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مايةةواإلالعضالت الماضغة 

Mstication & mimetic muscless



Intrudactionالمقدمة

الذيهيكليالالجهازمنوجزءاإلنسانجسمفياألكبرالنسيجيةالكتلةهوالعضليالنسيج•
.بالجسمالخاصوالهيكلالهيئةيعطيوالذيالعظميالجهازأيضا ًيشمل

Msticationالماضغةالعضالتإلىالرأسوفروةالوجهعضالتتُقسم• muscless،
Mimetic(التعبةرةة)مايةةاإلالعضالتو muscless

:قسمينإلىتقسم:الماضغةالعضالت•

هيو،السفليالفكعظمعلىوترتكزالقحفعظاممنتنشأ:بالخاصةالماضغةالعضالت❑
عددةالمتباالتجاهاتالسفليالفكتحريكومهمتهاالعضالتمنأزواجأربععنعبارة
جناحةةاللعضلةوا،األنسةةالجناحةةلعضلةا،لصدغةةالعضلةا،الماضغةلعضلةا:وهي

.الوحشةة

.الالميالعظمفوقوالواقعةالسفليللفكالخافضةالعضالت❑



العضلة الماضغة 
Masseter muscle

تتجهوثخينةالشكلستطيلةومًُقصيرةعضلةهي•

والوجهالوجنيةالقوسبينلألسفلاألعلىمن

:(ِحزم)أقسام3منوتتألفللرأدالوحشي





 Masseterالعضلة الماضغة 
muscle

.السفليللفكرافعة:العضلةعمل•

وإلىاألمامنحوالسفليالفكتحركالسطحيةالحزم•

.واحدةعضلةتقلصحالفيالموافقةالجهة

األماميالجذعمنالماضغالفرع:التعصيب•

.السفليالفكيللعصب

الشريانمنالماضغالشريان:التروية•

.حيالسطالصدغيللشريانالمعترضالوجهيوالفرعالوجهيوالشريانالباطنالفكي



Temporalis muscleالعضلة الصدغية 

كاملالشكلًتمألًمروحيةًومسطحةًكبيرةً•

:طبقات3الصدغيةًوتتألفًمنًالحفرةً

حسيا؛ًالشعبًالصدغيةًالعميقةً:ًالتعصيب•

.ًمنًالعصبًالفكيًالسفلي

.ًًًالفرعًاألماميًللعصبًالوجهي:ًحركيا•

الشريانًالصدغيًالعميقًمنً:ًالتروية•

.الفكيًالباطن



العضلة الصدغية 
Temporalis muscle



العضلة الجناحية األنسية 
Medial Pterygoid muscle

.الفكيةالجناحيةالمنطقةفيتقعالشكلمربعة•

منالجناحيللناتئالجناحيةالحفرةمنممتدة:المنشأ•

.الحنكعظممنالهرميالناتئومنالوتديالعظم

ضلةللعموازيةوهي(الجناحيةاألحدوبة)السفليالفكزاويةمناألنسيالوجهعلى:المرتكز•
.الماضغة

.الوحشيإلىاألنسيومنالخلفإلىاألمامومناألسفلإلىاألعلىمن:المسار•

:العضلةعمل•

.دميةالتقالحركةفيدورولهاالسفليالفكترفعالجانبينفيالعضلةتتقلصعندما✓

.المقابلةالجهةنحوالسفليالفكتحركواحدجانبفيالعضلةتتقلصعنما✓

.السفلييالفكمناألنسيالجناحيالعصب:التعصةب•

.العلويالفكيالشريانمنالجناحيالفرع:التروةة•





العضلة الجناحية الوحشية 
Lateral Pterygoid muscle

التوضعوسميكةًومسطحةًوعرضانيةًقصيرةً•

تقعًفيًالحفرةًتحتًالصدغيةًأنسيًرأدًالفكً•

:وتتألفًمنًرأسينالسفليً



Lateral Pterygoidالعضلة الجناحية الوحشية  muscle



Lateral Pterygoidالعضلة الجناحية الوحشية  muscle

وتجرسفلاألنحوالسفليالفكتحركالجانبينفيالعضلةتتقلصعندما:العضلةعمل•
.األمامنحوالفكيالصدغيالمفصلفيالمفصليوالقرصالمفصليةالمحفظة

.األخرىالجهةنحوالسفليالفكتحركواحدجانبفيالعضلةتتقلصعنما•

الجزءوالعلويالرأس.السفليالفكيالعصبمنالوحشيالجناحيالفرع:التعصةب•
يعصباألنسيالجزءأماالمبوقيالعصبمنبفرعيعصبانالسفليالرأسمنالوحشي
.السفليالفكيللعصباألماميالفرعمنمباشربشكل

شريانالمنالصاعدالحنكيوالفرعالباطنالفكيللشريانالجناحيةالفروع:التروةة•
.الوجهي



العضالت الخافضة للفك 
الالميالسفلي فوق العظم 

تتألفDigastric muscleًذات البطنةن لعضلة ا❑

.متوسطبطنينًأماميًوخلفيًيتصالنًبواسطةًوترًمنً

.البطنانًمعًالحافةًالسفليةًللفكًالسفليًالمسافةًتحتًالفكيشكلً





فلي العضالت الخافضة للفك الس
الالميفوق العظم 

Stylohyoidاإلبرةة الالمةة العضلة ❑ muscle

.نحيلةعضلةهي•

.الصدغيالعظمفياإلبريللناتئالخلفيالوجه:المنشأ•

.واألماماألسفلنحو:المسار•

.الالميالعظمبجسمالكبيرالقرناتصالمنطقةعلى:المرتكز•

لذاتلفيالخللبطنمساعدةوهيوالخلفلألعلىوتثبيتهالالميالعظمرفع:العضلةعمل•
.البطنين

.الوجهيالعصبمنالالمياالبريفرع:التعصةب•

.والقفويالوجهيالشريان:التروةة•





الالمية الضرسيةالعضلة ❑
Mylohyoid muscle

الفمقاعتشكلمبطحةعريضةمسطحة•

األماميبالبطنالخارجمنمغطاةتكون

.ةالالميالذقنيةالداخلومنالبطنينلذت

يةالضرسللعضلةالحرةالخلفيةالحافة

تتحالحفرةبيناتصالتشكلالالمية

.الفكتحتوالحفرةاللسان

تحتلفكاتحتللغدةالكبيرالفصيتوضع•
السطحعلىالصغيروالفصالعضلة
.للعضلةالعلوي

علىالالميالضرسيالخطمن:المنشأ•
.السفليالفكلجسمالباطنالوجه



الالمية الضرسيةالعضلة ❑
Mylohyoid muscle

مائلبشكلالمتوسطالخطنحوتتجه:المسار•

معلتتشابكوالخلفوالداخلاألسفلنحو

.المتوسطةالرفايةوتشكلبعضها

.الالميالعظمجسمعلى:المرتكز•

موالعظواللسانالفمقاعرفع:العضلةعمل•
.الفمحفتحالفيالسفليالفكوخفضالالمي

العصبمنالالميالضرسي:التعصةب•
.السفليالسنخي

وعفرمنالالميالضرسيالشريان:التروةة•
.السفليالسنخي





الالمةةالذقنةةالعضلة❑
Geniohyoid muscle

المتوسطالخطجانبيعلىطوالنيةمزدوجةعضلة•

الموافقةالعضلةمعبتماساألنسيسطحهايقع•

.الالميةالضرسيةللعضلةالعلويالوجهعلىخرىاألالجهةمن

.السفليللفكالذقنياالرتفاقخلفالسفليةالذقنيةالشوكة:المنشأ•

.متوازيةأليافهاالخلف،إلىاألماممن:المسار•

.الالميالعظمجسمعلى:المرتكز•

.السفليالفكوتخفضلألماموتسحبهالالميالعظمترفع:العضلةعمل•

.اللسانتحتالعصبعبراألولالرقبيالعصب:التعصةب•

.اللسانيتحتالشريان:التروةة•



Geniohyoidالالمية  الذقنيةالعضلة  muscle



العضالت اإلةمايةة
mimetic muscless



Mimetic Musclessالعضالت اإليمائية

.الوجهةةالتعبةرعضالتأو،التعبةرةةالعضالتأةضا  تُسمى•

ولحمنطقةفيوخاصةوالعنقالرأسوفروةالوجهمنطقةفيمنتشرةصغةرةأغلبهاالعضالتمنمجموعةهي•

:بوتتمةزالفموحولالعةن

.العضليالصفاقمنرخومنشأالعضالتلبعضأنكما,الوجهعظامعلىمختلفةنقاطمنمنشيها✓

ةماءاتواالالتعابةرلتعطيللجلدالرخوةبالنسجالتحكمعلىقادرةةجعلهامماالجلدعلىمرتكزاتلهاأغلبها✓

.المختلفة

:وتضمالحركة؛فيكبةرةحرةةلدةهاوبالتاليلفافةلهالةسأغلبها✓

مشقبالمحةطةالعضالت–األنفبفتحةالمحةطةالعضالت–األذنعضالت–األجفانعضالت–القحفعضالت•

.الفم

.التوايممثلثالعصبفروعمنالحسيالتعصةببةنما،الوجهيبالعصبحركةا  عصبتُ جمةعها✓





التعصيب الحسي والحركي لعضالت الوجه









عضالت قبة القحف

(الفروةعضلة)الشواةعضلة•
Epicranius muscleعضليةصفيحةوهي

ةقبتغطيومسطحةرقيقةمربعةسفاقية
القذاليةالعضلة:أجزاء3منوتتألفالقحف
دغيةالصالعضلة–السفاقيةالخوذة–الجبهية
.الجدارية

الجبهةةالقذالةةالعضلة❑
Occipitofrontalis muscle:تغطيوهي

تىوحاألمامفيالحاجبينمنبدءاالقحفقبة
تألفوتالخلففيالعلويالقفويالخطأعلى
.قذاليوبطنجبهيبطن:بطنينمن



Occipitofrontalisالجبهةةالقذالةةالعضلة  muscle:

منطقةجلدعلىالجبهيالبطنيرتكز•

بالخوذةالخلففيويتمادىالحاجبين
.السفاقية

لعلوياالقفويالخطمنالقذاليالبطنينشأ•

فيويتمادىالخشائيالناتئقاعدةومن

.السفاقيةبالخوذةاألمام

القسمملتشليفيةصفيحة:السفاقةةالخوذة•

وبينبينهايتوضع,القحفقبةمناألكبر

رخونسيجمنطبقةالقحفقبةسمحاق
.الرأسوفروةالخوذةحركةيسهل



Epicranius(عضلة الفروة)عضلة الشواة  muscle

الجدارةةالصدغةةالعضلة❑
Occipitotemporalis:ضامرةعضلة

علىوترتكزاألذنغضروفمنتنشأ
.السفاقيةللخوذةالوحشيالجزء

امعالبطنينتقلص:الشواةعضلةعمل•
األعلىباتجاهالحاجبينلسحبيؤدي

الثنياتوظهورالدهشةتعبيروظهور
.الجبهةبمنطقةاألفقية



العضلةًالصدغيةًالجدارية-1

لجبهيةاالقذاليةالبطنًالجبهيًللعضلةً-2

الصفاقيةالخوذةً-3

لجبهيةاالقذاليةللعضلةًالقذاليًالبطنً-4



عضالت األجفان

Orbicularisللعةنالدوةرةةالعضلة❑ oculi
muscleنالعيلفتحالخاصةصرةعالمتعتبر

:أجزاء3منتتألف

parsالجفنيالجزء• palpebralis:طبقةوهي
السفليوالعلويالجفنينجلدتحتتتوضعرقيقة
لهاورالمجوالجزءاألنسيالجفنيالرباطمنتنشأ
حوناألليافهذهوتمتدللحجاجاألنسيالجدارمن

لعلويةاالحزمتختلطحيثللعينالوحشيةالزاوية
.الوحشيالجفنيالرفاءلتشكلوالسفلية

parsالحجاجيالجزء• orbitalis:جزءوهو
منأينشالحجاجحوافمعيتوافق،كبيرمحيطي
ارالجدحتىالعلويالفكلعظمالجبهيالناتئ

العلويالقسمانيتمادىحيثللحجاجالوحشي
.والسفلي



Orbicularis oculi muscleللعةن الدوةرةةالعضلة ❑

parsالدمعيالجزء• lacrimalis:ينشأ
عالدمبكيسيحيطثمالدمعيالعرفمن

.الجفنيالجزءمعويلتحم

كونيحيثللجفنينمطبقة:العضلةعمل•
ودةمحدالفعاليةتكونعندماخفيفإغالق
ديدالشاإلغالقأمافقطالجفنيالقسمفي

ةكاملالعضلةفيالفعاليةتكونعندما
الزاويةعلىتجاعيدلظهوروتؤدي
.الدمعلكيسوموسعةللعينالوحشية

ةوالصدغيالوجنيةالفروع:التعصةب•
.الوجهيللعصب





Corrugator superciliالعضلة المقطبة للحاجب ❑ muscle 

منتنشأالعينيةالدويريةمنأعمقوهي•
متدتثمالحجاجيةالقوسمناألنسيالجزء
دجلعلىوترتكزوالوحشياألعلىنحو

هذهمنقسمويختلطالموافقالحاجب
.للعينالدويريةالعضلةحزممعالحزم

فلاألسنحوالجبهةجلدتشد:العضلةعمل•
فاألنجذرفوقيتشكلبحيثواألنسي
يرتعبلظهورتؤديشاقوليتانثنيتان

.والعبوسالغضب



Procerusالعضلة الناشلة ❑ muscle

Procerusالناشلةالعضلة❑ muscle

ثماألنفلعظمالخارجيالوجهمنتنشأ•
دجلعندوتنتهياألعلىنحوحزمهاتمتد

البطنحزممعحزمهاوتختلطالجبهة
.القذاليةالجبهيةللعضلةالجبهي

شكلتالعضلةتتقلصعندما:العضلةعمل•
موأثالمستعرضةثنياتاألنفجذرعند
.األسفلنحوالموافقالجبهةجلدتشد



عضالت األذن

.وهيًضامرةًوليسًلهاًأيًعمل: األمامةة والعلوةة والخلفةةاألذنةةالعضالت •

Auricularisاألماميةًاألذنيةالعضلةً-1 anterior muscle:

.الصدغيًوالصفيحةًالسطحيةًوترتكزًعلىًشوكًاألذنالسفاقتنشأًمنً

Auricularisالعلويةًاألذنيةالعضلةً-2 superior muscle:

.الخوذةًوترتكزًعلىًجذرًاألذنسفاقتنشأًمنً

Auricularisالخلفيةًاألذنيةالعضلةً-3 posterior muscle:

علىًتحدبًالخشائيةًوترتكزالترقويةتنشأًمنًالناتئًالخشائيًومنًوترًالعضلةًالقصيةً
.محارةًاألذن





العضالت المحيطة باألنف

Nasalisاألنفةةالعضلة❑ muscle

النابمنلكلالسنخيالناتئمنتنشأ•

وتنقسماألعلىنحوتتجهثمالعلويةوالرباعية

:لقسمين

الجزءمعبسفاقيتصلمستعرضجزء•

الجزءعلىوذلكاألخرىالجهةفيالمستعرض

.األنفظهرمنالغضروفي

.األنفجناحجلدعلىيرتكزجناحيجزء•

.للمنخروموسعةوالوحشياألسفلنحواألنفجناحتجر:العضلةعمل•



العضالت المحيطة باألنف

األنفلوتةرةالخافضةالعضلة❑
Depressor septi nasi muscle

ويةالعلللثنيةالسنخيالناتئمنتنشأ•
.األنفوتيرةغضروفعلىوترتكز

نحواألنفوتيرةتجر:العضلةعمل•
.األسفل





العضالت المحيطة بمشق 
الفم

الدويريةعضلة الفم . 2خافضة الصوار الشفوي              العضلة . 1

ةالوجنيةالعضلة . 4الضحكيةالعضلة . 3 الكبير

ة                         الوجنيةالعضلة . 5 العلويةالعضلة رافعة الشفة . 6الصغير

العضلة خافضة الشفة . 8وجناح األنف      العضلة رافعة الشفة العلوية . 7
السفلية

المبوقةالعضلة . 10رافعة الصوار                           العضلة . 9

الماضغةالعضلة . 12الذقنيةالعضلة . 11

العنقيةالجلدية العضلة . 13



العضالت المحيطة بمشق الفم

Orbicularisالدوةرةةالفمعضلة❑ oris muscleلويةالعللشفتينالعضلياألساسنكوً تًُوهي
:جزأينمنوتتألفالفمفوهةتحاوطعضليةوحلقاتأقواسعنعبارةوهيوالسفلية

parsالهاهمشيالجزء• marginalisتشكلهالذيالدويريةالعضلةمنالمحيطيالجزءوهو
المبوقة:لفمابمشقوالمحيطةالشفتينمنالقادمةالتعبيريةالعضالتمنالعضليةالحزممجموعة
.الصواروخافضةالسفليةالشفةوخافضةالعلويةالشفةورافعة

بينالجزءلهذايةالعضلالحزمتمتدوالسفليةالعلويةالشفتينسماكةضمنيتوضع:الشفويالجزء•
األحزمةبعضوتمتدالمخاطيةواألغشيةبالجلدأليافهماوتختلطالقسمانيرتكزحيثالفمزاويتي

.اآلخرالقسمإلىالقسمينمنكلفيالصوارفي

.والمصالمضغعمليتيفيوتساهمالفممشقوتغلقالشفتينتطبق:العضلةعمل•

.والسفليالعلويالشفويانالشريانان:التروةة•





العضالت المحيطة بمشق الفم

Depressorالصوارخافضةالعضلة❑ anguli oris muscle:

وترتكزاألعلىونحوتتجهأليافهاتتقاربثماألولوالضاحكالذقنبينالسفليالفكقاعدةمنتنشأ•
ومعللفميةالدويرالعضلةومعللعنقالجلديةالعضلةمعحزمهاتختلط.الشفويالصوارجلدعلى

.الصواررافعةالعضلة

.والوحشياألسفلنحوالفمزاويةتجر:العضلةعمل•

Depressorالسفلةةالشفةخافضةالعضلة❑ labii inferioris muscle:

خافضةلعضلةاجزئياالعضلةهذهيغطيالذقنيةالثقبةمناألسفلإلىالسفليالفكعظممنتنشأ•
.فيهاخاطيةالمالغاللةوعلىالسفليةالشفةجلدعلىوترتكزواألنسياألعلىنحوتمتدالصوار

يقلبانفإنهمابلةالمقاالعضةتتقلصوعندماوالوحشياألسفلنحوالسفليةالشفةتجر:العضلةعمل•
.الخارجنحوالسفليةالشفة





العضالت المحيطة بمشق الفم

Mentalisالذقنةةالعضلة❑ muscleأتنشالتيالعضليةاألليافمنمخروطيةحزمةعنعبارة
العضلةألليافنضموتواألنسياألسفلنحوتمتدثمالسفليالفكفيللقواطعالسنخيينالناتئينمن

.الذقنجلدعلىوترتكزالمقابلةالذقنية

.الذقنجلدعلىحفيراتوتشكلالسفليةوالشفةالذقنلجلدرافعة:العضلةعمل•

Buccinatorالمبوقةالعضلة❑ muscleالعضلةمنأعمقللشدقالعضليالهيكلتشكل
السنخيةئالنواتومنالفكيالجناحيالرفاءمنتنشأالشحميةالوسادةتتوضعوبينهماالماضغة
ضمندوتمتجزئياتتصالبحيثالفمزاويةنحووتتجهالمبوقالعرفومنالعلويةلألرحاء
.للفمالدويريةةوبالعضلللشفتينالمخاطيةبالغاللةوتختلطوالسفليةالعلويةالشفتينسماكة

األسنانلىعالشدقتضغطالجهتينفيتتقلصوعندماالخلفنحوالفمزاويةتجر:العضلةعمل•
فيفالاألطعندللمساهمةأووالعزفالنفخأثناءالهواءوضغطالمضغعمليةفياللسانلتساعد
.الرضاعةعملية



العضالت المحيطة بمشق الفم

levatorالعلوةةالشفةرافعةالعضلة❑ labii superioris muscle

لعلويةاالشفةسماكةضمنوتدخللألسفلحزمهاوتتقاربالحجاجتحتالحافةمنتنشأ•
.األنفجناحعلىحزمهابعضوترتكزالصواررافعةجانبإلى

.األنفجناحرفعوتالشفوياألنفيالثلمبتشكيلوتساهمالعلويةللشفةرافعة:العضلةعمل•

Elevatorالصواررافعةالعضلة❑ anguli oris muscle:

الحفرةمنشأوتنالكبيرةالوجنيةالعضلةمنالخلفإلىتتوضعالنابيةبالعضلةوتسمى•
جلداطنبعلىوترتكزالحجاجتحتالحافةأسفلالعلويللفكاألماميالوجهفيالنابية
.الدويريةالفمعضلةمعأليافهاوتختلطالفمزاوية



العضالت المحيطة بمشق 
الفم

الدويريةعضلة الفم . 2خافضة الصوار الشفوي              العضلة . 1

ةالوجنيةالعضلة . 4الضحكيةالعضلة . 3 الكبير

ة                         الوجنيةالعضلة . 5 العلويةالعضلة رافعة الشفة . 6الصغير

العضلة خافضة الشفة . 8وجناح األنف      العضلة رافعة الشفة العلوية . 7
السفلية

المبوقةالعضلة . 10رافعة الصوار                           العضلة . 9

الماضغةالعضلة . 12الذقنيةالعضلة . 11

العنقيةالجلدية العضلة . 13



العضالت المحيطة بمشق الفم

Risoriusالضحكةةالعضلة❑ muscleشريطشكلعلىوهيتتواجدالوقدالوضوحقليلة
النكفيةةاللفافمنتنشأمباشرةالجلدتحتوتكونالمبوقةالعضلةسطحعلىصغيرعضلي
.الصوارخافضةمعتختلطحيثالفمزاويةجلدعلىوترتكزالماضغة

.الوحشينحوالفمزاويةتجر:العضلةعمل•

zygomaticusالصغةرةالوجنةةالعضلة❑ minor muscleبجوارالوجنيالعظممنتنشأ
أليافهاختلطتثمواألنسياألسفلنحوالعضليةحزمهاتمتدالصواررافعةللعضلةالوحشيةالحافة
.الفمزاويةجلدمع

.الفملزاويةرافعة:العضلةعمل•

.الوجهيالعصبمنالشدقيوالفرعالوجنيالفرع:التعصيب•

zygomaticالكبةرةالوجنةةالعضلة❑ major muscleعلىوترتكزالوجنيالعظممنتنشأ
.الفمزاويةجلد

.والوحشياألعلىنحوالفمزاويةتجر:العضلةعمل•

.الوجهيالعصبمنالوحشيالفرع:التعصيب•



العضالت المحيطة بمشق الفم

Incisiveالقاطعةتانالعضلتان❑ muscle

جلدباطنعلىوترتكزوالنابللرباعيةالسنخيالناتئمنمنهماكلتنشأوسفليةعلوية•
.للفمالدويريةالعضلةمعأليافهاوتختلطالفمزاوية

الوحشينحوالفمزاويةتجر:العضلةعمل•

levatorاألنفوجناحالعلةاالشفةرافعةالعضلة❑ labii superioris alaeque nasi
muscle:

األنفوجلدرالكبيالجناحغضروفعلىوترتكزالعلويالفكلعظمالجبهيالناتئمنتنشأ•
.العلويةوالشفة

.والوجنتيناألنفوجناحالشفتينتحرك:العضلةعمل•



العنقعضالت 

:العنق

:ًًيحدهًمنًاألعلى

.الحافةًالسفليةًللفكًالسفلي-1

.الخطًالقذاليًالعلويًللعظمًالقذالي-2

:يحدهًمنًاألسفل

.لعظمًالقصالوداجيةالثلمةً-1

.الحافةًالعلويةًللترقوة-2

:العنقًالسطحيةًوأهمهاعضالتً❑



عضالت العنق

العضلة الجلدية العنقية1.

قويةالعضلة القصية 2. ة الخشائيالتر

المنحرفةالعضلة شبه 3.



العضلة الجلدية للعنق 
Platysma

كلشلهاالتعبيريةالعضالتمنتعتبر•
الوجهلتشغومتسعةرقيقةعضليةصفيحة
رصغيمثلثعداللعنقالجانبياألمامي
حتتمباشرةتتوضعالوداجيةالثلمةفوق
يةالصدرالعضلةلفافةمنوتنشأالجلد
رتكزوتالداليةالعضلةلفافةومنالكبيرة
فليالسالفكلجسمالسفليةالحافةعلى
ضمنتووالنكفيةالماضغةاللفافتينوعلى
.الصوارخافضةللعضلةحزمهابعض

يةزاووتجرالعنقجلدتشد:العضلةعمل•
.األسفلنحوالفم



يةالخشائالترقويةالعضلة القصية 
 Sternocleidomastoid( القترائية)

Muscle

،ًريوواضحةًوقابلةًللفحصًالسريكبيرةً•
نقًهامًبعمليةًتقسيمًمثلثاتًالعلهاًدور

وجسًمجموعاتًالعقدًاللمفيةًالموزعةً
.العضلةعلىًمسارً

حمايةًلبنىًتشريحيةًأعمقًوهيتشكلً•
وداجيالالشريانًالسباتيًبفرعيهًوالوريدً

.الباطنًوالعصبًالمبهم



Sternocleidomastoid Muscleالخشائية الترقويةالعضلة القصية 

منأينشعريضعضليورأسالقصلعظمالعلويةالحافةمنيخرجوتريرأس:المنشأ•
يتجهعضليبجسمبعضهمامعالرأسينيجتمعالترقوةلعظمالعلويةللحافةاألنسيالثلث

الخلفيالعلويباالتجاه

.القفويالعظمعلىيمتدوأحياناالصدغيللعظمالخشائيالناتئ:المرتكز•

.الالحقالعصبمنحركيا:التعصيب•

الخلفباتجاهرأساللبسطباإلضافةالعنقلثنيتؤديالعضلتينتقلصعند:العضلةوظيفة•
.األولىالرقبيةوالفقرةالجمجمةقاعدةبينالتمفصلمستوىعلىجزئيبشكل

القصتجاهباسفليأماميباتجاهالخشائيالناتئبسحبتقومالجانبأحاديالتقلصعند•
.معاكسالباالتجاهالرأسوحركةالفعالةالمنطقةباتجاهالعنقلفتليؤديوهذاوالترقوة



الخشائية الترقويةالعضلة القصية 
Sternocleidomastoid Muscle

الحافةمنيخرجوتريرأس:المنشأ•
ضعريعضليورأسالقصلعظمالعلوية
لعظمةالعلويللحافةاألنسيالثلثمنينشأ

جسمببعضهمامعالرأسينيجتمعالترقوة
الخلفيالعلويباالتجاهيتجهعضلي

دغيالصللعظمالخشائيالناتئ:المرتكز•
.القفويالعظمعلىيمتدوأحيانا

.الالحقالعصبمنحركيا:التعصيب•





الخشائيةالترقويةالعضلة القصية 
 Sternocleidomastoid(القترائية)

Muscle

العنقثمثلالجانبينعلىالعضلتينتشكل•
نالضلعيتشكالنالعضلتين)األمامي
الضلعشكلتللفكالسفليةوالحافةالجانبيين
.(الذروةيشكلوالقصالعلوي

لفيةالخالحافةمنيتشكلالخلفيالمثلث•
عومالترقوةعظممعالقترائيةللعضلة
.المنحرفةشبهللعضلةاألماميةالحافة

ةالكتفيالعضلةمعالعضلةهذهتقاطع•
.العضليالمثلثيشكلالالمية

سفليالالبطنمعالخلففيالعضلةتقاطع•
تحتلثالمثيشكلالالميةالكتفيةللعضلة
.القذاليوالمثلثالترقوي







Trapezius Muscleالمنحرفةالعضلة شبه 

الرقبيةراتالفقإلىوتمتدالقذاليالعظمبينماالسفليالعلويباالتجاهتمتدواسعةسطحيةعضلةهي•
.الصدريةللفقراتوصوال

.كتفالعظمشوكةباتجاهوالصدريةالرقبيةللفقراتالشوكيةللنتوءاتتمتدالجانبينوباتجاه•

عظمىعلترتكزاألليافوأغلبللترقوةاألنسيالسطحعلىمنهابجزءلترتكزاتجاهات3أليافهاتأخذ•
.الكتفلوح

.فالكتلوحوعظمالرأسهمامتحركينجزئينبينتوصلحيثوظيفيةأقسام3تؤدي:العضلةعمل•

.كتفاللوحعظمبرفعالعضلةتقلصيفيدحيثالعلويةاألطرافلوزنداعمالعلويوهونازلقسم•

للكتفعلويالالجزءلسحبباإلضافةللخلفالكتفلوحتحركتقلصهاوعندأفقيةأليافهمتوسطقسم•
.لألعلى

الخطىعلوالخلفيلألنسيالكتفلوحيإدارةوعمليةالكتفلوحيخفضالصاعدأوالسفليالقسم•
.المتوسط

.القترائيةضلةللعمعاكسفعلوهو(للخلفالرأسسحب)بسطبعمليةفتقومثابتالكتفلوحكانحالفي•





The end



The end


