع ,الفقري العمود ,الجمجمة يتضمن :المحوري العظمي الهيكل •
 والحوضي الكتفي والزنارين والسفليين العلويين الطرفين عظام يتضمن :المحيطي العظمي الهيكل •
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 العظام

 األعضاء لباقي والدعم الحماية بوظيفة وتقوم القاسي المتكلس بمطرقها وتتميز العظمي الهيكل قاعدة تشكل
 :منطقتين من العظام تتألف

 القاسية السطحية الطبقة : القشري العظم •
 وترابيق أقنية تحوي وهي الداخلية الطبقة : االسفنجي العظم •

 لأللم وحساس بغزارة معصب وهو السمحاق يسمى ليفي نسيج العظم يغطي
 :إلى والحجم الشكل حيث من العظام تصنف

 الطويلة العظام •
 القصيرة العظام •
 المسطحة العظام •
 المنتظمة غير العظام •
 السمسمانية العظام •
 

 العصبي القحف عظام

 المتوسط األنفي الصماخ في األنف جوف ضمن يفتح الذي الجبهي الجيبوضمنه  :الجبهي العظم. 

 الغربالي العظم: 

 المتوسطة القحفية الحفرة بتشكيل يشارك العلوي ووجهه وصغير كبير جناحان له :الوتدي العظم 

 التركي السرج يوجد العلوي جسمه سطح وعلى

 وضمنه الحفرة القفوية :القذالي العظم 

 القحف لقبة الجانبي الجدار من جزء تشكل صدفة من يتألف :الصدغي العظم 

 الباطنة األذن أجزاء لتوضع وقوقعة أنفاق وثالثة الوسطى األذن تحوي )الصخرة( داخلي زءج
 الخشائي الناتئ هو الخارجي الوجه على خلفي بناتئ الصخرة تنتهي

 الجداري العظم: 

 
 الوجهي القحف عظام

 السفلي الفك: 

 العلوي الفكي الجيب ويحوي الحجاج أرض من جزء يشكل العلوي جداره مزدوج :العلوي الفك 
 .المتوسط األنفي الصماخ على ينفتح الذي

 الوجنة قاعدة يشكل مزدوج عظم :الوجني العظم 

 للحجاج األنسي الجدار من األمامي الجزء يشكل مزدوج عظم :الدمعي العظم 

 العظمي األنف ظهر لتشكيل نظيره مع يتمضل مزدوج عظم :األنف عظم 

 صفيحتين من يتألف مزدوج عظم :الحنك عظم 

 األنف لجوف الوحشي الجدار من جزء تشكل :موديةع
 العلوي الفك مع العظمي الحنك تكوين في تساهم :أفقية

 للحاجزاألنفي السفلي الخلفي الجزء تشكل صفيحة بشكل مفرد عظم :الميكعة عظم 

 الخلف في والحنك األمام في العلوي الفك مع يتحد :السفلي األنفي القرين 
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 الفقرات

 :التالية المناطق إلى تقسم. الحوض مع األسفل وفي الجمجمة مع األعلى في تتصل

 األمام نحو الرقبي االنحناء وتشكل فقرات 7 عددها :الرقبية الفقرات 

 وتكون األضالع مع الفقرات هذه تتصل .الخلف نحو وتنحني فقرة 12 عددها :الظهرية الفقرات 
 الصدري القفص

 فقرات 5 عددها :القطنية الفقرات 

 بعضها مع ملتحمة فقرات 5 من مكون :العجز 

 ملتحمة فقرات 5 - 3 من يتكون :العصعص 
 الفقرات نيةب

 : من الفقرة تتألف.  للفقرة التشريحي الموقع حسب بالحجم وتتغير منتظمة غير عظام الفقرات تعتبر

 الفقرات بين القرص الفقرية األجسام بين ويفصل الفقرة من األمامي القسم هو :الفقرة جسم . 

 ناتئين , شوكي ناتئ ,سويقتان ,صفيحتان من وتتألف للفقرة الخلفي القسم تمثل :الفقرية القوس 
 )المحور( والثانية )األطلس( االولى الرقبيتان الفقرتان تعتبر. ومفصلية نواتئ أربع و مستعرضين

 نموذجيتان غير فقرتان
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 القص وعظم األضالع

 غضروفي وقسم عظمي قسم من تتألف زوجا 12 األضالع عدد يبلغ •
 في القص عظم مع ضلعية غضاريف عبر وتتصل الخلف في الفقرات مع األولى السبعة األضالع تتصل •

 األمام
 الضلع غضروف مع غضاريفها عبر وتتصل الخلف في الفقرات مع) 10 - 9 - 8 (األضالع تتصل •

 السابع
 سائبة أضالع 12 - 11 األضالع •
 :التشريحية المعالم أبرز •

 الضلع رأس 1 .

 الضلع عنق 2 .

 الضلع حديبة 3 .

 الضلع جسم4 .
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 القص عظم

 للصدر األمامية الناحية على مسطح عظم 

 الضلعية الغضاريف ومع الترقوة عظم مع يتمفصل 

 الرهابي الناتئ -القص جسم -القص قبضة :من يتألف 
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 حيث الترقوية الثلمة ايضا تحوي والتي القص لقبضة العلوية الحافة على الوداجية الثلمة نالحظ 
 الترقوة تتمفصل

 لويس زاوية(  القص بزاوية القص جسم مع القبضة التحام نسمي( 
 

 الكتفي الزنار

 :الترقوة عظم •

 عظم من األخرم مع تتمفصل أخرمية ونهاية القص عظم مع تتمفصل قصية نهاية له. الطويلة العظام من
 الكتف لوح
 :الكتف لوح

 حواف وثالثة زوايا ثالثة وله وخلفي )ضلعي(أمامي سطحين له الشكل مثلثي مسطح عظم
 :التشريحية المعالم أهم

 الترقوة مع يتمفصل :األخرمي الناتئ 

 الحقاني الجوف فوق يقع خطاف شكل له :الغرابي ئتالنا 

 الشوك تحت الحفرة وتحته الشوك فوق الحفرة فوقه ويقع الخلفي السطح على :الشوكي الناتئ 

 العضد رأس مع يتمفصل) العنابي (الحقاني الجوف 
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 العلوي الطرف عظام

 :العضد عظم •

 العلوي الطرف عظام أكبر
 :التشريحية المعالم أبرز

 الحقاني الجوف مع يتمفصل :العضد رأس 

 الدانية النهاية في والصغيرة الكبيرة الحديبتان 

 العضد جسم 
 :القاصية النهاية يف

 ووحشية أنسية لقيمتان

 للزند البكرية الثلمة مع تتمفصل(العضد بكرة( 

 الكعبرة رأس مع تتمفصل(العضد وابلة( 
 الزند( الساعد عظمي مع العضد عظم تمفصلي

 المرفق مفصل عبر)والكعبرة

 
 :الزند عظم

 الكعبرة من أطول وهو الكعبرة أنسي يتوضع

 :التشريحية المعالم أهم

 الداني الخلفي الوجه على الزجي الناتئ 

 الداني األمامي الوجه على المنقاري الناتئ 

 الزند جسم 

 القاصية النهاية في الزند رأس 

 إبري ناتئ 
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 :الكعبرة عظم

 أقصر وهو الزند وحشي يتوضع

 الزند عظم من

 :التشريحية المعالم أهم

 النهاية في الكعبرة رأس 

 الدانية

 أسفل يتوضع الكعبرة عنق 

 أحدوبة وتحته الرأس

 الكعبرة

 الكعبرة جسم 

 النهاية في إبري ناتئ 

 القاصية

 
 

 

 

 

 :الرسغ عظام

 ضمن تتوضع عظام 8 عددها

 صفين

 :السنعية العظام

 االبهام جهة من بعدها نبدأ عظام 5 عددها

 األول السنعي العظم ويسمى

 في قاعدة - 1 :من سنعي عظم كل يتألف

 القاصي الصف مع تتمفصل :الدانية النهاية

 الرسغ عظام من

 جسم - 2

 مع يتمفصل القاصية النهاية في رأس - 3

 الدانية السالميات قاعدة

 :السالميات

 له اإلبهام ماعدا سالميات ثالثة إصبع لكل

 فقط سالميتان

 :من سالمية كل تتألف

 الدانية النهاية في :قاعدة 1 .

 جسم 2 .

 القاصية النهاية في رأس 3 .
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 :الحوضي الزنار

 وهي جهة كل من عظام 3 من يتألف

 العلوي القسم في :الحرقفة

 العانة ارتفاق يسمى غضروفي مفصل عبر العانة عظما يتصل حيث السفلي األمامي القسم في : العانة

 السفلي الخلفي القسم في :اإلسك

 الفخذ عظم رأس يتمفصل حيث الحقي الجوف تشكيل في الثالث العظام تساهم

 :الفخذ عظم

 الجسم في عظم وأثقل أطول

 :التشريحية المعالم أهم

 الحقي الجوف مع يتمفصل :الفخذ عظم رأس 

 الفخذ عنق 

 الوحشية العلوية النهاية في :كبير مدور 

 صغير مدور 

 مفصل تشكيل في المساهم المفصلي السطح وعل ووحشية أنسية لقيمتين نشاهد القاصية النهاية في 

 ووحشية أنسية لقمتين نشاهد الركبة

 : وهو أكبر عظم سمسمانيالرضفة عظم



 منارةجامعة ال

  قسم الصيدلة -علوم الصحةكلية 

 0202-0202القسم العملي  -مقرر التشريح والنسج

                                                         د.أسامة العنان

 



 منارةجامعة ال

  قسم الصيدلة -علوم الصحةكلية 

 0202-0202القسم العملي  -مقرر التشريح والنسج

                                                         د.أسامة العنان

 



 منارةجامعة ال

  قسم الصيدلة -علوم الصحةكلية 

 0202-0202القسم العملي  -مقرر التشريح والنسج

                                                         د.أسامة العنان

 
 :الظنبوب عظم

 الساق من األنسية الناحية في يتوضع

 :التشريحية معالمه وأهم

 ووحشية أنسية لقمتين نالحظ العلوية النهاية في 

 الظنبوب أحدوبة نالحظ العلوية األمامية الحافة على 

 الظنبوب جسم 

 القعب عظم مع يتمفصل القاصية النهاية في أنسي كعب 

 :الشظية عظم

 الساق من الوحشية الناحية في يتوضع 

 الشظية رأس تحوي دانية نهاية له 

 اإلبري الناتئ(الشظية رأس قمة مع( 

 الشظية جسم وتحته الشظية عنق يتوضع الرأس تحت 

 الوحشي الكعب يتوضع القاصية النهاية في 
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 القدم عظام

 : القعب عظم

 الكاحل مفصل معهما ويشكل والظنبوب الشظية مع يتمفصل

 العقب عظم

 الرصغ لعظام القاصي الصف في الوحشي في يتوضع :النردي العظم

 االسفينية والعظام القعب عظم بين يتوضع :الزورقي العظم

 )وحشي-متوسط-أنسي( عظام ثالث عددها :االسفينية العظام

 

 :القدم أمشاط

 للقدم الكبير االصبع جهة من بعدها نبدأ عظام 5 عددها

 الدانية النهاية في قاعدة - 1 :من سنعي عظم كل يتألف

 جسم - 2

 الدانية السالميات قاعدة مع يتمفصل القاصية النهاية في رأس - 3

 :السالميات

 فقط سالميتان له للقدم الكبير اإلصبع ماعدا سالميات ثالثة إصبع لكل

 :من سالمية كل تتألف

 الدانية النهاية في :قاعدة 1 .

 جسم 2 .

 القاصية النهاية في رأس 3 .
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 المفاصل

 والزليلية الغضروفية و الليفية هي من حيث البنيةالمفاصل من أنواع ثالث يوجد
 وتكون القحف دروز مثل ضامة ألياف بواسطة المتمفصلة العظام تتصل حيث : الليفية المفاصل -2

 محدودة حركتها
 . المفصل ضمن غضاريف توجد حيث : الغضروفية المفاصل -0

 ذات وهي الضلعية القصية كالمفاصل زجاجي غضروف المفصل في الغضروف تكون أن إما
 محدودة حركة

 العاني االرتفاق و الفقرات بين كاألقراص ليفي غضروف المفصل في الغضروف يكون أو
 العظام سطوح تتغطى و واسعة حركة ذات هي و الجسم مفاصل معظم تشمل : الزليلية المفاصل -3

 ، الغضاريف عدا زليلي بغشاء الداخل من تبطن و زجاجية بغضاريف المتمفصلة
 الحركة وتسهيل للتغذية الضروري الزليلي السائل الغشاء يفرز
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 العظمي النسيج
 إسفنجي عظمي نسيج و كثيف عظمي نسيج : هما العظمي النسيج من نوعان عظم كل في يوجد
 االسفنجي العظم
 التلون إيوزينية خلوية خارج مادة و عظمية خاليا من مكونة عظمية صفائح من االسفنجي العظم يتألف

 العظم نقي هو أحمر نسيج يملؤها فراغات بينها تترك و العظمية الصفائح تتشابك

 

 إسفنجي عظمي نسيج
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 الكثيف العظم
 تسمى مركزية قناة من هافرس جملة كل تتألف حيث الهافرسية الجمل من مجموعة من الكثيف العظم يتركب

 قناة حول دائري بشكل تتوضع عظمية خاليا من مكونة صفيحة كل عظمية صفائح بها يحيط هافرس قناة
 العظمية الخاليا وتحوي المتكلس المطرق ضمن فراغات وهي الثغرات وجود نالحظ. المركزية هافرس

 منتظم غير كثيف ضام نسيج وهو السمحاق بالعظم يحيط
 عظم كثيف
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 العظمية الخاليا إلظهار كثيف عظم في مقطع
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 الغضروفي النسيج
 مائية أساسية ومادة ألياف و خاليا من يتألف
 :هي الغضروفي النسيج من نماذج ثالث يوجد

 الليفي والغضروف المرن والغضروف الزجاجي الغضروف
 الزجاجي الغضروف

 خلوية أعشاش بشكل بعضها مع متجمعة المدورة الغضروفية الخاليا المقطع هذا في يبدو . 

 مفردة تكوم وقد خاليا ثمان إلى الواحد العش ضمن الخاليا عدد يصل قد. 

 مشاهدتها يمكن ال 2 نمط كوالجينية ألياف على وتحوي الشكل عديمة األساسية المادة 

 بمحفظة محاطة غضروفية خلية كل 

 الغضروف حول ما بالغالف الغضروف يحاط 

 ضروف زجاجيغ
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 المرن الغضروف
 أقصى كحد ثالث أو خليتين تحوي خلوية أعشاش يوجد وقد مفردة معظمها الغضروفية الخاليا

 واضحة تبدو مرنة ألياف الخاليا بين نشاهد 

 الغضروف حول ما بالغالف المرن الغضروف يحاط
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الليفي الغضروف
 غضروفي نسيج مع كثيف ضام نسيج 

 األلياف حزم بين تتوزع خلوية ومجموعات المفردة الغضروفية الخاليا من قليل عدد من يتألف 
 الغزيرة الكوالجينية

 الغضروف حول ما الغالف له ليس الليفي الغضروف
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