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:وصف المقرر•

.رؤية عامة عن المصطلحات والمواضيع والمهارات المتعلقة بعلم التشريح وعلم األنسجة وعلم األجنة•

:أهداف المقرر•

:منالطاليات/تمكين الطالب•

.معرفة المفردات والمصطلحات المتعلقة بعلوم التشريح واألنسجة واألجنة•

.  معرفة التركيب التشريحي لمختلف مناطق الجسم•

•

.المبادئ المعرفية للجهاز العضلي وطرق عملة والتغذية العصبية له وتأثير إصابات األعصاب علية•

•

.وظيفتةالعامة وتركيبة و وصفاتةمعرفة الجهاز العظمي •

•

.المبادئ المعرفية للمفاصل وحركتها والعضالت المحركة لهل•

.الخاليا السرطانيةبإنتشاروعالقتةوظيفتةو الليمفاوىمعرفة الجهاز •

•

.الزظيفيمعرفة المبادئ المعرفية األساسية لفهم األنسجة واألعضاء المختلفة لفهم أجهزة الجسم البشري وعالقة التركيب النسيجي بالتكيف •

والتلقيح نقسامات الخلية المبادئ المعرفية األساسية لفهم أنواع ا. المبادئ المعرفية األساسية لفهم التركيب المجهري الدقيق لألنسجة البشرية الطبيعية وربطها ببنية األنسجة ووظائفها•
.واإلخصاب ونمو وتطور األغشية الجنينية والعوامل المؤثرة في تشوه الجنين

–



:مفردات المحتوى العلمي •

ن، جهاز الدوراالعظام، المفاصل، العضالت، : التشريح العام للجسم–
، (البولي)الجهاز اللمفاوي، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز 

.والجهاز التناسلي

األسبوع األول والثاني،،  االنقسام الخلوي : علم األجنة البشرية–
.والثالث من الحمل والمشيمة

ية، ، األنسجة الضامة، األنسجة العضلالظهارية األنسجة : علم األنسجة–
.األنسجة العصبية

•



Textbooks & Reference:                                                                                                       

•Snell, Richard: Clinical Anatomy for Medical Students, Little Brown and Co. Baltimore, Latest Edition. 

•Gartner, L.P. and Hiatt, J.L.: Color Text Books of Histology. Saunders Co., Baltimore, Latest Edition. 

•Sadler, T.W.: Langmans Medical Embryology, Williams and Wilkins Co., Baltimore.

Suggested-Websites:

http://www.netanatomy.com (labeled images of cross-sections as well as practice quizzes)

http://medstat.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html (practice quizzes of cross-sectional images)

•Http://highered. Mcgraw-hill.com/sites/0072351136/student_view0/animation_activities.html

http://medstat.med.utah.edu/WebPath/HISTHTML/ANATOMY/ANATOMY.html
http://highered/


 ق  ح توز ع س   ت  ق ر           ع م   سنة  ألو ى 

س   ت أس و ي   4  ى أس بيع   فصل   در سي بمعدل 

•

(      مقدمة في التشريح العام )األسبوع األول                  الفصل األول •

•

(هيكل الرأس)الفصل الثاني األسبوع الثاني      •

•

(    علويهيكل الجذع وهيكل الطرف ال)األسبوع الثالث                الفصل الثاني •

•

(  هيكل الطرف السفلي)األسبوع الرابع                  الفصل الثاني •

•

(    الجهاز العضلي)الفصل الثالث األسبوع الخامس•

•

(    الجهاز التنفسي)الفصل الرابع السادس األسبوع •

•

(  لبالق-الجهاز القلبي الوعائي )األسبوع السابع                الفصل الخامس •

•

(  يةاألوع-الجهاز القلبي الوعائي)األسبوع الثامن                 الفصل الخامس •

•

(  الجهاز الهضم)األسبوع التاسع                   الفصل السادس •

•

(  الجهاز البولي)األسبوع العاشر                   الفصل السابع •

•

(  الجهاز التناسلي)الفصل الثامن األسبوع الحادي عشر•

(  الصماويالغديالجهاز )والفصل التاسع •

•

(  الجهاز العصبي المركزي)الفصل العاشراألسبوع الثاني عشر•

•

(  يطيالجهاز العصبي المح)الفصل الحادي عشراألسبوع الثالث عشر•

•

(  أعضاء الحواس)الفصل الثاني عشر األسبوع الرابع عشر•





محتويات الفصل
:تصنيف أنسجة الجسم-أولا 
  Epithelial tissueالنسيج الظهاري -1
Connective tissueالنسيج الضام -2
  Muscular tissueالنسيج العضلي-3
Nervous tissueالنسيج العصبي –4
:لمحة جنينية–ثانياا 
من اإلباضة إلى االنغراس-
نتائج اإلخصاب-
Derivatives of the ectodermمشتقات األديم الظاهر -أ: الفترة المضغية -

Derivatives of the mesodermمشتقات األديم المتوسط -ب
 Derivatives of Endodermمشتقات األديم الباطن -ج

الترابط السريري -



محتويات الفصل
:أقسام التشريح-ثالثاا 
Descriptive anatomyالتشريح الوصفي -1
Clinical anatomyالتشريح السريري -2
Technical anatomyالتشريح التقني -3
Radiological anatomyالتشريح الشعاعي -4
Functional (physiological) anatomy( الفيزيولوجي)التشريح الوظيفي -5
 Systemic anatomyالتشريح الجهازي -6
:الوصف التشريحي في المستويات الثالثة التخيلية -رابعاا 
Coronal( اإلكليلي)الجبهي المستوى -
Sagittalالسهمي المستوى -
Transverse( المستعرض)األفقي المستوى -



محتويات الفصل
:Anatomical termsالمصطلحات التشريحية -خامساا 
حسب الموقع التشريحيالمصطلحات -
الحركة في مستوى األطراف مصطلحات -



ع اإلشارة إلى علم التشريح هو العلم الذي يدرس بنية الجسم البشري والعالقات بين مختلف أعضائه م
.توضعاتها ووظائفها

:تصنيف أنسجة الجسم-أولا 
تتشكل أجهزة الجسم البشري من أربعة أنسجة أساسية 

: وهي

:Epithelial tissueالنسيج الظهاري -1
وريقات أومكونا  بتوضع خالياه بشكل الموزاييك يتصف 

ضمن الخليةكما أن كمية الجزيئات أغشية تغطية، 
.األدنىإلى حدها اختصرت 



:الظهاري المخصوصالنسيج -أ
واصل مع أو الطبقة الخارجية للجلد وبعض األغشية المغطية لألجواف التي تتepidermيشمل البشرة •

.بولي التناسليالبشرة، وتضم األغشية المخاطية المبطنة للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز ال
يمكن لهذا الغشاء الظهاري أن يتكون من طبقة خلوية •

طبقاتأو من عدة ( ظهارية بسيطة)وحيدة 
أشكال الخاليا المكونة له فقد تكون خاليا تختلف •

.  أو خاليا أسطوانيةمتطاولة 
علىتفرز مادة أن الظهاريةيمكن للخلية •
.الغشاء فتعرف عندها بالخلية المفرزةسطح •

Epithelial tissueالظهاري أقسام النسيج –1



:   Endothelial tissueالنسيج البطاني–ب
ية يقتصر وجوده على بطانة األوعية الدموية واللمف•

.البشرةاتصال مع له أي وأجواف القلب، وليس 
بحيثمن طبقة وحيدة من الخاليا المسطحة يتشكل •

ن  يخفف من للكتلة الدموية جدارا  شديد المالسة، فُيكو ِّ
.الخثرات الدمويةويمنع تشكل االحتكاك، 

Epithelial tissueالظهاري أقسام النسيج -1



Mesothelialالمتوسطيالنسيج –ج tissue:
األربعة األجواف عن غشاء خاص يبطن عبارة •

البريتوانالبشري، وهي جوف في الجسم الكبيرة 
الجنبة التي تتوضع وجوفا في البطن ( الصفاق)

.التامور الذي يحيط بالعضلة القلبيةوجوف الرئتان ضمنهما 
serosusبالغشاء المصلي أيضا  ( الميزانشيمي)يعرف هذا الغشاء المتوسطي • membrane ويتكون ،

طح الحر من وريقة ذات نسيج رخو يتشكل سطحها الحر من طبقة وحيدة من الخاليا المسطحة وهذا الس
.يسرى والتاموروالجنبة اليمنى وال( الصفاق)وتعرف هذه األغشية بالبريتوان . شديد المالسة واالنزالق

Epithelial tissueالنسيج الظهاري -1



:Connective tissueالنسيج الضام –2
أشكاال  مختلفة م التنوع، ويضكما أنه كثير ،التشريحيةوهو واسع االنتشار في مختلف العناصر •

.من النسيج الضام األساسي إلى النسيج الضام عالي التمايز كالنسيج العظمي
يتميز هذا النسيج بوجود كمية كبيرة من •

التي تستطيع ( غير المتمايزة)الخاملة المواد
تنتج المادة ،مختلفةمتمايزة أشكال اتخاذ
ولها أهمية المجاورة الخاليا من الخاليا بين 

صفة بغزارة تعطي توجد وحين قصوى، 
.  للنسيجخاصة 



وهي كافية إال القليل من المادة بين الخاليا،( المخاطي)ال يوجد في النسيج الظهاري أو المصلي •
ا في النسيج الضام والنسيج بمجمله غني بالخاليا الحية، أم،لتوثيق االتصال بين الخاليا المتجاورة

فإن المادة بين الخاليا تكون غزيرة حتى 
إن الخاليا المنتجة لها تكون مبعثرة ومتناثرة 

.ضمن هذه المادة
هذه المادة بين ( صفات)وباالعتماد على ميزات •

الخاليا يمكن أن يصنف النسيج الضام أكثر من 
ذلك على واالعتماد على صفات الخاليا الحية

:الشكل التالي

Connective tissueالنسيج الضام –2



Arleolar( الرخو)النسيج الفجوي –أ tissue :
.البدئيالشكل وهوتتوضع الخاليا في هذا النسيج ضمن شبكة رخوة وغير منتظمة من األلياف المبعثرة، 

.وكذلك بالنسبة لألغشية المخاطيةيشكل سريرا  بالنسبة للجلد

Connective tissueالنسيج الضام –2



: Adipose tissue(الدهني)النسيج الشحمي –ب
هو نسيج فجوي مشبع بخاليا محملة بالدهون، 

،ناجمة عن وجود هذه الخاليا الدهنيةوتسميته 
يطلق عليه تحت الجلدالدهني كما أن النسيج 

.superficial fasciaاللفافة السطحية اسم 

Connective tissueالنسيج الضام –2



Fibrous tissue:الليفيالنسيج –ج
ب طبيعة هذه تسيطر في هذا النسيج المادة بين الخاليا، وهي ألياف متوضعة بشكل حزم أو حبال، وبحس

األلياف نميز النسج عن بعضها، 
نسيج ليفي أبيض )فقد تكون هذه األلياف ذات لون أبيض ومقاومة 

(.نسيج ليفي مرن أصفر)أو ذات لون أصفر ومرنة ( كوالجينأو 
:ونميز ضمن هذا النسيج

شريط مكون من عدد كبير هو حبل صلب أو: Tendonالوتر-
األلياف البيض المتراصة، ويشكل دائما جزءا  من عضلة يربطها من 

. بالعظم

Connective tissueالنسيج الضام –2



.وهو ببساطة عبارة عن وتر ممتد بشكل وريقة: Aponeurosisالسفاق -
ظما  بعظم عالمرنة، ويصل ولكنه يحتوي كمية مختلفة من األلياف الوتر، يشبه : Ligamentالرباط -

.  سعة حركتهامنوتحد تتشكل األربطة بجوار المفاصل،.مجاورآخر 

Connective tissueالنسيج الضام –2



كل هي نسيج ليفي كثيف متوضع بش: Fasciaاللفافة -
لفا  لها وريقات، وله عالقة وثيقة مع العضالت، فقد يكون مغ

فصليأولد أو يفصلها عن اللفافة السطحية للج( لفافة عضلة)
ي اللفافة فتشكل (.سفاقيحاجز )عضليةمجموعات بين 

سطوحا  بعض النواحي طبقات تدعم األحشاء واألوعية وتؤمن
.خرى األعلىإحداها وانزالقها البنىزلقة تساعد على تحرك 

خو هو شبكة من النسيج الخلوي الر :النسيج الضام الشبكي-
.الخاص باألعضاء( البرانشيم)تقوم بسند المتن 

Connective tissueالنسيج الضام –2



:Cartilaginous tissueالنسيج الغضروفي –د
ا عن ُيلَحظ في هذا النسيج أن الخاليا متباعدة بعضه•

الكثير تحوي )بعض بمسافات كبيرة مملوءة بمادة متجانسة 
(.  من األلياف غير المرنة

، وهو (يالهيالين)يعرف هذا النسيج بالغضروف الزجاجي •
.األكثر قساوة وصالبة مثل الغضروف الدرقي

القالب، وجدت كمية من األلياف الضامة ضمن هذا إذا •
في أو فيعرف النسيج عندها بالنسيج الغضروفي اللي

.الغضروف المرن مثل غضروف صيوان األذن

Connective tissueالنسيج الضام –2



:Dentinاألسنان وعاج Osseous tissueالنسيج العظمي –هـ
هو نسيج عالي التمايز، وهو ينمو إما بدءا  من •

مَّا بدءا  من غضروفي كعظام األطرافنسيج  ، وا 
غشائي ليفي كعظام القحف العصبي؛ نسيج 

قالبتظهر خاليا مولدة للعظم، إما ضمن إذ 
مَّا ضمن قالب غشائي ليفيغضروفي،  .وا 

Connective tissueالنسيج الضام –2



:Hematopoietic tissueالنسيج المكون للخاليا الدموية–و
يعرف هذا النسيج بالنسيج المصنع لخاليا الدم •

.يستوطن النقيَّ األحمر للعظامحيث 
أيضا  في الكبد أو الطحال والعديد من يتوضع•

.  اللمفية الموزعة في أنحاء الجسمالعقد 
النسيج الضام فإن هذا النسيج غني جدا  بخالف •

، حيث يصنع في كل دقيقة الماليين من بالخاليا
.الحمر والكريات البيضالكريات 

Connective tissueالنسيج الضام –2



: Muscular tissueالنسيج العضلي–3
ن هذا النسيج المعروف باسم العضالت مكون م
لك كتل متطاولة من الخاليا عالية التمايز، وتمت

. قدرة خاصة على التقلص
: Nervous tissueالنسيج العصبي –4

يتكون هذا النسيج من خاليا عالية التخصص
هات أو وبأشكال مختلفة قادرة على استقبال تنبي

(سياالت عصبية)تحريض دفعات عصبية 
neural impulsesونقلها.



:من اإلباضة إلى النغراس-1
دورة كل مع عند األنثى البالغة يبدأ عدد من الجريبات في النمو -

.  لكن جريبا  واحدا  فقط يصل إلى النضوج الكاملة ،مبيضي
عندما تكون في ، اإلباضةكما تنطلق خلية بيضية واحدة عند -

وتحاط بالمنطقة الثاني في االنقسام المنصف الثانيالطور 
داخل إلى الخلية البيضية تدفع .المحببةالخاليا عض ببو ، الشفافة
.الذي تقوم به أخمال البوق sweeping actionبوساطة الفعل الكسحي ( األنبوب الرحمي)البوق 

نطقة يحدث في الموالمؤنث، هو العملية التي يتحد فيها العروس المذكر مع العروس اإلخصاب •
.من البوق ( ampullaاألمبولة أو األنبورة )المجلية 

لمحة جنينية: ثانياا 



:يليمن تخصيب البيضة يجب أن تمر بما  Spermatozoaقبل أن تتمكن النطاف •
.  ية المنوية عن رأس النطفةالسكري والبروتينات البالزموفيها تنزاح طبقة البروتين، اكتساب القدرة التلقيحية-
الجسيم الطرفي وفيه يفرز األكروزومين والمادة تفاعل -

.بالتربسين لتخترق المنطقة الشفافةالشبيهة 
:عند اإلخصاب، يجب أن تخترق النطفة•

.اإلكليل المتشعع-
.والمنطقة الشفافة-
.  والغشاء الخلوي للبيضة-

النغراسمن اإلباضة إلى -1



من اإلباضة إلى النغراس-1
الثاني، وتشكل أن تدخل النطفة في الخلية البيضية تكمل الخلية البيضية انقسامها المنصفبمجرد •

سلفية النواة المؤنثة، وتصبح المنطقة الشفافة كتيمة 
(.غير نفوذة ألي نطفة أخرى )

طليعةالذيل وينتبج ويكون عن رأس النطفة ينفصل •
.النواة المذكرة

(  DNAالدنا )بعدما تنسخ كل من طليعتي النواتين •
واألم وتنشقبها، تتمازج الصبغيات من األب الخاص 

.ي مرحلة الخليتينلتعط( االنقسام الفتيلي)أو المعتنف المتساوي ، وتدخل في االنقسام الخيطي أو طوليا  



.  التشطربداية -التفرد الوراثي-تحديد الجنس-للصبغياتالعدد المضاعف إعادة 
:  cleavageالتشطر •

مات القسيالتي تدعى ،الخالياعدد في ازدياد هو سلسلة من االنقسامات التي تؤدي إلى -
.مع كل انقساموالتي تصغر ، ،blastomeresاألرومية 

انقسامات،يحدث تكنز في القسيمات األرومية بعد ثالثة -
إلى كتلة خلوية وتميز كرة مزدحمة بالخاليا، وتصبح 
.وكتلة خارجيةداخلية 

اإلخصابنتائج -2



cleavageالتشطر-

عندما تصل التويتة إلى خلية16ذات morulaتنقسم القسيمات األرومية المكتنزة لتكون تويتة -
.  blastocystوهكذا تتشكل الكيسة األرومية جوف، يظهر فيها ( اليوم الرابع)الرحم 

التكنز في إحدى وتوجد الكتلة الخلوية الداخلية التي تتكون عند -
.المضغة بالخاصةلتكون الكيسة األرومية وتنمو أقطاب 

الخلوية من الكتلة trophoblastالغاذيةتتشكل األرومة -
.األريميةالكيسة الداخلية وبتجويف التي تحيط بالخاليا الخارجية 

الكيسة وتنغرس،اإلفرازي يكون الرحم عند االنغراس في الطور -
.  الخلفياألمامي أو ر طول الجداعلىفي بطانة الرحم األرومية



.امن من التطورتمتد من األسبوع الرابع حتى األسبوع الث( فترة تكوين األعضاء)الفترة المضغية 
:Derivatives of the ectodermمشتقات األديم الظاهر -أ

 neuralلعصبيةاوبتحريض من هذا الحبل، الصفيحَة الظهري، يشك ِّل األديُم الظاهر فوق الحبل -
plate  تمثل بداية تكون الجهاز العصبيالتي.

ترتفع ،البدئيالتلمتمتد الصفيحة العصبية باتجاه -
الجانبية من الصفيحة العصبية بحيث تتشكل الحواف 
بينما  neural foldsالعصبيتان ( الثنيتان)الطيتان 
المنطقة الوسطى بين الطيتين منخفضة وتشكل تبقى 
.  neural grooveالعصبي أو الميزابة العصبية التلم 

(المضغة ذات الصفيحات الثالث)الفترة المضغية -3



، وتلتحم مشكلة األنبوب تقترب حواف التلم العصبي بعضها من بعض باتجاه الخط المتوسط-
.neural tubeالعصبي 

في اليوم cranial neuroporeينغلق المسم العصبي القحفي -
فينغلق caudal neuroporeالذيلي أما المسم العصبي ، 25
.  تتكون العصيبةوعندئذ ،27اليوم في 

منطقة من يصبح الجهاز العصبي ممثال  بتركيب أنبوبي مغلق -
أعرض رأسية ومنطقة spinal cordهي النخاع الشوكي ذيلية 
الدماغية بوجود عدد من التوسعات هي الحويصالت تتميز 

brain vesicles.

Derivatives of the ectodermمشتقات األديم الظاهر -أ 



ن الجانبيتين عند التحام الطيتين العصبيتين تنفصل خاليا الحافتي-
خاليا العرف العصبي مهمة . neural crestلتشكال العرف العصبي 

.  جهزةجدا؛  ألنها تدخل في تكوين عدد كبير جدا  من األعضاء واأل
لظاهر يحتاج تحريض خاليا العرف العصبي تآثرا  بين األديم ا

عن خاليا وينشأ. العصبي واألديم الظاهر غير العصبي الذي يغطيه
.العرف العصبي منظومة متباينة من األنسجة

ي منتصف العصبي ف( الميزابة)يبدأ انغالق التلم : انغالق األنبوب العصبي
حفي العصبي القالمسم يكون انغالق . نحو األمام  والخلفويمتد ، المضغة

.الخلفيأو المنفذ األمامي سابقا  النغالق المسم العصبي الذيلي أو المنفذ

Derivatives of the ectodermمشتقات األديم الظاهر -أ 





العصبيالعرف وتشكل العصبي وانغالقه لتشكيل األنبوب العصبي، ( الميزابة)تشكل التلم 
.صورة بالمجهر االلكتروني الماسح لتشكل األنبوب العصبي



وحاءان األذنيتان اللوُيشاهد في الجانبين أديمان متثخنان هما ،ينغلق األنبوب العصبي مع مرور الوقت-
otic placodesاللوحاءان العدسيتان وlens placodesوذلك في المنطقة الرأسية من الجنين ،  .

وبعبارات عامة يشكل األديم الظاهر أعضاء -
:الخارجيعلى التماس مع العالم وأنسجة تحافظ 

العصبي المركزي، والجهاز العصبي الجهاز 
، والظهارة الحسية لألذن واألنف والعين، المحيطي
أو الجلد بما في ذلك الشعر واألظافر، والبشرة 
النخاميةإلى الغدد تحت الجلد والغدد الثديية والغدة إضافة 
.األسنانوميناء 

Derivatives of the ectodermمشتقات األديم الظاهر -أ 



ميز في األديم ن. جانبي الخط المتوسطفي يشكل األديم المتوسط صفيحة رقيقة من نسيج ذي حبكة رخوة 
:المتوسط األقسام التالية

a- المتوسط جانب المحور األديمparaxial mesoderm:
، التي somites( الُجسيدات)الذي يشكل القسيمات الجسدية -

.  أوال  في المنطقة الرأسية من الجنينتظهر 
في ة القذالية من الجنين قول زوج من الجسيدات في المنطأينشأ -

جسيدات جديدةالعشرين من التشكل الجنيني وتظهر بعد ذلك اليوم 
يوجد إذ س، أزواج يوميا  حتى نهاية األسبوع الخامثالثة عدل مباالتجاه الرأسي الذيلي، وبمتتالية 

.لجسيداتللجنين بحسب عدد االعمر التقريبي الجدول التالي ويظهر . الجسيداتمن زوجا  22-44

Derivatives of the mesodermالمتوسط مشتقات األديم -ب



الَبضعة )صلبي في بداية األسبوع الرابع تنقسم الجسيدة إلى قسم يحيط بالحبل الظهري هو القطاع ال-
،  mesenchyme، التي تشكل نسيجا  ذا حبكة رخوة هو اللحمة المتوسطة sclerotome( العظمية

.  والتي تحيط بالنخاع والحبل الظهري لتكون العمود الفقري 
التي تشكل طالئع myotomeالعضلي ( الَبضعة)يشكل القسم الظهري الجانبي من الجسيدة القطاع -

لدي الج( الَبضعة)المتبقي من الجسيدة فيشكل القطاع القسم أما ،الجسمعضالت األطراف وجدار 
dermatome دمة األتشكل التي

.الجلدتحت والنسيج 
العضلية جسيدة مكوناتها لكل -

.الخاصة بهاوالعصبية 

a- المتوسط جانب المحور األديمparaxial mesoderm:
Derivatives of the mesodermالمتوسط مشتقات األديم -ب



b- المتوسط الوسطاني األديمIntermediate mesoderm :
وتتطور ، لكلىقطعية هي القطع الكلوية المولدة لخلوية يتقطع األديم المتوسط الوسطاني إلى مجموعات -

.  هذا الجزءمن التناسلية والغدد الوحدات المفرغة إلى الجهاز البولي 
للصفيحة الجانبية األديم المتوسط بعد ذلك نميز طبقة رقيقة هي -

mesoderm  of lateral plateإلى التي تنقسم ، و
الجدارية الطبقة تبطن حشوية حيث جدارية وطبقتين 

الحشوية تحيط الطبقة بينما داخل الجنين األجواف 
الحشوي المتوسط األديم يتشارك و، باألعضاء

.  األديم الباطن في تشكيل جدار المعىمع 

Derivatives of the mesodermالمتوسط مشتقات األديم -ب



c- واألوعية الدموية الدمBlood and blood vessels:
:األوعية الدموية بطريقتينتتكون -
.  تكون األوعية من جزيرات دموية-1
.موجودةوعية من أوعية تفرع األ-2
األديم ظهر الجزيرات الدموية األولى في ت-

خاليا من المحيط بالكيس المحي المتوسط 
نمو بعامل المتوسط التي تتحرض األديم 

2األرومات الليفية
(fibroblast growth factor 2 (FGF2لتكوين أرومات األوعية الدموية  .

Derivatives of the mesodermالمتوسط مشتقات األديم -ب



مولد للدم لدى تستعمر الخاليا المولدة للدم التي تنشأ حول الكيس المحي الكبد الذي يصبح العضو ال-
هر، وسوف الجنين، أما الخاليا الجذعية المولدة للدم النهائي فتنشأ من األديم المتوسط المحيط باألب

. تستعمر هذه الخاليا الجذعية نقي العظم الذي يصبح النسيج النهائي لتكوين الدم

c- واألوعية الدموية الدمBlood and blood vessels:
Derivatives of the mesodermالمتوسط مشتقات األديم -ب



. المحييسكالجهاز الهضمي هو الجهاز الرئيسي المشتق من األديم الباطن الذي يشكل سقف ال•
حيث تتشكل الثنية ينثني القرص المضغي باالتجاه الرأسي الذيلي بالدماغية، ونتيجة لنمو الحويصالت •

نتيجة خاص يندرج ضمن جوف الجنين الباألديم الباطن وبذلك فإن الجوف المبطن ،الرأسية الذيلية
الرأسي الذيلي، ويشكل المعى األمامي االنثناء 

foregut في الجزء األمامي، والمعى الخلفيhindgut
بينهما يتشكل المعى المتوسط و،الذنبيةالمنطقة في 

midgut الذي يتصل مؤقتا  بالكيس المحي بوساطة
المحيةالعريضة المعروفة بالقناة السويقة 

vitelline ductالتي تضيق مع تقدم نمو الجنين.

 Derivatives of endodermمشتقات األديم الباطن-ج



بلعوميالترتبط النهاية الرأسية للمعى األمامي مؤقتا  باألديم الظاهر بوساطة الغشاء الشدقي •
buccopharyngeal membrane األسبوع في يتمزق الذي

.  األوليوالمعى السلوي الجوف بين، ويؤسس فتحة لالتصال الرابع
cloacalالغشاء المذرقي ينتهي المعى الخلفي مؤقتا  في •

membrane الشرجفتحة مكونا  الذي يتمزق في األسبوع السابع.
يبقى المعى و،ديرا  مستينثني القرص الجنيني جانبيا  نتيجة النمو السريع للجسيدات، ويتخذ شكال  •

يق تدريجيا  لكنه يضالبدء، هذا االتصال واسعا  في المحي، ويكون المتوسط على اتصال مع الكيس 
توسط اتصاله مع وعندها يفقد المعى الم،قا  حنتيجة النثناء الجسد ليشكل القناة المحية التي تغلق ال

.ديم الباطن، ويتخذ توضعه الحر في الجوف البطنيالجوف المبطن باأل

 Derivatives of endodermمشتقات األديم الباطن-ج



سقاء في جسم الرأسي الذيلي، والجانبي، االندماُج الجزئي لل: ومن النتائج المهمة األخرى لالنثناءين•
.  cloacaالجنين حيث يشكل الَمْذَرق 

في allantoidsويبقى الجزء القاصي من السقاء •
وفي األسبوع الخامس تنخصر . االتصالسويقة 
في واألوعية السرية الكيس المحي والسقاء قناة 

.  الحلقة السريةمنطقة 
المراحل في للكيس المحي عند البشر دور تغذوي •

.  من التشكلالباكرة 
.  الجوف المشيمائيفي في الشهر الثاني من التشكل فيقع أما 

 Derivatives of endodermمشتقات األديم الباطن-ج



، crown-rump length (CRL)خالل الشهر الثاني يعبر عن طول الجنين بطوله التاجي المقعدي •
.  ويقاس بالمليمترات

.  العصعصيتم القياس من قمة الجمجمة إلى ذروة •

المنظر الخارجي للجنين بزيادة حجم الرأس، يتغير •
.  األطراف والوجه واألذنين والعينينوتشكل 

 External appearanceالمظهر الخارجي أثناء الشهر الثاني 
during second month



 External appearanceالمظهر الخارجي أثناء الشهر الثاني 
during second month



:Birth defectsالعيوب الولدية •

رجة بالنسبة تتشكل معظم األعضاء واألجهزة ما بين األسبوعين الثالث والثامن، وتدعى هذه الفترة الح-
.ية التركيبية الكبيرةوتعد هذه الفترة مسؤولة عن معظم العيوب الخلقاألعضاء، الطبيعي بفترة تكون للتشكل 

،حملهاولألسف فقد تكون األم في هذه الفترة الحرجة غير متأكدة من -
بفرط االستعداد لحدوث المتصفين أثناء األسبوعين الثالث والرابع والسيَّما 
.  فيهماالعيوب 

.ولذا يجب على األم أن تتجنب التأثيرات المؤذية كالتدخين وتناول الكحول-

Clinical correlateالترابط السريري -4



إلى العلوم السريرية تطور تعليم التشريح وتغير في السنوات األخيرة بحيث أصبح أكثر دقة وتنوعا  وأقرب
يح تحت العناوين بين اإلنسان السليم واإلنسان المريض ولذلك يمكن دراسة التشر نستطيع التمييز بحيث 
:التالية

: Descriptive anatomyالتشريح الوصفي -1
قاعدة التشريح والمنطلق األساسي للنماذج األخرى، وهو -

.على وصف العظام والعضالت والمفاصل واألوعية واألعصابويعتمد 
:  Regional (topographic) anatomy( الطبوغرافي)الناحي التشريح -

.التشريح الوصفي لكل ناحية من نواحي الجسم، من السطح إلى العمقيعتمد 

التشريحأقسام -ثالثاا 



:Clinical anatomyالتشريح السريري -2
.التشريح الخاص بالطبيب الممارس الذي يساعده على التشخيصوهو -
الحوضي بالجس واإلصغاء والجس( العالمات)التشريح السطحي الذي يجمع النقاط الخارجية ويشمل -

.(المس الشرجي والمس المهبلي)
العضالت ومتالزمة األلم الحشوي وشلل لألعصابأيضا  دراسة المناطق الحسية الحركية وهو -

.  إلخ..السرطاناتالدموية والقيحية وطرق انتشار التجمعات انتشاروطرق 

التشريحأقسام -ثالثاا 



:Technical anatomyالتشريح التقني -3
.يب أو الجراحويشمل القواعد التشريحية للحركات والتقنية التي تجري بشكل دائم من قبل الطب

.الوصول إلى الشرايين واألوردة المحيطية والمركزية-
.ضمن المفاصل( الحقن)التسريب -
.بزل األجواف واألحشاء-
.التنظير-
(.في التخدير)التنبيب الرغامي -
.وضع األنبوب المعدي-
(.  التشريح الجراحي)طرق التدخل الجراحي -

التشريحأقسام -ثالثاا 



:Radiological anatomyالتشريح الشعاعي -4
معرفة يتطلب( والمرنان–كالطبقي المحوري ( )المقطعي)التطور الحديث للتصوير الشعاعي إن-

(.  المستعرض–الجبهي -السهمي )تشريحية مقطعية حسب المستويات الثالثة 
صاء الشعاعي كما يتطلب معرفة التوضع الطبيعي للعناصر التشريحية كما يظهر بطرائق االستق-

باألشعة أو ( اإليكو)المختلفة كالتصوير بالصدى 
.البسيطة مع أو بدون تباين بالمادة الظليلةالسينية 

التشريحأقسام -ثالثاا 



: Functional (physiological) anatomy(الفيزيولوجي)التشريح الوظيفي -5
:  ويشمل دراسة مختلف وظائف العضو ووظائف االتصال•

.، والصوت( الحسي والجسدي)، والتعصيب الحركة-
.الهضم، والتنفس، والدوران، والتبول: التغذيةوظائف -
.  التناسليةالوظيفة -

التشريحأقسام -ثالثاا 



: Systemic anatomyالتشريح الجهازي -6
ي والجهاز يعنى بدراسة األجهزة بشكل متكامل من نواح مختلفة من الجسم، مثل الجهاز التنفس-

.  إلخ... الهضمي والجهاز العصبي

التشريحأقسام -ثالثاا 



كل وصف تشريحي يجب أن يتم باالستناد إلى وضعية تشريحية مرجعية ، أي •
الشخص ينظر إليه من األمام حيث يكون واقفا  على قدميه وطرفاه العلويان إن 

والقدمان ملتصقان بالكعبين جسمه مع اتجاه راحتي اليد نحو األمام بجانب 
.  الخلففي 

الجسم تبعا  لعالقتها أجزاء من خالل هذه الوضعية تتم دراسة مختلف •
:أساسية وهي، وهناك ثالثة مستويات المتخيلة المستويات ببعض 

المائل المستوى -األفقي المستوى -المستوى السهمي -الجبهي المستوى 

وياتالمستالوصف التشريحي في -رابعاا 



:   Frontal (coronal) plane(اإلكليلي)المستوى الجبهي -1
سم آخر، ويقجانب هو مستوى شاقولي ممتد من جانب في الجسم إلى -

يوازي هذا ، (ظهري )وخلفي ( بطني)أمامي : الجسَم إلى قسمين
.  بافتراض أن هذا الوجه مسطحللجسم المستوى الوجه األمامي 

وياتالمستالوصف التشريحي في -رابعاا 



:   Sagittal planeالمستوى السهمي -2
.  رأيمن وأيس: هو مستوى شاقولي ناصف يقسم الجسم إلى قسمين-

مستوى سهمي يمر من منتصف median planeالمستوى الناصف
.وأيسرالجسم فيقسمه إلى قسمين متناظرين أيمن 

وياتالمستالوصف التشريحي في -رابعاا 



: Transverse plane( األفقي) المستوى المستعرض -3
منتصف وهو مستوى أفقي يمر منالمحوري، يستخدم في التصوير الطبقي -

ع فوقه هو الجسم ، ويتعامد مع المستويات السابقة ، وكل عنصر تشريحي يق
.ذيليأو توضع سفليذات الواقعة تحته العناصر .رأسيذو توضع علوي أو 

الثة لتحديد توضع ُيسَتَند إلى الوضعية المرجعية للجسم البشري والمستويات الث-
.ضمختلف أعضاء الجسم البشري وعالقاتها بالنسبة بعضها إلى بع

:Oblique planeالمستوى المائل -4
.ةهو كل مستوى ال يمر من إحدى المستويات الثالث األساسية السابق-

وياتالمستالوصف التشريحي في -رابعاا 



إضافة إلى مختلف الحركات التي تتم في مستوى المفاصل، 
علمية وهي مصطلحات المصطلحات التشريحية نشأت 

:سريرية متعارف عليها عالميا  و منهاتشريحية 
:المصطلحات حسب الموقع التشريحي -1
األقرب أي Posteriorالخلفي أو Dorsalالظهري –

(.  الجبهي)اإلكليلي المستوى الخلفي للجسم أو خلف إلى السطح 
إلى األقرب Anteriorاألماميأو Ventralالبطني–

.المستوى اإلكليليأمام األمامي للجسم أو السطح 

Anatomical termsالمصطلحات التشريحية -خامساا 



أي األقرب إلى المستوى الناصف والتوضع Medianاإلنسيالتوضع -
.أي األبعد عن المستوى الناصفLateralالوحشي

.نعندما يتوضع عضو بين عضوين آخريIntermidiateالوسطاني-
Extrernal(الظاهر)و الخارجي Internal(الباطن)الداخلي -

من لتحديد التوضع الداخلي أو الخارجي للعضو بالنسبة إلى جوف
.  األجواف

التشريحيالمصطلحات حسب الموقع -1



عندما يقترب Distal( البعيد)القاصي و Poximal(القريب)الداني -
.العنصر أو يبتعد عن منشأ الطرف

لتحديد توضع العضو Deepالعميقو Superficialالسطحي–
.بالنسبة إلى السطح أو إلى العمق

النسبة بالوجه األخمصيو يسمى بالنسبة لليدPalmarالوجه الراحي–
.للقدم

المصطلحات حسب الموقع التشريحي-1





عندما نضع الطرف بجانب الجسم أو نبعده عنه ، أي   AbductionالتبعيدوAdductionالتقريب -
.  بتحرك الطرف في المستوى اإلكليلي

الطرف عندما يدور Lateral rotationالوحشي الدوران أو Medial rotationالدوران اإلنسي–
.محوره الطوالنيحول 
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عندما يتحرك الطرف العلوي نحو األمام Extensionالبسط وFlexion(الثني أو العطف)القبض -
توى فهو يقوم في المستوى السهمي فهو يقوم بحركة القبض، وعندما يتحرك نحو الخلف في نفس المس
قبض الركبة بحركة البسط ، و يختلف الوصف بالنسبة لحركة مفصل الركبة فالحركة للخلف تسمى

.لوضعية الوقوف هي حركة البسطوالعودة 
بين لحركات تسلسل : Circumductionاإلحاطة-

.والدورانوالتقريب والتبعيدالقبض والبسط 
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األطراف مصطلحات الحركة في مستوى -2
.الخلفهو الحركة نحو Retrusionالتراجعهو الحركة نحو األمام وProtrusionالتقدم-
.هو الحركة نحو األسفلDepressionالخفضاألعلى ونحوهو الحركة Elevationالرفع-

ت خاصة بالساعداحرك  :
الخط يتجه إبهام اليد أثناء الكب نحو :Pronationالكب -

.  المعاكسةهو الحركة Supinationستلقاء الوالناصف 

حركات خاصة باليد:
عند مقابلة اإلبهام واإلصبع : Oppositionالمقابلة -

.Repositionالعودة وتقابلها الصغرى 



حركات خاصة بالقدم:
.عندما يتجه أخمص القدم نحو اإلنسي: Inversion( القلب أو النقالب الداخلي)الشْتر -
.عندما يتجه أخمص القدم نحو الوحشي: Eversion(القلب أو النقالب الخارجي)الشْنف -
.عندما يتجه ظهر القدم نحو األعلى: Dorsiflexion(رفع القدم)القبض الظهري -
.عندما يتجه أخمص القدم نحو األسفل:Plantiflexion(خفض القدم)القبض األخمصي -
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