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 الجوف الحقاني 

 الجوف الحقاني 
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 الزنار الكتفي )منظر أمامي( 

 الجوف الحقاني

الناتئ الغرابي

 
 الجوف الحقاني 

 الترقوة 
 الناتئ األخرمي 

 رأس العضد 

 العنق التشريحي 

 األحدوبة الكبرى 

 العنق الجراحي 
الثلمة بين 

 األحدوبتين

 مفصل المرفق )منظر خلفي( 

 مفصل المرفق )منظر أمامي( 

 العضد

 رأس الكعبرة 

 اللقيمة األنسية 

الناتئ 

 الزجي 

 البكرة

الرؤيس  

 )الوابلة( 

الناتئ 

 المنقاري

 األحدوبة الظنبوبية

 األحدوبة الكعبرية 

 رأس الكعبرة 

 عنق الكعبرة
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 عظام الرسغ ) منظر أمامي(

 عظمي الساعد )منظر أمامي( 

)المرفقي(   الناتئ الزجي  

 الناتئ المنقاري

 األحدوبة الزندية 
 األحدوبة الكعبرية 

 رأس الكعبرة 

 الناتئ اإلبري

 رأس الزند

 الناتئ اإلبري

 الهاللي

 المثلثي 

 الحمصي 

 الكالبي

 الكبير 

 القاربي

 المربعي

 المنحرفي 
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 هيكل الطرف السفلي: 

 

 القاربي
 الهاللي الكبير 

 المثلثي 

 الحمصي 

 الكالبي

 السنع الخامس 
 المنحرفي 

 المربعي

 السنع األول 

 هيكل اليد )منظر خلفي( 

)منظر وحشي( عظم الورك    

الشوكة الحرقفية  

 األمامية العلوية 

 الجوف الحقي 

 العرف الحرقفي 

الفرع العلوي  

 للعانة

 جسم العانة 

الفرع السفلي  

 لعظم العانة 

 فرع عظم االسك 

الحرقفة    

 الشوكة االسكية 

 الحدبة االسكية 
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الشوكة الحرقفية  

 األمامية العلوية 

الفرع العلوي  

 لعظم العانة 
 الشوكة االسكية 

 عظم االسك

 الثقبة السدادية 

 المدور الكبير

 المدور الصغير

 رأس الفخذ 
 رأس الفخذ 

 عنق الفخذ 

 عنق الفخذ 

 الخط الخشن جسم الفخذ 

 السطح المأبضي 

 اللقمة األنسية 

 اللقمة األنسية 

 اللقمة الوحشية 

 عظم الورك )منظر أنسي( 

 عظم الفخذ )منظر خلفي(  عظم الفخذ )منظر أمامي( 
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الثالثةانتهت الجلسة   

 اللقمة األنسية 
 اللقمة الوحشية 

 األحدوبة الظنبوبية

 رأس الشظية 

 جسم الشظية 
 جسم الظنبوب 

 الكعب األنسي 
 الكعب الوحشي 

 القعب العقب

 العظم الزورقي 
 العظم النردي 

 العظام االسفينية

 المشط األول 

 المشط الخامس 

 القعب

 العقب

 العظم النردي 

 العظام االسفينية العظم الزورقي 

 المشط األول 

 عظام الساق )منظر أمامي( 

 عظام القدم )منظر ظهري( 
 عظام القدم )منظر وحشي( 


