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 Muscles of pelvic girdleعضالت الزنار الحوضي 
:  األمامية

القطنية-العضلة الحرقفية
:  Psoasالقطنية العضلة 

القطنية من الفقرات تنشأ 
:  Iliacusالحرقفية العضلة 

الفخذم الحفرة الحرقفية وترتكز مع العضلة القطنية على عظمن تنشأ 
تجتمع العضلتان بوتر واحد

.الفخذلعظم ر االصغيرتكز المدوري
( البطن)الفخذ على الجذع ثنيعمل ال

لألمامالجذعثني في المساهمة 
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:العضالت الخلفية

:  Gluteus maximus( الكبرى )العضلة األلوية العظمى
أكبر وأقوى عضالت الجسم

عظم الحرقفةالوجه الخلفي لتنشأ من 
العجز والعصعص

.  ترتكز على عظم الفخذ والسبيل الحرقفي الظنبوبي
عملها بسط الفخذ 

عضالت الفخذ الخلفيةلمشاركة 
االنحناء األماميرفع الجذع من وضع 

السفلياأللوي العصب 
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Gluteus mediusالعضلة  األلوية المتوسطة 
تنشأ من الوجه الخارجي للحرقفة

ترتكز على المدور الكبير
عملها تبعيد الفخذ

لجهةالحفاظ على الحوض أفقيا عند الوقوف على نفس ا
العلوي األلوي العصب 

Gluteus minimusالعضلة  األَلوية الصغرى 
تنشأ من الوجه الخارجي للحرقفة

ترتكز على المدور الكبير
تبعيد  وتدوير الفخذ للخارج

العلوي األلوي العصب 
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Piriformisالكمثريةالعضلة 

رةالظاهو الباطنةتانالعضلة السدادي

التوأميتان العلوية والسفلية

المربعة الفخذية

للوحشيعلى تدوير الفخذ تعمل 
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:  العضالت الوحشية
العريضةالعضلة موترة اللفافة 

Tensor fasciae lata muscle   :
تنشأ من الشوكة الحرقفية األمامية العلوية

العرف الحرقفي
الظنبوبي-تتمادى بالسبيل الحرقفي

جيردييرتكز على حدبة 
(الوحشيالظنبوبيالجزء األمامي للطبق )

الظنبوبي-الحرقفيللسبيل بتوتيرفالوقو دور في لها 
تثبيت مفصل الركبة

العلوي األلوي شعب من العصب 
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:العضالت األمامية

:Quadriceps femorisمربعة الرؤوس الفخذية العضلة 

رؤوسبأربعة تنشأ 

من ثلم فوق الحاجب الحقيالمستقيمة الفخذية
الشوكة الحرقفية األمامية السفلية

يرتكز وترها على قاعدة الرضفة
رضفةيتمادى القسم السطحي منها ليشكل الغطاء الليفي لل

Muscles of thighالفخذ عضالت 
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من الخط بين المدورينالوحشيةالمتسعة 
المدور الكبير

األحدوبة األلوية
الشفة الوحشية للخط الخشن

الحاجز بين العضالت الوحشي
وترها قسم منه يلتحم مع الوتر المشترك

يرتكز على القسم الوحشي لقاعدة الرضفة 
حافة الرضفة الوحشية

يتمادى بقيد الرضفة الوحشي
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من الشفة اإلنسية للخط الخشناإلنسيةة متسعال
الخط بين المدورين

الحاجز بين العضالت اإلنسي
الخط المشطي

وترها قسم منه يلتحم مع الوتر المشترك
قسم يساهم بتشكيل قيد الرضفة اإلنسي

من الوجه األمامي للفخذىالوسطالمتسعة 
الشفة الوحشية للخط الخشن

الحاجز بين العضالت الوحشي
وترها قسم منه يلتحم مع الوتر المشترك

الرضفةقاعدةرتكز على يقسم 
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تتابع ألياف القيدين
الغطاء الليفي
مع الوتر الرضفي

العلويةيةالظنبوبالحدبةإلى 

الركبة مفصل لياف على محفظة األ من ءجز يرتكز 

األساسي بسط الركبةرباعية الرؤوسعمل

العصب الفخذي
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:Sartoriusالخياطية العضلة 

العلوية من الشوكة الحرقفية األمامية تنشأ 

اإلنسيةالجهة من على أعلى الظنبوب ترتكز 

على مفصلي الركبة والورك، تعمل 
إلنسيلالساق وتدورالركبةتثني
الفخذ للوحشي وتدورالوركتثني

العصب الفخذي
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(إنسية حسب المراجع):Pectineus( العانية)المشطية العضلة 
من عظم العانة تنشأ 

الفخذعلى أعلى عظم ترتكز 

الوركقبض ثنيفي هم اتس
الفخذتقريبه

العصب الفخذي
السدادي
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( : Adductorsالمقربات )اإلنسية العضالت 
:  Adductor magnusالكبيرة المقربة 

تنشأ من الفرع العاني
اإلسكيالفرع 

حدبة اإلسك
ترتكز على الشفة اإلنسية للخط الخشن

حديبة المقربة
مقربة للفخذ

مدورة وحشية
باسطة للورك

العصب الوركي والعصب السدادي
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.Adductor longusالمقربة الطويلة العضلة 

تنشأ من الوجه الخارجي لعظم العانة

ترتكز على الشفة اإلنسية للخط الخشن

مقربة ومدورة خارجية للفخذ
مثنية للورك

العصب السدادي
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. Adductor brevisالمقربة القصيرةالعضلة 

تنشأ من عظم العانة

ترتكز على الشفة اإلنسية للخط الخشن

مقربة ومثنية وحشية للفخذ
مثنية للورك

العصب السدادي
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.Gracilis( الرشيقة)الناحلة العضلة 

تنشأ من العظم العاني
االرتفاق العاني

(إلوزقدم ا)للظنبوبترتكز على الوج اإلنسي 

مقربة للفخذ
مثنية للركبة

العصب السدادي
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:(Hamstringsالعضالت العرقوبية )الخلفية الفخذعضالت

:  Biceps femorisالرأسين الفخذية ذات 
عظم اإلسك منبرأسين تنشأ 

لفخذالشفة الوحشية للخط الخشن ل
الشظيةيرتكز على وتر مشترك 

الوحشيالظنبوبيالطبق 
باسطة للورك
مثنية للركبة

الظنبوبييعصب الرأس الطويل العصب 
األصليالشظوي العصب القصير الرأس 
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:Semitendinosusنصف الوترية العضلة 

من حدبة اإلسكتنشأ 
الرأسين ذات الطويل الرأس مع 

(إلوزقدم ا) الظنبوباإلنسي لعظم السطح على ترتكز 

باسطة للورك
مثنية للركبة

تدور الساق للداخل عند ثني الركبة

الظنبوبيالعصب 
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: Semimembranosusنصف الغشائية العضلة 

اإلسكيةمن األحدوبة تنشأ 

اإلنسيي الظنبوبطبقالخلف ترتكز 
لفافة العضلة المأبضية
الرباط المائل المأبضي

باسطة للورك
مثنية للركبة

الظنبوبيالعصب 
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Muscles of the legالساق عضالت 
(:رافعات القدم= الباسطات )األمامية العضالت 

:  Tibialis anteriorالعضلة الظنبوبية األمامية 

من عظم الظنبوب، تنشأ 
المشط األولعلى قاعدة ترتكز 

يالوجه السفلي للعظم اإلسفيني اإلنس
البسط
للقدمالداخلي القلب 

العميقالشظوي العصب 
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Extensor hallucis longusالطويلة الكبيرةالقدمإصبعباسطة العضلة 

تنشأ من الربعين المتوسطين للوجه اإلنسي للشظية

الوجه األمامي للغشاء بين العظمين

ترتكز على الوجه الظهري لقاعدة السالمية األولى

قاعدة السالمية الثانية

بسط اإلصبع الكبيرة والقدم

العميقالشظوي العصب 
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Extensor digitorum longusباسطة األصابع الطويلة العضلة 

الوحشيالظنبوبيتنشأ من الطبق 

الوجه األمامي لرأس الشظية

العلوية للوجه اإلنسي للشظية¾ 

الغشاء بين العظمين

الحاجز بين العضالت األمامي

حزم ترتكز الوسطى على قاعدة السالمية الوسطى3لكل منها أوتار4

الجانبيتان على قاعدة السالمية البعيدة

باسطة لألصابع األربعة الوحشية والرسغ

العميقالشظوي العصب 
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:  للساقالوحشية العضالت 
Fibularisالعضلة الشظوية الطويلة  (peroneus) longus :

الوحشيالظنبوبيالطبق من تنشأ 
العلويين لوجهها الوحشي2/3والشظيةرأس 

الحاجزين بين العضالت األمامي والخلفي
يدخل وترها تحت الحافة الوحشية للقدم

2و1رتكز على قاعدة المشطين ي
2العظم اإلسفيني 

أخمصيةمثنية 
رافعة للحافة الوحشية للقدم

السطحيالشظوي العصب 
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Fibularisالشظوية القصيرة العضلة   (peroneus) brevis  :
للشظيةالوحشي وجهالمن تنشأ 

الحاجزين بين العضالت األمامي والخلفي
5المشط على قاعدة ترتكز 

مثنية ورافعة للحافة الوحشية للقدم
السطحي     الشظوي العصب 

Fibularis:الشظوية الثالثة العضلة  tertius
وتر خامس من أوتار باسطة أصابع القدم الطويلة

غائبةتكون قد 
للساقتعد من العضالت األماميةقد 
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:  للساقالخلفيةالعضالت 
سطحيا

Triceps muscle of calfالربليةالعضلة مثلثة الرؤوس 
: Gastrocnemiusالساقية مية أالعضلة  التو 

الفخذ برأسين من عظم تنشأ 
أشيلوتر بيتحد الرأسان 

:  Soleusالنعلية العضلة 
من عظمي الساق تنشأ 
وتر أشيلبمية أالتو مع العضلة تتحد 

ترتكز على حدبة العقب
للقدماألخمصي القبض 
الظنبوبيالعصب 
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األخمصيةالعضلة 

صغيرة 
غير دائمة الوجود

تنشأ من فوق اللقمة الوحشية
(عهإنسي وتر أشيل أو مندمجة م)ترتكز على حدبة العقب 

موترة لمحفظة الركبة ومثنية لها
مثنية للكاحل

الظنبوبيالعصب 
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عميقا

:  Tibialis posteriorالظنبوبية الخلفية العضلة 

عظمي الساقتنشأ من
القاربيوترها على يرتكز 

العظام اإلسفينية
قاعدة المشط الرابع

ويلة الطالشظويةوتقوية قوس القدم بمساعدة حفظ 
للقدموالقلب الداخلي القبض األخمصي 

الظنبوبيالعصب 
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.Flexor digitorum longusقابضة األصابع الطويلة العضلة 

للظنبوبتنشأ من القسم اإلنسي للوجه الخلفي 
لفافة العضلة الظنبوبية الخلفية

فروع وترية4
ترتكز على الوجه األخمصي للسالمية الثالثة   

الثني األخمصي
رفع الحافة اإلنسية للقدم

الظنبوبيالعصب 
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.Flexor hallucis longusقابضة إبهام القدم الطويلة  العضلة 

السفليين للوجه الخلفي للشظية2/3تنشأ من 
الحاجز بين العضلي الخلفي

القسم السفلي للغشاء بين العظمين
لفافة الظنبوبية الخلفية

كبيرة للقدمترتكز على الوجه األخمصي لقاعدة السالمية البعيدة لإلصبع ال

مثنية لإلصبع الكبيرة
مثنية ومقربة للقدم

الظنبوبيالعصب 
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.العضلة المأبضية 

تنشأ من اللقمة الوحشية للفخذ
بوبللظنترتكز على الوجه الخلفي 

مثنية للركبة
مدورة داخلية للساق
موترة لمحفظة الركبة

الظنبوبيالعصب 
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Muscles of the footالقدم عضالت 
:أخمص القدمعضالت 

طبقات 4
: السطح إلى العمقمن 

:الطبقة األولى

. Flexor digitorum brevisاألصابع القصيرةقابضة 
.Abductor hallucisالقدم اإلصبع الكبيرةمبعدة 
 Abductor digiti minimi .إصبع القدم الصغرى مبعدة 
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عدة عضالت أهمها تضم : الثانيةالطبقة 
.  Lumberical musclesالخراطينية العضالت 

بين العظام

:  عضالتوتضم : الثالثةالطبقة 
.لإلبهاممبعدة 
.لإلبهامقابضة 

.الصغرى قابضة لإلصبع 

:  وتضم: الرابعةالطبقة 
 Plantar interosseous muscles(عضالت3)العضالت بين العظمية األخمصية 

Dorsal inerosseous muscles( عضالت4)العضالت بين العظمية الظهرية 
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