
الشرايني 
. اٌ انششاٍٚٛ انصبدسح ػٍ انوهت ْٙ انششٚبٌ األثٓش يٍ انجطٍٛ األٚغش ٔ انششٚبٌ انشئٕ٘ يٍ انجطٍٛ األًٍٚ 

:    Aorta األبهر -

 (ثطُٙ -صذس٘ )أثٓش َبصل  -هٕط األثٓش  -أثٓش صبػذ : ٔنّ ثالثخ أهغبو 

انخهق ٔ األٚغش  األػهٗ ٔانز٘  ٚزدّ َحُٕٚشأ يٍ انجطٍٛ األٚغش ٔٚغًٗ األثٓش انصبػذ ثى ٚشكم هٕط األثٓش 

 .األثٓش انُبصل كٕم انوصجخ  انشئٕٚخ انٛغشٖ ثى ٚغٛش َحٕ األعلم ثًغزٕٖ انلوشح انصذسٚخ انشاثؼخ حٛث ٚغًٗ

. انزٙ رـز٘ ػعهخ انوهت  األًٍٚ ٔاألٚغش حكهٛهٙاٍٚٛ االانششكشٔع ْٙ  األبهش الصاعذٚؼطٙ  -

: ٔ ْٙ نؼُن ٔانشأط ٔانطشكٍٛ انؼهٍٕٚٛ ل انششاٍٚٛ انًـزٚخهٕط األثٓش  ٚؼطٙ

إنٗ خهق انًلصم انوصٙ انزشهٕ٘  ػهٗ ٔاألًٍٚ حٛث ُٚوغىانز٘ ٚزدّ نأل الجذع العضذي الشأسي  -1

 .ششٚبٌ رحذ انزشهٕح األًٍٚ ٔانششٚبٌ انغجبرٙ األصهٙ األًٍٚ ال

. األٚغش  السباتي األصليانششٚبٌ  -2

. األٚغش تحت التشقىة  انششٚبٌ -3

: Head and neck arteries شرايني الرأس والعنق -

انغجبرٙ  ٔانششٚبٌٔرزكٌٕ يٍ انششٚبٌ انغجبرٙ األصهٙ األًٍٚ انز٘ ُٚشأ يٍ انششٚبٌ انؼعذ٘ انشأعٙ  -

. يجبششح يٍ هٕط األثٓش انز٘ ُٚشأ األصهٙ األٚغش 

ٔ ٌ عجبرٙ ثبغٍ ٚذخم انٗ انوحق كٙ يغزٕٖ انلوشح انشهجٛخ انشاثؼخ انٗ ششٚباألصهٙ ُٚوغى انششٚبٌ انغجبرٙ  -

  .ٔ انشأط خبسج انوحق ٔششٚبٌ عجبرٙ ظبْش ٚوٕو ثزشٔٚخ انؼُن  ٚـز٘ انذيبؽ

كٙ يكبٌ رلشع انششٚبٌ انغجبرٙ األصهٙ انٗ كشػّٛ  انظبْش ٔ انجبغٍ ٚزٕاخذ خٛت ثّ يغزوالد ػصجٛخ نزُظٛى 

 ( .يغزوالد كًٛٛبئٛخ)د انذو ٔكزنك رزٕاخذ خهلّ َٓبٚبد ػصجٛخ نزُظٛى ؿبصا,انعـػ انششٚبَٙ 

 .ٚكٌٕ انششٚبٌ انغجبرٙ االصهٙ عطحٛب كٙ انؼُن نزنك َشؼش ثُجعبرّ ٔ ًٚكٍ خغّ 

يغ انًجٓى ٔ انٕسٚذ انٕداخٙ انجبغٍ  كٙ انؼُن ظًٍ ( ثى انغجبرٙ انجبغٍ ) ٚزٕاخذ انششٚبٌ انغجبرٙ االصهٙ 

 .ؿًذ ٔاحذ ٚغًٗ انـًذ انغجبرٙ 

 

 

 المحاضرة الثالثة



:   Internal Carotid artery طنالشريان السباتي البا -

كشٔع ٚؼطٙ  ٔخم اندٛت انكٓلٙ يٕخٕدح كٙ هبػذح انوحق ٔيٍ ثى ٚذٚذخم خٕف انوحق ػجش انثوجخ انغجبرٛخ ال

 ْٙ  :

. ظًٍ خٕف انحدبجانز٘ ٚـز٘ كشح انؼٍٛ انششٚبٌ انؼُٛٙ  ●

انششٚبٌ  كشٔع نًوبثهخ ٔيغكٙ اندٓخ ا اِدرلبؿش يغ َظٛشانششٚبٌ انًخٙ األيبيٙ ٔانًخٙ االٔعػ انزٙ د ●

كٙ هبػذح ٔانًزٕظؼخ ػهٗ خزع انذيبؽ  بحلقت ويليسانلوش٘ كُٛزح ػٍ ْزا انزلبؿش انحهوخ انششٚبَٛخ انًؼشٔكخ 

. ٔيٍ ْزِ انحهوخ رُشأ انلشٔع انًزؼذدح انزٙ روٕو ثزشٔٚخ كبكخ أخضاء انذيبؽ انوحق 

  External Carotid artery الشريان السباتي الظاهر -

: غٙ ػذح كشٔع كٙ انشاط ٔ انؼُن ْٙ ٚغ

. ٔ انحُدشح نزشٔٚخ انـذح انذسهٛخ  : الششيان الذسقي العلىي  -1

. نزشٔٚخ انهغبٌ : الششيان اللساوي  -2

                    ٚؼطٙ انؼذٚذ يٍ انلشٔع نهـذح رحذ انلك ٔكزنك نهؼعهخ   Facial artery الششيان الىجهي  -3

. غوخ انزهٍ ٔ انخذٍٚ ٔ االَق انًبظـخ ٔانشلزٍٛ ٔيٍ

.  نزشٔٚخ انجهؼٕو ٔانهٕصاد :  البلعىمي الصاعذ -4

 .نزـزٚخ كشٔح انشأط خهق األرٌ  األروي الخلفي والقزالي -5

حٛث ٚصم انحلشح انصذؿٛخ روٕو ثزشٔٚخ األَغدخ انشخٕح ٔ ْٕ كشع اَزٓبئٙ  : سطحيالصذغي الششيان ال -6

. ٔاندهذ ٔانؼظبو 

ٚزدّ َحٕ انحلشح اندُبحٛخ انلكٛخ ٔٚؼطٙ انؼذٚذ يٍ انلشٔع اندبَجٛخ يٍ  ٔ ْٕ كشع اَزٓبئٙ:  لفكيالششيان ا -7

  .نحُكٙ اانششٚبٌ رحذ انحدبج ٔٔ أًْٓب انغحبئٙ انًزٕعػ ٔانصذؿٙ انؼًٛن 

 :Artries of the upper limb شرايني الطرف العلىي

حٍٛ ُٚشأ انششٚبٌ رحذ انزشهٕح األًٍٚ يٍ اندزع  كٙ.ُٚشب انششٚبٌ رحذ انزشهٕح األٚغش يٍ هٕط األثٓش 

  . انؼعذ٘ انشأعٙ

 

 

 



 :يعطي الششيان تحت التشقىة فشوع هي 

 :  الششيان الفقشي -1  

ٚغٛش َحٕ  االػهٗ  ظًٍ ثوٕة انُٕارئ انًؼزشظخ نهلوشاد انشهجٛخ  ثى ٚذخم خٕف انوحق يٍ انثوجخ انولٕٚخ 

 . إظبكخ  انٗ اَّ ٚؼطٙ كشٔػب شٕكٛخ نزـزٚخ انُخبع انشٕكٙ, انكجشٖ نٛـز٘ انوغى انخهلٙ يٍ انذيبؽ 

:الششيان الصذسوي الباطه  -2  

:إنٗ  حٛث ُٚوغىٚغٛش َحٕ االعلم ػهٗ خذاس انصذس انجبغٍ حزٗ انٕسة انغبدط    

 . حبخض ٔ انلغحبد انٕسثٛخ انغلهٛخانششٚبٌ انؼعهٙ انحدبثٙ نزـزٚخ انحدبة ال -1

. خذاس انجطٍ األيبيٙ  انششٚبٌ انششعٕكٙ انؼهٕ٘ نزـزٚخ -2

 .ًٚكٍ اعزخذاو انششٚبٌ انصذس٘ انجبغٍ كٙ انًدبصاد انششٚبَٛخ انوهجٛخ : يالحظخ 

 : الشريان االبطي -

كٙ هًخ انحلشح اإلثطٛخ ٔٚكٌٕ ػهٗ ػالهخ رششٚحٛخ يغ أػصبة انعلٛشح   ْٕ اعزًشاس نهششٚبٌ رحذ انزشهٕح 

:  نزشٔٚخ  اانؼعذٚخ ٔ ٚؼطٙ انششٚبٌ االثطٙ كشٔع

. ـ يُطوخ انكزق 3        .ـ خذاس انصذس ٔؿذح انثذ٘ 2       .نًُطوخ األخشيٛخ ٔانذانٛخاـ  1

 :  Brachial arteryالشريان العضدي -

ظًٍ حضيخ ٔػبئٛخ ػصجٛخ رعى ثبالظبكخ نهششٚبٌ كم يٍ أَغٙ انؼعذ ٚؼذ ايزذادا نهششٚبٌ اإلثطٙ ٚغٛش  

 .انٕسٚذ انؼعذ٘ ٔانؼصت انضَذ٘ ٔانؼصت انُبصق 

: ٌ انؼعذ٘ كٙ انحلشح انًشكوٛخ انٗ ُٚوغى انششٚب

ثى ُٚؼكظ انٗ  ظًٍ يٛضاثخ انُجط كٙ اندٓخ انٕحشٛخ يٍ سعؾ انٛذٚدظ : كٙ انٕحشٙ  الششيان الكعبشي

 انخهق نٛـز٘ ظٓش انٛذ 

. ٚـز٘ ساحخ انٛذ : كٙ االَغٙ  الششيان الضوذي

كبٌ ٔظغ انغًبػخ نوٛبط انعـػ اٌ يؼشكخ يكبٌ ٔيغٛش انششٚبٌ انؼعذ٘ كٙ انزساع ْبو نًؼشكخ و :مالحظت

( أ٘ اندبَت األَغٙ يٍ انزساع أٔ ػهٗ أَغٙ انحلشح انًشكوٛخ )انششٚبَٙ 

ٔكزنك نًؼشكخ .كزنك اٌ خظ انششٚبٌ انكؼجش٘ كٙ يٛضاثخ انُجط ْبو كٙ كحص أ٘ يشٚط نؼذ ٔرهوٙ انُجط 

 .هٛبط ؿبصاد انذو انششٚبَٛخ إخشاء ثضل نهششٚبٌ كٙ حبل ظشٔسح انحصٕل ػهٗ ػُٛخ دو ششٚبَٛخ نزحهٛهٓب كٙ



:  Descending Aortaاألبهر النازل  -

يٍ يغزٕٖ انحبكخ انغلهٛخ نهلوشح انظٓشٚخ انشاثؼخ ٔ ٚغًٗ االثٓش ,ٚجذأ األثٓش انُبصل كززبثغ نوٕط األثٓش 

ٚغٛش نألعلم ظًٍ انًُصق انخهلٙ حزٗ يغزٕٖ انلوشح انظٓشٚخ انثبَٛخ ػششح حٛث ًٚش ,انُبصل انصذس٘ 

انز٘ ٚغٛش أيبو أخغبو انلوشاد انوطُٛخ ,حٛث ٚززبثغ ثبألثٓش انجطُٙ ,انلشخخ األثٓشٚخ نهحدبة انحبخض يٍ 

( انششٚبٍَٛٛ انحشهلٍٛ األصهٍٛٛ )حٛث ٚزلشع انٗ كشػّٛ االَزٓبئٍٛٛ ,حزٗ يغزٕٖ انلوشح انوطُٛخ انشاثؼخ ,

.  انُبصق انز٘ ٚـز٘ خذاس انحٕض انخهلٙٔكشع صـٛش ثًُٛٓب ْٕ انششٚبٌ انؼدض٘ 

( انٕسثٛخ)انششاٍٚٛ ثٍٛ األظالع  انصذس ْٙ ساٚؼطٙ ػذح كشٔع نزشٔٚخ خذ األبهش الىاصل الصذسي -

. ربيٕسٚخ الكشٔع الٔ ٔ انلشٔع انًشٚئٛخ سع انشؿبيٗانلشٔع انوصجٛخ انزٙ رزٕصع كٙ يغزٕٖ رقٔ

. انحبخضظهخ انحدبة ع ٚـز٘٘ انششٚبٌ انحدبثٙ انؼهٕ٘ انزكًب ٚؼطٙ 

:   األبهر البطني

االثٓش انجطُٙ خهق انجشٚزٕاٌ  ٚزٕظغ, ْٕ انوغى يٍ االثٓش انز٘ ٚكٌٕ كٙ انجطٍ ثؼذ ػجٕسِ انحدبة انحبخض 

. ايبو انؼًٕد انلوش٘ انٙ االٚغش يٍ انٕسٚذ االخٕف انغلهٙ 

ٖ يغزٕٖ انلوشح انوطُٛخ انشاثؼخ ٔ حذ(  12يغزٕٖ انلوشح انصذسٚخ ) ٔ ًٚزذ يٍ انحدبة انحبخض كٙ االػهٗ 

. انحشهلٛبٌ االصهٛبٌ األًٍٚ ٔ األٚغش : حٛث ٚزلشع انٗ كشػّٛ االَزٓبئٍٛٛ 

: ػذح كشٔع كٙ انجطٍ رزٕصع كًب ٚهٙ األثٓش انجطُٙ  ٚؼطٙ

:   فشوع مضدوجت جذاسيت -اوال

. ٔ ؿذرٙ انكظشانحبخض ة ٔٚوٕيبٌ ثزشٔٚخ انوغى انغلهٙ نؼعهخ انحدب : السفلييه الششياويه الحجابيه  -1    

  .روٕو ثزشٔٚخ اندذاس انخهلٙ نهجطٍ أصٔاج أسثؼخ :  الششاييه القطىيت -2    

:  حشىيتمضدوجت  فشوع -ثاويا

:  Renales arteriesالششياوان الكلىيان  -1  

. نٙ انششٚبٌ انكهٕ٘ األًٍٚ أغٕل يٍ األٚغش ًٔٚش خهق األخٕف انغق .رـز٘ انكهٛزٍٛ             

. رـز٘ ؿذرٙ انكظش يًُٓب يٍ األثٓش كٕم يُشأ انششٚبٌ انكهٕ٘  ُٚشأ كم:  الششياوان الكظشيان  -2 

:   Gonadic arteries (القىذيان )  الششياوان التىاسليان  -3  

  األَثٗٔانششٚبٌ انًجٛعٙ ػُذ  انزكشانششٚبٌ انخصٕ٘ ػُذ   



٘ ْٕٔ ششٚبٌ غٕٚم ٚغٛش يبئال نهخهق ٔاألعلم ثؼذْب ٚذخم ُٚشأ انششٚبٌ انزُبعهٙ أعلم يُشأ انششٚبٌ انكهٕ

انششٚبٌ انخصٕ٘ انوُبح االسثٛخ ٔٚصجح أحذ ػُبصش انحجم انًُٕ٘ ٔٚوٕو ثزشٔٚخ انخصٛخ أيب انششٚبٌ 

انًجٛعٙ كٛصم انًجٛط انٕاهغ ػهٗ خبَت اندٕف انحٕظٙ حٛث ٚوٕو ثزشٔٚخ انًجٛط ٔثؼذْب ٚزدّ َحٕ 

. اندذاس اندبَجٙ نهشحى 

:  فشوع مفشدة حشىيت  -ثالثا 

: ثالثخ ششاٍٚٛ يلشدح رُشأ يٍ اندذاس األيبيٙ نألثٓش انجطُٙ رـز٘ خٓبص انٓعى ٔ يهحوبرّ كٙ انجطٍ ْٔٙ 

:  ُٚوغى نثالثخ كشٔع ْٙ  :  The coeliac Trunkالجزع الضالقي –1

. انُٓبٚخ انغلهٛخ نهًش٘  ٚـز٘ انًؼذح ٔ:  المعذي األيسشانششٚبٌ  ●-

. حزٗ ٚصم انٗ عشح انطحبل  ثُكشٚبطػهٗ انحبكخ انؼهٕٚخ نمٚغٛش يزؼشخب َحٕ األٚغش:  يالطحال انششٚبٌ ●-

ظًٍ انحبكخ انحشح نهثشة انصـٛش نٛصم ثؼذْب انٗ عشح انكجذ حٛث  ًٍٚ ٔٚغٛشٚزدّ نأل:  الكبذي انششٚبٌ ●-

. ُٚوغى انٗ ششٚبٌ كجذ٘ أًٍٚ ٔششٚبٌ كجذ٘ أٚغش 

  : Superior Mesenteric arteryالششيان المساسيقي العلىي –2

ُٚشأ أعلم اندزع انضالهٙ ثى ٚزدّ نألعلم ٔاألًٍٚ ٚذخم ثؼذْب كٙ خذاس انًغبسٚوب ٔٚوٕو ثزشٔٚخ األيؼبء انذهٛوخ 

. ٔاألػٕس ٔ انكٕنٌٕ انصبػذ ٔ خضء يٍ انكٕنٌٕ انًؼزشض 

  :  Inferior Mesenteric arteryالششيان المساسيقي السفلي  –3

ٚزدّ نألعلم ٔاألٚغش ٔ ٚوٕو ثزشٔٚخ خضء يٍ انكٕنٌٕ انًؼزشض ٔ انكٕنٌٕ ٔ٘ ُٚشأ أعلم انًغبسٚوٙ انؼم

. اصل ٔ انكٕنٌٕ انغُٛٙانٍ

األثٓش انجطُٙ كٙ يغزٕٖ انلوشح انوطُٛخ انشاثؼخ انٗ ششٚبٌ حشهلٙ أصهٙ أًٍٚ ٔحشهلٙ أصهٙ أٚغش ُٚوغى  ©

سع صـٛش ْٕ انششٚبٌ انؼدض٘ ٔ ف. ٔكم يًُٓب ُٚوغى ثذٔسِ انٗ ششٚبٌ حشهلٙ ظبْش ٔششٚبٌ حشهلٙ ثبغٍ 

. انُبصق 

: حٛث ٚؼطٙ كٙ انحٕض  نالششيان الحشقفي الباطٚزٕصع 

.  «يثبل انششاٍٚٛ االنٕٛٚخ» كشٔػبً نزشٔٚخ خذاس انحٕض  -

كبنششٚبٌ )  .«..ػُذ انشخم ـ سحى ػُذ انًشأحثشٔعزبد يثبَخ ـ يغزوٛى ـ »كشٔػبً حشٕٚخ نكم أحشبء انحٕض  -

 ٔانششٚبٌ انًغزوًٛٙ انًزٕعػ ٔانششٚبٌ انحٛبئٙ انجبغٍ ٔانًغزوًٛٙ انغلهٙنششٚبٌ انشحًٙ ٔ اانًثبَٙ انغلهٙ 

( ٔانششٚبٌ انؼدبَٙ



 Artries of the Lower limb شرايني الطرف السفلي

انششٚبٌ انحشهلٙ انظبْش رٔ نًؼخ أكجش يٍ انجبغٍ ٔٚزدّ َحٕ األعلم ٔٚصم انًثهث انلخز٘ انٕاهغ ػهٗ انٕخّ 

ٚؼطٙ انششٚبٌ انحشهلٙ الششيان الفخزي َغٙ نهلخز يبسا أعلم انشثبغ األسثٙ ٔٚصجح اعًّ األيبيٙ اإل

: انظبْش كشٔع ْٙ 

. انز٘ ٚـز٘ خذاس انجطٍ االيبيٙ انغلهٙ  انششعٕكٙانششٚبٌ  -

   . انًُؼكظ انحشهلٙانششٚبٌ  -

: Femoral arteryالشريان اللفخي   

ٚغٛش ظًٍ انًثهث انلخز٘ ثٍٛ انٕسٚذ انلخز٘ كٙ االَغٙ ٔانؼصت انلخز٘  سٚبٌ انحشهلٙ انظبْشرزبثغ نهش هى

. كٙ انٕحشٙ 

أَّ ٚغزخذو  حٛث,ًٚكٍ خظ َجط انششٚبٌ انلخز٘ ظًٍ انًثهث انلخز٘ ثغٕٓنخ ار أَّ ٚوغ رحذ اندهذ يجبششح 

.   خشاء انوثطشح انوهجٛخ ألخز ػُٛبد يٍ انذو انششٚبَٙ نوٛبط ؿبصاد انذو ٔكزنك ٚؼزجش يذخم ال

ثعٛخ ْٔٙ انًُطوخ انٕاهؼخ ثٍٛ ػعالد انلخز نٛصم ثؼذْب انٗ انحلشح انًئثى ٚزبثغ انششٚبٌ انلخز٘ يغبسِ  

ششيان ظىبىبي  انز٘ ُٚوغى انٗ Popliteal arteryبضي  الششيان المئ حٛث ٚغًٗخهق يلصم انشكجخ 

  .  أمامي وششيان ظىبىبي خلفي

انظُجٕثٙ انخهلٙ ْٔزِ انششاٍٚٛ رؼطٙ انؼذٚذ يٍ انلشٔع كٙ يغزٕٖ  انششٚبٌ ُٚشأ يٍف يوالششيان الشعأيب 

.  انغبم ٔانوذو

.  انز٘ ًٚكٍ خغّ ششيان ظهش القذمٚزبثغ انششٚبٌ انظُجٕثٙ األيبيٙ يغٛشِ انٗ ظٓش انوذو حٛث ٚغًٗ 

. األَغٙ ًٚكٍ خغّ خهق انكؼت ٚزبثغ يغٛشِ نألعلم ٔ أيب انششٚبٌ انظُجٕثٙ انخهلٙ 

 انششٚبٌ انغجبرٙ االصهٙ: كٙ انؼُن       -:أماكه جس الششاييه 

 انششٚبٌ انٕخٓٙ: كٙ انٕخّ  -

 انششٚبٌ انصذؿٙ انغطحٙ: خبَت انشأط -

 انششٚبٌ انؼعذ٘  :أَغٙ انزساع  -

 .انششٚبٌ انكؼجش٘  (:يٛضاثخ انُجط )اندبَت انٕحشٙ يٍ يؼصى انٛذ   -

 انششٚبٌ انلخز٘ :كٙ انُبحٛخ انًـجُٛخ  -

 انششٚبٌ انًئجعٙ ( انُبحٛخ انًئجعٛخ )خهق انشكجخ  -

انششٚبٌ انظُجٕثٙ األيبيٙ  : ظٓش انوذو -

 انششٚبٌ انظُجٕثٙ انخهلٙ : ف انكؼت األَغٙلخ  -                                 
 انتهت المحاضرة


