
 

 النمو ما بعد الوالدة:

اٌ يؽظهح ًَٕ انٕظّ تشكم ػاو ْٙ َؽٕ االعلم ٔاالياو تانُغثح نواػذج انوؽق اال اٌ ْزا انًُٕ 

ؽق ٔهاػذذّ ٔانلكٍٛ انؼهٕ٘ ٔانغلهٙ نٛظ تٓزِ انثغاؽح ؼٛس ذرذاخم ذشاكٛة يرؼذدج يصم انو

ٔانرٙ ذًُٕ تُغة يخرهلح ٔتأهاخ ذطٕس يخرهلح ٔتآنٛاخ ًَٕ اٚؼا يخرهلح ٔالتذ نٓزِ انرشاكٛة 

يٍ انرُاؿى يغ تؼؼٓا انثؼغ خالل ًَْٕا نهٕطٕل انٗ شكم ٔظٓٙ يرُاعن ٔتانرانٙ كاٌ اٌ 

ؼٙ ٔػالهاخ ككٛح ؿٛش اػطشاب كٙ ْزا انًُٕ انًرُاؿى عٛؤد٘ انٗ شكم ٔظٓٙ ؿٛش ؽثٛ

 طؽٛؽٛح.

 منحنياث النمو: 

ٚخؼغ ظغى االَغاٌ تشكم ػاو تاَغعرّ ٔاػؼائّ الستؼح يُؽُٛاخ ًَٕ ذخرهق كٙ دسظرٓا 

ٔذٕهٛرٓا ْٔٙ انؼظثٙ ٔانعغذ٘ ٔ انهًلأ٘ ٔ انرُاعهٙ ٔتانُغثح نًُٕ انًشكة انٕظٓٙ انوؽلٙ 

 كاٌ كال انًُٕ انؼظثٙ ٔانعغذ٘ ًْا انًًٓاٌ ُْا 

انًُٕ انؼظثٙ نًُٕ االظٓضج انؼظثٛح كانذياؽ ٔانؼٍُٛٛ ٔٚرًٛض تكَّٕ عشٚؼا كٙ انغُٕاخ  ٚخؼغ

عُٕاخ. ٔيٍ انؼظاو انرٙ ذرثغ ْزا انًُٕ انوؽق 7ًم تؼًش راالٔنٗ يٍ انؽٛاج شى ٚرثاؽئ ؼرٗ ٚك

 انًُٕ انعغذ٘ كٙ يؼظى انًُاؽن كانؼظاو انطٕٚهح ٔانرٙ ذرثغ انضٚادجكٙ ؼٍٛ ٚشاْذ  ٔانؽعاظٍٛ.

كٙ ؽٕل انعغى ٔٚرظق ْزا انًُٕ تاَّ ٚكٌٕ عشٚؼا تشكم ٔاػػ خالل انغُٕاخ االٔنٗ يٍ 

انؼًش شى ٚرثاؽئ انٗ كرشج ياهثم انثهٕؽ نٛرغاسع تشكم كثٛش يغ هلضج انًُٕ نٛرثاؽئ الؼوا ؼرٗ 

 اكرًال انًُٕ

نعغذ٘ اال اٌ تانُغثح نًُٕ نهلكٍٛ انؼهٕ٘ ٔانغلهٙ كآًَا ٚرثؼاٌ ًَٕا ٔعطا تٍٛ انؼظثٙ ٔاايا 

 ًَٕ انلك انغلهٙ ْٕ اهشب نًُؽٗ انًُٕ انعغذ٘ اكصش يٍ انلك انؼهٕ٘ 

 



 الجمجمت عند الوالدة:

ٚالؼع اٌ ؼعى انشأط ػُذ انٕالدج كثٛش تانُغثح نثوٛح انعغى ٔرنك ٚؼٕد الٌ هثح انوؽق ذغأ٘ 

ياهثم انٕالدج. ػُذ انٕالدج شهصٙ اػؼاف ؼعًٓا انُٓائٙ تغثة انًُٕ ٔانرطٕس انكثٛش نهذياؽ 

 تاالػاكح انٗ ياعثن كاٌ انعًعًح ػُذ انٕنٛذ ذخرهق تشكم ٔاػػ ػًا ػُذ انثانؾ 

ٔظّ انٕنٛذ ػشٚغ تغثة كثش ؼعى هثح انوؽق ٔانؽعاظٍٛ ٔ هظٛش تغثة َوض  -

 انرطٕس كٙ انًشكة االَلٙ ٔانلكٍٛ

ُذ ذرٕػغ انؽلشج االَلٛح كانشطٛشج تٍٛ انؽعاظٍٛ كٙ ؼٍٛ ذرٕػغ ذؽد انؽعاظٍٛ ػ -

 انثانؾ

 ذطٕس ػايٕد٘ تغٛؾ نهلكٍٛ انؼهٕ٘ ٔانغلهٙ ػهٗ ػكظ انثانؾ -

 كم ػظاو انعًعًح ػُذ انٕنٛذ اطـش يُّ ػُذ انثانؾ -

 شٓش 81ٕٚاكٛخ كٙ ظًعًح انٕنٛذ ذُـهن تؼًش  6ٔظٕد  -

ٚالؼع ٔظٕد دسٔص اػاكٛح ػُذ انٕنٛذ يُٓا انذسص انًٕظٕد ػًٍ انؼظى انعثٓٙ  -

سص اسذلام انزهٍ ػًٍ انلك انغلهٙ ٔانز٘ ُٚـهن عُٕاخ ٔد 7ٔانز٘ ُٚـهن تؼًش 

 تؼًش انغُرٍٛ

 

 آلياث النمو الوجهي القحفي:

ػُذ يواسَح ػظاو انعًعًح انًخرهلح َالؼع اٌ انًُٕ انٕظٓٙ انوؽلٙ ياتؼذ انٕالدج الٚؽذز ػٍ 

ؽشٚن انضٚادج كٙ االتؼاد تطشٚوح ذُاعثٛح تغٛطح نكم ػظى يٍ ػظاو ْزِ انًُطوح. اٌ انًُٕ 

ٔ االَروال  remodelingالظًانٙ نهؼظى ٚؽظم ؼغة ظاْشذٍٛ ًْا اػادج انوٕنثح ا

transposition  ٍٔؿانثا يا ذرشاكن كهرا انظاْشذٍٛ كٙ َلظ انؼظى تُلظ االذعاِ اال اَّ يٍ انًًك

اٌ ذؽذشاٌ تاذعاٍْٛ يخرهلٍٛ. ٔذؼشف اػادج انوٕنثح تآَا ػًهٛاخ انرٕػغ ٔااليرظاص انؽادشح 

نغطػ انخاسظٙ ٔانذاخهٙ نهؼظًؼٍ ؽشٚن انُشاؽ انغًؽاهٙ ٔانرٙ عرؽاكع ػهٗ يؼا ػهٗ ا

انشكم االظًانٙ نهؼظى اشُاء ًَِٕ ٔذغًٗ انؽشكح انُاذعح ػٍ اػادج انوٕنثح تاػادج انرٕػغ 

relocation  أ االَضٚاغdrift  ًَِٕ ايا ظاْشج االَروال كٓٙ انؽشكح انرٙ ٚثذٚٓا انؼظى اشُاء

انًعأسج ْٔٙ ذخؼغ  نهُغط انشخٕج انًؽٛطح انرٙ ذطثن هٕج ػهٗ انؼظى  يثرؼذا ػٍ انؼظاو

ٔذرؼًٍ انُغط انشخٕج انؼؼالخ انٕظٓٛح انوؽلٛح ٔانُغط انؼايح ٔانـؼاسٚق االٔنٛح ٔانصإَٚح 

 ٔاالػؼاء كانذياؽ ٔانؼٍٛ.



 

ْشج يٍ ظاٚؼرثش انًُٕ انؽاطم ػًٍ انذسٔسص انٕاطهح يا تٍٛ ػظاو انٕظّ يغ انعًعًح َٕػا 

ج انرٙ ذؼًم ػهٗ اترؼاد انؼظًٍٛ دانرٙ ذؤد٘ انٗ ذشكم ػظى كاعرعاتح نوٕٖ انًُٕ انشا االَروال

 .ػٍ تؼؼًٓا

 نمو قبت القحف:

ذشكم هثح انوؽق ظضء يٍ انعًعًح انًرطٕس يٍ انؼظاو انـشائٛح انًغطؽح انًؽٛطح تانذياؽ 

ُلؼم نؼظاو انوؽق َؽٕ ٔٚشذثؾ ًَْٕا تاصدٚاد ؼعى انذياؽ انز٘ ٚؤد٘ انٗ اَروال ي

انخاسظٕذرشاكن ْزِ انؽشكح تًُٕانؼظاو انـشائٛح تطشٚورٍٛ ًْا انًُٕ انًؼأع ػًٍ انذسٔص 

انـشائٛح انٕاطهح تٍٛ ْزِ انؼظاو ٔانرٙ ذغرعٛة نوٕٖ انشذ انُاذعح ػٍ اصدٚاد ؼعى انذياؽ 

ايُرٛعح انُشاؽ اسظٛح ٔانذاخهٛح نٓزِ انؼظخانؽاطهح ػهٗ انغطٕغ ان ٔؼظٛهح اػادج انوٕنثح

 .انغًؽاهٙ ٔرنك الَواص ذوٕعٓا خالل اَروانٓا تشكم شؼاػٙ

 

 

 نمو قاعدة القحف:

اهغاو ايايٛح ٔيرٕعطح ٔخهلٛح ٔٚغٓى كٙ ذشكهٓا انؼظى انٕظٓٙ  3انٗ  هاػذج انوؽق ذوغى

ٔانـشتانٙ ٔانٕذذ٘ ٔانولٕ٘ ٔذرطٕس هاػذج انوؽق تانرؼظى انـؼشٔكٙ يغ ظٕٓس يشاكض انرؼظى 

كال يٍ ٚرثغ انًُٕ كٙ هاػذج انوؽق . اشٓش كٙ انؽٛاج انعُُٛٛح 5-3نـؼاسٚق تؼًش ػًٍ ا

عُٕاخ. ٚؽظم انًُٕ ػًٍ 3% يٍ ًَْٕا تؼًش 55 ٔٚكرًمانًُٕ انؼظثٙ ٔانعغذ٘  ًَٕرظٙ

 هاػذج انوؽق َرٛعح انًُٕ انـؼشٔكٙ ػًٍ انذسٔص انـؼشٔكٛح  ٔاػادج انوٕنثح.

الٔهاخ يخرهلح تؼذ  تانًُٕ ص انـؼشٔكٛح انرٙ ذغرًشذج انوؽق ػذد يٍ انذسٔػٚالؼع ػًٍ ها

ذؼًم ػهٗ صٚادج انطٕل االيايٙ انخهلٙ نواػذج انوؽق ٔانرٙ ذُوهة انٗ دٔسص  ؼٛسانٕالدج 

انذسص انٕذذ٘ انـشتانٙ انز٘ ٕٚظذ كٙ هاػذج انوؽق  ٓاػظًٛح يغ ذٕهق انًُٕ كٛٓا ٔيٍ اًْ



ذسص انٕذذ٘ انولٕ٘ انًٕظٕد ػًٍ هاػذج انوخق عُٕاخ ٔان 7تؼًش  كّٛ االيايٛح  ٔٚرٕهق انًُٕ 

عُح ػُذ انزكٕس ٔٚهرؽى  87-85عُح ػُذ االَاز ٔ 85-83انًرٕعطح ٔانز٘ ٚغرًش تانًُٕ نؼًش 

 عُح. 05ذًايا تؼًش 

اػادج انوٕنثح كرؽظم ػهٗ ؽٕل هاػذج انوؽق تؽذٔز ايرظاص ػهٗ انغطٕغ ظاْشج ايا 

 .ٚغٓى تضٚادج ؽٕنٓا يغ اػادج ذٕػؼٓاظاَثٛا انذاخهٛح ٔذٕػغ ػهٗ انغطٕغ انخاسظٛح يًا

 

ٚؤشش انًُٕ ػًٍ هاػذج انوؽق ػهىرٕػغ ٔػالهح انلكٍٛ انؼهٕ٘ ٔانغلهٙ ؼٛس ٚرٕػغ انلك 

انؼهٕ٘ ذششٚؽٛا ذؽد هاػذج انوؽق االيايٛح كٙ ؼٍٛ ٚرًلظم انلك انغلهٙ ذؽد هاػذج انوؽق 

انًرٕػغ انٗ انخهق يٍ هاػذج انوؽق انًرٕعطح انٗ انخهق يٍ انذسص انـؼشٔكٙ انٕذذ٘ انولٕ٘ 

االيايٛح كانًُٕ ػًٍ ْزا انذسص عٛضٚذ يٍ ؽٕل هاػذج انوؽق يًا عٛؤشش ػهٗ ػالهح انلكٍٛ يغ 

تؼؼًٓا انثؼغ ؼٛس ؿانثا يا ذرشاكن ػالهح انظُق انصاَٙ انٓٛكهٙ يغ هاػذج هؽق ؽٕنٛح ٔانرٙ 

انضأٚح ياتٍٛ هاػذذٙ انوؽق . كزنك كاٌ انؼهٕ٘يٍ انلك  انخهقانٗ  انغلهٙعرٕػغ انلك 

ػهٗ ذٕػغ انلك انغلهٙ ؼٛس عررشاكن انضأٚح انظـٛشج تٕػؼٛح اٚؼا ذؤششااليايٛح ٔانًرٕعطح 

 ايايٛح نهلك انغلهٙ ٔػالهح طُق شانس ْٛكهٙ ؿانثا ػهٗ انؼكظ يغ انضأٚح انكثٛشج.

 

 

 نمو المركب االنفي الفكي العلوي:

ؼهٕ٘ انوغى انًرٕعؾ يٍ انٕظّ ٔذغٓى يعًٕػح يٍ انؼظاو كٙ ٚشكم انًشكة االَلٙ انلكٙ ان      

ذشكٛهّ ْٔٙ انعثٓٙ ٔانٕذذ٘ ٔانٕظُٙ ٔانذيؼٙ ٔ االَلٙ ٔ انلكٙ انؼهٕ٘ ٔانؽُكٙ ٔانـشتانٙ ٔ 

ٙ ثانًٛكؼح. ٚرثغ انلك انؼهٕ٘ ًَٕرض ًَٕ يرٕعطا تٍٛ انؼظثٙ ٔانعغذ٘ اال اَّ اهشب نهؼظػظى 



كوا يغ انؽعاض ٔانؽلشج االَلٛح تاذعاِ االعلم ٔاالياو يثرؼذا ػٍ االَلٙ انؼهٕ٘ يرشا ًُٕٔٚانًشكة

تاذعاِ انخاسض ٔذؽظم كم ْزِ  انٕظُٛرٍٛهاػذج انوؽق كًا ذًُٕ ػظاو انخذٔد ٔانوٕعٍٛ 

انرـٛشاخ َرٛعح نًُٕرض يشكة يٍ انًُٕ ػًٍ انذسٔص انرٙ ذظم ػظاو انًشكة يغ تؼؼٓا ٔيغ 

 وٕنثح. ػادج انالَرٛعح اٚؼا هاػذج انوؽق ٔ 

ًُٕ هاػذج انوؽق االيايٛح انز٘ ن ذاتؼحتؽشكح اَروال يُلؼهح  ايايٛا خهلٛا نلك انؼهًُٕٕ٘ٚ ا      

ًُٕ عُٕاخ.تاالػاكح انٗ انًُٕ ػًٍ انذسٔص انؽاطم تاذعاِ االياو ٔاالعلم كًا 7ٚٚغرًش نؼًش 

ٚذ ؽٕل انوٕط ذٕػغ انؼظى ػُذ انؽذتاخ انلكٛح يًا ٚضػٍ ؽشٚن  تاذعاِ انخهق نلك انؼهٕ٘ا

انغُٙ ٔٚغًػ تثضٔؽ االسؼاء انذائًح. كزنك ذًُٕ انؽلشج االَلٛح نالياو ػٍ ؽشٚن اػادج انوٕنثح 

ترٕػغ انؼظى ػهٗ عطؽٓا االيايٙ ٔايرظاص ػًٍ انعٛة انلكٙ نهؽلاظ ػهٗ انشكم 

 انرششٚؽٙ.

 

 انًُٕ ػًٍ انذسٔص ٚذكغ انًشكة االَلٙ انؼهٕ٘ ػًٍ االياو ٔاالعلم

ًُٕٚ انلك انؼهٕ٘ ػايٕدٚا َرٛعح انرطٕس انؼايٕد٘ نهُرٕءاخ انغُخٛح انًشاكن نثضٔؽ ٍ كٙ ؼٛ    

االعُاٌ َٔرٛعح انؽشكح االَروانٛح نؼظاو انًشكة االَلٙ انلكٙ كعضء يٍ ؼشكح انًُٕ ػًٍ انذٔص 

كًا ٚؽظم اَضٚاغ نوثح انؽُك انظهثح َؽٕ االعلم ٔصٚادج كٙ ؼعى انعٛة انلكٙ ٔانؽلشج االَلٛح 

نؼهٕ٘ َرٛعح انًُٕ كٙ انذسص انؽُكٙ االٔعؾ ٔانز٘ اٚضداد ػشع انلك  كًارٛعح اػادج انوٕنثح. َ

 عُح.  05ٚهرؽى كٙ ػًش 

 

نًُٕرض يؼوذ يٍ اػادج انوٕنثح انغطؽٛح ػهٗ انغطٕع االيايٛح  اشُاء ًَِٕ ٚخؼغ انلك انؼهٕ٘     

ٔانعاَثٛح ٔانرٙ ذؽاكع ػهٗ شكهّ انؼاو اشُاء صٚادج ؼعًّ كًغ ؼشكرّ االيايٛح كاٌ ظضء كثٛش يٍ 



ٚرٕهق  ٍ.ٛعطؽّ االيايٙ ٚخؼغ نؼًهٛح ايرظاص نهًؽاكظح ػهٗ ذوؼشِ ذؽد انوٕعٍٛ انؼزاسٚ

 عُح ػُذ انزكٕس  87عُح ػُذ االَاز ٔ  85ًٕ انلك انؼهٕ٘ تؽٕانٙ َ

 

 اػادج انوٕنثح ػهٗ عطػ انًشكة االَلٙ انؼهٕ٘

 نمو الفك السفلي:

ًُٕٚ انلك  .هعغذ٘نتٍٛ انؼظثٙ ٔانعغذ٘ اال اَّ اهشب ٚوغ ٚرثغ انلك انغلهٙ كٙ ًَِٕ ًَٕرظا     

انوؽق تلؼم آنٛرٍٛ ًْا اػادج انوٕنثح ٔانًُٕ  انغوهٙ تاذعاِ االياو ٔاالعلم تانُغثح نواػذج

انـؼشٔف  تاذعاِ االياو ٚؽظم انًُٕ ػًٍ انلك انغلهٙ انـؼشٔكٙ ػًٍ انهوًرٍٛ. ٔيغ اَذكاع

 انهوًٙ تشكم خهلٙ كٙ ؼٍٛ ذؽاكع اػادج انوٕنثح انغًؽاهٛح ػهٗ شكهّ.  

يغ ٛض تانوذسج ػهٗ انركٛق ٚهؼة ؿؼشٔف انوًح دٔسا كثٛشا كٙ انًُٕ ياتؼذ انٕالدج ؼٛس ٚرً     

نًؽشػاخ انٕظٛلٛح انخاسظٛح يًا دكغ انثاؼصٌٕ نالػرواد تايكاَٛح ذُشٛؾ انًُٕ ػًٍ انهوى ػُذ ا

 انًشػٗ انًشاْوٍٛ تٕاعطح اعرخذاو االظٓضج انٕظٛلٛح.

 

 ًَٕ انلك انغلهٙ تاذعاِ االياو ٔاالعلم

انخهلٛح ٔانؼهٕٚح ٔانعاَثٛح تؽذٔز  زانصال اػادج هٕنثح تاالذعاْاخؼًهٛح ٚخؼغ انشأد نكًا     

ايرظاص ٔذٕػغ ػظًٙ تلؼم انُشاؽ انغًؽاهٙ ٔذؤد٘ اػادج انرٕػغ انخهلٛح نهشأد انٗ دكغ 

ؽٕل انوٕط كٙ انًُطوح انخهلٛح. اٌ انًُاؽن كٙ ظغى انلك تاذعاِ االياو ٔاالعلم ٔذؤيٍٛ صٚادج 

عٛح انؽاكرٍٛ االيايٛح ٔانخهلٛح نهشأد. انرٙ ذرؼشع الػادج انوٕنثح يرؼذدج ٔنكٍ ذشًم تظٕسج اعا

كٙ انًُطوح انخهلٛح. ٔتُلظ  صؽون اػادج انوٕنثح صٚادج كٙ ػشع انلك انغلهٙ ٔتشكم خاذكزنك 

 انٕهد ٚضداد ؽٕل انشأد نٛرالئى يغ انضٚادج انؼايٕدٚح كٙ اسذلاع انُرٕءاخ انغُخٛح. 

ؼا نهزهٍ ٔرنك تغثة انضٚادج ٚرظق انُؼط انٕظٓٙ ٔخاطح ػُذ انزكٕس تثشٔص اكصش ٔػٕ    

اػادج انوٕنثح انؽاطهح ػهٗ عطٕؼّ االيايٛح. ٚرٕهق ًَٕ انلك تغثة كٙ ؽٕل انلك انغلهٙ ٔ

 عُح ػُذ انزكٕسسؿى اَّ ًٚكٍ اٌ ٚغرًش نلرشج اؽٕل.81عُح ػُذ االَاز ٔ 87انغلهٙ تؼًش 



 

اػادج انوٕنثح ػم انشأد يغ انًُٕ انًُٕ االيايٙ انخهلٙ ت-أ ًَٕ انلك انغلهٙ تاالذعاْاخ انصالز:

انًُٕ انؼشػٙ تاػادج انوٕنثح  -انًُٕ انؼايٕد٘ َرٛعح ًَٕ انُرٕءاخ انغُخٛح, ض -ػًٍ انهوى,ب

 ٔخاطح كٙ انًُطوح انخهلٛح

 

 أ ب
 ج


