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 رتبة آكالت الحشرات
Order: Insectivora 

 انواع معظمها شائعة 6يعرف وجود 



 فصيلة القنافذ
Family: Erinaceidae 

 Erinaceus concolorـ القنفذ قصير االذن         1
 
  Hemiechinus auritusالقنفذ طويل االذن     ـ   2
 
 Paraechinus aethiopicusالقنفذ األثيوبي   ـ   3



 Erinaceus concolorـ القنفذ قصير االذن         1

 Commonنوع شائع          



 Hemiechinus auritusالقنفذ طويل االذن     ـ   2

 Commonنوع شائع          



 Paraechinus aethiopicusالقنفذ األثيوبي   ـ   3

 Rareنوع نادر           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 فصيلة الزبابات
Family: Sorisidae 

 Suncusـ السليطة القزمة                                          1
etruscus 

 
 Crocidura suaveolensالسليطة ذات األسنان البيضاء الصغيرة  ـ   2
 
 
   Crocidura leucodonالسليطة ذات األسنان البيضاء              ـ  3

 Common speciesأنواع شائعة          



 رتبة الخفاشيات
Order: Chiroptera 

 نوعاً  13معروف منها 

 Insufficiently known speciesأنواع مبهمة          



 رتبة الشردفيات
Order: Hyracoidea 

 يتبعها نوع واحد
Family: Procavidae 

 Procavia capensis)        الطبسون(ـ الوبر  1



 Procavia capensis syriaca      )الطبسون(ـ  الوبر  1

 Rareنوع نادر           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 رتبة مزدوجات االصابع
Order: Artiodactyla 

 أنواع 9معروف منها

 ـ فصيلة الغزالن 1 ـ فصيلة الخنازير 1



 فصيلة الخنزير
Family: Suidae 

 Sus scrofaـ الخنزير البري         1

 Vulnerableنوع مهدد من الدرجة الثانية          



 فصيلة الغزالن
Family: Bovidae 

 أنواع 8يعرف منها 



 Oryx leucoryx)      الظبي االبيض(المها ـ   1

 Re-introducedنوع أعيد ادخاله            Extinctنوع منقرض           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Carba ibexالماعز الجبلي      ـ   2

 Extinctنوع منقرض           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Gazella gazella      ـ  غزال الجبل 3

 Extinctنوع منقرض           



 Gazella dorcas  )العفري(ـ  غزال الصحراء  4

 Extinctنوع منقرض           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Gazella subgutturosa  )   الغزال الفارسي(ـ  الريم  5

 Re-introducedنوع أعيد ادخاله            Extinctنوع منقرض           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Capreolus capreolus  )  اليحمور(ـ  الظبي  6

 Insufficiently knownنوع مبهم         



 رتبة آكالت اللحوم 
Order: Carnivora 

 نوعاً  14معروف منها 

 Family: Canidaeـ الفصيلة الكلبية       1
 Family: Felidaeفصيلة القطية          ـ  2
  Family: Urisedaeفصيلة الدببة         ـ  3
 Family: Hyaenidaـ فصيلة الضباع      4
 Family: Mustilidaeـ فصيلة الغرير      5



 الفصيلة الكلبية
Family: Canidae 

  Canis lupusـ الذئب                          1
 
 Canis aureusالجقل السوري           ـ   2
 
   Vulpes vulpesالثعلب االحمر             ـ  3



  Canis lupusـ الذئب                          1

 Endangeredنوع مهدد من الدرجة االولى         



 Canis aureusالجقل السوري           ـ   2

 Endangeredنوع مهدد من الدرجة االولى         



   Vulpes vulpesالثعلب االحمر             ـ  3

 Commonنوع شائع          



 الفصيلة القطية
Family: Felidae 

 Felis silvestrisـ القط البري                      1
 
 Caracal caracalالوشق                       ـ  2
 
  Panthera pardusالنمر                       ـ  3



   Felis silvestrisـ القط البري                      1

 Vulnerableنوع مهدد من الدرجة الثانية         



   Caracal caracalالوشق                       ـ  2

 Endangeredنوع مهدد من الدرجة االولى         



 Panthera pardusـ النمر                      1

 Extinctنوع منقرض         



 فصيلة الضباع
Family: Hyaenidae 

  Hyaena hyaenaـ الضبع المخطط        1



  Hyaena hyaenaـ الضبع المخطط        1

 Endangeredنوع مهدد من الدرجة االولى         



 فصيلة الدببة
Family: Ursidae 

   Ursus arctosـ الدب البني                     1

 Extinctنوع منقرض         



 الفصيلة
Family: Mustelidae 

 Martes foina)                   السنسار(ـ الدلق  1
 

  Vormela peregusna   النسناس المعرق     ـ  2
 

  Meles melesالغرير                               ـ  3
 

 Mellivora capensis      ـ غرير العسل          4
 

 Lutra lutraـ ثعلب الماء                             5
 



  Martes foina)                   السنسار(ـ الدلق  1
 

 Vulnerableنوع مهدد من الدرجة الثانية         

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Vormela peregusnaالنسناس المعرق       ـ  2

 Vulnerableنوع مهدد من الدرجة الثانية         

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Meles melesالغرير                                ـ  3

 Vulnerableنوع مهدد من الدرجة الثانية         



 Mellivora capensisـ غرير العسل               4

 Endangeredنوع مهدد من الدرجة األولى         



 Lutra lutraـ ثعلب الماء                             5
 

 Endangeredمهدد من الدرجة األولى         



 رتبة القواضم 
Order: Lagomorpha 

 تضم نوعاً واحداً 

  Lepus capensisـ األرنب البري                  1

Family: Leporidae 

 Commonنوع شائع          



 رتبة القوارض 
Order: Rodentia 

 ـ فصيلة السناجب 1
 ـ فصيلة الشياهم 2
 ـ فصيلة ثنائيات القدم 3
 ـ فصيلة النعسانيات 4
 ـ فصيلة القوارض الشبيهة بالهامستر 5
 ـ فصيلة الفئران والجرذان 6
 ـ فصيلة الجرذان العمياء 7

 نوعاً  30معروف منها 



 فصيلة السناجب
Family: Sciuridae 

  Sciurus anomalusـ السنجاب الفارسي          1
 Rareنوع نادر         



 فصيلة الشياهم
Family: Hystricidae 

   Hystrix indicaـ الشيهم، النيص                1



 Hystrixـ الشيهم، النيص                  1
indica   

 Rare + Vulnerableنوع نادر ومهدد من الدرجة الثانية    



 فصيلة الخلد
Family: Spalacidae 

ـ الخلد، أبو عماية             1
Spalax leucodon   

 Commonنوع شائع           



 فصيلة ثنائيات القدم
Family: Dipodidae 

  Allactaga euphraticaـ اليربوع ذو الخمسة أصابع  1
 
 Jaculus jaculusاليربوع ذو الثالثة أصابع          ـ  2



   Allactaga euphraticaـ اليربوع ذو الخمسة أصابع  1

 Commonنوع شائع           



 Jaculus jaculusاليربوع ذو الثالثة أصابع            ـ  2

 Commonنوع شائع           



 فصيلة النعسانيات
Family: Gliridae 

  Dryomys nitidulaـ النعساني ذو الذيل الرمادي       1
 
 Eliomys melanurusالنعساني ذو الذيل االسود      ـ  2



   Dryomys nitidulaـ النعساني ذو الذيل الرمادي       1

 Vulnerableنوع مهدد من الدرجة الثانية      



 Eliomys melanurusالنعساني ذو الذيل االسود      ـ  2

 Insufficiently knownنوع مبهم          



 فصيلة الجرذان والفئران الحقيقية
Family: Muridae 

  
 Genus: Acomysـ جنس الفئران الشوكية         1
 Genus: Musجنس الفئران الحقيقية             ـ  2

 

 Genus: Apodemus        ـ جنس فئران الحقل  3
 

 Genus: Rattusـ جنس الجرذان الحقيقية          4
 

 Genus: Nesokiaـ جنس النيسوكيا                5



 Acomys russatus)      الذهبي(الفأر الشوكي ـ  2

 Rareنوع نادر         

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Nesokia indica)    البانديكوت قصير الذيل(النيسوكيا الهندية ـ  2

 Commonنوع شائع          



 Apodemus mystacinusفأر الحقل ذو االسنان العريضة ـ  2

 Commonنوع شائع           



 Apodemus flavicollis)     فأر الغابات(فأر الحقل الشائع ـ  2

 Insufficiently knownنوع مبهم          



 Apodemus sylvaticusفأر الحقل الشائع                  ـ  3

 Insufficiently knownنوع مبهم          



 Mus musculusالفأر المنزلي                          ـ  1

 Commonنوع شائع           



 Mus)       قصير الذيل(الفأر المنزلي البري ـ  1
macedonicus 

 Commonنوع شائع           



 Rattus rattus)       جرذ السفن(الجرذ االسود ـ  1

 Commonنوع شائع           



 Rattus norvegicus)       الجرذ النروجي(الجرذ البني ـ  2

 Commonنوع شائع           



 فصيلة القوارض الشبيهة بالهامستر
Family: Cricitedae 

 Genus: Cricetulusـ جنس الهامستر صغير الحجم                 1

 Genus: Mesocricetusجنس الهامستر  المتوسط الحجم       ـ  2

  Genus: Calomyscus         جنس الهامستر الشبيه بالفأر    ـ  3

 Genus: Psammomysـ جنس البساموميس                         4

 Genus: Meriones                                ـ جنس العضل     5

 Genus: Tatera                                      ـ جنس التاتيرا   6

 Genus: Gerbillus)                        اليرابيع(جنس الجربل ـ  7

 Genus: Microtusجنس فئران الحقول                            ـ  8



 Cricetulus migratoriusالهامستر الرمادي       ـ  1

 Commonنوع شائع           



 Mesocricetus auratusالهامستر الذهبي        ـ  1

 Endangeredنوع مهدد من الدرجة االولى         



 Calomyscus bailwardiالهامستر الشبيه بالفأر       ـ  1

 Insufficiently knownنوع مبهم         



 Psammomys obesus   )البساموميس(ـ جرذ الرمل السمين  1

 Commonنوع شائع           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Meriones tristramiجرذ ترسترام              ـ  1

 Commonنوع شائع           



 Meriones libycusجرذ الرمل الليبي              ـ  2

 Rareنوع نادر         



 Meriones crassus)             الجرذ اللطيف(جرذ الرمل ـ  3

 Rareنوع نادر         

 صورة من كتاب ثدييات االردن



 Meriones vengradoviجرذ فينغرادوف              ـ  4

 Insufficiently knownنوع مبهم         



 Tatera indica              ـ التاتيرا الهندية 1

 Commonنوع شائع           



 Gerbillus henleyi              ـ يربوع هنلي 1

 Commonنوع شائع           



 Gerbillus dasyurus              ـ يربوع واجنر 2

 Commonنوع شائع           



 Gerbillus mesopotamiae              ـ يربوع ؟ 3

 Insufficiently knownنوع مبهم         



 Microtus nivalis              ـ فأر الثلج 1

 Rareنوع نادر         



 Microtus socialis             ـ فأر الحقل االجتماعي 2

 Commonنوع شائع           



 Myocastor coypus             )النوتريا(ـ كلب الماء  1

 Exoticنوع دخيل           

 صورة من كتاب ثدييات االردن



ـ القيام بالمزيد من الدراسات الحقلية لألنواع الثديية في جميع مناطق القطر،  1

 .وإعطاء أهمية كبيرة لألنواع التي تعتبر منقرضة أو مهددة

ـ انشاء متحف تجمع فيه نماذج من مختلف االنواع المحلية وربما الموجودة في  2

 .الدول المجاورة لتسهيل الدراسات التصنيفية على مستوى األنواع وتحت االنواع

 .ـ التعاون العلمي بين العاملين في مجال دراسة االنواع البرية 3

ـ االهتمام بالنشر العلمي لنتائج البحوث والدراسات عن االنواع البرية في سورية  4

مما يجعلنا أقدر على اتخاذ القرار ) تصنيفها وتوزعها الجغرافي وبيولوجيتها(

 .السليم في تحديد أولويات الحماية

 االحتياجات المستقبلية المطلوبة لتحديد حالة الثدييات البرية في سورية
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