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العصب الوجهي
Facial Nerve





الوجهيلعصب لالمنشأ الظاهر 
Facial Nerve

ليالبصالجسريالثلموحشيمنينبثق•
:جذرينمنمكونواحدبجذع

بالعصويسمىاألكبرهو:الحركيالجذر•
تعصيبعنالمسؤولوهو؛الوجهي
.التعبيريةالوجهعضالت

حملويصغيرا  يكون:الوسطانيالعصب•
قبلوديةونظيرةحسيةعصبيةاليافا
.عقدية



العصب الوجهي
Facial Nerve

يسير من  VIIهو العصب القحفي السابع •
.جسر الدماغ إلى الغدة النكفة 

, ةيحتوي على ألياف حركي, هو عصب مختلط• 
هذه و( ذوقية وإفرازية)وألياف حسية ومستقلة 

.األخيرة تأتي من العصب الوسطاني

ينشأ العصب : نوى العصب الوجهي• 
ذع الوجهي من ثالث نوى تقع في الجسر في ج

.الدماغ

تتلقى, في اسفل الجسر: النواة الحركية✓
أليافها من التالفيف ما حول المركزية 

خاصة حشويةوهي نواة حركية . القشرية
.للعضالت



العصب الوجهي
Facial Nerve

خلف(وديةال):العلويةاللعابيةالنواة✓
وهيالجسرفيالحركيةالنواةووحشي
عيةوالدماللعابيةللغدد(حشوية)إفرازية
.االنفومخاطيةوالحنكية

امنهقسم(ذوقية):المفردالسبيلنواة✓
موقسالمفرد،السبيلطولعلىيتوضع
.المبهمللعصبالظهريةالنواةخلفمنها
بيةالعصاالليافتتلقى(حشوية)حسية
واللعابيةالدمعيةالغددمنالواردة
.اللسانمناالماميينوالثلثين



مسير العصب الوجهي

الصهريجفيالوجهيالعصبيسير•
السمعيالصماخفييدخلثمالجسري
بالعصبينمترافقا  ويكونالباطن

اللذانالقوقعيوالدهليزيالوسطاني
.تحتهيقعان

عالسمصماخمغادرتهبعدالعصبيجتاز•
الصدغيالعظممنالصخريالقسمالباطن

بالعصمعمترافقا  ،(الوجهيالنفقضمن)
علىأبمستوىالمسيريكونحيثالوسطاني

.األذندهليزمن



مسير العصب الوجهي

األذنبمستوىالوجهيالعصبيصنع•
ككذلالوجهيركبةنسميهانحناءالوسطى

عقدةبشكلهناالوسطانيالعصبيمتد
.الركبيةالعقدةتسمى

كالنمشذلكبعدلبعضهمالعصبانينضم•
منضالعصبهذايسير,مشتركا  عصبا  
خروجهحتىاألنسيالوسطىاألذنجدار
اإلبريةالثقبةعبرلألسفلاتجاههتغييربعد

.االبريالناتئخلفالخشائية



مسير العصب الوجهي

منخروجهبعدالوجهيالعصبيدخل•
.النكفيةالغدةإلىالقحف

كفيةالنالغدةضمنالوجهيالعصبيتفرع•
وجههامنسم1–0.1عمقعلى

عددهايتراوحفروعمجموعةإلىالخارجي
.شعب2-5

شعبإلىبدورهاتتشعبالُشعبهذه•
.كفيةالنالعصبيةالضفيرةمشكلةثانوية

فيرةالضشعببينمتعددةاتصاالتيالحظ•
.التوائممثلثالعصبوشعب



فروع العصب الوجهي ضمن 
النفق الوجهي

Greaterالكبيرالصخريالعصب❑
Petrosal Nerveمنمنشأهبعديسير

فقنفيويمتدالصخرةفيالركبيةالعقدة
إلىالعصبيخرجثمالكبيرالصخريالعصب
.الممزقةالثقبةغضروفعبرالقحفخارج

بالعصبالكبيرالصخريالعصبيتحد•
اتيةالسبالثقبةمنالصادر)العميقالصخري

ذيالالجناحيالنفقعصبويشكالن(الداخلية
العقدةإلىويصلالجناحيالنفقعبريمر

.الحنكيةالجناحية



فروع العصب الوجهي ضمن 
النفق الوجهي

:علىالكبيرالصخريالعصبيحوي•

ددللغمرسلةوديةنظيرة:إفرازيةألياف➢
.واألنفيةالدمعية

تنبيهاتبعضهايحمل:واردةألياف➢
بعضهاويحملاألنفمخاطيةمنحسية
ثلثيمنواردةذوقيةتنبيهاتاآلخر
.الحنكومناألماميناللسان



فروع العصب الوجهي ضمن النفق الوجهي

Stapedialالركابةعصب❑ Nerve

لعضلةاإلىيذهبثمالركبيةالعقدةبعدينشأ
عصبيفيها،وينتهيالصخرةضمنالركابية
رعيتفهو.الوسطىاألذنفيالركابةعضلة
منالنازلالقسمفيالوجهيالعصبعن
.الوجهيالنفق



فروع العصب الوجهي ضمن
النفق الوجهي

Chordaالطبلحبلعصب❑
Tympani Nerve

فوقأينش,الوسطانيللعصبامتداديعتبر•
فيخليدمباشرة،الخشائيةاالبريةالثقبة
لالطبغشاءانسيفيويمرالطبلجوف
جيخرثموالسندان،المطرقةقبضةبين
الصخريالشقعبرالصدغيالعظممن

اهن.الصدغيةتحتالحفيرةالىالطبلي
.اللسانيالعصبالىينضم



 Chordaعصب حبل الطبل ❑
Tympani Nerve

أليافا  وذوقيةأليافا  الطبلحبلعصبيحوي
:وديةنظيرة

اللسانثلثيمنترد:الذوقيةاأللياف•
.الحنكشراعومناألماميين

ةإفرازيأليافهي:الوديةنظيرةاأللياف•
اللسانوتحتالفكتحتللغددمرسلة

األذنفيالموجودةالطبليةالضفيرة❑
الوسطى



الوجهيبعد خروجه من النفق فروع العصب 
Posteriorالخلفياألذنيالعصب❑ Auricular Nerve

لىواألعالخلفنحويتجهثم,مباشرةالوجهيالنفقمنخروجهبعدالعصبمنيتفرع
.ةالخلفياألذنيةوالعضلةالقذاليةالجبهيةالعضلةمنالقذاليالبطنفيويتشعب

Digastricالبطنينذاتالعضلةفرع❑ Branch

.البطنينذاتالعضلةمنالخلفيالبطنيعصب

Stylohyoidالالميةاالبريةالعضلةفرع❑ Nerve

اللسانيالبلعوميالعصبمعالعصبتصلشعبة❑



الفروع الصدغية1.

النكفيةالضفيرة العصبية 2.

الوجنيةالفروع 3.

الشدقيةالفروع 4.

فرع قذالي5.

فرع أذني6.

العصب األذني الخلفي7.

العصب الوجهي8.

فرع العضلة اإلبرية الالمية9.

(الفكي السفلي)الفرع الهامشي 10.

الرقبيالفرع 11.

العصب الوجهي ضمن النفق

العصب الوجهي1.

ركبة العصب الوجهي2.

عصب الركابة3.

العقدة الركابية4.

العصب الصخري الكبير5.

عصب حبل الطبل6.

فرع للضفيرة الطبلية7.

فرع العضلة اإلبرية الالمية8.

يالالمفرع إلى العصب البلعومي 9.

فرع العضلة ذات البطنين10.

العصب الوجهي



رة فروع الضفي
العصبية 
النكفية

فروع العصب)
(الوجهي



النكفيةفروع الضفيرة العصبية 
(فروع العصب الوجهي)

Temporalالصدغيةالفروع❑ Branches

صبوتعالوجنيةالقوسمعتتصالبواألعلىنحوتتجه,فروع4–2عددها•
نيةالعيللدويريةالعلويوالجزءالقذاليةالجبهيةللعضلةالجبهيالبطن

فيةوالخلاالماميةالصيوانعضلتيوكذلكالحاجبوخافضةالحاجبومقطبة

Zygnomaticالوجنيةالفروع❑ Branches

زءالجلتعصبالوجنيةالقوستعبرالصغيرةالفروع.فروع4–3عددها•
االماماتجاهبالوجنيةالقوستحتالكبيرةالفروع.العينيةالدويريةمنالسفلي
.الشدقيةالفروعمعووتتفاغراالذنعضالتلتعصب





النكفيةفروع الضفيرة العصبية 
(فروع العصب الوجهي)

Buccalالشدقيةالفروع❑ Branches

نكفيةالالغدةقناةتحتالماضغةللعضلةالخارجيالوجهعلىأفقيا  تتجه5–3عددها•
لقسمواالصوارورافعةاالنفوجناحالعلويةالشفةورافعةالمبوقةالعضالتوتعصب
.للفمالدويريةمنالعلوي

Mandibularالسفليالفكيالهامشيالفرع❑ Branch

وخافضة,الضحكيةالعضالتويعصبالسفليللفكالسفليةالحافةامتدادعلىيتوضع•
.للفمللدويريةالسفليوالجزءوالذقنيةالسفليةالشفةوخافضةالصوار

Cervicalالرقبيالفرع❑ Branch

للعنقديةالجلللعضلةالعميقالوجهإلىويتجهالعنقنحوالسفليالفكزاويةخلفيمتد•
.المستعرضالرقبيالعصبمعويتحد





Intermediate Nerveالعصب الوسطاني 

.منفصلعصبعنعبارةهوالواقعفيولكن,الوجهيبالعصبالعصبهذايُلحق•

.وحسيةوديةونظيرةحركيةأليافمنيتألف•

.الجسريالبصريللثلمالوحشيالقسممنالوسطانيالعصبينبثق•

.الصدغيصخرةضمنمعهويسير,الباطنالسمعمسمالوجهيالعصبمعيدخل•

ركبيةالالعقدةباسمالوجهيالعصبركبةبمستوىبهالمحيطةالجافيةاألممعتوسعهيالحظ•
.الوجهيبالعصبذلكبعديلتحقحيث

والعصبالطبلحبلعصبباسمالوجهيالنفقفيالوجهيالعصبمنالوسطانيالعصبيتفرع•
وتحتكالفتحتاللعابيتينالغدتينالىالطبلحبلطريقعنفروعهتذهب.الكبيرالصخري
العقدوالدمعيةوالغدةوالحنكلألنفالمخاطيةالغاللةلغددالكبيرالصخريبواسطةو,اللسان

.ذوقيةالالنواةفياللسانيةالذوقيةالحليماتمنالذوقيةاألليافوتنتهيالحنكيةالجناحية





العصب مثلث التوائم
Trigeminal Nerve



العصب مثلث التوائم
Trigeminal Nerve

.القوسهذهمنتنشأالتياألعضاءكليعصبلذااألولىالغلصميةالقوسعصبهو•
.لهالثالثةالفروعبواسطةبهالملحقةوالحفرللوجهاإلحساسيؤمنفهو

والقسمالعيني،V1التوائممثلثمناألولبالفرعمعصبالرأسمنالعلويالقسم•
العلويالفكيV2التوائممثلثمنالثانيبالفرعمعصبالفمويةالحفرةمنالعلوي
.السفليالفكيV3التوائملمثلثالثالثبالفرعمعصبالفمويةالحفرةمنالسفليوالقسم

الجبهيةيوبوالجاألنفيتينالحفرتينحسيا  يعصبالتوائممثلثفإنذلكإلىباإلضافة•
األماميةالقحفيةالحفرةفيالدماغيةالسحايامنالجزءوكذلكالفكيةوالجيوب

.والمتوسطة

لمطرقةواالخارجيةاللهاةحولوالعضلة(السفليالفكحركات)الماضغةالعضالتحركيا  •
.البطنينلذاتاألماميوالبطنوالسندان







Trigeminal Nerveالعصب مثلث التوائم 

:وهماجذرينمن:الحقيقيالمنشأ•

يةالحسالنواةفيالحسيةاألليافتنتهي:الحسيالجذر❑

,يةجسر,شوكيةأنويةثالثمنمكونةوهيالتوائملمثلث

متوسطيةدماغية

Nayouالبصليةالشوكيةالنواة Spinal Spinalفيتتوضع

الحراريةواللمسيةاألحاسيسإليهاوتنقل,السيسائيةالبصلة

.التوائممثلثللعصبالثالثةللفروعوالضاغطة

Pontineالجسريةالنواة Nucleusالحدبةفيتتوضع

خطرةالوفوقالخطرةاأللميةاألحاسيسإليهاوتنقل,الحلقية

.التوائممثلثللعصبالثالثةللفروع

Mesensephalicالمتوسطةالدماغيةالنواة
Nucleusيساألحاسإليهاوتنقل,المتوسطالدماغفيتتوضع

الثالثالفرعقبلمنالماضغةالعضالتبوضعيةالمتعلقة

.للعصب



Trigeminal Nerveالعصب مثلث التوائم 

:الحسيالجذر❑

الحافةمنينشأمم5قطرهالحجمكبير
يسيرثمPonsالحلقيةللحدبةالجانبية
بلقغريبرشقليدخلواألعلىاألمامباتجاه
األماميالوجهعلىالموجودغاسرعقدة

مشكال  يخرجثمالصدغيلصخرةالعلوي
تعطيوالتيغاسر،لعقدةالمثلثيةالضفيرة

مالتوائلمثلثاالنتهائيةالفروعمنكال  
(يالسفلوالفكيالعلويوالفكيالعيني)

ةاالنتهائيالفروعهذهتعطيأنقبلولكن
.جانبيةفروعا  تعطيفإنها



Trigeminal Nerveالعصب مثلث التوائم 

:الحركيالجذر❑

:األليافمننوعينمنيتكون

الماضغةالنواةمنتنشأ:رئيسيةحركيةألياف•

المتوسطالدماغفيثانويهنواهمنتنشأ:ثانويةحركيةألياف•

.ماغللدالسفليبالوجهالقحفيالعصباتصالنقطةهوالظاهرالمنشأ:الظاهرالمنشأ•

الجذرويتوضعمم2حواليقطرهفاروللجسرالجانبيةالحافةمنيخرج:الحركيالجذر•
البيضيةبةالثقحتى,عنهاتامبشكلمفصوال  الحسيةالعقدةأسفلالتوائملمثلثالحركي
.حركيحسيمختلطعصبليشكالنالسفليالفكيمعيتحدحيث



غاسرعقدة 
Trigminal Ganglion

: فروع جانبية تعطي Trigminal Ganglionالتوائم العقدة الحسية لمثلث : عقدة غاسر • 

تعطي ة، ثم عظميوفروع , سحائيةجيبيةفروع , الكهفيةمع العصب البكري ومع الضفيرة تفاغرية

:االنتهائيةالفروع 

Ophthalmic nerveالعيني العصب ▪
Maxillary nerveالفكي العلوي العصب ▪
Mandibular nerveالفكي السفلي العصب ▪

:للعصب ثالث عقد صغيره هي الثالثهيترافق مع التفرعات • 

.والتي تتصل مع العصب العيني الهدبيهالعقده✓

الحنكيه والتي تتصل مع العصب الفكي العلويالوتديهالعقده✓

السفليوالتي تتصل مع العصب الفكي االذنيهالعقده✓





Ophthalmic nerveالعيني العصب : اولا 
رغاسلعقدةالداخلياألماميالوجهمنينشأ,الثالثةالفروعوأصغر,صرفحسيعصبهو•

Cilliaryالعينيةالهدبيةبالعقدةيرتبط Ganglionللحجاجالوحشيالخلفيالجزءفيالموجودة
:فروع3الىوينقسم.سم1بالبصريالنفقفوهةأمام

Nasocilliary:الهدبياألنفيالعصب❑ nerve

العصبمعيتصالبZennحلقةمخترقا  العلويالحجاجيللشقالداخليةالزاويةمنيخرج
الكبيرةويةالعلالمنحرفةللعضلةالعلويةالحافةطولعلىاألعلىباتجاهمسارهيتابعثمالبصري
:هماانتهائيانفرعانيعطياألماميالغرباليالنفقمستوىإلىيصلوعندما

lالداخلياألنفيالعصب▪ Medial Internal nasal Nيعصبوحشي،فرعوأنسيفرعيعطي
.الفصيصياألنفيالعصبيسمىاألنفجناح

Exteralالخارجياألنفيالعصب▪ Internal nasal Nنازلةوصاعدةفروعيعطي:

.الحاجبينبينالجبهةجلديعصب:صاعد✓

األنفجذرجلديعصب:نازل✓





العصب العيني : اولا 
Ophthalmic nerve

Frontalالجبهيالعصب❑ nerve

الو,العلويالحجاجيللشقالوحشيةالناحيةمنيدخل

لجفنلالرافعةالعضلةباتجاهويسيرزينحلقةيقاطع

:ينانتهائيفرعينإلىحدودهاعندينقسمحيثالعلوي

:فروعه,األماميالقحفصفاقوالجبهةجلديعصب

Supraالحجاجفوقالعصب• orbital Nجلديعصب

العلويالجفنوجلدالرأسقمةحتىالجبهة

Supratrochlearالبكرةفوقالعصب• nerve
األنفوجذرالحواجببينالجبهةجلديعصب

.والملتحمة



العصب العيني : اولا 
Ophthalmic nerve

Lacrimalالدمعيالعصب❑ nerve

جاهباتالعلويالحجاجيللشقالوحشيةالناحيةمنيدخل•

الغدةنحوويتجهالوجنيللعظمالحجاجيةالصفيحة

الخارجيةالزاويةتعصيبعنمسؤولوهو,الدمعية

صبللعالحجاجيةالفروعمعويتفاغر,العينمنالوحشية

:هماهامينعصبينمشكال  العلويالفكي

بتعص:الدمعيالعصبيُعطي:الجفنيالدمعيالعصب–1

جزءالفروعهتعصب:الجفنيوالعصبالدمعيةالغدةفروعه

والسفليالعلويالجفنينمنالوحشي

:الوجنيالصدغيالعصب–2

.الوجنيالجلديعصب:الوجنيالعصب•

.األماميةالصدغيةالمنطقةيعصب:الصدغيالعصب•



ا  Maxillary Nالعصب الفكي العلوي -ثانيا

اماالمباتجاهيسيرثمغاسرلعقدةالخارجياألماميالوجهمنينشأ,صرفحسيعصبهو•

فروعا  طيا  معالحنكيةالجناحيةالحفرةالىالكبيرةالمدورةالثقبهعبرالقحفمنليخرجعلىواأل

Sphenopalatineالحنكيةالوتديةالعقدةإلى Ganglionالشقعبرالحجاججوفيدخلثم

Infraorbitalالحجاجتحتالعصبيُسمىوهناالسفليالحجاجي Nerveتحتالقناةثمومن

ملعظاألماميالوجهعلى(الحجاجتحتالثقبة)القناةلهذهاألماميةالفوهةمنويخرجالحجاج

.العلويالفك

الجانبيةالفروعالحجاجتحتالثقبةوحتىغاسرعقدةمناعتبارا  العلويالفكيالعصبيعطي•
:التالية

.السحايامنالجافيهاالميعصب:الراجعالسحائيالعصب-

.وجنيصدغيوفرع-جفنيدمعيفرع(الحجاجية)العينيةالفروع-





Maxillary Nالفكي العلوي العصب 

الحجاجيقالشفيالعصبدخولقبلتتفرع:الخلفيةالعلويةالسنيةالسنخيةاألعصاب•
عصبليالعلويالفكحدبةعلىالقوسنهايةفيالموجودةالثقوبيدخلحيث,السفلي
.الثالثةالعلويةالخلفيةاألرحاء

Infraorbitalالحجاجتحتالعصبيُعطي• Nerve

ويعطي,للقناةالعصبدخولبعديتشكل:المتوسطةالعلويةالسنيةالسنخيةاألعصاب•
السنيخيالسنالعصبانويتفاغرالعلويانالضاحكانيعصبفرعمحددغيربمكانضمنها
.العلويةاألولىللرحىاألنسيالجذرمنطقةفيوالمتوسطالخلفيالعلوي

يعطي,القناةمنالعصبخروجقبليتشكل:األماميةالعلويةالسنيةالسنخيةاألعصاب•
.واألنيابالقواطعيعصبفرعثابتغيربمكان

Fitzبهاقامدراسةفي:مالحظة• Geraldكانالمتوسطالعلويالسنخيالسنيالعصبأنوجد
فيالعلويالفكيمنوكفرعالحاالتمن%54فيالموقعفيالحجاجتحتالعصبمنفرع
وكانالحاالتمن%17فيالموقعفياألماميالعلويالسنيالعصبمنوكفرع11%

.الباقيةالحاالتمن%18فيمفقودا





Infraorbitalالعصب تحت الحجاج  Nerve

ك الوجه األمامي لعظم الفالحجاج، على تحت الحجاج من الثقبة العصب تحت عند خروج •
:هيانتهائيةإلى ثالث فروع العلوي، يتفرع 

(.أنسية تعصب جناح األنف)شعبة أنفية -

(.صاعدة تعصب الجفن السفلي)سفلية جفنيةشعبة -

(.نازلة تعصب الشفة العلوية)شعبة شفوية -



Maxillary Nالعصب الفكي العلوي 

:الحنكيالوتديالعصب•

(األنفيةاتالقرين)األنفيةللحفرةالحسيالتعصيبيؤمن,الحنكيةالوتديةالعقدةمععالقةله•
يعطي,كالحنوشراعكاملبشكلالحنكقبةويعصبللبلعومالمخاطيالغشاءمنالعلويوالقسم
:التاليةالفروع

العينيالعصب•

الحنكيالوتديالعصب•

العلويةاألنفيةاألعصاب•

المتوسطةاألنفيةاألعصاب•

Anterior(الكبيرأوالنازل)األماميالحنكيالعصب• Palatine N

Middleالمتوسطالحنكيالعصب• Palatine N

Posteriorالخلفيالحنكيالعصب Palatine N

(القاطع)الحنكياألنفيالعصب•

البلعوميأوالحنكيالجناحيالعصب•





ا  Mandibullarالعصب الفكي السفلي : ثالثا nerve
الثقبةعبريخرجغاسر،لعقدةالخارجيةاألماميةالحافةمنوينشأ,التوائممثلثشعبأكبرهو•

.وحركيحسيجذرينمنويتكونالبيضية

القحفداخلمنفصالنالجذران.(المتوسطالدماغنواةوالماضغة)نواتينمنينشاالحركي•
.البيضيةالثقبةمنخروجهماعندويتحدان

:جذعينإلىالجناحيةبينالمسافةفيينقسمالبيضيةالثقبةمنخروجهبعد•

anteriorاألماميالجذع❑ trunkالتاليةالفروعيعطي:

:فروعيعطيالوحشيهالجناحيهالعضلهيعصبمختلط:الفمويالصدغيالعصب-1

.المبوقيالعصب• Buccal Nحسيا  المبوقةالعضلةيعصب

.الصدغيهالعضلهمناالماميهالحزمهيعصب:األماميالعميقالصدغيالعصب•

هالصدغيالعضلهمنالمتوسطهالحزمهيعصبحركي:المتوسطالعميقالصدغيالعصب-2

خلفيعميقصدغي-ماضغبفرعيه؛حركي:الماضغالصدغيالعصب-3





Mandibullarالعصب الفكي السفلي  nerve

Posteriorالخلفيالجذع– trunkفروعثالثةإلىيتفرع:

Auriculotemporalالصدغياألذنيالعصب• Nالوجهمنينشأ,حسيعصبوهو
فروعييعطحيثالمفصلأمامويمرواألعلىالخلفنحوويسيرالسفليللفكيالخلفي
الظاهرالسمعومجرىاألذنلقمحةوفروعالنكفيةللغدةوفروعالصدغيالفكيللمفصل

وهو.يةالحجاجوتحتالجبهيةالمنطقةإلىفروعامعطيا  الصدغيةالمنطقةإلىيصعدثم
النكفيةللغدةالعقديبعدالودينظيراإلفرازيالعصب

Lingualاللسانيالعصب–• Nإلىالسفليللفكيالخلفيالوجهمنينشأحسيعصبهو
الجناحية،بينالمسافةفيالطبلحبلعصبمعويتفاغرالسفليالسنيالعصبمناألمام
اللثةمنطقةوالفموقاعاللسانمناألماميينوالثلثينللفمالمخاطيالغشاءحسيا  يعصب

.والبلعومللوزاتفروعويعطياللسانيةالناحيةفي



Mandibullarالعصب الفكي السفلي  nerve

Inferiorالسفليالسنخيالعصب• Dental N

باتجاهيريس.السفليالفكيللعصب(الخلفيالوجه)الخلفيةالحافةمنينشأمختلطعصبهو•
الثقبةوهياةللقناألماميةالفوهةإلىالسفليةالسنيةللقناةالخلفيةالفوهةضمنويدخلاألسفل
.السفليالفكأسنانمنسنلكلسنيةفروعالقناةضمنيعطي.الذقنية

(الذقنيةشعبةال)الذقنيةالثقبةمنفرعيخرجحيثالذقنيةالثقبةمنطقةعندفرعينإلىينقسم•
القواطعبويعصعظميةقناةضمنيسيراآلخروالفرعالذقنيةالناحيةجلدتعصيبعنمسؤولة
:دهمعنيكوناآلخروالثلثالناسثلثيعلىينطبقوهذا؛القاطعيالعصبويُسمىاألمامية
إلىيمتداناألسنيعصبسفليسنيفرعفرعينإلىالخلفيةالثقبةدخولقبلالعصبانقسام
عطيويالذقنيةالثقبةمنويخرجالقناةيدخلذقنيوفرع،القاطعيمنبدال  المتوسطالخط

.القاطعيالعصبفينعدمالذقنيةالشعبة

تفاغريهجانبيهفروعالسفليهالسنيهالقناهفيمسيرهضمنأيضاالسفليالسنخيالعصبيعطي•
.نينالبطلذاتاالماميالبطنوعصب–الالميهالضرسيهالعضلهوعصباللسانيالعصبمع





يترافق مع التفرعات الثالث للعصب ثالث عقد صغيره هي

Cilliaryالعقدة الهدبية Ganglion : تتصل مع العصب

ة، األلياف نظيرة الودي: العيني ولها ثالثة أنواع من األلياف

.األلياف الودية قبل العقدية، األلياف الحسية

Sphinopalatinoالعقدة الوتدية الحنكية • Ganglion:

لى الوجه عتتوضع. من سابقتها ترتبط بالفكي العلويأكبر 

الفكي األمامي لسقف الحفرة الجناحية الحنكية تحت العصب

:تأتي إليها الفروع التالية. العلوي

من الفكي العلوي عبر الفروع العقدية: الفرع الحسي•

.الحسية

صب الباطنة عبر العالسباتيةمن الضفيرة : الفرع الودي•

.الصخري العميق وعصب القناة الجناحية

من العصب الوجهي بالخاصة : الفرع نظير الودي•

اة عبر العصب الصخري الكبير وعصب القن(الوسطاني)

(.العصب قبل العقدي)الجناحية 



Oticاألذنيةالعقدة  ganglion

نظيرة ودية من ألياف :األلياف قبل العقدة -

.النواة اللعابية السفلية

ن األلياف الودية تأتيها من ضفيرة الشريا-

.السحائي المتوسط 

ذني األلياف بعد العقدة السمعية هي العصب األ-

غدد والالنكفيةالصدغي الذي ينتهي في الغدة 

.اللعابية الشفوية

لها اتصاالت مع العقدة تحت الفكية وتحت-

.اللسانية



The end


