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                  مادة علم التشريح                          كلية التربية وعلوم الرياضة

 المرحلة األولى                          الجامعة المستنصرية                         

 المحاضرة األولى

 -مقدمة عن التشريح :
يتناول دراسة بنية وتنظيم الكائنات هو احد فروع علم األحياء الذي  -التشريح:     

الحية وتركيب أعضائها المتنوعة يمكن تقسيمه الى تشريح حيواني وتشريح نباتي كما 
أهمها التشريح المقارن وعلم النسيج والتشريح  ، يتضمن عدة فروع تخصصية ضمنه

 .البشري 

يح يختص هو فرع من فروع علم التشر  علم تشريح األنسان أو االنثروبوتومي      
 بدراسة بنية وتركيب أجهزة الجسم البشري بخالف علم األنسجة وعلم الخاليا.

ويتكون جسم األنسان مثل سائر الحيوانات من مجموعة من األجهزة تتكون من عدد  
من األعضاء التي تنقسم بدورها الى عدد من األنسجة المكونة من مجموعة من 

 الخاليا.

ة تفصيلية لمختلف أعضاء الجسم ونسجه وطريقة يتضمن التشريح اإلنساني دراس
 تكوينه ويمكن مقارنة التشريح من عدة زوايا.
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 اهليكل العظمي: 
 

الجهاز الهيكلي هو جزء من تكوين أجسام الكائنات الحية  أوالهيكل العظمي      

الراقية كالثديات والطيور والكثير من أنواع األسماك، ان مهمة الهيكل العظمي لدى 

الحيوانات التي لديها هياكل عظمية هو الدعم والحماية فهو يشكل الجزء األكثر صالبة 

ه المختلفة ويحافظ على الشكل من أجسامها وبالتالي يقوم بدعم الجسم ويحمل أجزاء

العام ألجسامها كما يقوم بدور الحماية لألجزاء الحساسة ومن األمثلة على الجهاز 

 الهيكلي عظام الجسم البشري وأصداف الكائنات البحرية 

ومثال على دور الحماية الذي يقوم به الجهاز الهيكلي الجمجمة التي تقوم بحماية 

يقوم بحماية الحبل الشوكي والقفص الصدري الذي يقوم  الدماغ والعمود الفقري الذي

 بحماية األجزاء الداخلية من الصدر القلب والرئتين .

. فاصل موتسمى المنطقة التي تتصل عظام الهيكل العظمي معا عندها بال    

 : ل نوعان هماصوالمفا

 املفاصل املتحركة -1
 املفاصل الثابتة -2

 

عظمة في العادة هذه العظام يمكن ان  202 الهيكل العظمي لإلنسان البالغ يشمل

 تقسم الى مجموعتين:

 اهليكل العظمي احملوري: -1
( عظمة للهيكل العظمي المحوري المحور العمودي للجسم وتتضمن 00تشكل )

 عظام الرأس والعمود الفقري واألضالع وعظم القص.
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 أوال: اهليكل العظمي الذويلي )الطريف(:
عظمة يتضمن العظام الحرة ووصالتها الى الهيكل العظمي  122يشمل      

المحوري والعظام الحرة هي األطراف العليا واألطراف السفلى وملحقاتهم التي 

تدعى األحزمة ويرتبط الهيكل العظمي بواسطة األربطة واألوتار والعضالت 

 والغضاريف.

 

 

 

 :الجمجمة 

 20وهي مجموعة عظمية منحنية الشككل تشككل فرا كا فكي دا لهكا وتتككون مكن       

عظمككة منتظمككة متمككلة معككا بمفاصككل  ابتككة تسككمى دررات تسككم  بمقككدار ضكك يل مككن 
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الحركككة تسككم  بنمككو الككرأس عنككد األطفككال ويوةككد فككي المنطقككة السككفلى مككن الجمجمككة 

 فتحة يمر عبرها الحبل الشوكي ليمل الى الدماغ.

علبككة الككدماغ وهككو  أوة عظككام صككندوم عظمككي يسككمى محفظككة الككدماغ تشكككل  مانيكك 

 14منطقكة الوةكف فتتككون مكن  أمكاتركيب عظمي يحكيط بالكدماغ والنعكاع المسكتطيل 

 ادن( فكي ككل 3الوسكطى ) األذن( عظام تقع في 2توةد ) األذينينعظمة وفي منطقة 

. 

 عظمة كاالتي: 22تقسم عظام اجلمجمة ال
 (2عددها )الجداري و عظام القحف: -1

 

 

 

هو احد عظام الجمجمة ويشكل باتحاده مع نظيره في الجانب  العظم الجداري:

المقابل ةانب وسقف الجمجمة، لف شكل رباعي  ير منتظم يوصف لف سطحان 

 حدود واربع روايا. وأربعة
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 شكل يوضح العظم الجداري

 

( حيث يشكل العظم المد ي ةزءا من ةانب 2وعددها ا نين ) عظم صدغي:

الجمجمة وقاعدتها ويساهم هذان العظمان بتشكيل ةزء من الوةف في كل ةانب 

 يدعى صدغ. 

 يتكون كل عظم صد ي من  مسة أةزاء هي األجزاء:

 صدفة العظم المد ي -1

 الجزء الغشائي للعظم المد ي -2

 الجزء المعري للعظم المد ي -3

 بلي للعظم المد يالجزء الط -4

 الناتئ األبري -5
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صدفة العظم المد ي تشبف باقي العظام القحفية والجزء الغشائي عبارة التركيب: 

 والجزء المعري كثيف وقاسي. إسفنجيعن عظم 

 

 
هو أحد عظام الجمجمة المفردة ويشكل الجبهة والحافة  (1وعددها واحد ) عظم جبهي:

 العلوية وسقف الحجاج.

 
( هو عظم غشائي شكله يشبه صحن الفنجان يشغل 1وعددها واحد ) عظم قذالي:

الجزء الخلفي والسفلي من الجمجمة له شكل شبه منحرف منحني على نفسه يحتوي 

العظم القذالي ثقبة بيضية الشكل تدعى الثقبة الكبرى والتي تصل جوف القحف مع 

 النفق الفقري.
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عن  األنفالجمجمة بفصل جوف ( هو أحد عظام 1وعددها واحد ) عظم غربالي:

 ويقع بين جوفي الحجاج األنفالدماغ ويشكل العظم الغربالي جزءا من سقف جوف 

 



0 

 

من  األمامفي قاعدة الجمجمة الى  وضعميت( هو عظم 1وعددها واحد ) عظم وتدي:

العظمين الصدغين والقسم القاعدي للعظم القذالي يشبه العظم الوتدي الى حد ما 

 الخفاش عندما يمد جناحيه. أوالفراشة 

 

هو أحد عظام الجمجمة وهو عظم ثابت بعكس الفك السفلي الذي يمثل  الفك العلوي:

 العظم الوحيد المتحرك من عظام الجمجمة.
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هو أحد عظام الجمجمة )واحد في كل جانب( يتمفصل العظم الوجني مع  عظم وجني:

غي والعظم الوتدي ويشكل العظم كل من الفك العلوي والعظم الجبهي والعظم الصد

العظم في الجزء العلوي  عيتموضالوجني جزءا من الحجاج ويشار له بعظم الخد 

الحجاج وأجزاء  وأرضيةالوحشي من الوجه حيث يشكل بوز الخد والجزء الوحشي 

 من الحفرتين الصدغية وتحت الصدغية.

 

( هو اقوى وأكبر عظم في الوجه وهو أيضا العظم الوحيد 1وعددها ) الفك السفلي:

 المتحرك في الجمجمة يتكون من جزئيين يشكالن سويا زاوية قائمة.



10 

 

 

 أبعاده( وهو عبارة عن عظم صغير مستطيل الشكل تختلف 2وعددها ) العظم االنفي:

ى اتحادهما من فرد ألخر يوجد عظم انفي في كل جانب في منصف الوجه يشكالن لد

 لكل عظم انفي سطحان وأربع حواف.  األنفما يسمى بجسر 

 

( هو احد عظام الجمجمة المزدوجة ويساهم بتشكيل 2العظم الحنكي: وعددها اثنين )

 الحنك الصلب.

 (2محاور االنف السفلية وعددها )

 (2الدمعي وعددها )

 (1الميكعة وعددها )
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 العظيمات السمعية: وتشمل 

 (2وعددها )مطرقة  -

 (2سندان وعددها ) -

 (2ركاب وعددها ) -

 
 

وهي عظمة واحدة داعمة للحنجرة وال تعتبر جزءا من الجمجمة حيث  العظم الالمي:

 انها ال تتصل بأي عظمة أخرى.

 


