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ظٜش ا٤ُٔ٘اء ئ٠ُ ظٜش اُؼاض: ذشٌَ اُراض( 3-1شٌَ )

.ٓلشص ا٤ُٔ٘اء -2. اُخال٣ا اُصاٗؼح ٤ُِٔ٘اء -1

اُخال٣ا اُصاٗؼح ُِؼاض -4. اُ٘غ٤ط اُؼاظ٢ -3



:ٛشذ٣ٞؾذشٌَ ؿٔذ ( 4-1شٌَ )

 -4. ُة ا٤ُٔ٘اء -3. تششج ا٤ُٔ٘اء اُخاسظ٤ح -2. اُعشاب اُغ٢٘ -1

. اُؼاض -7. ا٤ُٔ٘اء -6. تششج ا٤ُٔ٘اء ُذاخ٤ِح -5. اُؽثوح االٗروا٤ُح
.اُخال٣ا اُصاٗؼح ُِؼاض -8



.ذشٌَ اُعزس تصٞسج ذخؽ٤ؽ٤ح( 5-1)شٌَ 



:ذشٌَ اُعزس( 6-1شٌَ )

.ٛشذ٣ٞؾؿٔذ  -3. توا٣ا -2. ظضء ٖٓ ػعٞ ا٤ُٔ٘اء -1



Desmodonte

Von Ebner









ٓالغ ٝػظْ ًص٤قػاض٤ٓ٘اء 

%32%13,2%2,3ٓاء

%22%17,5%1,7ٓٞاد ػع٣ٞح

%46%69,2%96سٓاد



.تؼط أٗٞاع اُ٘غ٤ط اُؼاظ٢(: 7-1شٌَ )



Weill

Mantle Dentin













.أٗٞاع اُؼاض ؼغة شٌِٚ اُظاٛش١( 8-1شٌَ )





Tractus mort



(.اُلؽص أُعٜش١ ُِ٘غ٤ط اُِث٢ 9-1شٌَ )



:  أُ٘ؽوح أُؽ٤ؽ٤ح

.انخالٚب انًكَٕخ نهؼبج -1

.أنٛبف كٌٕ كٕسف -2

:  أُ٘ؽوح أُشًض٣ح

.انخالٚب -1

.األنٛبف انًٕنذح نهـشاء ٔاألنٛبف انشجكٛخ -2

.انًبدح األعبعٛخ -3

.األٔػٛخ انذيٕٚخ -4

.األٔػٛخ انهًلبٔٚخ -5

.األنٛبف انؼظجٛخ -6



:اُخال٣ا داخَ اُ٘غ٤ط اُِث٢

نٕ أسدَب أٌ َذخم انخالٚب انًٕخٕدح كٙ انهت انغُٙ كٙ ػبنى اإلحظبء نٕخذَب ػذد خالٚب انهت انغُٙ انطجٛؼٙ 

.يهٌٕٛ خهٛخ رقشٚجًب 13نغٍ راد حدى يؼزذل ٔثذٌٔ رجذالد يشضٛخ ثحذٔد 

:يٍ ثٍٛ ْزِ انخالٚب َدذ

:اُخال٣ا اُصاٗؼح ٤ُِق

 ٙ كؼُيذ انشيجبة َديذ ػيذدًا كجٛيشًا ييٍ انخالٚيب قرا ييب  يٕسٌ          . ركٌٕ انخالٚب انظبَؼخ نهٛق ثشكم يـضنٙ أٔ َدًي

أيب انهت ػُذ األشخبص انًغٍُٛ كُديذ كٛيّ كًٛيخ  هٛهيخ ييٍ انخالٚيب انظيبَؼخ نهٛيق         . ثبألنٛبف انضبيخ انًحٛطخ

.ٔكثٛشًا يٍ األنٛبف انًحٛطخ

قٌ ْزِ انظبْشح انُغٛدٛخ نٓب رطجٛق سئٛظ ْبو ْٕٔ أٌ انهت، ثخبطخ ػُذ انشجبة ٚزًزغ ثًقذسح دكبػٛخ كجٛشح 

.كًب أٌ ْزِ انًقذسح رُقض رذسٚدًٛب يغ انضيٍ. ضذ خًٛغ إَٔاع انـضٔ انخبسخٙ ثغجت ؿُبِ ثٓزِ انخالٚب

ٔانًكَٕيخ ييٍ خالٚيب ؿٛيش      انًٛضاَشًٛٛخرشزق انخالٚب انظبَؼخ نهٛق ٔانخالٚب انظبَؼخ نهؼبج يٍ انحهًٛخ انهجٛخ 

قٌ ْزِ انخالٚب األخٛشح ؿٛيش انًزًٛيضح عيٕاء أكبَيذ راد يُشين خُُٛيٙ يجبشيش أو يزٕنيذ ييٍ األػضيبء           . يزًٛضح

:انًٕنذح نهخالٚب ٔانًٕخٕدح كٙ اندغى كإَٓب رزًٛض قنٗ ػُبطش أخشٖ حغت انًخطط انزٕضٛحٙ انزبنٙ





يهٛيٌٕ َغيًخ،    25ًٚكٍ رشجّٛ انخالٚب انًٕنذح نهؼبج ٔانُبشئخ ػٍ رًٛض انخالٚب انظبَؼخ نهٛق ثغكبٌ عٕسٚخ انجبنؾ ػذدْى 

اخزظبطيٙ  كنطجيبء األعيُبٌ     2500طجٛت أعُبٌ ٚزًٛضٌٔ ػٍ انشؼت ٔكزنك ٕٚخذ ثيٍٛ ْيءالء األطجيبء     25000يُٓى 

.كٙ يقبنُب ْزا ْى انخالٚب انظبَؼخ نهٛق ٔاالخزظبطٌٕٛ ْى انخالٚب انًٕنذح نهؼبج

:اُخال٣ا اُصاٗؼح ُِؼاض

ٙ  انظٓبس٘انخالٚب انظبَؼخ نهؼبج كٙ انًُطقخ انًحٛطٛخ يٍ انهت رحذ انزنثٛش انزحشٚضٙ نهُغٛح  رزٕضغ انيذاخهٙ   انًُٛيبئ

.ػهٗ انحهًٛخ انهجٛخ

رجذٔ انخالٚب انظيبَؼخ نهؼيبج أ يم رًٛٛيضًا كيٙ      . قٌ انٕظٛلخ انشئٛغخ نهخالٚب انظبَؼخ نهؼبج ْٙ قَزبج انؼبج يذٖ انحٛبح انهجٛخ

خضئٓب اندزس٘ يُٓب كٙ خضئٓب انزبخٙ ٔكزنك ٚظٓش انُغٛح انؼبخٙ انًزشكم كٙ انقغى اندزس٘ ثٕعبطخ رهك انخالٚب ؿٛيش  

.انؼبخٛخ أ م ثكثٛش  ُٛبرّٔاضح ٔػذد 

رجذ٘ انخهٛخ انًظٕسح نهؼبج كٙ انلحض انًدٓش٘ َٕاح كٙ خضئٓب انقبػذ٘ ٔخٓيبصًا شيجكًٛب ضيخًًب ٔخٓيبص كيٕندٙ يؼقيذًا       
(.10-1شكم )ٔػذدًا يٍ انحجٛجبد ٔانحٕٚظالد  انكَٕذسٚخقضبكخ قنٗ اندغًٛبد 

 8-6رحزجك انخالٚب انظبَؼخ نهؼبج خُجًب قنٗ خُيت ػهيٗ طيٕل طهٛؼيخ انؼيبج حٛيع ردزًيغ رهيك انخالٚيب، ثشيكم ػيبو، ػهيٗ             

 ٙ ٔكيزنك كيإٌ ْيزِ انخالٚيب ركيٌٕ يزٕاصٚيخ ٔثبرظيبل يغيزًش كًٛيب ثُٛٓيب ػهيٗ يحيٛط انُغيٛح انهجيٙ               . طلٕف كٙ انؼًق انهجي

.انضبو كثٛش انزٕػٛخ

ًٚكيٍ  . ردزبص اعزطبالد انخالٚب انظبَؼخ نهؼبج طهٛؼخ انؼبج ٔرغزًش داخم انُغٛح انؼبخٙ قنٗ أٌ رظيطذو ثؼضيٕ انًُٛيبء   

ٔكيٙ داخيم كيم اعيزطبنخ رٕخيذ كديٕاد كجٛيشح رليشؽ         . يهى ثذءًا يٍ َٕاح انخهٛيخ 3قنٗ  2أٌ ٚجهؾ طٕل ْزِ االعزطبالد يٍ 

ثظيبْشح االيزظيبص    Frank 1970يحزٕاْب خبسج رهك االعزطبنخ ضًٍ انقُٛخ انؼبخٛخ ثٕعبطخ ظبْشح دػٛيذ ييٍ  جيم    

.انخهٕ٘ انًؼكٕط

كجيذءًا  . أَـغيزشٔيبً  640قٌ ْزِ انلدٕاد ْٙ انًغءٔل انٕحٛذ ػٍ رشكم األنٛبف انضبيخ راد انزخطٛطبد انجيبنؾ طٕنٓيب   

. رُيزح عالعيم ييٍ َيٕع أنليب     " اني  ... األٔكغيدٍٛ، انحذٚيذ  "أًْٓب  يٓذسكغهخيٍ حًٕع أيُٛٛخ يزؼب جخ ٔثًغبػذح ػٕايم 

ٔػُذيب رخشج رهك انغالعم يٍ انخهٛيخ كإَٓيب رزحيذ نزشيكم     . انزشٔثٕكٕالخٍٛرزحذ رهك انغالعم كًٛب ثُٛٓب نزشكم يب ٚغًٗ 
(.11-1شكم )يخزهلخ نزخهض كٙ انُٓبٚخ قنٗ أنٛبف يٕنذح نهـشاء ؿٛش انقبثهخ نالَحالل حغت  نٛٛلبد



.ذشٌَ األ٤ُاف أُُٞذج ُِـشاء( 11-1شٌَ )





.ص٣ادج اُرص٘غ اُِث٤ح( 2-4شٌَ )             .  ص٣ادج اُرص٘غ اُِث٤ح( 1-4شٌَ )                      
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(Grossman)

A. L. Brunel

Ruppe

Marmasse



Fish
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ٓخؽػ أُ٘اؼن األستغ ك٢ اُٞسّ اُؽث٤ث٢ Marmasseػٖ ( 3-6شٌَ )


