


 Anatomy التشريح

 Reference مرجع او نقطة قياس

 Upper limb الطرف العلوي

 Palm باطن كف اليد

 Thumb اصبع االبهام

 lateral بعيدا عن نقطة منتصف الجسم

 Medial قريب من منتصف الجسم

 Supine position الوضع نائما علي الظهر

 Prone position الوضع نائما علي البطن

 elbow  الكوع

 Flexion ثني

 Hip bone عظمة الحوض

 Abduction of hip ابعاد الرجلين عن بعضهما

joints 

 Knee ركبة

 Plane = section مقطع

 Sagittal plane قطاع طولي

 Vertical عمودي او راسي

 -Para موازي

 Anterior امامي

 Posterior خلفي

 Horizontal=transverse عرضي



 superior علوي

 Inferior سفلي

 Epidermis البشرة

 Dermis االدمة

 Stratified متعدد الطبقات

Flat Squamous 

 Epithelium النسيج الطالئي

 Waterproof ضد الماء

 Sebaceous glands غدد دهنية

 Swaet gland غدة عرقية

 Hair follicles بصيالت الشعر

 Ridges تعرجات

 Elastic مطاطي

 fibers الياف

 Lymphatic=lymph vessels اوعية ليمفاوية

 Tiny صغير او رفيع

 Bundle حزمة

 Contraction انقباض

 Relaxation انبساط

 Goose االوزة

 Pigment صبغة

 Fetus اشهر 5جنين عمره 



 Uterus رحم

 Permanent دائم

 Nails اظافر

 Duct قناة او انبوبة

 Coiled ملفوف

 Creases تحززات

 Polygonal متعدد االضالع

 Diamond-shaped ماسي الشكل

 Flexure lines خطوط منحنية

 Longitudinal طولي

 Trunk جذع

 Neck الرقبة

 Incision قطع او شق او فتح جراحي

 Scar ندبة

 Sole باطن القدم

 Digits االصابع

 Arch قوس

 Fascia طبقة تحت الجلد

 Superficial سطحي

 Deep عميق

 Abundant وافر

 Glutei region منطقة االرداف



 Abdomen البطن

 Breast الثدي

 eyelid جفن العين

 Penis القضيب

 Scrotum كيس الصفن

 Thermal insulator عازل حراري

 Nerve عصب

 Vessel وعاء دموي

 Mammary gland الثدي

 Lymph node عقدة ليمفاوية

 Facial muscles عضالت الوجه

 Membrane غشاء

 Well-defined واضح

 Venous return عودة الدم في االوردة

 Septum/septa حواجز/ حاجز 

 intramuscular بين العضالت

 interosseous بين العظام

 Intra داخل

 Extra خارج

 Inter بين

 Thick سميك

 Wrist الرسغ/ المعصم 



 Joint مفصل

 Ankle الكعب

 Tendon وتر العضلة

 Plantar متعلق بباطن القدم

 Sheath غالف

 Carotid artery الشريان السباتي

 Vagus nerve العصب الحائر

 Vein وريد

 Artery شريان

 Pulley بكرة

 Raphe خط االندماج بين عضلتين

 Cavity تجويف

 Line يبطن

 Pericardium غشاء التامور المحيط بالقلب

 Fibrous ليفي

 Ligaments اربطة

 Skeleton هيكل عظمي

 Connective tissue النسيج الضام

 Axis محور

 Vital organ عضو حيوي

 Skull جمجمة



 Brain مخ

 Thoracic cage القفص الصدري

 Vertebral column العمود الفقري

 Pelvis الحوض

 Lower limb الطرف السفلي

 Leg الساق

 Foot القدم

 Loco motor system الجهاز الحركي

 Bone marrow نخاع العظام

 Enamel of teeth طبقة المينا

 -Exo خارج

 -Endo داخل

 Mandible الفك

 Sternum عظمة القص

 rib ضلع

 Appendicular=peripheral طرفي

 Ossification عملية تكوين العظام

 Clavicle عظمة الترقوة

 Cartilage غضروف

 Shaft ساق

 Spongy اسفنجي

 Articulation التمفصل



 Endothelium الدموية لالوعيةطبقة النسيج الطالئي المبطنة 

 Periosteum النسيج المحاط بالعظام

 -Meta بعد

 Sensory حسي

 Fine رقيق

 diameter قطر

 Fracture كسر

 Scapula عظمة لوح الكتف

 Air sinuses جيوب هوائية

 Nasal انفي

 Maxilla الفك

 Resonance of voice رنين الصوت

 Mucosa الغشاء المخاطي

 Inspiration الشهيق

 Expiration الزفير

 Process بروز

 Patella عظمة الرضفة

 Diminish ينقص

 Friction احتكاك

 Nutrient مغذي

 Oblique مائل

 Cortex قشرة



 Medulla نخاع

 Groove = bone marrow Medullary cavity حفرة او شق

 Ascending صاعد

 Descending نازل

 Foramin/a فتحات/ فتحة 

 Plexus ضفيرة او حزمة

 More prominent اكثر وضوحا و بروزا

 Delivery الوالدة

 Everted متجه للخارج

 Inverted متجه للداخل

 -cartilage Chondro متعلق بالغضروف

 Perichondrium النسيج المحاط بالغضروف

 Compression انضغاط

Related to ribs Costal 

 Larynx الحنجرة

 Epiglottis لسان المزمار

 Trachea القصبة الهوائية

 Homogenous متجانس

 Heterogenous غير متجانس

 Nest عش

 Symphysis pubis االرتفاق العاني

 Opaque معتم



 Translucent شفاف

 Tensile قابلية الشد

 Auricle of the ear صيوان االذن

 Eustachian tube قناة استاكيوس

 Mobile x immobile غير متحرك/ متحرك 

 Tibia عظمة القصبة

 Fibula عظمة الشظية

 Temporary مؤقت

 Pus صديد

 Be manifest يصاب

 Moist رطب

 Glistening المع

 Perforate يثقب

 Villi خمالت

 Cushion وسادة

 Semi lunar نصف قمري

 Cruciate ligament الرباط الصليبي

 Radius عظمة الكعبرة

 Ulna عظمة الزند

 Convex محدب

 Concave مقعر

 Shoulder joint مفصل الكتف

 Gliding االنزالق



 Antagonize يضاد او يعاكس

 Sac كيس

 Sub تحت

 Coetaneous متعلق بالجلد

 Voluntary ارادي

 Spindle-shaped = fusiform مغزلي الشكل

 Myo  متعلق بالعضالت

 Viscera احشاء

 feather ريش

 Deltoid مثلثة الشكل

 Spiral حلزوني

 Innervations االمداد العصبي

 Spinal nerve عصب شوكي

 Hilum فتحة او مدخل

 Thigh منطقة الفخذ

 Arm الذراع

 Hand اليد

 Perimysium النسيج المحيط بالعضلة

 Calf of leg سمانة الساق

 thrombosisتكوين جلطات 


