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ي تأتي يتم تعصيب الطرف السفلي عن طريق األعصاب الت•
:الضفائر العصبية من 

 lumbar plexusالضفيرة القطنية •

sacral plexusوالضفيرة العجزية 

نية أما الضفيرة العصبية فتتشكل من التقاء فروع بط
ألعصاب شوكية



The spinal nerves  األعصاب الشوكية

ية تبدأ من القرون األمامجذور بطنية وظهرية تتشكل األعصاب الشوكية من •

والخلفية للحبل الشوكي

الثقبة بين الفقرية يخرج العصب الشوكي من •

:يتفرع بعد خروجه الى •

 فرع بطني

 فرع ظهري

فرع سحائي

كيل ضفائر تجتمع الفروع البطنية في النواحي الرقبية والقطنية والعجزية لتش•

عصبية
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The lumbar plexus  الضفيرة القطنية

ربعة لألعصاب القطنية األ( البطنية ) تتشكل من الفروع األمامية•

(.12تتلقى مشاركة من الصدري يمكن أن )األولى 

ي على جدار البطن الخلفالبسواسعضلة تتواجد ضمن سماكة •

:ي ويكون انبثاق الفروع كما يلتخرج الفروع من داخل العضلة•

.-يالفخذ-االربيالحرقفي –الحرقفي الخثلي :منها لوحشيالى ا•

السداديالعصب :  منها االنسيالى •

الفخذي التناسلي: األماميمن وجهها •









Iliohypogastric Nerve

الحرقفي الخثلي 
ول ثم ينشأ مع الحرقفي االربي بجذع مشترك من العصب القطني األ•

ي خثلي بعد انبثاقه من الجانب الوحشي للبسواس الى فرعين حرقف

وحرقفي اربي

بي للبطنيثقب الحرقفي الخثلي الجزء السفلي من الجدار األمامي الجان•

:ي جلد فعضالت جدار البطن االمامي يتوزع بعد مشاركته بتعصيب •

أسفل البطن والعانة

الجزء الخلفي الوحشي للناحية االليوية







Ilio-inguinal nerve العصب الحرقفي االربي

فرع القطني األول •

سفل يتجه بعد تفرعه من الجذع المشترك مع الحرقفي الخثلي لال•

ليدخل (  ها يشارك بتعصيب)ثقبه لعضالت البطن والوحشي ليمر  بعد 

القناة االربية  ليخرج بعد ذلك من فتحتها االربية الظاهرة

:يتوزع خارجيا في جلد •

األعضاء التناسلية الخارجية

الجانب االنسي من جلد الفخذ







Lateral Cutaneuous Nerve of Thigh
العصب الجلدي الفخذي الوحشي

(.3،ق2ق)يتشكل من الفروع القطنية  •

ينبثق من الجانب الوحشي لعضلة البسواس •

يسير إلى األسفل والوحشي ويصالب العضلة •
.الحرقفية

سي يدخل الفخذ بمروره خلف الرباط االربي إلى األن•
.من الشوكة الحرقفية األمامية العلوية

جلد الجانب االمامي والوحشييتوزع بعد ذلك في •
للفخذ حتى مستوى الركبة 







Genitofemoral nerve العصب الفخذي التناسلي

.العصب الفخذي التناسلي هو فرع من الضفيرة القطنية•

.2،ق1أليافه من ق•

ينبثق من الوجه االمامي لعضلة البسواس •

.يسير إلى األسفل واألمام•

:ينقسم لفرعين •

حشي إلى الفخذ بعد مروره خلف الرباط االربي أمام وويصل: الفرع الفخذي•
ي العلوي جلد المثلث الفخذي وجلد الجزء األنسينتهي معصباً .الشريان الفخذي

.للفخذ

هرة وينتهي يدخل عبر القناة االربية حيث يخرج من فتحتها الظا:الفرع التناسلي •
بجلد االعضاء التناسلية







Obturator nerve العصب السدادي

4الى 2ينشأ من الفروع القطنية من •

ينبثق من الجانب االنسي لعضلة البسواس •

يث يصل ينزل بعد ذلك ضمن الحوض ليمر بعد ذلك بالقناة السدادية ح•

:الى الجانب االنسي للفخذ وهو يعطي الفروع التالية 

 لمفصل الورك: مفصلية

ات للمقرب–للرشيقة  –للسدادية الظاهرة -للمشطية :  عضلية

(والكبرى –الطويلة والقصيرة )

 للجانب االنسي للفخذ حتى مستوى الركبة : جلدية









Femoral nerve العصب الفخذي
4الى ق2ينشأ من الفروع القطنية من ق•

ينبثق من الجانب الوحشي لعضلة البسواس •

خذ  حيث يتجه لالسفل والوحشي حيث يمر خلف الرباط االربي ليصل الوجه االمامي للف•

.خذيةيصل للمثلث الفخذي ويكون هنا وحشي الغمد الفخذي الذي يحيط باألوعية الف

:يعطي الفروع التالية •

 فروع مفصلية لمفصل الركبة

 تسعة االنسية للم-للمستقيمة الفخذية -للخياطية -للمشطية–للحرقفية : فروع عضلية

والوحشية والوسطى

 فروع جلدية:

o الجلدي العصب الجلدي الفخذي الوسطاني والعصب: فرعين جلديينفي الفخذ يعطي

يعصبان جلد الوجه األمامي للفخذ الفخذي األنسي اللذين 

oيعطي فرع هام هو الصافن







Saphenous Nerve   العصب الصافن

.فرع انتهائي للعصب الفخذي•

بع لألسفل ثم يتتايسير باتجاه األسفل عبر المثلث الفخذي•
.الجانب األنسي الخلفي للركبةحتى يصل 

.على الجانب األنسي من الساق والقدمثم يتتابع•

خذي ماراً أثناء نزوله في المثلث الفخذي يصالب الشريان الف•
.من جانبه الوحشي إلى جانبه األنسي

.يرافق الشريان الفخذي في القناة المقربة•

ي للساق يترافق مع الوريد الصافن الكبير على الجانب األنس•
اق األنسي من السزءويعصب الجويمر أمام الكعب األنسي 

.والقدم





The sacral plexus   الضفيرة العجزية

جزية من تتشكل الضفيرة العجزية من الفروع البطنية لألعصاب الع•

5وق4مع مساهمات من ق(4ع-3ع-2ع–1ع)

ويكون لها تنزل الفروع المشتقة من الضفيرة على جدار البطن الخلفي•

:اتجاهان 

مجموعة تبقى بالحوض حيث تعصب عضالت واعضاء  الحوض•

وية حيث مجموعة تمر عبر الثقبة االسكية الكبرى وتدخل الناحية االلي•

واالعصاب المشاركة هنا هي االليوي )تعصب تراكيب الناحية 

(العلوي  واألليوي السفلي والحيائي الباطن 





فروع الضفيرة العجزية

 فروعاً جانبية ( الضفيرة)تعطي

(2،ع1،ع5ق)للسداسية الداخلية •

( 1،ع5،ق4ق)وللمربعة الفخذية •

.والتوأمية السلفية والتوأمية العلوية•

والعصب األليوي ( 1،ع5،ق4ق)وتعطي العصب األليوي العلوي •
( 2،ع1،ع5ق)السفلي 

(.3،ع2،ع1ع)والعصب الفخذي الجلدي الخلفي •

من ( غيرفرع أنسي ص)وتعطي فرعين انتهائيين هما العصب الحيائي •
4،ع3،ع2ع

4،ع3،ع2،ع1، ع5،ق4ق( فرع وحشي كبير)والعصب الوركي •



العصب االليوي العلوي 

.فرع من الضفيرة العجزية•

.1،ع5،ق4أليافه من ق•

.يةيخرج من الحوض عبر الثقبة االسكية الكبيرة من فوق العضلة الكمثر•

.يرافقه أثناء خروجه إلى األعلى من الكمثرية األوعية االليوية العلوية•

.يقع هنا بين العضلة االليوية الوسطى والعضلة االليوية الصغرى•

:ينقسم إلى فرعين•

oين االليويتين ويعصب العضلتيسير متتبعاً الخط االليوي األمامي : الفرع العلوي
.الوسطى والصغرى

oين الصغرى يسير أفقياً نحو الوحشي بين العضلتين االليويت: الفرع السفلي
.ثيعصب هذه العضالت الثالوالوسطى حتى موترة اللفافة العريضة حيث 

أية فروع جلديةليس له •





The inferior gluteal nerve (L5, S1, S2) العصب األليوي السفلي

.فرع من الضفيرة العجزية•

.2،ع1،ع5أليافه من ق•

ت من تحيخرج من الحوض عبر الثقبة االسكية الكبيرة •
.العضلة الكمثرية

األنسي للعصب الوركيانبيساير الج•

للعضلةينقسم إلى عدة فروع وذلك على الوجه العميق •
حيث يعصبهااالليوية الكبيرة





Posterior Cutaneous Nerve of the Thigh 
العصب الجلدي الفخذي الخلفي

.فرع جانبي من الضفيرة العجزية•

.3،ع2،ع1أليافه من ع•

.يغادر الحوض عبر الثقبة االسكية الكبيرة•

.يدخل الناحية األليوية تحت العضلة الكمثرية•

يث تغطيه يسير لألسفل على الوجه الخلفي للعصب الوركي ح•
.العضلة االليوية الكبرى

ذات الرأسين ينزل لألسفل ويسير في الحيز ما بين العضلتين•
.الفخذية ونصف الوترية

فافة العميقة يصبح سطحياً في الحفرة المأبضية بعد ثقبه الل•
.لةويرافق الوريد الصافن الصغير حتى منتصف الرب







فروع العصب 

الفروع:
ب جلد تعص–ليوي الراجع الفرع الجلدي األ: ليويةالفروع األ•

(.الربع السفلي األنسي)االلية 

.ذجلد المنطقة الخلفية للفخيتجه إلى : الفرع الفخذي•

ة تتوزع على جلد األعضاء التناسلي: الفروع العجانية•
(.الصفن أو الشفر الكبير)الخارجية 

.يتجه نحو الربلة: الفرع الربلي•







Pudendal Nerve

العصب الحيائي الباطن 

S2, S3, S4ينشأ من الفروع العجزية •

حيث كبرى الثقبة االسكية اليصل للناحية األليوية عبر •

بر يكون تحت العضلة الكمثرية ثم يعود للعجان ع

الثقبة االسكية الصغرى

هرةللعجان واألعضاء التناسلية الظاحسيهو عصب •

صرة للعضالت العجانية ولرافعة الشرجوالمعحركيو•

االحليلية الخارجية 





Sciatic Nerve العصب الوركي

أكبر أعصاب الجسم•

سم 2ويكون عرضه •

.فرع الضفيرة العجزية•

(L4-S3).3،ع2،ع1، ع5،ق4أليافه من الفروع األمامية لألعصاب ق•

العضلة أسفلللثقبة االسكية الكبيرة ينبثق من الحوض عبر الجزء السفلي •
.الكمثرية

خلفية للفخذ بشكل عامودي في الناحية الحيث يتتابع نحو األسفل والوحشيزلين•
ة الباطنة ويكون مساره على السطح الخلفي للعضالت التوأمية العلوية والسدادي

لى العمق من والتوأمية السفلية والمربعة الفخذية ثم يدخل المسكن الخلفي للفخذ ا
الرأس الطويل لذات الرأسين الفخذية

:وينتهي عند الحدود العلوية للناحية المأبضية حيث ينقسم إلى فرعين•

..العصب الظنبوبي والعصب الشظوي المشترك•









فروعه في ناحية الفخذ الخلفية

 هيفروعاً مفصلية يعطي:

.عصب مفصل الورك•

.عصب مفصل الركبة•

 ًعضليةيعطي فروعا:

لرأسي العضلة ذات الرأسين الفخذية

ولنصف الوترية

 ونصف الغشائية
والمقربة الكبيرة.





:Common Fibular Nerveالعصب الشظوي المشترك 

لفرع االنتهائي الصغير والوحشي للعصب الوركيا.

.  2،ع1،ع5،ق4افه من قألي•

.ينشأ في الثلث السفلي من ناحية الفخذ الخلفية•

ألنسية للعضلة يسير مائالً لألسفل والوحشي عبر الحفرة المأبضية مجاوراً الحافة ا•
.الفخذيةالرأسينذات 

لة الساقية، يغادر الحفرة المأبضية بمروره سطحياً بالنسبة للرأس الوحشي للعض•
الطويلة، ثم يمر خلف رأس الشظية ويلتف حول عنقها، ويخترق العضلة الشظوية

:وينقسم إلى فرعيه االنتهائيين

.العصب الشظوي السطحي•

.العصب الشظوي العميق•

ت الجلد يكون العصب الشظوي المشترك على الجانب الوحشي لعنق الشظية تح•
.مباشرةً 







فروع الشظوي المشترك

:يعطي الشظوي المشترك فروعا حسب مساره •

 قبل مغادرة الفخذ:

o العصب يلتقي مع فرع من الظنبوبي لتشكيل( نعلي )فرع حسي ربلي

الربلي 

oوي العلوي فروع حسية لتعصيب مفصل الركبة والمفصل الظنبوبي الشظ

oوالفرع الجلدي الربلي الوحشي لتعصيب الجلد على الجزء العلوي

الوحشي من الربلة

o للرأس القصير من ذات الرأسين الفخذية: فروع حركية

الفروع في الساق من فرعيه الشظوي السطحي والعميق



العصب الشظوي السطحي

.هو أحد الفرعين االنتهائين للعصب الشظوي المشترك•

.يذهب إلى المسكن الوحشي من الساق•

.ظيةينشأ ضمن مادة العضلة الشظوية الطويلة على الجانب الوحشي لعنق الش•

.ينزل بين العضلتين الشظويتين الطويلة والقصيرة•

ى فرعيه يصبح جلدياً في الثلث السفلي للساق، وينقسم أعلى عنق القدم إل•
.األنسي و الوحشياالنتهائيين

:الفروع•

.للعضلتين الشظويتين القصيرة والطويلةعضليةيعطي فروعاً •

.قدميعطي فروعاً جلدية لجلد الجزء السفلي من الوجه األمامي للساق وظهر ال•

.باسطاتاللذان يمران أمام قيدي ال: يعطي الفرعين االنتهائيين األنسي والوحشي•

سحة ويكون التعصيب منهما الى الوجه الظهري للقدم ما عدا فراش األظافر والف•
االصبعية  الظهرية األولى



• Motor Functions

• The common fibular nerve innervates the short head of the biceps 

femoris muscle (part of the hamstring muscles, which flex at the knee)

• In addition, its terminal branches also provide innervation to muscles:

• Superficial fibular nerve: Innervates the muscles of the lateral 

compartment of the leg; fibularis longus and brevis. These muscles act to 

evert the foot.

• Deep fibular nerve: Innervates the muscles of the anterior compartment of 

the leg; tibialis anterior, extensor digitorum longus and extensor hallucis 

longus. These muscles act to dorsiflex the foot, and extend the digits. It also 

innervates some intrinsic muscles of the foot.

• If the common fibular nerve is damaged, the patient may lose the ability to 

dorsiflex and evert the foot, and extend the digits.

http://teachmeanatomy.info/muscles-in-the-lateral-compartment-of-the-leg/
http://teachmeanatomy.info/muscles-in-the-anterior-compartment-of-the-leg/


• Sensory Functions

• There are two cutaneous branches that arise directly from the common 
fibular nerve as it moves over the lateral head of the gastrocnemius.

• Sural communicating nerve: This nerve combines with a branch of 
the tibial nerve to form the sural nerve. The sural nerve innervates the 
skin over the lower posterolateral leg.

• Lateral sural cutaneous neve: Innervates the skin over the upper 
lateral leg.

• In addition to these nerves, the terminal branches of the common fibular 
nerve also have a cutaneous function:

• Superficial fibular nerve: Innervates the skin of the anterolateral leg, 
and dorsum of the foot (except the skin between the first and second 
toes).

• Deep fibular nerve: Innervates the skin between the first and second 
toes.





العصب الشظوي العميق 
Deep Fibular Nerve :

.هو الفرع االنتهائي األنسي للعصب الشظوي المشترك•

.ينشأ في عمق الشظوية الطويلة على الجانب الوحشي لعنق الشظية•

.يدخل الحيز األمامي باختراقه الحاجز اللفافي األمامي •

يتجه نحو األمام واألنسي ويدخل في المسكن األمامي من الساق، حيث ينزل•
.عمودياً مع ميل قليل لألسفل واألنسي

لة باسطة ثّم ينزل عميقا بالنسبة للعض,يكون أوالً بتماس الغشاء بين العظمي•
,األصابع الطويلة

لشريان ثم أثناء مرافقته للشريان الظنبوبي األمامي يتوضع في البداية وحشي ا•
.أمامه وأخيراً وحشيه

لقدم يظهر العصب بعد ذلك على الوجه الظهري ل, يعبر خلف قيدي الباسطات  •
لطويلة شريان ظهر القدم وذلك بين وتري العضلتين باسطة اإلبهام اوحشي في 

رعين ينقسم إلى فحيث. في األنسي وباسطة األصابع الطويلة في الوحشي
.انتهائيين أنسي ووحشي





فروع الشظوي العميق

 يعطي الفروع الجانبية التالية:

 الفروع العضلية  :

ة وباسطة يعطي فروعاً عضلية إلى الظنبوبية األمامية وباسطة األصابع الطويل•
.اإلبهام الطويلة والشظوية الثالثة

 الفروع الحسية:

.يعطي فرعاً إلى مفصل الكاحل•

 يعطي عبر فروعه االنتهائية:

ة فروع تدخل يعطي فرعاً للعضلة باسطة األصابع القصيرة وثالث: الفرع الوحشي

.كل منها في النهاية الخلفية للمسافة بين العظام عدا األولى

ين العظام يرافق شريان ظهر القدم حتى النهاية الخلفية للمسافة ب: الفرع األنسي

.األولى ويعصب هذه المسافة





العصب الظنبوبي
.هر الفخذينشأ من الثلث السفلي لظ.الفرع االنتهائي الكبير للعصب الوركي•

.يسير لألسفل عبر الحفرة المأبضية•

مر أمام يوتوضع على العضلة المأبضيةحيث ييدخل المسكن الخلفي للساق•

.ويصبح الى العمق منهاالقوس الوترية للنعليةمن ( للعمق )

صابع وقابضة األبين قابضة االبهام الطويلة حيث ينزل على ه يتابع مسير•

.ةلالطوي

.يصبح في قسمه السفلي أكثر سطحية فيسير على الظنبوب•

ضمن ألنسييعبر العصب الظنبوبي مع الشريان الظنبوبي الخلفي خلف الكعب ا•

النفق الرسغي 

ي الوحشي ينتهي تحت قيد القابضات بانقسامه إلى فرعيه االنتهائيين األخمص•

واألخمصي األنسي







فروع العصب الظنبوبي

حسب مساره الفروع التالية يعطي:

:يعطي  الحفرة المأبضية بمستوى •

oلعضالت السمسكن الخلفي السطحية فروعاً عضلية

o  ( الربلي )ويعطي فروع تشارك بتكوين  العصب النعليsural nerve الذي
يعصب الجانب الخلفي الوحشي للساق

كن عند مساره خلف الظنبوب يعطي فروع عضلية للعضالت العميقة للمس•
الخلفي للساق 

ً فريعطي خالل مساره بالنفق الرسغي • نسي الذي هو الفرع العقبي األعاً جلديا
.يعصب الجلد فوق السطح األنسي للعقب 

األخمصي الوحشي)بعد مروره بالنفق الرسغي يعطي فروعه االنتهائية  •
لتعصيب أخمص القدم ( واألخمصي األنسي

كما أنه يعطي فروعا مفصلية لمفاصل القدم •





:Medial Plantar Nerveالعصب األخمصي األنسي

.هو الفرع االنتهائي األضخم للعصب الظنبوبي•

.ينشأ تحت قيد القابضات•

.يسير نحو األمام مع الشريان األخمصي األنسي•

ثالث تسير األعصاب األخمصية إلى جوانب األصابع ال: يعطي فروعاً جلدية
.ع المعنيةوتمتد حتى ظهر القدم فتعصب الظفر ونهاية األصاب. والنصف األنسية

يعطي فروعاً عضلية للعضالت:

راطينية مبعدة االبهام، قابضة األصابع القصيرة، قابضة االبهام القصيرة والخ
.األولى







العصب األخمصي الوحشي
Lateral Plantar Nerve:

.فرع انتهائي للعصب الظنبوبي•

.ينشأ تحت قيد القابضات•

.يسير لألمام والوحشي بمرافقة الشريان األخمصي الوحشي•

عند وصوله قاعدة العظم المشطي الخامس ينقسم إلى فرعيه •

.عميقوسطحي: االنتهائيين

 الجذع الرئيسييعطي من :

.الصغرىاالصبع إلى المربعة األخمصية ومبعدة عضليةفروع •

.إلى جلد الجزء الوحشي من أخمص القدمجلديةفروع •





الفرع االنتهائي العميق:

قربة مالالعضلة مع الشريان األخمصي الوحشي ليعصب نسي األينحني نحو•
عدا امن العظالعضالت بيجميع و الخراطينيات الثانية والثالثة والرابعةوالبهامل

.الرابعألمشاط بالفسحة بين اتلك الموجودة 

.يعصب المفاصل المجاورة للعضالت المذكورة•

الفرع االنتهائي السطحي:

ً يعطي • لفسحة بين إلى قابضة االصبع الصغرى والعضالت بين العظام في افرعا
.المشطية الرابعة

ً يعطي • ين نصف  الوحشيالأخمصية إصبعية  إلى جوانب االصبع وفروعا
ذروتي االصبعين الموافقينوتعصب األظافر و











العصب الربلي

ي المشترك يتشكل العصب الربلي من فروع اتية من الفرعين الظنبوبي والشظو•

من العصب الوركي 

ة ثم ينزل يعطي الظنبوبي فرعه الربلي على الخط الناصف من الحفرة المأبضي•

ثقبها بالجزء العصب بين رأسي العضلة الساقية الى العمق من اللفافة العميقة ثم ي

شتركالقريب من الساق وهنا يلتقي مع الفرع الربلي الوحشي من الشظوي الم

يتميز العصب المتشكل بمرافقته للوريد الصافن الصغير•

ي والوجه أسفل الساق يمر للوحشي من وتر أشيل ليصل لباحة بين الكعب الوحش•

األمامي اوتر أشيل 

الوحشي يسير بعد الكعب الوحشي للجانب الوحشي للقدم لينتهي على الجانب•

لالصبع الصغير

الحافة الوحشية يعصب الجلد على الجوانب الوحشية والخلفية للثلث البعيد للساق و•

للقدم لحتى ذروة االصبع الصغير







التعصيب الجلدي للناحية االليوية  

:التعصيب الجلدي للناحية االليوية •

ع الوحشية الفرع الوحشي للعصب تحت الضلعي والفرو: الربع العلوي الوحشي •

للحرقفي الخثلي 

والعجزيات  L1,2,3الفروع الظهرية األولية للقطنيات :الربع العلوي االنسي •

S1,2,3

حشياالنقسام الخلفي للعصب الفخذي الجلدي الو: الربع السفلي الوحشي •

ومن  of S 2,3عبر فروع ثاقبة من األعصاب العجزية :الربع السفلي االنسي •

الفروع االليوية للفخذي الجلدي الخلفي 





التعصيب الحسي للفخذ من األمام 

الجانب االنسي من جلد الفخذ:الحرقفي االربي •

تى جلد الجانب االمامي والوحشي للفخذ ح:الجلدي الفخذي الوحشي•

مستوى الركبة

لعلوي جلد المثلث الفخذي وجلد الجزء األنسي ا:الفخذي التناسلي•

.للفخذ

للجانب االنسي للفخذ حتى مستوى الركبة :السدادي •

جلدي العصب الجلدي الفخذي الوسطاني والعصب ال:عبر :الفخذي •

يعصبان جلد الوجه األمامي للفخذ الفخذي األنسي اللذين 





التعصيب الحسي لاللية والفخذ الخلفية

ليويةالجزء الخلفي الوحشي للناحية اال: الحرقفي الخثلي •

: فخذيالفرع ال(. الربع السفلي األنسي)تعصب جلد االلية •

.جلد المنطقة الخلفية للفخذيتجه إلى 







تعصيب الساق الجلدي 

.األنسي من الساق والقدمزءالج:عبر الصافن الفخذي  •

وي من سطح الحفرة المأبضية والجزء العل:الفخذي الجلدي الخلفي •

الوجه الخلفي للساق

يب عبر الفرع الجلدي الربلي الوحشي لتعص:الشظوي المشترك  •

الجلد على الجزء العلوي الوحشي من الربلة

ه فروعاً جلدية لجلد الجزء السفلي من الوج: الشظوي السطحي  •
األمامي للساق وظهر القدم

فلي للساقعبر الفرع الربلي للجزء الخلفي  الوحشي الس: الظنبوبي •
للجزء األمامي االنسي: عبر الصافن من الفخذي •





تعصيب القدم الحسي

:ظهر القدم •

جه الظهري تعصيب الى الو: الفرعين االنتهائيين األنسي والوحشيعبر  : الشظوي السطحي  •

للقدم ما عدا فراش األظافر والفسحة االصبعية  الظهرية األولى

وعبر الفرع .النهاية الخلفية للمسافة بين العظام عدا األولىعبر الفرع الوحشي :الشظوي العميق •

النهاية الخلفية للمسافة بين العظام األولىاالنسي 

.الفرع العقبي األنسي الذي يعصب الجلد فوق السطح األنسي للعقبعبر : الظنبوبي •

على الجانب الوحشي لالصبع الصغير:عبر الربلي •

أخمص القدم •

وتمتد .األعصاب األخمصية إلى جوانب األصابع الثالث والنصف األنسيةمن الظنبوبي وعبر •

ومن  القعبي االنسي بالخلفحتى ظهر القدم فتعصب الظفر ونهاية األصابع المعنية

الربلي :على الجانب الوحشي •

على الجانب االنسي الصافن•




