
الدشَذ الشضيً َالقطعيً َالىافزي

:ان ٔكُن انؽبنب قبدسا ػهّ: االٌذاف

حؼشٔف اندشذ انقؽؼٓ -1

انخؼشف ػهّ مٕضاث اندشَذ انقؽؼًٕ -2

انخؼشف ػهّ اوُاع اندشَذ انقؽؼًٕ َانخفشٔق بٕه خشَذ  -3

انشقبً اندىبئًٕ َاالوخسبسًٔ

كٕفٕت حشخٕص اندشَذ انمفخؼهً -4

حؼشٔف اندشَذ انىبفذي َانمخعمىً نهدشَذ انؽؼىًٕ   -5

َانُخضًٔ َانخؼشف ػهّ مٕضاحٍب



الجزوح القطعيو



ٌي الدشَذ الخي ححذثٍا االث حادي كالسكيه اَ الخىدش 

َالمُس َالىٍاياث الحادي لقطع الزخاج المكسُسي َرلك 

باليت سحب االلً الحادي على الدلذ



ميزاث الدشَذ القطعيً

حافاحٍا مىخظمً َمسخقيمً عذا ارا حذثج ٌزي الدشَذ  -1

في مىطقً يكُن فيٍا الدلذ مخعشج

الحافاث غيش محاطً بخسحح َحكذم عذا في حالت كُن  -2

طُل الدشذ  -3االلً المسخخذمً غيش حادي بذسخً كافيً 

 -اكثش مه عمقً



حكُن قاعذة الدشذ مخساَيً في العمق مع عذم َخُد  -4

خسُس وسيديً حشبط بيه حافخي الدشذ

ٔكُن انىضف انذمُْ غضٔشا وخٕدً نقؽغ االَػًٕ انذمًُٔ -5

ػىذ انفسص انمدٍشْ نهشؼش حكُن وٍبٔخً مقؽُػً قؽؼب  -6

زبدا

قببهٕت انؼذَِ اندشثُمًٕ اقم مه بقٕت اوُاع اندشَذ -7

فخشة اوذمبل ٌزي اندشَذ قصٕشي حخشاَذ بٕه اسبُع انّ  -8
ػششة أبو َبؼذ اوذمبنٍب حخشك وذبً خؽًٕ مىخظمً



امثلً على الدشَذ القطعيً

(    الدشَذ الىحشيً اَ الزبحيً) خشَذ الشقبً القطعيً -1

Cut throat
امب ان حكُن خىبئًٕ اَ اوخسبسًٔ

حشبٌذ اندشَذ اندىبئًٕ فٓ زبنت انقخم غسال نهؼبس َانزبر  
اندىبئٓ َحمخبص بكُوٍب ػمٕقً مخسبًَٔ فٓ انؼمق افقًٕ  

َحخُسػ انشقبً َحشمم االػعبء انمٍمً فٓ انشقبً كبنششإٔه  
َاالَسدي انكبٕشي َانقصبً انٍُائًٕ

امب اندشَذ االوخسبسًٔ فىٍب حبذأ مه حسج صُٕان االرن ػبدة 
َحكُن ػمٕقً فٓ انبذأً َسؽسًٕ فٓ انىٍبًٔ َحكُن بشكم  

مبئم َقذ حشبٌذ زُل بذأت اندشذ اندشَذ انخشددًٔ

حمخبص اندشَج االوخسبسًٔ بكُوٍب اقم ػمقب مه اندشَذ اندىبئًٕ



كيفية التفزيق بين جزوح الزقبو الجنائيو واالنتحاريو

ظرٔف انحادث -1

شكم انجرح -2

ٔجٕد عالياث انًقأيّ فً  -3
انجرٔح انجُائٍّ



:اسباب انٕفاة فً جرٔح انرقبّ انقطعٍّ

Air embolismاالَصًاو انٕٓائً           -1

انُسف انذيٕي انغسٌر -2

االختُاق انُاتج عٍ دخٕل انذو انى انًسانك  -3

انتُفسٍّ

انًُٓ انعصبً -4



Defensiveالجزوح الدفاعيو او الكفاحيو   -2 Wounds

ًْٔ انجرٔح انتً تحذث عُذ يحأنت انًجًُ 

عهٍّ يسك أ ابعاد انسالح انًستخذو فً  

انجرًٌّ فارا حأل يسك انسالح تشاْذ جرٔح 

قطعٍّ فً االصابع ٔارا حأل ابعاد انسالح  

تشاْذ انجرٔح انقطعٍّ فً راحت انٍذ ٔارا حأل 

يسك ٔابعاد انسالح فتحذث انجرٔح انذفاعٍّ  

فً االصابع ٔفً راحت انٍذ



 Fabricated Woundsالجزوح المفتعلو -3

ًْٔ انجرٔح انتً ٌقٕو بٓا انشخص 

نغرض االٌقاع باالخرٌٍ ٔتًتاز 

بٕجٕدْا فً اياكٍ ايٍُّ يٍ  

انجسى ٔتكٌٕ سطحٍّ يتعذدِ 
ٔالترافقٓا تًسقاث فً انًالبس



جزوح الزسغ القطعيو -4

ًْٔ راث طبٍعّ اَتحارٌّ ٔقذ تكٌٕ  

يحاطّ بجرٔح ترددٌّ ٔتحذث  

انٕفاة َتٍجت انُسف انذيٕي انُاتج 
عٍ قطع انشرٌاٌ انكعبري



Penetrating Wounds   الجزوح النافذه -3

Stab Woundsَحشمم اندشَذ انؽؼىًٕ    

Punctured  Woundsَاندشَذ انُخضًٔ        

اندشَذ انؽؼىًٕ                       

:مٕضاحٍب

زبفبث اندشذ مىخظمً -1

ػذا فٓ زبنت اصؽذاو مقبط انسالذ ببندهذ سبؼً بخسسح َحكذوانسبفبث غٕش م -2

ػمق اندشذ اكثش مه ؼُنً -3

قذ ٔسبػذ شكم اندشذ فٓ انخُصم انّ وُع االنً انمسذثً -4

قذ ٔكُن ػشض اندشذ اكثش مه ػشض مقؽغ انسالذ انمسخخذو -5

حكمه خؽُسحٍب فٓ وفُرٌب انّ االزشبء انذاخهًٕ َزذَد انؼذَِ اندشثُمًٕ  -6
بسبب ثهُد االالث انمسخخذمً



الجزوح الوخزيو

ٔسذد ٌزا انىُع مه اندشَذ وخٕدً السخخذاو 
االث َاخضي نٍب وٍبًٔ مذببً َنٕس نٍب ؼشف 

زبد كبنمخٕػ َانشٕش َانمسمبس َانمقص 
َانفشخبل َانمفم

حكُن ٌزي اندشَذ ظئٕهت االثش حخشك فخسً 
صغٕشي ٔصؼب حشخٕصٍب

َفٓ زبنت انؼثُس ػهّ فخسً صغٕشي وقُو ببدخبل  
فبرا َصم انّ االزشبء ٌزا   Probeمسبش 

ٔؼىٓ ان اندشذ وبفز

حسبغ اندشَذ انُخضًٔ بكذمً ػبدة

ٔبخز اندشذ انُخضْ شكم مقؽغ االنً انمسخخذمً

حسمم وفس خؽُسة اندشَذ انؽؼىًٕ


