
األوردة 
 . ْٙ األٔػٛخ انزٙ رؼٛذ انذو يٍ األَغغخ انٗ انوهت 

 :نهوهت ػجش ٔسٚذٍٚ  سئٛغٍٛ ًْب  انًُٛٗ حاألرٍٚ انٗانؼٕد انٕسٚذ٘ ٚصم 

 .انٕسٚذ األعٕف انؼهٕ٘ انز٘ ُٚوم انذو يٍ انشأط ٔانؼُن ٔ انصذس ٔانطشكٍٛ انؼهٍٕٚٛ 

.  ٔانٕسٚذ األعٕف انغلهٙ انز٘ ُٚوم انذو يٍ انطشكٍٛ انغلهٍٛٛ ٔانحٕض ٔانجطٍ

 .االرُٚخ انٛغشٖ نهوهت  انٗاالٔسدح انشئٕٚخ االسثؼخ انذو انًؤكغظ يٍ انشئزٍٛ  ػٛذثًُٛب د

ال The superior vena cava األجوفالالعلويال- أوالال
ٚغش ٔانهزٍٚ ٚوؼبٌ كٙ ضذ٘ انشأعٙ األاألًٍٚ يغ انٕسٚذ انغ ٚزشكم يٍ ارحبد انٕسٚذ انؼضذ٘ انشأعٙ 

 .انًُصق انؼهٕ٘ 

. ثُلظ انغٓخ ٔكم ٔسٚذ ػضذ٘ سأعٙ ٚزشكم يٍ ارحبد انٕسٚذ انٕداعٙ انجبطٍ يغ انٕسٚذ رحذ انزشهٕح

 :ٌصت ثبألوردح العضذٌخ الزأسٍخ  •

 . ػهٕٚخالٔسثٛخ الٔسدح األ -

 . علهٛخالدسهٛخ الٔسدح األ -

 . ثبألٚغش ٔانوُبح انهًلٛخ ثبألًٍٚ (رُوم انهًق )  انوُبح انصذسٚخ -

  : Internal Jugular veinالىرٌذ الىداجً الجبطن  –

ْٔزا انٕسٚذ ٚغًغ انذو , ْٕ رزبثغ نهغٛت انٕسٚذ٘ انوحلٙ انغُٛٙ ٔ ٚخشط يٍ عٕف انوحق ػجش انضوجخ انٕداعٛخ

. انوحلٛخ انوبدو يٍ انذيبؽ ٔانغحبٚب ثٕعبطخ انغٕٛة انٕسٚذٚخ 

 . انًزٕعظ ٔانذسهٙ انؼهٕ٘ ٔانذسهٙ ٔانٕعٓٙ،انجهؼٕيٛخ ٔانٕسٚذ انهغبَٙ  كٙ انؼُن رصت ػهّٛ االٔسدحٔ

. ٔاألرَٙ انخهلٙ 

ٚؼزجش انٕسٚذ انشئٛغٙ كٙ انؼُن  ٔٚكٌٕ يـطٗ ثبنؼضهخ انوزشائٛخ ٔ ٚشكم يغ انششٚبٌ انغجبرٙ ٔانؼصت انًجٓى 

 .انـًذ انغجبرٙ 

 

 المحاضرة الرابعة



 .يؼظى انٕعّ ٔانغجٓخ  ٚغًغ انذو انٕسٚذ٘ يٍانٕداعٙ انجبطٍ ٔٚصت كٙ  : الىرٌذ الىجهً ●

.  ٚزًٛض كٙ انٕعّ ػٍ انششٚبٌ انٕعٓٙ ثأَّ أكضش اعزوبيخ ٔٚغٛش خهق انششٚبٌ 

 :ٕٚعذ رلبؿشاد ثٍٛ انٕسٚذ انٕعٓٙ يغ انغٕٛة انٕسٚذٚخ داخم انوحق يٍ خالل 

 .ٔثبنزبنٙ يغ انغٕٛة انكٓلٛخ ٚزصم ػجش األٔسدح انحغبعٛخ يغ األٔسدح انؼُٛٛخ انؼهٕٚخ -

نٓب ثذٔسْب ارصبل يغ انغٕٛة انكٓلٛخ )ػجش انٕسٚذ انٕعٓٙ انؼًٛن انز٘ ٚصم ثُّٛ ٔثٍٛ انضلٛشح انغُبحٛخ  -

 (.ػجش ٔسٚذ يبس يٍ انضوجخ انجٛضٛخ

 . كٙإٌ أًْٛخ االرصبل يغ انغٕٛة انكٓلٛخ ْٕ ثخطٕسح اَزوبل انصًبد أٔ االَزبَبد يٍ انٕعّ إنٗ انغٕف انوح

ثًُٛب انذسهٙ انغلهٙ كٛصت ،  ٚصت كٙ انٕداعٙ انجبطٍ انٕسٚذ انذسهٙ انؼهٕ٘ ٔاألٔعظ :األوردح الذرقٍخ  ●

 .كٙ انٕسٚذ انؼضذ٘ انشأعٙ 

:   :Subclavian vein الززقىح رحذ الىرٌذ  –

 .عٙ أثؼذ اٌ ٚصت كّٛ انٕسٚذ انش طٙةاإل ٘دنهٕس رزبثغ ْٕ

: ٔٚصت ػهٗ انٕسٚذ رحذ انزشهٕح 

 ٚشاكن انششٚبٌ انلوش٘ ضًٍ صوٕة انُٕارئ انًؼزشضخ نهلوشاد انشهجٛخ :  الىرٌذ الفقزي ● 

 –صذؿٙ عطحٙ )ٔسٚذ عطحٙ يشئٙ عبَت انؼُن ٚزشكم يٍ األٔسدح انخهلٛخ  :الىرٌذ الىداجً الظبهز ●

ٔأٔسدح انوغى ِ األٔسدح انٕداعٛخ األيبيٛخ كٙرصت , ٚغٛش ػهٗ عطح انؼضهخ انوزشائٛخ  (أرَٙ خهلٙ  –ككٙ 

 . انخهلٙ نهؼُن

 . سًرأال يالعضذ ديالىر ٚمثبطٍ نزشكال انٕداعٙ دانٕس٘ يغ االرحبدة انٕسٚذ رحذ انزشهٕح ُٚزٓٙ

 : اإلثطً الىرٌذ -

 .ٚزشكم ضًٍ االثظ يٍ رالهٙ ٔسٚذٍٚ ػضذٍٚٛ ػًٛوٍٛ يغ انٕسٚذ انوبػذ٘ 

. صى ٚزًبدٖ ثبنٕسٚذ رحذ انزشهٕح .ٚصت ػهّٛ انٕسٚذ انشأعٙ ٔ األٔسدح انزبثؼخ نهششٚبٌ االثطٙ 

 : األوردح العضذٌخ العمٍقخ

ْٔٙ ْٙ انًشاكوخ نهششٚبٌ انؼضذ٘ ثبنزساع ْٔٙ رزشكم يٍ رالهٙ األٔسدح انكؼجشٚخ ٔانضَذٚخ ثحلشح انًشكن  

  .انؼًٛوخ نهٛذ ٔانغبػذاألٔسدح انزٙ رؼٛذ انذو انٕسٚذ٘ يٍ األعضاء 

 

 



 :أوردح السبعذ و الٍذ 

 .انكؼجش٘ ثبنٕحشٙ ٔانضَذ٘ ثبألَغٙ : األٔسدح انؼًٛوخ  ●

 : ٔسدح انغطحٛخ األ ●

ٚغزًش ثبنغبَت انٕحشٙ يٍ , ٚجذأ يٍ خهق ٔٔحشٙ ظٓشانٛذ  : Cephalic vein :الىرٌذ الزأسً  -

  . انغبػذ ٔانزساع نُٛزٓٙ كٙ انٕسٚذ االثطٙ

ٚزحذ يغ , ٚجذأ يٍ أَغٙ ظٓش انٛذ ٔٚغزًش أَغٙ انغبػذ :  The basilic vein :القبعذي الىرٌذ  -

 .انؼضذٍٚٛ انؼًٛوٍٛ نزشكٛم انٕسٚذ االثطٙ 

ٚجذأ يٍ يُزصق ساحخ انٛذ ٔٚززبثغ ػهٗ انخظ انُبصق نهغبػذ  median vein: النبصف السبعذي الىرٌذ  -

. (ضًٍ انًشكن ثٍٛ انشاعٙ ٔ انوبػذ٘ انزلبؿشاد انٕسٚذٚخ ) انًشكوٛخ   Mنُٛزٓٙ ثبنـ

:  أوردح الصذر 

. ٚصت كٙ االعٕف انؼهٕ٘ ٔ كٙ انغٓخ انًُٛٗ  الفزدانٕسٚذ   -1

 .ٚصت كٙ انٕسٚذ انلشد ٔ كٙ انغٓخ انٛغشٖ  نصف الفزدانٕسٚذ  -2

 : The azygosالىرٌذ الفزد  -

:  األٔسدح انزبنٛخانذو يٍ ٚغًغ 

. انٕسٚذ انوطُٙ انصبػذ األًٍٚ–انٕسٚذ رحذ انضهؼٙ األًٍٚ  -األٔسدح انٕسثٛخ انًُٛٗ  -

. انًُصلٛخ انًُٛٗ -انزأيٕسٚخ  -انًشٚئٛخ  -األٔسدح انوصجٛخ -

. كزنك ٚصت ػهٗ انٕسٚذ انلشد األٔسدح َصق انلشد 

: ٚزشكم يٍ  : الىرٌذ نصف الفزد -

.  ٚغشٖالٔسثٛخ الٔسدح األ -ٚغشاألضهؼٙ الٔسٚذ رحذ ال -ٚغشاألصبػذ الهطُٙ الٔسٚذ ال      -

. انًُصلٛخ انٛغشٖ  -انزأيٕسٚخ  -انًشٚئٛخ  -األٔسدح انوصجٛخ      -

:  The vena cava inferiorالووريالاألجوفالاللسفللالالال- ثانثًاالال

. ثًغزٕٖ انلوشح انوطُٛخ انشاثؼخ  أعلم انجطٍ يٍ ارحبد انٕسٚذٍٚ انحشهلٍٛٛ األصهٍٛٛٚزشكم ْزا انٕسٚذ 

. ٚؼٕد انذو انٕسٚذ٘ نهطشكٍٛ انغلهٍٛٛ ػٍ طشٚن انٕسٚذٍٚ انلخزٍٚٛ -

. ٚزًبدٖ كم ٔسٚذ كخز٘ ثؼذ أٌ ًٚش رحذ انشثبط اإلسثٙ يغ انٕسٚذ انحشهلٙ انظبْش -

. ٚصت انذو انٕسٚذ٘ نهحٕض كٙ انٕسٚذ انحشهلٙ انجبطٍ -

. ٌ ارحبد انٕسٚذٍٚ انحشهلٙ انجبطٍ ٔانحشهلٙ انظبْش ٚزشكم انٕسٚذ انحشهلٙ االصهٙ و -

. ٚهزوٙ انٕسٚذاٌ انحشهلٛبٌ األصهٛبٌ يشكهٍٛ انٕسٚذ األعٕف انغلهٙ  -



  :ٌصت على الىرٌذ األجىف السفلً األوردح الزبلٍخ 

 (انحغبثٛخ ٔانوطُٛخ )األٔسدح انًضدٔعخ انغذاسٚخ  -

  .انٕسٚذاٌ انكهٕٚبٌ األًٍٚ ٔ األٚغش  -

 .األًٍٚ ( انخصٕ٘ أٔ انًجٛضٙ ) نزُبعهٙ انٕسٚذ ا -

. انٕسٚذ انكظش٘ األًٍٚ  -

. يٍ انكجذ  ـ    األٔسدح كٕم انكجذ انزٙ رغًغ انذو

. أيب انٕسٚذ انزُبعهٙ األٚغش ٔ انٕسٚذ انكظش٘ األٚغش كزصت كٙ انٕسٚذ انكهٕ٘ األٚغش  ● ©

 :The porta veinورٌذ الجبة 

انضهضٍٛ انغلهٍٛٛ نهًغزوٛى ٔ انوُبح يب ػذا )  كٙ انجطٍانٓضى  عٓبص يٍٚغًغ انذو انٕسٚذ٘ , عى  5ٚجهؾ طٕنّ 

 . نٛزى اعزوالة َٕارظ انٓضى(  ضًٍ عشح انكجذ)  ٔ ٚصت كٙ انكجذ.انطحبل  + (انششعٛخ 

:  ٚزشكم ْزا انٕسٚذ يٍ األٔسدح انزبنٛخ 

.  الطحبلًانٕسٚذ  -

. انذهٛوخ ٔانكٕنٌٕ األًٍٚ ٔعضء يٍ انكٕنٌٕ انًؼزشض ٚغًغ انذو يٍ األيؼبء :  المسبرٌقً العلىيانٕسٚذ  -

 انًؼزشض ٔ انكٕنٌٕ انُبصل ٔ انكٕنٌٕ انغُٛٙ ٚغًغ انذو يٍ ثبهٙ انكٕنٌٕ:  لًالمسبرٌقً السفانٕسٚذ  -

 .ٔانًغزوٛى 

ٚصت انٕسٚذ انًغبسٚوٙ انغلهٙ كٙ انٕسٚذ انطحبنٙ صى ٚزحذ انٕسٚذ انطحبنٙ يغ انٕسٚذ انًغبسٚوٙ انؼهٕ٘  ●

  .نزشكٛم ٔسٚذ انجبة 

 .انًؼضكهٙ انؼلغٙ انؼهٕ٘انٕسٚذ  –انًؼذ٘ األًٍٚ انٕسٚذ  – نًؼذ٘ األٚغشانٕسٚذ ا: ٚصت كٙ ٔسٚذ انجبة  ●

. (انغًهخ انغٓبصٚخ ) ٔانٕسٚذ األعٕف انغلهٙ ( انغًهخ انجبثٛخ ) رٕعذ رلبؿشاد ثٍٛ ٔسٚذ انجبة  -

 Portal-systemic anastomosis(اسٌخالجه)األجىفٍخ -الزفبغزاد الجبثٍخ

. األٔسدح انًشٚئٛخ انزبثؼخ نهٕسٚذ انًؼذ٘ األٚغش يغ انٕسٚذ َصق انلشد  -1

انزبثؼخ انًغبسٚوٙ انغلهٙ يغ األٔسدح انًغزوًٛٛخ انغلهٛخ ٔانٕعطٗ  انزبثغ نهٕسٚذانٕسٚذ انًغزوًٛٙ انؼهٕ٘  -2

.  نٕسٚذ انحشهلٙ انجبطٍل

. أٔسدح عذاس انجطٍ األيبيٙاألٔسدح حٕل انغشح يغ  -3

 .األٔسدح خهق انجشٚزٕاٌ انزبثؼخ نهكٕنَٕبد يغ أٔسدح عذاس انجطٍ انخهلٙ  -4

حذس دٔانٙ أعلم انًش٘ ٔ انجٕاعٛش انششعٛخ ثغجت د( كًب كٙ رشًغ انكجذ ) ضـظ ٔسٚذ انجبة  سرلبع ػُذ ا -

. ٔعٕد انزلبؿشاد انغبثوخ 

 



 : الىرٌذ الحزقفً الجبطن

ػجش أٔسدح ربثؼخ نلشٔع انششٚبٌ ..( –انشحى  –انجشٔعزبد  –انًضبَخ ) ٚغًغ انذو يٍ أػضبء انحٕض  

 .انحشهلٙ انجبطٍ 

 .ٔ رزبثغ نهٕسٚذ انلخز٘ ِ:  الىرٌذ الحزقفً الظبهز -

 :أوردح الطزف السفلً 

:  األوردح العمٍقخ  ●

 . رزشكم يٍ انزوبء األٔسدح انظُجٕثٛخ األيبيٛخ يغ انخهلٛخ  نزشكم خهق انشكجخ انٕسٚذ انًئجضٙ

ػهٗ انٕعّ  الىرٌذ الفخذيثٍٛ ػضالد انلخز يشاكوبً نهششٚبٌ ٔٚصجح اعًّ  الىرٌذ المئجضًًٚش  -

 .الحزقفً الظبهزحٛش ٚززبثغ يغ األيبيٙ نهلخز 

 .كٙ انًضهش انلخز٘ ػهٗ انٕعّ االيبيٙ نهلخز ٚكٌٕ انششٚبٌ انلخز٘ كٙ انٕحشٙ ٔ انٕسٚذ انلخز٘ كٙ االَغٙ 

 

 :  وردح السطحٍخاأل ●

. ٚصت كٙ انٕسٚذ انلخز٘ , كٙ األَغٙ :  الىرٌذ الصبفن الكجٍز -1

. ٚصت كٙ انٕسٚذ انًئجضٙ , كٙ انخهق ٔ انٕحشٙ :  الىرٌذ الصبفن الصغٍز -2

( انصبكٍ انكجٛش ٔ انصـٛش ) رحذس دٔانٙ انطشكٍٛ انغلهٍٛٛ كٙ األٔسدح انغطحٛخ  -

 .عزخذو انٕسٚذ انصبكٍ انكجٛش العشاء انًغبصاد اإلكهٛهٛخ كٙ ػًهٛبد انوهت ٘ -

 

 

 

 انزهذ المحبضزح

 

 


