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وعلم  العام التشريح
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 التوصيف 

 تشريح الرأس والعنق. مقرر التشريح الخاص هو مقرر مخبري، يتم فيه تدريس 

 على تحديد جميع
ً
املعالم  يكتسب الطالب، من خالل هذا املقرر املعلومات الضرورية واملفصلة لتشريح منطقة الرأس والعنق، حيث يصبح الطالب قادرا

   التشريحية في منطقة الرأس والعنق، ومعرفة العالقة بين هذه املعالم التشريحية ووظيفة كٍل منه من خالل دراسة

تعريف تشريح الرأس والعنق  واملصطلحات التشريحية, نقاط العالم الخاصة بالوجه والحفرة الفموية،  عظام القحف ) الجيهي,  لساسية  ال فاهيم امل

الحنكي,الوجني, الفك العلوي , الفك  الجداري, القفوي, الصدغي, الوتدي , الغربالي(، عظام الوجه ) النفي, امليكعة, القرين النفي السفلي, الدمعي, 

لعصب مثلث السفلي(، الحفر القحفية،  العظم الالمي والفقرات الرقبية،  عضالت التعبير الوجهية،  العضالت املاضغة والعضالت فوق وتحت الالمي ، ا

لعنق،  الجهاز اللمفاوي للرأس والعنق،  التطبيق السريري التوائم) العيني, الفكي العلوي , الفكي السفلي(،  العصب الوجهي،  التروية الدموية للرأس وا

   لدراسة تشريح الرأس والعنق.

 

 املحتوى 

 ( النظري  )الجزء

 تعليم الطالب وتدريبه على معرفة: 

 التشريح الدقيق واملفّصل لعظام الوجه والقحف. .1

 العالقة بين هذه العضاء ووظيفة كٍل منها. التشريح الدقيق للحفرة الفموية والعظام والعضاء املشكلة لها،  .2

واملناطق   التعريف بالوعية الدموية )الشرايين، الوردة، الوعية اللمفية(، منشاؤها، مسارها، تفرعاتها ووظيفتها، وكذلك التفاغرات فيما بينها .3

 التي تتلقى التروية الدموية منها. 

 تها، الثقوب التي تدخل فيها أو تخرج منها، واملناطق التي تعصبها. العصاب القحفية منشاؤها، مسارها، تفرعاتها ووظيف .4

 العضالت في منطقة الرأس والعنق منشاؤها، ارتكازاتها ووظيفة كٍل منها. .5

في منطقة الرأس والعنق )الحفر، الجيوب، العضاء(، مكوناتها، محتوياتها وعالقتها مع بعضها ومع عظام  الفموية للحفرة التشريحية املجاورات .6

 الجمجمة. 

 املفاصل والدروز التي تربط عظام منطقة الرأس والعنق فيها بينها.  .7

 

 

 (الجزء العملي)



 السفي  الفك تشريح .1

 علوي ال الفك تشريح .2

 الجزء القحفي الجمجمة عظام .3

 عظام الجمجمة الجزء الوجهي .4

 تشريح الحفرة الفموية  .5

 املجاورات التشريحية للحفرة الفموية .6

 الشرايين الدموية في منطقة الرأس والعنق .7

 االوردة الدموية في منطقة الرأس والعنق .8

 العضالت في منطقة الرأس والعنق .9

 (العصاب القحفية )الوجهي+ مثلث التوائم .10

  املفصل_الفكي_الصدغي .11
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