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Kielet ja käännössuunta 

arabiasta suomeen 

Aihepiiri (aukt3) 

lääketiede 

Käännöstehtävä 

Käännettävä teksti on seuraavalla sivulla. Teksti on 

Ote ruumiinavauspöytäkirjasta 

Lähde: anonymisoitu yksityinen asiakirja  

Käännöksen käyttötarkoitus:  

Teksti käännetään poliisitutkintaa varten 

 

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden 
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke. 

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan 
anonyymisti.  

Käännettävän tekstin pituus 2 040 merkkiä. 
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ي 
ي قضائ   تقرير طب 

يحية عىل جثة  ×األستاذ  جال بناء عىل تكليف من وكيل نيابة بيت  المؤرخ بتاري    خ ×/×/×× بإجراء الصفة التشر

عي  -المذكورة أعاله وبيان سبب الوفاة فقد قمت أنا الدكتور × 
أستاذ مساعد، بتنفيذ  -اختصاصي الطب الشر

 :ما طلب، وقمت بتسطير التقرير التالي 

ت بالمشفن بواسطة سي ن بأن المذكورة قد أحضن ي تبير ارة إسعاف بتاري    خ ×/×/××  باإلطالع عىل الملف الطب 

ن بالفحص  1.5بعد ست ساعات من سقوطها من علو )حوالي  ي أسفل الظهر. وتبير
( وكانت تشكو من ألم فن مير

وجود جرح قطعي يقع بشكل عمودي عىل الحاجب األيمن وكدمات قديمة وحديثة عىل األطراف العلوية. وتم 

ي وفح
ي للدماغ والعمود الفقري  العنفر

ن إجراء فحص طبفر ي لكامل الجسم مع مادة ملونة. وتبير
ص طبفر

ي الفقرة القطنية األول 
 .بالنتيجة وجود كش منضغط فن

، والظهور الزرقة الرمية عىل مؤخرة الجثة بلون أحمر، والجثة  ي حالة تيبس رمي
ات الرمية: كانت الجثة فن التغير

 .باردة علما أنها كانت محفوظة داخل ثالجة الموئر 

ن وأسفل العنق وأعىل الناحية األمامية   عموم أنحاء الجثة:  ي أنسجة الوجه والجفنير
شاهدت وجود انتفاخ فن

ي بطول 
ي األماكن المذكورة. وشاهدت وجود جرح رصن

للصدر مع صدور طقطقة عند الضغط عىل الجلد فن

ي الناحية اليمبن للجبهة 2.7
 .سم يقع فن

يحية وج ن من خالل الكشف الظاهري والصفة التشر ود كدمات حديثة وقديمة مختلفة عىل النتيجة: تبير

ي 
ي الناحية اليمبن للجبهة وسحجات فن

ي طور الشفاء فن
ي فن

مناطق متعددة من الجسم باإلضافة لوجود جرح رصن

ي عىل الجسم.   ن واألطراف العلوية والسفلية وهي ناتجة عن عنف خارج  ي الوجه والشفتير
طور اللتئام فن

ي جسم الفقرت
ي وسط الجهة باإلضافة لوجود كش منضغط فن

ن األول والثانية ووجود تكدم فن ن القطنيتير ير

ي األنسجة حوله. كما 
الخلفية للرئة اليمبن بالقرب من نقير الرئة اليمبن بمحاذاة الوريد الفرد مع وجود توذم فن

ي  
ي األنسجة تحت جلد الوجه والعنق وأعىل الناحية األمامية للصدر وفن

ن كذلك وجود تجمع الهواء فن تبير

 .لمنصف العلوي وحول غشاء التامورأنسجة ا

ي األردن والذي أظهر وجود مادة  
جاءت نتيجة فحص السموم والصادرة عن مختي  األدلة الجرمية فن

ي 
ي الرتشاح الصدري والسائل من التجويف البطبن

ي عينة البول وعينة محتوى المعدة وفن
ن فن  .األولنزابير

ن واح ي الرئتير
ي توذم فن ي النسيج الرئوي  أظهرت نتيجة الفحص النسيج 

ي األوعية الدموية ومناطق نزف فن
تقان فن

ن والطحال ي الكليتير
ي غشاء التامور واحتقان فن

 .ووجود عالمات للتهاب بسيط غير نوعي فن

ي يستخدم لعالج الذهان ن هي عقار طب   .إن مادة األولنزابير


