
 ر معاون وزير التعليم العالي المحترمو األستاذ الدكتور رياض طيف
 

الحظات تقديم المالتكليف لب 6102أيلول  5بتاريخ  01/100110/5بناًء على كتابكم رقم ص/
حول مقرر التشريح للسنة التحضيرية بالتنسيق مع مدرسي ومنسقي المادة في الجامعات 

    ،كومية السوريةحال
نحيطكم علمًا بالمالحظات التي تم جمعها بعد التواصل مع أساتذة المادة في جامعات دمشق 

 والبعث وحماه وتشرين وطرطوس 
 وقد تعتذر التواصل مع منسق أو مدرسي المادة في جامعة حلب

تجدون مرفقًا جدول األخطاء المطبعية الواردة في الكتاب والتي سبق أن تم ارسالها للوزارة 
ات الصفحات التي من الممكن حذفها أو اعتبارها لالطالع في طبعة الكتاب الحالية ومقترح

وكذلك المالحظات العامة التي يمكن أخذها بعين االعتبار في حال اجراء اعادة صياغة جذرية 
 للكتاب.

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام وعميق التقدير

 
 
 
 
 

  



 
 

 العام للكليات الطبية في كتاب التشريحالواردة األخطاء  تصويب
 

 الصواب الخطأ أو الشكل السطر الصفحة
 Serosus Serous 61السطر  01
 Areleolar Areolar 9السطر  11
 Tendom Tendon 61السطر  11
 Allantoids Allantois 5السطر  02
  Median Medial 5السطر  02
  Poximal Proximal 05السطر  02
 بين الكب واالستلقاء باللغتين التبديل  2-0 الشكل 02
 االلتحام الغضروفي  االلتحام العظمي 0-6الشكل  11
 حذف الشوكية نصف الرأسية  6السطر  20
 الشوكة األنفية الخلفية الشوكة األنفية األمامية 02-6الشكل  24
 ستة سبعة 0السطر  25
 Glenoid process Glenoid cavity 4السطر  94
 الحافة اإلنسية الزاوية اإلنسية 01-6 الشكل 94
 المنحرفي المربعي 4السطر  57
 السطح الرضفي السطح المأبضي 41-6 الشكل 77
 األمامية السفلية األمامية العلوية 44-6الشكل  42
 الغشاء الوربي الخارجي العضلة الوربية الخارجية 00-0 الشكل 119
 العضلة الوربية الخارجية العضلة الوربية الداخلية 00-0 الشكل 119
 المدورة الكبيرة المدورة الصغيرة 00السطر  102
تبديل بين العضلة المدورة الصغيرة   66-0 الشكل 109

 والمدورة الكبيرة
 الصدرية الكبيرة  الصدرية الخارجية 60-0 الشكل 109
 الصدرية الصغيرة الصدرية الداخلية 60-0 الشكل 109
تبديل بين العضلة المدورة الصغيرة   65-0 الشكل 105

 والمدورة الكبيرة  
   Abductorمبعدة الخنصر    Adductorمقربة الخنصر  60السطر  112



 مقربة لإلبهام مبعدة لإلبهام 0السطر  114
 الناتئ الحنكي الناتئ السنخي 2-4 الشكل 127
 الرباط اإلبري الالمي الرباط اإلبري البلعومي 9-4الشكل  120
 الوريد القلبي المتوسط الشريان القلبي المتوسط 6-5 الشكل 150
 Arc  Arch 9السطر  172
 Ascending artoa Ascending aorta 00السطر  172
 وريد أجوف علوي  وريد أجوف سفلي 01-5الشكل  171
 مع الشريان القاعدي مع الشريان الفقري  9السطر   172
الفروع الشريان المخي من أهم هذه  00السطر  172

األمامي والشريان المخي المتوسط 
 والشريان المخي الخلفي.

من أهم هذه الفروع الشريان المخي 
األمامي والشريان المخي المتوسط وهما 
فرعان للشريان السباتي الداخلي والشريان 
المخي الخلفي وهو فرع للشريان 

 القاعدي. 
 الوريد الكظري األيمن األيمنالوريد الكلوي  06-5 الشكل 142
يتجه الوجه األمامي للجهة اليسرى  2و 5السطران 144

 والخلفي للجهة اليمنى
يتجه الوجه األمامي للجهة اليمنى 

 والخلفي للجهة اليسرى 
تبديل بين الشريان الكبدي األيمن   01-2 الشكل 011

 واأليسر
 Doudenum Duodenum 2السطر  011
 الردب الكائن الطتئنالردب  9السطر  020
 السطران 090

 00و  06
المبالتونين، اإلبقاعات اليومابية، 

 الوظبفة القلببة.
ية، الوظيفة يقاعات اليومالميالتونين، اإل

 القلبية. 
 Anterior cerebellar artery Anterior cerebral artery 4-01الشكل 052
 Internal carotid artery Common carotid artery 00-5الشكل  175
 الدماغ االنتهائي الدماغ األمامي 9السطر  072
 جذع الدماغ جذع المخ 04السطر  071
 

100 
 

 4السطر 
 تستند قاعدة الركاب إلى غشاء

فذة النايغلق الطبل الثانوي الذي 
 القوقعية )المدورة(

تستند قاعدة الركاب على النافذة 
ء الطبل ويغلق غشا الدهليزية )البيضية(

 الثانوي النافذة القوقعية )المدورة(
01السطر  100  للعظم الصدغي للعظم الخشائي 

 
  



 
 قترح حذفها بصيغة الكتاب الحاليةالفقرات الم

 
 لإلطالع فقط ( 09-9)الصفحات تصنيف أنسجة الجسم واللمحة الجنينية اعتبار  -
 اتحاد المفاصل لالطالع عن   00-01- 69الصفحات اعتبار  -
وتفاصيل ( 35-34-30ام الطرف العلوي )الصفحات عظوجوه اعتبار التفاصيل عند دراسة  -

 السفليمفاصل الطرف و ( 46-40) مفاصل الطرف العلوي تفاصيل و (  34-33)عظام الرسغ  
 وعدم طرح أسئلة من هذه الفقرات لالطالع ( 90-92)
 (001 حتى 99من ت الصفحامقدمة الفصل الثالث )حذف  -
في الفصل  لالطالع )عضالت الحنجرة وآلية تشكيل الصوت 059-054اعتبار الصفحتين  -

 الرابع(
 (099 -094-093الصفحات )في الفصل السادس اللمحة الجنينية للجهاز الهضمي  حذف -
 ( 600-601-669) في الفصل السابع  اللمحة الجنينية للجهاز البولي التناسلي حذف -
 

  



 الكتاب مالحظات عامة في حال إعادة صياغة
 

 وفي الفصول الثالث والسادس والسابع في الفصل األول النسيجية والجنينية الغاء المقدمة -
وجوه العظام )خاصة: واختصار الشرح المسهب لعظام الهيكل  اعادة صياغة الفصل الثاني -
العضالت، المجاورات، التفاصيل المذكورة المعالم التشريحية التي تشكل أماكن لنشوء أو ارتكاز و 

  (ومفاصل الطرفين في عظام الرسغ
فيما يخص مقاربة عضالت الطرف العلوي والسفلي بحيث تكون اعادة صياغة الفصل الثالث  -

المنهجية واحدة في تناولهما )يوجد تركيز على وظائف عضالت الزنار الكتفي دون أي ذكر 
 في حين تم ذكر المنشأ واالرتكاز لعضالت الزنار الحوضي( لمنشأ أو ارتكاز تلك العضالت

 اختصار شرح الحنجرة في الفصل الرابع واضافة لوحتين للقصبات واألسناخ  -
ضافة لوحات أكثر تفصياًل للشريان األبهر اختصار شرح أجواف القلب في الفصل الخامس و  - ا 

 وفروعهما ولشرايين وأوردة العنق والطرفين العلوي والسلفي. الصدري والبطني
باعتباره درس في الجهاز  ازالة تكرار شرح البلعوم الفموي والحنجري في الجهاز الهضمي -

 سيالتنف


