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 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

 کې  هتوږ  مکری مېکا  خحیا   ید  یټاد ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کم اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د 

ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې   کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو 

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

  وبدېلفوېل برالکله  لیېنجن ووو خهو نمل د

  هخلههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۱۳۹۸کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۳۱۱لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۹۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۹۶) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۷ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

واک د سهلکتابونه  ۲ د صافی بنس    کتابAfghanistan-Schulen  ۱د  ونهکتاب ۳  ينسولګر جرنال ک

پهه مهايل  (لګهوا په آملان کې د اناسهیس کمپنیه  کتابKAS  ۱  سکتابونه د کانراد ادناور بن ۸  ډاې

 .چاپ کړي ديمرسته 

 اتوهز ووهونهو او پوهنتون ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههتو  اړوههادارو او مؤسسههاتو تههه پههه و رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 رتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:کلونو په ميل س (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي "

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

ښهتو او پ ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

و ژبههاړل اړوههن دي  لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

چپټهر  رسه مرسته وکهړو او د نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د موسسهاتو و او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو. د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړ 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هلپاره هر کال 



 

، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړویهوې  کله ک  اغڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش هه بیها علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

مننه کوو  رهډې ګه  رو وا اکرتډله مرش  ېاو د هغ یټېله افغان ماشومانو لپاره د جرمني کم

 ۱۹۰پوهنتون د  رهارګمهاله د نن ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښد دغه کتاب د چاپ ل ېچ

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل رطبيیعنوانه طبي او غ

  CIM (Center for International Migration & Development)او( لهه دفهرت GIZ) توهز یآ  ېد ج

 يړ د کهار امرانهات برابهر که ېپه افغانستان ک ېپور  ۲۰۱۶نه تر  ۲۰۱۰له  وېزما لپاره  ېچ ګه  

 مننه کوم. ېله کوم هړ وو  ه   د ز

مهايل او اداري   یعبهدالتواب بهاسکرز  ریهانجن پلهوموپوهنمه  د وزوهررسپرست  د لوړو زده کړو له

 وزارت کهې ړو زده کهړو لهو پهه  قيواحمد طارق صهد سیمايل رئ  معین ډاکرت احمد سیر مهجور

او استادانو  ګهه مننهه پوهنځیو رویسانو د   انوسیرئ ونود پوهنتونسالکار ډاکرت ګ  رحی  صايف  

 مؤلهفد دغه کتهاب لهه . ې دهکړ وررسه وې او مرسته  لېهڅو وې کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ 

ه وړيها توګهه ګرانهو په ېوهکلونهو زيهار -خپه  د کلونهو چېکوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه 

 کړ.  ېمحصلينو ته وړاند

 ګه ه  مننه کهوم چهې د فهی  حبیبي او  هر وو حرمت الله عڅوڅ همدارنګه د دفرت له همرارانو

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.کتابونو د چاپ په برخه کې وې 
 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

  ۲۰۲۰  فربوريکاب   

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴   ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 
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 سريزه

چې زمونږ ګران هيواد افغانستان اوس  د پرمختګ په هره برخه کې د سيالۍ د ډګر په لور ګامونه اخلي. د  دا

لوړو زده کړو وزارت هم په خپله برخه کې د علمي پياوړتيا او ټولنې ته په علمي ګاڼه سمبال ځوان کادر 

د نوموړو کادرونو د کيفيت د لوړولو په موخه وړاندې کولو په برخه کې ګړندي ګامونه اخيستي دي، اوس مهال 

زياتې هڅې کوي تر څو د علمي پياوړتيا تر څنګ په معياري مهارتونو سمبال کادر خپلې ټولنې ته د خدمت په 

ښې روزنې په  موخه وړاندې کړي. همدا المل دی چې ټول علمي کادرونه غواړي چې د نوموړو کادرونو د

 ي معياري تدريسي کتابونه وليکي.موخه د نوي کريکولم مطابق نو

دهډوکو د اناتومي کتاب په نوې بڼه په پښتو ملي ژبه  لومړی ما هم په همدې موخه د دې پروسې د پيل په توګه

چې طبي اصطالحات پکې د پخوا په څير عربي او ترکي ژبو ته نه دې رجمه شوي بلکه نوموړي ټول وليکه. 

سي تورو ليکل شوي دي. تر څو نوموړي اصطالحات په اصلي بّڼ زده اصطالحات په اصلي بڼه يعنې په انګلي

په دې کتاب کې مې کړل شي او زمونږ طبي زده کړې د نورې نړۍ د زده کړو سره يو ډول او معياري شي. 

هڅه کړې ده چې لومړی اناتوميک اصطالحات کوم چې د اناتومي د علم بنسټ جوړوي په ښه ډول نعريف کړم. 

و اړوند اصطالحات او د هډوکو بشپړه اناتومي ټوله په پنځو نورو څپرکو کې  په لنډ ډول تشريح او بيا د هډوک

 کړم.

په دې کتاب کې د عنوانونو ترتيب او تنظيم په ښه ډول مراعات شوی دی. ټول انځورونه په مناسبو ځايونو کې  

کړې ده. ټول کتاب په ساده او روانه ځای پر ځای شوي دي چې د اناتوميکو جوړښتونو زده کړه يې زياته آسانه 

 پښتو ژبه داسې ليکل شوی دی چې د  ګران هيواد د نورو ژبو اوسيدونکي هم ترې ښه استفاده کولی شي.

 همدارنګه ددې کتاب څخه د هډوکو ټول جراحان زياته ګټه پورته کولی شي.

خه مې هيله دا ده چې نيمګړتياوې او دا چې د دې کتاب دا لومړی چاپ دی.  د ټولو لوستونکو او زده کوونکو څ

غلطۍ يې د ښو وړانديزونو سره  يو خای را په ګوته کړي، تر څو په راتلونکي چاپ کې په بشپړ ډول اصالح او 

 کتاب مو ال ښکلي او ګټور شي. 

 په درنښت

 پوهندوی حميدالله حامد

 د شيخ زايد پوهنتون د طب پوهنځي
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 لومړی څپرکی
 (ANATOMY) اناتومي

 مقدمه
د خپل جوړښت  د خلقت د لومړۍ ورځې څخه انسانان پدې فکر کې وه چې

او هڅه يې دا وه چې په دې اړه نوموړي معلومات   په اړه معلومات ولري. 
الس ته راوړي، تر څو د صحت او ناروغيو پر مهال ترې سالمه ګټه 

 واخلي. 
هريو  د زړه په سترګو وګوروته  کايناتو( دي پراخه  کله چي د الله )ج 

وي  هڅه داد ليدلو سره سم مواو  لري جوړښتاو جال  ځانګړې شي يو
ونه د لوبو څيز انشوممابيلګې په ډول  د .وجوړښت وپيژنچي د دي شيانو 

 هغه خالصوي اوډير زر متعلم قلم  لومړي ټولګيد ، ماتوي ډير زر
وپوهيږي چې نوموړی جوړښتونه  هڅه يې دا وي تر څويواځينۍ  .ماتوي

  .څنګه جوړشوی دی
د انسان يوناني عالم ارسطو د لومړي ځل لپاره د مخه  له ميالد څخه

يوناني لغت  دا .مطالعه کړ او د اناتومي د علم نوم يې ورته کيښودجوړښت 
د اوچت يا عالي  Anaچي جوړ شوی دی مو څخه يپه حقيقت کي د دوه کل

په ورکوي. پس اناتومي په لغت کې  اد غوڅولو يا تسليخ معن Tomyاو 
اما په اصطالح  .ته ويل کيږياو تسليخ غوڅولو  جوړښتد يو عالي توګه 

 رد هغه علم څخه عبارت دي چي د غوڅولو او خالصولو پومي اناتکي 
په اوسني عصر کي اناټومي د زياتو  مطالعه کوي. جوړښتيو  مټ

ولو جامع او منونکي تعريف يې په ټمفاهيمو لپاره استعماليږي ولي تر  
 :الندې ډول دی

له جوړښت  غړو وده چي د يو جسم د نورمال څانګه ساينس هغه  داناتومي 
 بحث کوي. سرته رسوي دندې يڅخه چي نورمال

له همدې امله  ،د انسان جوړښتونه مطالعه کيږي داچې په طب پوهنځي کې
په نوم  (Human Anatomyانساني اناتومي ) دزمونږ د بحث موضوع  

  .ياديږي

 رزښتاد زده کړې اناټومي انساني د په طب کې 
د  تر هر څه لومړی بايد دريږي نوويو کارګر د ماشين ترشا کله چې 

ماشين د کار په د بايوروسته کړي، تر دې   ماشين په جوړښت ځان پوه
که لومړی د ماشين په جوړښت پوه نه شي نو  ي.ړکولو طريقه زده ک

 هيڅکله به يې روښانه هم نه کړي او هيڅکله به کار هم پرې ونه کړي. 
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د طب د کار ده چي  علم له انسان څخه بحث کوي نو په بد ط داچې
او  ياناټومي وپيژن د غړو انساند لومړي لومړي کال محصل تر هر څه 

د ځنځير د او بيا  تر دې وروسته د نوموړو غړو ورځنۍ نورمالي دندې
وروسته کولی شي د انسان په پتالوژي پوه او هر ډول درملنه  کړيو په څير

 يې تر سره کړي.
بوخت  درملنهپوهيږي او د انسان په  اناټومي نهانساني هغه طبيب چي په 

تر  او مغلق ماشين نوي  هدي چي د يو څيربي هنره کارګر په د هغه ي و
 نواقص ليري کول غواړي.شا والړ او د نوموړي ماشين 

کله چي د يوي عضوي اناټومي وپيژندل شوه نو د وظايفو پيژندل 
(Physiology يې اسانيږي او بيا په وظايفو کي د زياتوالي يا کموالي )

 په رڼا کي صورت نيسي. Pathologyپيژندل د 
څخه داسي څرګنديږي چي د طب ټول مضامين يو له بله سره  بيلګېدي ه ل

کړي  ۍير لومړنځزن نوموړي لري چي د  ړيکېڅېر ايو په ړک ير دځد زن
 اناټومي ده.

  (Branches of Anatomy)د اناټومي څانګي
 پرمختګمبحث دي او د وخت په تيريدو سره يې ډير  پراخاناټومي يو 
 په الندي څانګو ويشل شوي ده. چې کړی دی
1. Ontogeny ده چي د يو ژوندي موجود څانګههغه : د اناټومي  

 جنين، ، Embryoشوي هګي.  القاح) د ژوند په مختلفو مراحلو
کي د انکشاف او نشونما څخه بحث  زړښت( طفوليت، کهولت او

 کوي.
2. Embryology د ته ويل کيږي چي  څانګې: د اناټومي هغي

نشو نما ابتدايي مراحل  د يو ژوندي موجود دمور په رحم کي 
 مطالعه کوي.

3. Comparative Anatomy له ده چي  څانګههغه : د اناټومي
په مقايسوي ډول  جوړښتقاريه حيواناتو فد نورو انسان سره 
 مطالعه کوي.

4. Phylogeny ده چي د فقاريه حيواناتو له  څانګههغه : د اناټومي
 تکاملي تغيراتو څخه بحث کوي.

5. Surface Anatomy ده چي د داخلي  څانګههغه : د اناټومي
 د بدن له پاسه نښو موخهي په عغړو او نورو جوړښتونو د مطال

موقعيت د  وغړ واو په دې ډول د نوموړ ته وسعت ورکوي
 .پاسه راښيي لهپوستکي 
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6. Radiological Anatomy څخه  څانګې: د اناټومي له هغي
ګټه څخه  اکسرې لهن د غړو د مطالعي لپاره دعبارت ده چي د ب

 .اخلي
7. Racial Anatomy ده چي د مختلفو  څانګههغه : د اناټومي

 نځ د جسمي توپيرونو څخه بحث کوي.ينژادونو تر م
8. Statistical Anatomy ده چي د بدن د  څانګههغه : د اناټومي

يوي ډول بحث صاڅخه په اح توپيرونواوسنيو  او يوغړو له پخوان
 کوي.

9. Cross Sectional Anatomy څانګې: د اناټومي له هغي 
لي او اخ موخهمقطع د مطالعي په  هدن يوب څخه عبارت ده چي د
 .بيا يې مطالعه کوي

11. Anthropology ده چي د انسانانو د  څانګههغه : د اناټومي
ل قبتر څنګ د  د مطالعېمختلفو نسلونو د ظاهري جوړښت 

 ت هم مطالعه کوي.ښالتاريخ انسانانو د جسمونو جوړ
11. Applied Anatomy ناټومي له علم څخه د يو ا: که چيري د

ناټومي ا Appliedلپاره استفاده وشي د  درملنېژوندي موجود د 
 په نوم ياديږي.

12. Regional Anatomy انسان يا ده چي  څانګههغه ناټومي ا: د
 په ناحيوي ډول تر مطالعي الندي نيسي. حيوان

13. Systemic Anatomy ده چي د بدن  څانګههغه ناټومي ا: د
 فرعي په الندي چېمختلف جهازات تر مطالعي الندي نيسي 

 برخو ويشل شوي ده.
a) Osteology.د هډوکو مطالعي ته ويل کيږي : 
b) Arthrology مفاصلو مطالعي ته ويل کيږي.: د 
c) Myology.د عضالتو مطالعي ته ويل کيږي : 
d) Dermatology له  پوستکيناټومي دا برخه د بدن د ا: د

 جوړښت څخه بحث کوي.
e) Opthamalogy.د سترګو د جوړښت څخه بحث کوي : 
f) Splenchiologyن داخلي احشاوي تر د: په دي برخه کي د ب

بيا په خپل وار سره په الندي  بحث الندي نيول کيږي چي دا برخه
 څانګو ويشل شوي ده.

  Anatomy of Digestive System د هضمي سيستم او د :
 ملحقاتو له جوړښت څخه بحث کوي.دې سيستم د 
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 Anatomy of Respiratory System د تنفسي سيستم د :
 مختلفو غړو له جوړښت څخه بحث کوي.

 Anatomy of Circulatory System د قلب له جوړښت :
 څخه بحث کوي. رګونو د جوړښت او ويشاو 

 Anatomy of Reproductive System د تناسلي غړو له :
 جوړښت څخه بحث کوي.

 Anatomy of Excretory System يا اطراحي : د بولي
 سيستم د مختلفو غړو له جوړښت څخه بحث کوي.

 Anatomy of Endocrine System د بدن د هغه غدواتو :
 ورمونونه افرازوي بحث کوي.هله جوړښت څخه چي 

 Anatomy of Nervous System تر بحث  سيستم: عصبي
 او مطالعي الندي نيسي.

14. Gross Anatomyيواځي د سترګو  ده چي څانګههغه ناټومي ا : د
مطالعي لپاره د د  جوړښتونود يعني  ،ده هو پوري منحصرلپه ليد

 ځکه داستفاده نه کوی نو  څخهنورو سامان آالتو  او مايکروسکوپ
Macroscopic Anatomy نوم هم ياديږی. په 

 Microscopic Anatomy .15 څخه عبارت څانګې اناټومی له هغی  د
څخه استفاده  له مايکروسکوپړښت د مطالعی په موخه ده چی د بدن د جو

 ده سره په دوه څانګو ويشل شوي ناټومي بيا په خپل وارا ا برخه ددکوی.  
a) Cytology په بدن کي مختلفي حجري تر بحث او مطالعي الندي :

 .نيسي
b) Histologyد بدن مختلف انساج تر بحث او مطالعي الندي نيسي .. 

 اصطالحات د اناټومي
(TERMINOLOGY of ANATOMY) 

Anatomical Position  
د هغه وضعيت څخه عبارت دي چي يو شخص په همواره سطحه په دي 

وي چي علوي اطراف يې د تني سره موازي، د پښو کوتي  ډول نيغ والړ
يي يوله بل سره موازي، مخ او د السونو ورغوي يي مخي لوري ته متوجه 

 .وي
ه تسليخ د ميز ليوه مړ انسان ته د په ځيني وختو کي نوموړي وضعيت ته  

پدي ډول چي جسد د شاپه تخته  .ي شوالپاسه يو افقي وضعيت هم ورکو
داسي پروت وي چي علوي اطراف يي له تني سره موازي. مخ او د الس 
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ورغوي يي پورته لوري ته او تلي يي مخي 
 لوري ته متوجه وي.

 
 اناتوميک پوزيشن راښيي :انځور ۱.۱

Anatomical Planes 

برخو  دا هغه فرضي محورونه يا کرښي دي چي د انسان بدن په مختلفو 
د همدې  هم د اناټومي د اصطالحاتو تطبيق، نامګذاري او تشريح ويشي.

زده کړه  چې نيسي چي په الندي ډول دي. له  مخې  صورت فرضي کرښو
 او د اناتومي د علم بنسټ جوړوي. يې ډيره اړينه 

1. Median or Sagital Plane  دا يو عمودي پالن دي چي د بدن
دوه مساوي ي او چپ( ښن عموداً په )له متوسطي برخي څخه تير او بد

  .برخو باندي ويشي
Coronal Plane .2 دا هم يو عمودي پالن دي خو :Median 

Sagital Plane ( درج91سره )زاويه جوړوي او بدن عموداً په  ې
 دوه مساوي برخو ويشي.)قدامي او خلفي( 
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: دا يو عرضاني پالن دي چي Transverse (Horizontal) Plan  ـ۳
( ٠٩او پورته دواړه پالنونه په ) ويسطحي سره موازي  لهد ځمکي 

او بدن يا غړی پع علوي اوسفلي دوه برخو  درجي زاويي سره قطع کوي.
 وويشي

 Paramedian sagital plan دا هم يو عمودي پالن دي چي په ښي :
دې  سره موازي سيرلري. Median Sagital Planeاو يا چپه خوا کي 

 يي.هم وا Mammary line او Midclavicular lineکرښې ته 

 
 ناتوميک پالنونه راښييا :انځور  ۱.۱

Anatomical directions )جهتونه( 
يو انساني جسم لس جهتونه لري چي په مختلفو استقامتونو واقع شوي او 

 عبارت دي له:
 (لوری مخامخدغړي  : قدامي )Anterior ـ۱
 (لوری شاتنی غړي: خلفي )د Posterior ـ۱
: علوي )د بدن هغه برخه چي د افقي محور په Superior(cranial)ـ۳
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 متوجه وي(.ته   لوري سرتناسب پورته يا د 
سفلي )د بدن هغه برخه چي د افقي محور په  :Inferior(caudal) ـ۴

 متوجه وي(. يتناسب ښکته يا د پښو لور  
دي عضوي ږد يوي اوپه علوي او سفلي اطرافو کې : Proximal  ـ۵

واقع  نږدېته يا تنې  Median Sagital Planeهغه نهايت يا سر چي 
 وي.
 Median ې دچدي عضوي هغه نهايت يا انجام ږ: د يوي اوDistal  ـ۶

Sagital Plane  څخه ليري واقع شوي وي.يا تنې 
  Median Sagital Planeچي يا مخ هغه برخه  غړي: د Medial ـ۷

 واقع شوي وي. نږدېته متوجه او يا تر ټولو 
 Median Sagital Planeچي يا مخ هغه برخه  غړي: د Lateralـ ۸

 ته متوجه او يا تر ټولو ليري واقع شوي وي. لوري څخه مخالف 
٠-  Palmar.د ورغوي لوري ته : 
 : د پښې تلې لوري ته Plantar:ـ ۱٩

 
 راښيي : انځور اناتوميک جهتونه۴.۱ .
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 لصدوهم ف
(Skelet)اسکليټ 

 هډوکينى چوکاټ دى چې بدن ته يى معين شکل ورکړىقوي  اسکليټ يو
. اسکليټ د هډوکو او کرپندوکو څخه جوړ شوى دى. اسکليټ د بدن دی

او داسي ترتيب شوى دى چې د عضالتو په وسيله ښه دی استنادي چوکاټ 
څخه جوړ شوی دی هډوکو  ۱٩۶دانسان بدن له حرکات سرته ورسوي. 

 چې په الندې شيما کې ښودل شوي دي.

 
 انځور: د د انسان د هډوکو شيما او نومونه راښيي ۲.۱
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 (OSTEOLOTYد هډوکو علم )
چې هډوکي تر بحث او مطالعي الندې  ده هڅانګ هد اناټومي هغ تعريف:
 نيسى.

 (Bones)هډوکي 

 مترادف نومونه 
وايي. په  OSپه التين کې ورته  او Osteonکې ورته ژبه په يوناني 

چې الندې کې ورته استخوان وايي.  دري ژبهکې عظم او په ژبه عربي 
 اصطالحاتو هم له همدې لغاتو څخه سرچينه اخيستې ده.

 Osteology  )د هډوکو علم( 

 Osiificacion  )د هډوکي جوړېدل يا تعظم( 

 Osteomyelitis )د هډوکي د نسج التهاب( 

 Osteomalacia  هډوکي نرمېدل()د 

 Osteoma  )د هډوکي تومور( 

 Osteotomy  کول( قطع)د هډوکي 

 Osteostomy )د هډوکي سوري کول( 

  Osteocyte, Osteoblast, osteoclastد هډوکي حجرات( ) 

 (Classification of bones)هډوکو تصنيف بندىد 

 (Morphological Classification) د شکل له مخي الف( 
 .يد يويشل شو الندې برخوهډوکې د ظاهرى شکل له مخي په 

1- Long bones 
د هغو هډوکو چې اوږدوالى يى له عرض څخه زيات وى پدى ګروپ کې  

 په علوي او سفلي اطرافو کې ليدل کيږي،  چېشامل دى 
2- Short Bones 
د الس او  .چې د يو غير منظم مکعب په څېر شکل لريدي لنډ هډوکې  

 Concellaus or spongy boneد چې قدم په اسکليت کې ليدل کيږي 
پوښل کيږي  په واسطهد يوې نرى طبقى  Compact boneڅخه چې د 

 مينځ ته راغلى.
3 .Flat Bones 
نواحيو کې چې نرمى او نازکې اعضاوى  نوموړى هډوکې د بدن په هغو 

 Skullلکه د  دي  وىځاى ش رډول ځاى پ ويموقعيت لري په محافظپکې 
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چې دماغ ساتي.  هډوکې  Parietalاو  Frontalپه برخه  کې د  ګنبدېد 
 Thoracic cageد محافظى لپاره د  ووصدرى احشاهمدارنګه د او 

 تردوه طبقو  د Compact bonesهموار هډوکې هم د  ځينى هډوکې.
 .موقعيت لري Cancellous boneمينځ يى 

4 .Irregular Bones 
دى د غير ه و ګروپونو کې شامل نړهغه هډوکې چې په پورته درى وا 

 Concellausالندې مطالعه کيږي او د  سرليکمنظمو هډوکو تر 
bone  څخه چې دCompact bone واسطه ه د يوې نرى طبقى پ

 جوړشوي دي.پوښل کيږي 
5 .Sesamoid Bones 

 ا کوى لکه دضالتو په وترونو کې نشونمبدن د عچې د کوچني هډوکي دي 
Flexor Pollicis brevis, Flexor hallucis brevis  او

Quadreceps Femoris  عضالتو په وترونو کې چې د نوموړو
  .کوى مخنيویوترونو له اصطکاک څخه 

واسطه ه پ Hyalin cartilageهډوکو ازاده برخه د  Sesamoidد 
احاطه کيږي  ه واسطهټوله برخه يى د عضلي د وتر پ هپوښل شوى او نور

 هډوکې دى. Sesamoidتر ټولو غټ  Patelaولري چې  ياد  او په
هډوکې هم په  Ectopicاو  Sutural, pneumaticهمدارنګه 

Morphologic Classification .کې شامل دى 
 

 (Regional classificationب( ناحيوي تصنيف بندي )
يوه برخه کې کوم په دې ډول تصنيف بندي کې دا پيژنو چې د بدن په هره 

د بدن ټول  هډوکي پراته دي، او په کومو نومونو ياديږي. په همدې موخه
( Axial & Appendicular Skeletonپه دوه عمده ) یهډوکي لومړ

 ويشل شوي ده. برخوبرخو او بيا هره برخه په مختلفو نورو 
A  .( محوري اسکليټAXIAL SKELETON) 

Skull .1 
.2 Vertebral Column 
.3 Thorax 
B. APPENDICULAR SKELETON  (اسکليټ)ضميموي 

Upper limb.1 
 د مټ، ليچې او الس هډوکي په بر کې نيسي. 

Lower limb.2  
 په برکې نيسي هډوکي قدم د حوصلې، ورون، پنډۍ او
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 انځور د شکل له مخې د هډوکو تصنيف بندي راښيي ۱.۱
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 ضميموي اسکليټ راښيياو علوي او سفلي اطراف د تنې  : انځورونه۳،۱

  (Structure of bone) د هډوکي جوړښت

هډوکې چې د نسجى جوړښت له لحاظه په منضم نسج پورى اړه لري د 
 ځينو څانګړو خصوصياتو او وظايفو تر څنګ د بدن اسکليت جوړوي.

 نازکې ظبقئ په واسطه پوښل شوي دي يوې دهډوکي د خارج له لوري 
ورته وايي. د نوموړې طبقې الندې د هډوکي يوه  periosteumچې 

په نوم  Compact boneکلکه او ضخيمه طبقه قرار لري چې د 
ياديږي. د يادې طبقې په داخل کې يوه نازکه طبقه موجوده ده چې د 

spongy bone  .داخلي برخه کې يو د اوږدو هډوکو په په نوم ياديږي
په نوم ياديږي . نوموړی  medullary canalکانال موجود دی چې د 

  red bone marrow ال د دوه ډوله مغز لرونکی وي چېکان
اما په همواروږ غيرمنظمو او  ورته وايي. yellow bone marrowاو  

تر پرياستيوم  په دې ډول هډوکو  کېلنډو هډوکوکې نوموړی کانال نه شته 
  او  compact boneالندې يواځې دوه طبقې شتون لري چې د 

Spongy bone  طبقې دي چې دې آخري طبقې ته په نوموړو هډوکو
 هم وايي. Concellous boneکې 
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 .انځور: د اوږدو هډوکو جوړښت راښيي انځور ۴،۱

 
 جوړښت راښييهډوکو  لنډو: او غير منظمو  د: ونه انځور ۵،۱

 
 هموارو هډوکو  جوړښت راښيي دانځور:  ۶،۱
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عمومي  ود هډوکبايد لومړى  زده کړې په موخه او آسانې هډوکو د ښې د 
تشريح  (ځانګړنې) خصوصى اوصاف واو بيا د هډوک)ځانګړنې( اوصاف 

 .شي
  (General feature of bones ) عمومي اوصافد هډوکو  -۲
a) .  :هډوکې د نوموړی  دا بايد واضح شى چې تر هر څه دمخه موقعيت

 کې موقعيت لري. برخهبدن په کومه 
b)  شکل: ايا نوموړى هډوکې د مطالعى د اسانتيا لپاره په طبيعت کې د بل

لکه د راډ ، کشتۍ، بوټ او يا  سره شباهت لري. شيجوړښت يا کوم 
زده کړې د داهم څېر. چې  او داسې نورو په ، مربع، مستطيل مثلث
 لري.اهميت لپاره 

c) Class پورى ډول هډوکو په کوم  مخېله  شکل: هډوکې د ظاهرى
 کوم چې پورته ذکر شول. لري اړه

d) يا څوکي د بيلګې په ډول هر اوږد هډوکی دوه  د هډوکي نهايات
 نهايات لري.

e) :کنارونه( Borders) : چې په پښتو ژبه کې څنډې يا ژۍ ورته وايي  
f)  زاويى (Angles )    : :چې په پښتو ژبه کې کونجونه هم ورته وايي  

g) وجهې  (Surfaces):  مخونه ورته وايي :چې په پښتو ژبه کې 
h) نتوات (Processes) : چې په پښتو ژبه کې ورته راوتلي جوړښتونه

 يا پړسوبونه ويلی شو.
 

  (Special feature of bones )خصوصى اوصافد هډوکو   -۱
ه ل کې د کنارونو، زاويو وجهو او نتواتو د هډوکې په خصوصى اوصافو

په الندې ډول  ،جوړښتونه موقعيت لري کوچني ى اووپاسه چې کوم ل
 .نيول کيږيبحث الندې نومول شوي دي او تر 

 
Elevation on bone- A )لوړوالي يا برامدګۍ( 

په يو هډوکې کې هغه جوړښتونه چې يوه اندازه برجستکې يا بارزيت 
 .یولر

 Liner elevationالف.  
1. Lineراوتلى کرښه. : نرۍ 
2. Ridge هغه راوتلى کرښه چې د :Line .څخه ضخيمه وى 
3. Crest : )هغه راوتلى کرښه چې د )قنزعهRidge  ضخيمه هم څخه

 وى.
 لکه د غاښ په څېر متکاثف جوړښتونه.: Dens elevationsب. 
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1. Condyleچې د  ی: يو ګرد، ښوى او راوتلى جوړښت دHyline 

cartilage پوښل شوى او اکثراً د اوږدو هډوکو په نهايتو  په واسطه

 او مفصلی وي.کې موقعيت لري.

2. Epicondyleچې د  دی : يو وړوکې او غير مفصلى جوړښت

Condyle .څخه پورته موقعيت لري 

3. Tubercle : )ته وايي.جوړښت. ييو مدور راوتل)حدبه 

4. Tuberosity.يوې زيږى او ضخيمى برجستکې ته ويل کيږي : 

5. Trochanter يو ضخيم، مدور او غير منظم راوتلى جوړښت ته :

 ويل کيږي.

 Sharp elevation ج .

1. Malleolus يو ډير زيات واضح، ضخيم او تاو شوى نقطوى :

 چې د جلد الندي جس کيږي. یارزيت دب

2. Spine ته ويل کيږي.جوړښت.راوتلي او اوږد : يو نقطوى راوتلى 

3. Styloid Process هغه نقطوى راوتلى جوړښت چې يوه اندازه :

 لري.واوږدوالى هم 

 Depressions on bone- B 

Fovea. 1ته ويل کيږي.. ژوروالي : کوچنۍ او سطحي 

Fossa .2 :  چې د  ژوروالیهغهFovea څخه ژوره وى, 

3. Groove or (Sulcus : چې يوه اندازه اوږده هم  ههغه ننوتلى سطح

 چې په عربي ژبه کې ورته ميزابه وايي..وى

4 .Notch:  پرته لپاسه  يا څنډې کنارهډوکي د  چې د  سطحههغه ننوتلى

 چې په عربي ژبه کې ورته ثليمه وايي.  .وي

5 .Foramen (يا سوری او يا سوراخ ثقبه) 

 Canal وى. هدته ويل کيږي چې يوه اندازه اوږ ثقبې ېهغ 

   Meatus وى. هريضعثقبې ته ويل کيږي چې يوه اندازه هغه 

د هډوکو د پورته اړينو اناتوميکو اصطالحاتو تر پوهيدو وروسته په 

راتلونکي فصل کې لومړی ضميموي او بيا محوري اسکليټ تر بحث 

 الندې نيسو. 
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 دريم فصل
  (APPENDICULAR SKELETON)ضميموي اسکليټ

ضميموي اسکليټ له دوه برخو يعنې علوي او سفلي اطراف هډوکو څخه 
 تر تيب سره يې تر مطالعې الندې نيسو.جوړشوی ديږ چې په 

 
 -A ( د علوي اطراف هډوکيBONES OF THE UPPER LIMB) 

شامل دی  او الس اسکليت ليچېد اوږى د کمربند، مټ،  په دې برخه کې
 په جال جال ډول مطالعه کوو. چې  د هرې برخې هډوکي يې

 

 
 : انځور د علوي اطراف هډوکي راښيي۲.۱
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 هډوکي کمربندد اوږى  د
 (BONES OF THE SHOULDER GIRDLE)  
 

د  او یيو قدامي هډوکپه نوم  Clavicle کې دد اوږدى د کمربند اسکليت 
Scapula   شامل دی چې هر يو په جال جال ډول يو خلفي هډوکې په نوم

 تر مطالعې الندې نيسو.
The clavicula (  ې هډوکیترقود) 
 شکل او موقعيت:

اوږى د  وهى او دفد دخولى  سينېڅخه دى چې د  ډلېد اوږدو هډوکو له 
د اوږى د تقويه کولو په نتيجه کې  .کمربند په قدامي برخه کې موقعيت لري

مټ له تنى څخه په يوه معينه فاصله لري ساتى او هم د علوي اطرافو څخه 
 وى.دهډوکې ته ليږ Sternumوارده شوى قوه د 

انسي او وحشي دوه  اولري شکل  اي استوانه يعنې مينځنۍ برخه يېجسم 
 (.انځور ۱.۳)لري (endsونه )نهايت

I .د هډوکې نهايات 
Aا. انسي نهايت: انسي نهايت يSternal end   محجم دى او مفصلى

 علوي څخه سفلي  له خلف لوري ته مقعره او خهڅ سطحه يى چې له قدام
سره  Clavicular Notchد هډوکې له  Sternumلوري ته محدبه ده د 

ی سطحه ړى مفصلوجوړوى. نوم sternoclavicular jointيو ځاى 
سره First Costal Cartilage اوږديږی ترڅود  سفلی لوري ته هم لږ

 جوړ کړى. هم مفصل
B چې د. وحشي نهايت: وحشي نهايت Acromial end  په نوم هم

چې د  هيوه  کوچنۍ مفصلى سطحه لري کومياديږي. نوموړی نهايت 
Scapula  هډوکې لهAcromion process  سره مفصل کيږي او

Acromioclacicular joint (انځور ۱.۳) جوړوي. 
IIدهډوکې جسم . 
اى شکل لري نوويالى شوچې  انسي برخه استوانه 2/3جسم د هډوکې د 

 دڅلورو وجهو لرونکې ده.

 ه دهلوري ته محدب قدام :د قدامي وجه. 

 خلفي وجه يى ښويه ده 

  انسي برخه کې يوه اندازه زيږه ده.علوي وجه يى په 

  په سفلي وجه کې يى له انسي نه وحشي لوري ته الندې
 جوړښتونه ليدل کيږي.
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a) Impression for costoclavicular lig 
b) Subclavian groove 
c) Nutrient foramen 
B-  ده ياده وحشي برخه يى له پاس نه الندې لوري ته همواره  3/1د جسم

 .ې لريعلوي او سفلي دوه وجه او هوه کنارونقدامي او خلفي د برخه
 هعلوي وجه يى د جلد الندې جس کيږي او په سفلي وجه کې يى يو

په نوم اويوه  Conoed tubercleمخروطى ډوله راوتلى جوړښت د 
 (.انځور ۱.۳)  په نوم ليدل کيږي Trapezoid راوتلى کرښه د 

 
 راښييانځور: د ترقوې هډوکي مختلف ساختمانونه  ۱.۳

 ځينى ځانګړى خصوصيات Clavicleد 
 يواځينى اوږد هډوکې دى چې عرضانى موقعيت لري. .1
 پيل کيږي. لومړیتعظم يى د ټولو هډوکو څخه  .2
څخه  نويواځينى اوږد هډوکې دى چې د دوه ابتدايى تعظعى مرکزو .3

 مينځ ته راځى.
 Middle Supraclavicularنوموړى هډوکې ځينى وخت د  .4

nerve ورى شوى وى.س په واسطه 
 د جلد الندې په واضح ډول ليدل کيږي. .5
د جنينى جوړښت له لحاظه يواځينى اوږد هډوکې دى چې تعظم يى په  .6

Membrane .کې صورت نيسي 
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TheScapula ( هډوکی کتفد) 
 شکل او موقعيت

څخه دى چې مثلثي شکل لري او د صدرى قفس د  ډلې هموارو هډوکو له د
اومى  تر ې څځهضلع ېمهخارجى برخى په خلفي علوي ناحيه کې د دو

 .وت دیپرپورى  ېضلع
درى  ، (Dorsal Surface, costal surface) ېدا هډوکې دوه وجه

( ياو وحش ي)علوي، سفل ېدرى زاوي ،)علوي، انسي او وحشي( هکنارون
 .يلر (  Coracoid او Acromion ،  spionousاو درى نتوات )

1- the Costal surface لوري  قدام: يوه مقعره وجه ده چې انسي او
اوږدې هډوکينې کرښې  پدى وجه کې درى . ته متوجه ده

(Longitudinal ridges) ضخيم  شمير يو ليدل کيږي اوridges  يى
 .(انځور ۳.۳) وحشي کنار ته نږدى هم موقعيت لري

 
 منظره راښيي)ضلعي(  انځور د سکپوال هډوکي قدامي  ۳.۳
 
2- The dorsal surface علوي برخه کې  3/1: د دى وجهې په

Spinous process چي دا وجه په  .موقعيت لريSupra spinous 
fossa  اوInfra spinous fossa  دواړه ژوري  چېباندى ويشى
په  Spinoglenoid notchله بلى سره د  هکي يو يوحش ې پهوجه

 Spinous process د Notch نوموړىيعنې واسطه ارتباط پيدا کوي. 
 .ور(انځ ۴.۳) تر مينځ موقعيت لري Glenoid cavityاو 
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 انځور: د سکپوال هډوکي خلفي،منظره راښيي ۴.۳

 
The Borders-B)کنارونه(  

1. The superior border يو لنډ او نرى کنار دى چې په وحشي :
 Suprascapularته نږدى د  Coracoid processبرخه کې يى 

Notch  لري. ثليمهيوه ننوتلى په نوم 
2. The medial Border دا هم يونرى کنار دى چې له علوي زاويى :

 تر سفلي زاويى پورى امتداد لري. څخه
3. The lateral borderضخيم دى په  : وحشي کنار چې يوه اندازه

 موقعيت لري. Infraglenoid tubercleعلوي نهايت کې يى 
The Angles - C )زاويې( 

1. The superior angleنوانسي او علوي کنارو : نوموړى زاويه د 
 په واسطهعضلى  Trapeziusاو د  موجوده دهکې  برخهد تقاطع په 

 ل شوى ده.ښپو

2. The inferior angle: زاويه د  داLatissimus Doris  عضلى
حرکت اجرا  Abductionپوښل شوى کله چې مټ يو  په واسطه

پاسه مخى لوري ته دور ه کوى نوموړى زاويه د صدرى قفس ل
 (.انځور ۴.۳) خورى

3. The lateral (glenoid) angle دا يوه پراخه زاويه ده چې د :
Glenoid (fossa) cavity  او  وحشي قدام،ده کوم چې لرونکې
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نوموړى ناک ماننده فرورفتکې د  .ي لوري ته متوجه دهيوه اندازه علو
Humerus د Head   جوړى  مفصلسره يو ځاى د اوږى

 Supra glenoidهمدارنګه د دى زاويى څخه لږ پورته د 
tulercle (.انځور ۵.۳)په نوم جوړښت هم ليدل کيږي 

 

 
 د سکپوال هډوکي وحشي منظره راښيي :انځور ۵.۳

The Processes-D 
1. The Spine or spinous process هنيهډوکاوږده : مثلثي شکله 

کې موقعيت لري او  ظهرى وجه په  Scapulaچې د  هده کوم ټوټه
( او supra spinous fossaپه دوه حفرو نوموړې وجه 

Infraspinous fossa ويشى. نوموړى )Process  د درى
 (و )علوي او سفليهکناورنو )قدامي، خلفي او وحشي( او دوه وج

 لرونکې دى.
خلفي کنار يى چې  ،له ظهرى وجه سره نښتى scapulaقدامي کنار يى د 

 crestد جلد الندې جس کيږي د علوي او سفلي شونډو لرونکې دى او د 
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of the spine  په نوم هم ياديږي. علوي وجه يى دsupraspinous  او
 کې برخه اخلى. ولوپه جوړ Infra spinous fossaسفلي وجه يى د 

2. Acromionp  process  د :spinous process ي  نهايت وحش
کوم په نوم ياديږي  Acromion  processراوتلی دی د  ږچې ل

 Acromioclavicularهډوکې سره يو ځاى  Clavicleچې د 
joint .جوړوي 

3. coracoid process: suprascapular notch  اوGlenoid 
cavity جوړښت څخه عبارت دى  تر مينځ د يوه راوتلى ټونګه ماننده

کوم چې لومړى علوي لوري ته او بيا قدامي وحشي لوري ته سير 
 لري..

 
 (THE ARM SKELETONمټ اسکليټ ) د
 

نوميږى  Humerusچې  په واسطهد مټ اسکليت يواځى د يوه هډوکې 
 جوړ شوى دى.

 
THE HUMERUS (هډوکی عضد) 

په  مټ کې موقعيت څخه دى او  ډلېاوږدو هډوکوله   د: شکل او موقعيت
 لري.

څنګلې د  او سفلي کې د اوږې د مفصلپه علوي کې د  ینوموړى هډوک
او لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر د  په جوړولو کې برخه اخلي  مفصل

 دى. ینهاياتو  لرونک وهد او يوه جسم 
A- علوي نهايت 
 الندې جوړښتونه ليدل کيږي.يې په علوي نهايت کې  

1. Headانسي، په بر کې نيسيبرخه 3/1سر چې د کرى  : د عضد ،
 Glenoid cavityاو لږ پورته لوري ته متوجه دى کوم چې  خلفی

 سره يو ځاى د اوږى بند جوړوى.
2. Anatomical neck د هغى کرښى څخه عبارت ده چې د علوي :

 څخه جال کوى. سرنهايت نور جوړښتونه د عضد له 
3. Lesser tubercle د علوي نهايت په قدامي : دا هډوکينى بارزيت

 کې موقعيت لري. وجه
4. Greater tubercle دا هډوکينى بارزيت د علوي نهايت په وحشي :

 کې موقعيت لري  وجه
5. Intertubercular sulcus or bicipital groove نوموړى :
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يو له بل څخه جال  greater tuberclesاو  Lesserميزابه چې 
دا  .( دهMedial and lateral lips)لرونکې کوى د دوه شونډو 

دواړه شونډې په حقيقت کې د پورته دواړو ټوبرکلونو امتداد يافته 
 برخى دى.

6. Surgical neck دا هغه متضيقه برخه ده چې د عضد علوي نهايت :
 ى.واو جسم يى يو له بل څخه جال ک

B .د هډوکې جسم 
چې  جسم يى په پورتنى برخه کې استوانه اى اوسفلي برخه کې مثلثي دى

درى کنارونه )قدامي،وحشي او انسي( اودرى وجهې )قدامي وحشي، قدامي 
 انسي او خلفي( لري.

 
(a The borders 
 Intertubercularعلوي برخه د  3/1قدامي کنار: د دى کنار  .1

sulcus  وحشي شونډه او متوسطه برخه يى دDeltoid 
tuberosity .قدامي څنده جوړوى 

ي برخه کې پڅ او مدور دى هر څومره وحشي کنار: دا کنار په علو .2
 Lateralچې ښکته راځى نو بر جسته کيږي او باالخره په 

supracondylar ridge .باندى امتداد مومي 
 Inter ubercular sulcusعلوي برخه يى د  1/3انسي کنار:  .3

 Medialانسي شونډى په جوړولو کې برخه اخلى اوبالخره په 
suracondylar ridge تداد مومي.باندى ام 

 
(b The surfaces  
1. The Antereolateral surface قدامي وحشي وجه د قدامي :

 اووحشي کنارونو تر مينځ موقعيت لري.
ږه راوتلى برخه د ي( مانند زvد متوسطى برخى نه يى لږ پورته يوه )

Deltoid tuberosity .په نوم ليدل کيږي 
2. The Antereomedial Surface:وجه چې د قدامي او انسي دا

کنارونو تر مينځ موقعيت لري پورتنى برخه يى نرى ده او د 
Intertubercular sulcus  په جوړولو کې برخه اخلى. همدارنګه

 Nutrientپه متوسطه برخه کې يى انسي کنار ته نژدى يوه ثقبه د 
formen .په نوم ليدل کيږي 

3. The Posterior Surfaceسي او وحشي : خلفي وجه چې د ان
 Obliqueکنارونو تر مينځ موقعيت لري په علوي برخه کې يى 
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ridge  وسطى برخه کې يى 3/1اوRadial groove  ليدل کيږي
سير  profunda brachealاو  Radial nerveپدى ميزابه کې 

 لري.
 

Cسفلي نهايت . 
خلف لوري ته هموار او څخه د عضد د هډوکې صفلى نهايت چې له قدام 

په دوه برخو )مفصلى او غير  ،څنګونو کې يوه اندازه محجم دىپه 
 مفصلى( ويشل شوى.

(a مفصلى برخه 
1. The Capitulum راوتلى، مدور، مفصلى جوړښت دى چې د :

Radius .هډوکې له راس سره مفصل کيږي 
2. The Trochlea مفصلى سطحه ده او د  ډوله: ګوټکUlna  د

 يږي.سره مفصل ک Trochlear Notchهډوکې له 
(b غير مفصلى برخه 
1. The medial epicondyle دا حدبه چې د :Elbow joint  په

په انسي  تانسي برخه کې ښه واضح جس کيږي اصالً د سفلي نهاي
 قسمت کې موقعيت لري.

2. The Lateral epicondyle دا حدبه چې د سفلي نهايت په وحشي :
ته  کوچنۍ  Medial epicondyleبرخه کې موقعيت لري نسبت 

 ده.
3. The lateral supracondylar ridge په سفلي نهايت کې د :

 وحشي کنار امتدادته ويل کيږي.
4. The Medial Supracondylar ridge په سفلي نهايت کې د :

 انسي کنار امتداد ته ويل کيږي.
5. The coronoid fossa دا :Fossa  وجهد سفلي نهايت په قدامي 

موقعيت لري او د څنګلى په قبض کې  څخه پورته Trochleaکې له 
 سره توافق کوى. Coronoid processد 

6. The Radial Fossa دا :Fossa  وجههم د سفلي نهايت په قدامي 
څخه لږ پورته موقعيت لري او د څنګلى د قبض  Capitulumکې له 

 له راس سره توافق کوى. Radiusپه صورت کې د 
7. The Olecranon Fossa دا :Fossa لي نهايت په خلفي د سف

څخه لږ پورته موقعيت لري او د څنګلى د  Trochleaکې له  وجه
 سره توافق کوى.   Olecranon processبسط په صورت کې له 
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 د عضد هډوکي د علوي نهايت  په  قدامي منظره کې اناتوميک جوړښتونه راښيي  انځور: ۶.۳

 
 .راښيينه واناتوميک جوړښتکې  هي منظرفخل په انځورونه: د عضد هډوکي د علوي نهايت   ۷.۳
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 راښييجوړښتونه  اناتوميک کې منظره په قدامي  د سفلي نهايت د عضد هډوکي   :انځور ۸.۳

 
 انځور: د عضد هډوکي  د سفلي نهايت په خلفي منظره کې  اناتوميک جوړښتونه راښيي ۳.٠

 (( THESKELETON OF FOREARM ې اسکليټيا لېچ ساعدد 
چې يو د بل په څنک کې  څخهاسکليت د دوه هډوکو يا ليچې د ساعد 
هډوکی   Radiusلوري کې   دى چې وحشيی شو جوړ پراته ديموازى 

 هډوکی پروت دی. Ulna لوري کې انسي او
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THE RADIUS )کعبره( 
په څېر شکل لري او د ساعد په وحشي برخه  Rodد :  شکل او موقعيت

سره موازى سير لري. دا هډوکې په علوي کې د  Ulnaکې د 
Humerus له  يهډوکCapitulum  همدارنګه د اوUlna  له علوي

د لومړي قطار د دوه وحشي  هډوکو Carpalنهايت سره او په سفلي کې د 
يو  چېله سفلي نهايت سره مفصل کيږي  Ulnaد همدارنګه او  هډوکو
 . ه  لرينهايتون هدو جسم او

 الندې جوړښتونه ليدل کيږي.يې په علوي نهايت کې  ت:. علوي نهاي
1. The Head نوموړى :Disc  ماننده راس ته که له پاس خوانه ځير

( ليدل foveaشو نو په علوي وجه کې يى يوه ننوتلى مفصلى سطحه )
سره مفصل  Capitulumهډوکې له  Humerusکيږي چې د 

راس په محيط جوړوى همدارنګه که د څنګ لخوا ورته ځير شو نو د 
په نوم ليدل  Articular Circumferenceکې مفصلى سطحه د 
سره مفصل  Radial notchله  يهډوکUlnaکيږي کومه چې د

 جوړوى.
2. The Neck د راس څخه  چې کومه: د علوي نهايت متضيفه برخه ده

 موقعيت لري. الندې
3. Radial Tuberosity د علوي نهايت او جسم د اتصالى ناحيى په :

د يوه راوتلى بيضوى شکله څخه الندې  Neckد  برخه کېانسي 
جوړښت څخه عبارت ده چې قدامي برخه يى ښويه او خلفي برخه يى 

 زيږه ده.
B:د کعبرى جسم دوه انحنى لري چې د يوې معقريت يى  . د هډوکې جسم

قدام او د بلى مقعريت يى انسي لوري ته متوجه ده نوموړى جسم د دريو 
کنارونو )قدامي، خلفي او انسي( او دريو وجهو )قدامي، خلفي او وحشي( 

 لرونکې دى.
 The Borders.الف
 Styloid processڅخه تر  Radial tuberosityقدامي کنار: د  .1

 Anteriorعلوي برخه يى مايله ده چې د  يپورى امتداد لري نيماي
Oblique line  په نوم ياديږي او نيمايي سفلي برخه يى چې عمودي

 سير لري يوه اندازه برجسته ده.
برخه يى د  يخلفي کنار: يو ښوى کنار دى چې پورتنى نيماي .2

Posterior oblique line .په نوم ياديږي 
څخه  Radial tuberosityرگند کنار دى چې د څو انسي کنار: تيز ا .3

 Interosseusد ، چې يپورى امتداد لر Ulnar notchتر 
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border .په نوم هم ياديږي 
 The Surfacesب. 
ى د قدامي او ږوجه چې له پاس نه الندې لوري ته پراخيداقدامي وجه: .1

انسي کنارونو تر مينځ موقعيت لري او په پورتنى برخه کې يى 
Nutrient foramen .ليدل کيږي 

 نځ موقعيت لري.يخفى وجه: د خلفي او بين العظمى کنارونو تر م .2
وحشي وجه: محدبه وجه ده چې د قدامي او خلفي کنارونو تر مينځ  .3

 موقعيت لري.
Cاندازه محجم دى له قدام نه خلف  هنوموړى نهايت چې يو: . سفلي نهايت

 لوري ته هموار شوى اوپنځه وجهې لري.
الندې لوري ته مقعره ده په خلفي  څخه پورته  او لهويه ښقدامي وجه يى 

 او  Groovesتارو لپاره څلور عدده او دد باسطه عضالتو يې وجه کې 
 ( په نوم ليدل کيږي.Dorsal tubercle of lister)يوه بارزه د 

 Head له يد هډوک Ulnaچې د   Ulnar notchپه انسي وجه کې يى 
 سره مفصل کيږي موقعيت لري.

 
 )کعبرې( هډوکي خلفي اوقدامي منظرې راښيي Radiusد  :انځور ۳.۱٩

 Styloid processوحشي وجه يې چې د پوستکي الندې جس کيږي د 
لرونکې ده چې د  articular surfaceپه نوم ياديږي. اوسفلي وجه يې د 

کارپل هډوکو سره د مړوند مفصل جوړوي چې د يوې قدامي خلفي قنزعې 
وحشي برخه يى چې په واسطه په انسي او وحشي دوه برخو ويشل کيږي. 

هډوکې سره مفصل جوړوى مثلثي او انسي برخه يى چې د  Scaphoidد 
Lunate  ضلعى شکل لري.   څلورهډوکې سره مفصل کيږي 
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THE ULNA (  هډوکیزندد) 
 شکل او موقعيت

د اوږدو هډوکو له  څخه دى چې د ساعد په انسي برخه کې موقعيت لري 
او د کعبرى له سر سره او په سفلي  Trochleaپه علوي کې د عضد له 

 اسطهوه پ Discله سفلي نهايت او د يوه غضروفى  Radiusکې د 
Carpal  هډوکو سره مفصل کيږي لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر

  ه لري.لرونکې يو جسم او دوه نهايتون
 

 علوي نهايت
وله نهايت چې مقعريت يى قدام لوري ته متوجه دى الندې ډ کد غه چنګ

 جوړښتونه پکې ليدل کيږي.
1. The Olceranon process ده چې  راوتلې برخه: دا هغه عمودي

 دهامتداد پورته لوري ته متوجه د هډوکې د جسم په 
2. The Coronoid Process ده چې د  راوتلې برخه: دا هغه افقى

هډوکې د جسم څخه قدام لوري ته راوتلى او د څلورو وجهو لرونکې 
 ده.

د ښکتنى برخى په جوړولو  Trochlear notchعلوي وجه يى د 
کې رول لري، قدامي وجه يى چې مثلثي شکل لري په سفلي برخه کې 

په نوم ياديږي. وحشي وجه يى د  Ulnar Tuberosityزيږه ده او د 
Rodial notch  پوسيله اشغال شوى او دRodius  د هډوکې له

Articular circumference  سره مفصل کيږي د دى ثليمى څخه
يوه مثلثي ننوتلى برخه ليدل کيږي چې خلفي کنار يى متبارز لږ الندې 
په نوم ياديږي په انسي وجه يا کنار کې  Supinator crestدى او د 

 Ulnar Collateralيى يوه بارزه ليدل کيږي چې په هغى باندې د 
ligament .ارتکاز کوى 

3. The Trochlear Notchده چې د عضد له  : يوه مفصلى سطحه
Trochlea څنګلى بند جوړوى. ره يو ځاى دس 

4. The Radial Notchننوتلى  مفصلى ويل چې دا يوهو : مخکې مو
 له راس سره مفصل کيږي.   Rodiusبرخه ده او د 

 
 د هډوکې جسم

جسم يى له پاس نه الندې لوري ته نرى کيږي او لکه د نورو اوږدو هډوکو 
هې )قدامي، په څېر درى کنارونه )وحشي، قدامي او خلفي( او درى وج

 لري. (انسي او خلفي
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The Borders-a 
ده  برخه برجسته او تيزه همتوسط 4/2وحشي کنار: د نوموړى کنار  .1

 Supinatorد راس لوري ته او پورته په  Ulna د  چې ښکته

crest کنار ته  . نوموړيباندى امتداد موميInterosseus 

border .هم وايي 

له انسي  Ulnar tuberosityقدامي کنار: دا يو پڅ کنار دى چې د  .2

خاتمه  وجهپه انسي   Styloid processپيل او د  څخهڅنګ 

 مومي.

ى وخلفي کنار: د جلد الندې جس کيږي او د هغى مثلثي سطحى له زر .3

په خلفي وجه کې موقعيت لري  Olecranon processنه چې 

 پایپه قاعده باندى  Syloid processد  په پای کېمنشآ اخلى او 

 ى.ممو

The surfaces-b 

وجه چې د قدامي او بين العظمى کنارونو تر مينځ  دا قدامي وجه:1. 

 ليدل کيږي. Nutrient foramenموقعيت لري پورتنى برخه کې يى 

او د جلد الندې جس  ۍالندې لوري ته نر څخهله پاس  انسي وجه:2. 

 خلفي کنارونو تر مينځ موقعيت لري.وجه د قدامي او  کيږي، دا

وجه د خلفي او بين العظمى کنارونو تر مينځ واقع ده  اد خلفي وجه:3. 

چې د يوه مايل خط په وسيله په علوي او سفلي برخو او بيا سفلي برخه د 

 – وحشي برخو ويشل کيږي. يوې عمودي کرښى پوسيله په انسي او

 سفلي نهايت

څخه تشکيل شوى دى چې  Styloid processاو  Headسفى نهايت د 

Head يی د Radius  له سفلی نهايت سرهInferior radioulnar 

Joint جوړوى اما د Articular disc   په وسيله لهwrist joint  څخه

 جال شوى دى.

Styloid process ه خواتکښ  دپه امتدا کنارخلفي  سفلي نهايت د د 

 امتداد لري.

تر  Styloid processاو  Headد سفلي نهايت په خلفي وجه کې د 

عضلى د وتر لپاره ليدل  Extensor carpi ulnarisمينځ يوه ميزابه 
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 کيږي. 

 
 راښيي ېمنظراو خلفي  )زند( هډوکي قدامي   Ulnaانځور: د ۱۱.۳ 

 (THE HAND SKELETON) اسکليټ الس د
 ېعدده هډوکو څخه چې په در( 27د )ول ډ ټوليزاسکليټ  په  الس د 

 کروپونو باندى ويشل کيږي جوړ شوى دى.
په نوم، دوهم  Carpal bonesد  يعدده لنډ هډوک 8ګروپ کې  يلومړ

په نوم او  Metacarpal bonesد  ي( عدده اوږده هډوک5ګروپ کې )
په نوم شامل  Phalangesد  يعدده اوږده هډوک 14په دريم کروپ کې 

 دى.
THE CARPAL BONES-A 

دوه  قطارونو کې  Distalاو  Proximalپه چې  يد ياته عدده لنډ هډوک
 انسي لوري ته عبارت دى له: څخهتنظيم شوى دى او له وحشي 

  Proximal rowلف.ا
1. The scaphoid 
2. Lunate 
3. Triquetral 
4. Pisiform 
 Distal Row ب.
1. Trapezium 
2. Trapezoid 
3. Capitates 
4. Hamates 
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قوسى شکل لري چې لومړنى قطار يى پاس لوري ته پورته دواړه قطارونه 
محدب او الندې لوري ته مقعر دى همدارنګه دوهم قطاريى پاس لوري ته 

 محدب او الندې لوري ته هموار دى.
وجهې لري چې قدامي او خلفي وجهې يى غير مفصلى  6اته واړه هډوکې 
شي پداسى حال کې چې وح Pisiformاو   Triquetralدى په استثنى د 

او  Pisiform, scaphoidوجهې يى مفصلى دى په استثنى د 
Trapezium  همدارنګه انسي وجهې يى هم مفصلى دى په استثنى د

Hamate  اوTriquetral, pisiform. 

 
 راښيي ېانځور: د کارپل هډوکو قدامي او خلفي منظر ۱۱.۳

 
THE METACARPAL BONES-B 

 شکل او موقعيت
په  .ورغوى کې موقعيت لريد الس په چې  يد يعدده اوږده هډوک پنځه

ګوتو له  اړونده هډوکو سره او په سفلي کې د Carpalعلوي کې د 
Proximal phalanx .سره مفصل کيږي 

 Distal endجسم او  ،Proximal end (Base)د  یهر يو يى لرونک
(Headدى چې د وحشي نه انسي لوري ته د ) م، دريم، ه، دويلومړ

 م ميتاکارپل هډوکو په نوم ياديږي.او پنځ مڅلور
(b Shaft جسم يى قدام لوري ته مقعر او په خلفي وجه کې يى :Distal 
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end .نژدى يوه مثلثي سطحه ليدل کيږي 
هډوکې علوي وجه د اسپ د زين په څېر  Metacarpalد لومړی 

Concavo-convex  ده، د دوهمMetacarpal  په علوي وجه کې يوه
علوي وجه نيمه دايروى، د  Metacarpal، د دريم ميزابه ليدل کيږي

علوي وجه چهار ضلعى او باالخره د پنځم  Metacarpalڅلورم
Metacarpals  .هډوکې علوي وجه مدوره دهB.A )– ۱۸ – )شکل 

 (:Ossificationتعظم )
هډوکو د جسم تعظم د داخل رحمى ژوند په نهمه  Metacarpalد هر يو 

ه تر پنځم ناو د دوهم  په واسطههفته کې ديو اساسى تعظمى مرکز 
Metacarpal  هډکو دHead  او لومړیMetacarpal  هډوکې د

Base  تعظم د يو يوSecondary  پيل کيږي. په واسطهتعظمى مرکز 
 

 
 

 انځور: د ميټاکارپل هډوکو  شکل، جوړښت او نومونه راښيي ۱۳.۳
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 (The Phalanges) اسکليټد الس د ګوتو 
 شکل او موقعيت

د اوږدو هډوکو له جملى څخه دى چې مجموعى تعداد يى په يو الس کې 
اما  لري. Phalanges هره ګوته دری عدده .ته رسيږی وعدد 14

 څخهيى له پاس  نومونه لري. Phalanges   عدده 2  هګوت هغټ يواځې
   Middle Phalanx, Proximal الندې لوري ته په ترتيب سره 

Phalanx  او  Distal Phanlanx   يد. 
  Phalanxهر  .لريه ن Middle phalanx ولری چی غټه ګوته په ياد

 . لري Headيو  او يو جسم ،هقاعد هيولکه د ميټا کارپل هډوکو په څير 
 (a the Base )قاعده ( 

لرونکې د يوې مقعرى  ،قاعده  Proximal Phalanxد  هرى کوتى د 
هډوکې سره مفصل  Metacarpalبيضوى سطحى ده چې له اړونده 

سالمو په قاعدو کې دوه وړى مقعرى  Distalاو  Middleکيږي اما د 
سالمو له راس  Middleاو  Proximalمفصلى سطحى ليدل کيږي چې د 

 سره مفصل جوړوى.
(b the Shaft )جسم( 

مقعر دى او ضخامت  جسم يى د طوالنى محور په استقامت قدام لوري ته
 .کميږیيى د راس په لور 

(c  The Caput or Head )سر ( 
ګوتګ  راسونه Middle phalangesاو  Proximalوتى ګد هرى 

پداسى  پاره لری.ل Distal Phalanxاو Middle ماننده مفصلی سطحی د
راس يى د اسپ د نعل په څېر  Distal phalanxحال کې چې د 

Tuberisity .لري 
انسي لوري ته په الندې ډول صورت  څخهد ګوتو نامګذارى هم د وحشي 

 نيسي.

  Thumb or pollex) I Finger) 

 Index finger) II Finger) 

 Middle finger) III Finger) 

 Ring or Anular Finger) VI Finger) 

 little finger) V Finger) 
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 نومونه او جوړښت راښي نجيل هډوکوانځور: د فال ۱۴.۳

 

 
 نومونه راښيځانګړي انځور: د الس د ګوتو  ۱۵.۳
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 څپرکیڅلورم 
 
 (BONES OF THE LOWER LIMB) يد سفلي اطراف هډوک 

 Pelvicد حوصلى د کمر بند ) ټوليز ډولچې په  يد سفلي اطراف هډوک
girdle( .ورون )Tigh( پنډى )leg( او قدم )Foot په جوړولو کې )

 برخه اخلى په الندې ډول دى.

 
 انځور: د سفلي اطراف هډوکي راښيي ۱،۴

 د حوصلى کمر بند
The Pelvic Girdle 
چې د  په واسطه لويو او غير منظمو هډوکو  د حوصلى کمر بند د دوه

Hip bone .په نوم ياديږي جوړ شوى دى 
Hip (coxae) Bone )د حرقفې هډوکی( 

هډوکې  ومې غير منظم لوى هډوکې دى چې د مقابل همنشکل او موقعيت:
هډوکو سره  Coccyxاو  Sacrumر بند او د سره يو ځاى د حوصلى کم

 .جوړوي هحوصل يو ځاى هډوکينه
 له: يد څخه مينځ ته راځى چې عبارت قطعو ېدغه هډوکې لومړى له در

 Ilium 

 Pubis 

 Ischium 
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  bone Ilium (Flankالف. )
کې موقعيت  برخهپه علوي هډوکي پراخه هډوکينې قطعه ده چې د حرقفى 

او سفلي  ياديږي په نوم Iliac crestد  کنارعلوي  ېنوموړې قطعد  .لري
  ي.علوي برخه تشکيلو 5/2 اسيتابولمد  يېنهايت 
 Pubisب. 

دا قطعه د حرقفى د هډوکې په قدامي سفلي برخه کې موقعيت لري چې د 
Actabulum ،1/5  جوړويقدامي برخه 

 Inferior يو او Superior ramus. يو نوموړى قطعه د يوه جسم 
ramus  ده.لرونکې 

په نوم  Crest Pubic جسم يى درى وجهې )قدامي، خلفي او انسي( او د
 لري.يو علوي کنار 

Superior ramus جسم څخه تر  يى دAcetabulum  پورى امتداد
 )علوي، قدامي او سفلي( او دريو وجهو ) دريو کنارونو مومي چې د

pectineal , pelvic   او  Obturator  دى.لرونکې 
Inferior ramus  جسم څخه تر يى هم د Ischial ramus  پورى

کنارونه )علوي او سفلي( او دوه وجهې )خارجى او  دوه  . مومي امتداد
 داخلى( لري.

 

 
 انځور: د حرقفې هډوکي درې برخې راښيي ۱،۴
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 Ischium ج.
 Ischialد يوه جسم، يو برخه ده چي  يخلف يسفلې هډوکي د حرقفدا قطعه 

tuberosity   او يوه ischial ramus څخه جوړه شوې ده . دا برخه هم
 برخې په جوړولو کې برخه لري. ۱/۳د اسيتابولم د ژورې د

ضلعى  څلورد غير منظم ی هډوک د حرقفې وخهاسانتيا په م د مطالعي د
دوه وجهې )وحشي او انسي( څلور چې  ،څېر مطالعه کوو هډوکې په

کنارونه )علوي، سفلي، قدامي او خلفي( او څلور زاويى )قدامي علوي، 
 لريقدامي سفلي، خلفي علوي او خلفي سفلي( 

دې لپاره چې  د نوموړي هډوکي اناتوميک جوړښتونه مو په بشپړ او  د
نوموړی هډوکې د يوه څلورضلعي په څير  آسانه ډول مطالعه کړي وي، 

زاويې او څلور کنارونه لري  په نظر کې نيسو او  چې دوه وجهې، څلو ر
 مطالعه کوو.   ېاناتوميک جوړښتونه ي

 THE SURFACES  الف(
  وحشي وجه. 1

 لري. ېبرخ ېسفلي لوري ته در څخهد علوي  دا وجه
په نوم ياديږي د دريو  Gluteal Surfaceچې د  :برخهعلوي الف(

وسيله په څلورو برخو ويشل کيږي چې نوموړى کرښى عبارت ه کرښو پ
 : دى له

Posterior Gluteal line- a:  لنډه کرښه ده چې دPosterior 
superior iliac spine  پيل او  کې انچه قدام ۱څخهPosterior 

inferior iliac spine پای موميدى ږته ن. 
Anterior Gluteal line- b –  اوږده کرښه ده چي دAnterior 

superior iliac spine  لومړى خلف او بيا  ،پيل تهڅخه يو انچ خلف
د  Greater sciatic notchباالخره د  ،سفلي لوري ته سير اختياروى

 مومي. پایعلوي کنار په متوسطه برخه باندى 
Inferior Gluteal line- c -  دا کرښه دAnt inferior iliac spine 

ره و سفلي لوري ته سپر لري چې باالخخلف ا ، څخه لږ پورته او شاته پيل
د دى کرښى  مومي.  پای نږدې هتروى ژ Greater sciatic notchد 
ترمينځ يوه ميزابه ليدل کيږي چې په هغى باندى د  Acetabulumاو 

Rectus Femoris .د عضلى منعکسه وتر ارتکاز کوى 
 کېمتوسطه برخه د دې هډوکي د خارجي وجهې په  :ه برخهمتوسط ب(

 یوحشي او سفلي لوري ته متوجه دچې  جوړښت ډوله يوه عميقه پياله 
ژوره  Acetabulum .په نوم ياديږی Acetabulumچې د ليدل کيږي 

  ۱/۵چې علوي ه شوى د هجوړ ډولى ه داسهډوکينه قطعو څخه پ ودريو د
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برخه  ۱/۵او خلفي  Pubisبرخه يى د  ۱/۵، قدامي Ilium  برخه يى د
 دله همدې جوړښت له مخې   جوړه شوې ده. په واسطه Ischiumيى د 

Acetabulum څنډى (Acetabular margin درى ننوتلى برخى )
سفلي راښيي. نښى  د يو ځای کيدوقطعو  وهډوکين ېدرپورته چې د  ،لري

په نوم  Acetabular notchده چې د  ژورهننوتلى برخه يى يوه اندازه 
 ياديږي.

 څلوربرخه چې زيږه ده او  او متوسطه تر ټولو عميقه Acetabulumد 
يوه غير چې  . په نوم ياديږي Acertabular fossaضلعى شکل لري د 

يوه مفصلى سطحه  اما د دې غير مفصلي برخې شاوخوا   ده برخهمفصلى 
 Lunate surfaceد  چېچې د اسپ د نعل په څېر شکل لري موجوه ده 

سره يو  Headله  يد فخذ هډوک مفصلي سطحه ېنوموړ .په نوم يادږي
 ي.جوړو Hip jointځاى 
 Obturatorپه سفلي برخه کې يو غټ سورى د  :برخهسفلي  )ج

foramen  په نوم ليدل کيږي چې دAcetabulum کې په قدامي سفلي 
په نرانو  ثقبهنوموړى  .تر مينځ موقعيت لري Pubisاو  Ischiumاو د 

 .کې لويه او بيضوى اما په ښځو کې  کوچنۍ او مثلثي وى 

 
 راښييکې اناتوميک جوړښتونه منظره يا وحشي حرقفې هډوکي خارجي د انځور:  ۳،۴

 انسي وجه .2
 برخو ويشل کيږي. وسفلي لوري ته په دريو څځهدا وجه هم له علوي  

پورته موقعيت  څخه Arcuate lineدا برخه چې د  :برخهعلوي  الف.
 لري الندې جوړښتونه پکې ليدل کيږي.
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Iliac surface  چې يوه اندازه مقعره ده او دIliac fossa  په نوم
 ياديږي.

همواره سطحه ده چې غيردا يوه  :Sacropelvic surface ب.
په نوم او متوسطه مفصلى  Iliac tuberosityبرخه يى د  هزيږ یپورتن

 Auricularڅېر شکل لري د  يوان پهد ص سطحه يى چې د غوږ 
surface کومه چې د  .یپه نوم ياديږsacrum له  يد هډوکAuricular 
surface  سره يو ځاىsacroiliac joint سفلي برخه يى  او جوړوى

 Pelvicچې د حقيقى حوصلى د جدار په جوړولو کې برخه اخلى د 
surface  له په نوم ياديږي اوPelvic surface ې په ميزاب ېيو څخه د
 .جال شوې دهپه نوم  preauricular sulcusد  واسطه چې

د  Ilium( د sacropelvic surface, Iliac surfaceدواړه وجهې )
 .يد څخه جال شوي يو له بل په واسطه هډوکې د انسي کنار

له  Acetabulum: متوسطه برخه چې په حقيقت کې د برخه همتوسط ب.
سطحه ده چې د  هضلعى شکل څلورسره توافق کوى يوه  حوصلي وجهې

Obturator internus  منشا اخلى.ورڅخه عضله 
 Obturator foramenهم د  برخهد انسي وجى سفلي  :برخهسفلي  ج.

کې او د هغى له چوکات څخه تشکيل شوى ده کومه چې په وحشي وجه 
 تشريح شوه.

 
 راښيي کې اناتوميک جوړښتونه منظرهيا انسي د حرقفې هډوکي داخلي انځور: ۴،۴
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 )کنارونه يا څنډې( THE BORDERS ب(
 علوي کنار -۲
د ظاهرى  .ياديږيهم په نوم  Iliac crestيو محدب کنار دى چې د  

خلفي( 3/1قدامي او  3/2) نوموړى کنار په دوه قطعو مخېجوړښت له 
 ويشل کيږي.

ده چې لرونکې ( outer and inner lipsقدامي قطعه يى د دوه شونډو )
 5څخه  Ant superior Iliac spineپه خارجى شونډه باندى يى له 
 .ليدل کيږي نوم په (Iliac tubercle)دسانتى متره خلف ته يوه حدبه 

واسطه جال ه پ Intermediate areaڅخه د  لېله ب هدواړه شونډى يو
 .يد شوي

 Medial and lateralخلفي قطعه يى لرونکې د دوه سرشيونده برخو )
slope ده چې دا دواړه برخى د )Intermediate يو  په واسطه کرښې

 .يدي له بله څخه جال شو
يو غير منظم کنار دى چې هسکې او ژورى برخى لري  . قدامي کنار:2

 عبارت دى له:له علوي څخه سفلي ته چې 

 Anterior superior iliac spine 

 Notch 

 Anterior Imferior iliac spine 

 Notch 

 Iliopubic eminence (Iliopectineal eminence) 

 Pectin of pubis 

 Pubic tubercle 

 Pubic crest 
دا کنار هم د ډيرو هسکو او ژورور برخو لرونکې دى چې  :خلفي کنار 3.

 عبارت دى له: 

 Posterior superior iliac spine 

 Notch 

 Posterior imferior iliac spine 

 Greater sciateic notch 

 Ischial spine 

 Lesser sciatic notch 

 Ischial tuberosity 
 Ischialاو  Inferior ramus of pubisسفلي کنار د  :سفلي کنار.4 
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ramus يو ځاى کيدو څخه مينځ ته راځى له. 
 

The Pelvis 

 )حوصله(

او  sacrumهډوکو او خلف کې د coxaeحوصله په قدام کې د 

coccygeus   يا  احاطه کيږي. حوصله يوه خارجي په واسطههډوکو

 superior) يوه علوي فوهه وجه،  يا انسي يوه داخلي ،وجه وحشي

apperture) او يوه سفلي فوهه (inferior apperture) .چې لري

( او سفلي pelvic inletفوحه )علوي فوهې ته يې د حوصلي دخولي 

 هم وايي. (pelvic outlet)فوحې ته يې د حوصلې خروجي فوحه 

 

 توپيرونهتر مينځ عمده حوصلو نارينه او ښځينه  د

 حوصلې جدارونو ته نازکنارينه  نسبتد ښځو د حوصلې جدارونه  – ۱

 وي .

ارينه ن سبتهډوکو قدامي مقعريت په ښځو کې ن عصعصاو  عجزد  – ۱

 ته زيات وي.  وو 

۳ – Obturator foramen کې  ارينه ووپه ښځو کې مثلثي او په ن

 بيضوي وي 

 په ښځو کې د حوصلې علوي فوهه د نرانو په نسبت پراخه وي . – ۴

اما په نسبت پراخه  ارينه ووپه ښځو کې د ن ې جوف.کوچنی حوصلد  – ۵

 وي لنډ 

۶- Iliac fossa   په نارينه ووکې نسبت ښځو ته ژوره او او په ښځينه

 حوصله کې سطحي وي.

 محدبيت په ناريه ووکې نسبت ښخو ته زيات وي. Iliac crestـ  ۷

په نارينه وو کې نسبت ښځو ته زياته ژوره  Acetabulum fossaـ ۸

 وي.

چې په نارينه وو کې  ـ د عاني هډوکې په قدام کې يوه زاويه جوړوي٠

 درجې وي. ۸۵ـ ۸٩رجې او په ښځو کې نوموړې زاويه د ۶٩ـ۵٩

 په ښځو کې لوی په نارينه ووکې لنډ وي. Arcuate lineـ ۱٩
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توپيرونه  و دخولي فوحې اود هغوی ترمنځانځورونه  د نارينه او ښځينه حوصل ۵،۴

 راښيينارينه حوصله انځور   B حوصله او ښځينه  انځور A  .راښيي

 
 قطرونه راښييد خروجي فوحې  حوصلې ښځينه  د  انځور: ۶،۴
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 (THE TIGH) ورون
 
په نوم  (Femur فخذ ) واسطه چې ده د يوه هډوکې پ اسکليټ ونور د

 جوړ شوى دى. يياديږ
 (THE FEMURد فخذ هډوکی  )

و په ا Hip boneپه علوي کې د  ون کې موقعيت لري.ور په موقعيت:
 هډوکې سره مفصل کيږي. Tibiaسفلي کې د 
ه نهاياتو دو لکه د نورو اوږدو هډوکو په څېر د يوه جسم اوجوړښت: 
 دى.لرونکې 
A. علوي نهايت 

 .ليدل کيږي نهالندې جوړښتوکې  نهايتپه دې      
1. Head د  جوړوي.برخه  3/2: مدور جوړښت دى چې د يوې کرى

Hyalin Cartilage واسطه پوښل شوى او د ه پAcetabulum 
 ،چې انسي سرد فخذ دهډوکې  جوړوى. Hip jointسره يو ځاى 

خلف  لږلوري ته متوجه دى د متوسطى برخى نه يى  او قدام پورته 
( ليدل کيږي چې په هغى باندى foveaاو سفلي ته يوه ننوتلى برخه )

Round ligament .ارتکاز کوى 
2. Neck يو نيم انچ اوږدوالى لري او د هډوکې راس له جسم سره :

تصال په نتيجه کې د غاړى طوالنى محور د د جسم سره د ا وصلوى.
 ېدرج (125جسم له طوالنى محور سره په کاهلو اشخاصو کې )

زاويى په نوم ياديږي نوموړى  Inclinasionزاويه جوړوى چې د 
په  Hip jointيوالى د لوزاويه په ښځو کې  کوچنۍ وى د زاويى 

 حرکاتو کې اسانتياوى برابروى.
يت له افقى اطوالنى محور د سفلي نهنوموړی همدارنګه د غاړى 

 24وکاږل شي  برابر Epicondyles ومحور سره چې د دواړ
 زاويى په نوم ياديږي. Declinaisionزاويه جوړوى چې د  ېدرج

3. Greater Trochanter : ضلعى هډوکينې بارزه ده چې د  څلوريوه
کې موقعيت  برخهغاړى او جسم د يو ځاى کيدو په علوي وحشي 

په  Trochanteric fossaبرخه کې يى يوه حفره د  انسي . لري
 نوم ليدل کيږي.

4. Lesser trochanterمخروطى شکله هډوکينې بارزه ده چې د : 
 .کې موقعيت لري برخهى او جسم د يو ځاى کيدو په خلفي سفلي ړغا

 لوري ته متوجه ده. يخلف او انس هبارز ېنوموړ
5. Intertrochantric Line دواړه کې  وجه: د هډوکې په قدامي
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 نښلوي. تروکانتيرونه سره 
6. Intertrochantric crest دواړه کې  وجه: د هډوکې په خلفي

د متوسطى برخى څخه يى لږ پورته يوه تروکانتيرونه سره نښلوي. 
 په نوم ليدل کيږي. Quadrate Tubercleحدبه د 

 
 اناتوميک جوړښتونه راښييانځور: د فخذ هډوکي د علوي نهايت  ۷.۴

 
B جسمد هډوکې ـ 
د هډوکې جسم قدام لوري ته محدب او په يو مايل استقامت ښکته او انسي  

استوانه اى شکل لري چې په متوسطه برخه کې نرى  .لوري ته متوجه دى
 او په سفلي برخه کې نسبت علوي برخى ته محجم دى.

متوسطه برخه کې د دريو کنارونو )وحشي، انسي او خلفي( او د دريو 3/1
 دى.لرونکې وجهو )قدامي، وحشي او انسي( 
اما خلفي کنار يى پراخه  يده ن څرګند ومره دوحشي او  انسي کنارونه يى 

په نوم ياديږي او د دوه شونډو  Lina asperaچې د  یيږ دز او
(medial and lateral lips ) جه يى ښويه او قدام وى. قدامي دلرونکې

پداسى حال کې چې وحشي او انسي وجهې يى خلف ته متوجه  دهته محدبه 
 دى.

دواړه شونډى يو له بله  Lina asperaعلوي برخه کې د  3/1د جسم 
( په نوم او Pectineal lineچې انسي شونډه يې د ) کيږي جال څخه 
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کوچنې يوه پدې ډول او ( په نوم ياديږي spiral lineوحشي شونډه يې د )
وجهې په  همدې د Gluteal Tuberosityچې جوړوي خلفي وجه 

 وحشي سرحد کې موقعيت لري 
دواړه  Lina asperaکې هم د برخه سفلي  3/1همدارنګه د جسم  -

 Poplitealڅخه جالکيږي او يوه مثلثي وجه د  ېله بل هشونډى يو
surface   جوړويپه نوم. 

په انسي کې  Lina asperaد  Nutrient foramenدونى وړده چې د يا
 موقعيت لري. 

Cسفلي نهايت . 
خلف لوري ته متوسع  څخهله قدام  په عرضاني ډولى نهايت چې لسف 

مينځ ته (  Miedial, lateral) Condylesشوى او په نتيجه کې يى دوه 
 Patelarپه قدام کې يو له بل سره د  Condylesراځى چې دا دواړه 

surface  articularوصل شوى اما په سفلي او خلف کې  په واسطه
يو له بل څخه جال  په واسطهfossa or notch   Intercondylarد

په موخه د  مطالعې ښېشوى او خلف لوري ته زيات راوتلى ښکارى. د 
  انځور(. ۸.۴)ت جوړښتونه په جال جال ډول مطالعه کوويسفلي نها
 برخې مفصلي 

Lateral Condyleک: دا يو قوى او کل Condyle  دى چې د جسم په
برخه د  هامتداد واقع شوى نو ځکه په بدن باندى د وارده شوى قوى زيا ت

 ته انتقاليږى. Tibia په واسطه Condyleهمدى 
 Lateralجه کې يى يو برجسته غير مفصلى جوړښت د وپه وحشي 

epicondyle په نوم ليدل کيږي. 
Medial condyle : داCondyle  يوه اندازه انسي لوري ته راوتلى نو

 د قوى په انتقال کې زيات رول نلري.هډوکې ته  Tibiaد ځکه 
برخه ليدل کيږي چې د  يپه انسي وجه کې يى يوه راوتلى غير مفصل

Medial epicondyle د دى جوړښت په علوي خلفي  .یپه نوم يادىږ
 .موجوده دهپه نوم  Adductor tubercleبرخه کې يوه حدبه د 

Intercondylar fossa or intercondylar notch دواړه کنډايلونه :
  ي.د خو کې د دى حفرى په واسطه جال شويرپه سفلي او خلفي ب

او  په واسطه Patelar articular surfaceد  م کېقداپه نوموړى حفره 
  شوى ده. محدوده په واسطه line Intercondylar دکې  خلفپه 

د  Notch Intercondylarپه حقيقت کې  نوموړې عرضاني کرښه
popliteal surface  .څخه جال کوى 
په   Condyles پراخه مفصلى سطحه ده چې دواړهمفصلي وجه يې يوه 
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باندى ويشل  (patellar( او )Tibial )اشغالوى او په دوه برخوي ډول قسم
 کيږي.

Patelar surface  د دواړهCondyles  قدامي وجهې اشغالوى او د
Tibial surface ه.دې جال شو وپه واسطهبڅخه د دوه عدده سطحى ميزا 

ټوليز چې په  ده  تر مينځ عموداً ننوتلى نونوموړى وجه د دواړو کنډايلو
 مفصلى سطحى شکل لري. ډولهد يوې کوټک  ډول

Tibial surface اشغالوى سفلي او خلفي وجهې  نوچې د دواړو کنډايلو
پورى امتداد لري چې په وحشي  Patelar surfaceتر په قدام کې 

 وجه يوه اندازه اوږده ده.داکې Condyleوجه لنډه او انسي دا کې کانډيل

 
 قدامي او خلفي منظرې راښيي دسفلي نهايت  انځور د فخذ هډوکي ۸،۴

 
THE PATELLA (رصفه) 
هډوکې دى چې  sesamoidپه بدن کې تر ټولو غټ  شکل او موقعيت:

عضلى د وتر په ضخامت کې  Quadricepsمثلثي شکل لري او د 
 نشونما کوى.

Patella د Femur  هډوکې د سفلي نهايت په قدام کې دKnee joint 
   لري موقعيت پورته cm1تقريباً  څخه
دا مثلثي شکله هډوکې يوه قاعده، يوه زروه، دوه کناره )انسي او وحشي(  

لري. قاعده يى پورته او زوروه يى ښکته  )قدامي او خلفي( او دوه وجهې
او د تغذيوې او  . غير مفصليلوري ته متوجه ده، قدامي وجه يى محدبه

 عيو لپاره متعدد ثقبات لري.
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 خلفې منظرې راښيي انځور: د رصغې هډوکي قدامي او ۴.٠

پدى ترتيب چې پورتنى  .خلفي وجه يى مفصلى او غير مفصلى برخى لري
مفصلى  برخه يى غير مفصلى دى. 1/4برخه يى مفصلى او ښکتنى  3 /4

په يوې غټى وحشي او يوې  اسطهوه پ Ridgeبرخه يى د يو عمودي 
سطحو باندى ويشل کيږي چې دا دواړه مفصلى سطحى د  يانس ۍچنوک

Femur  هډوکې لهPatellar surface  .سره توافق کوي 
 . 

THE LEG-III( ىډپن( 
چې يو  په واسطه اسکليت هم د ساعد په څېر د دوه اوږدو هډوکو ۍډد پن 

وحشي ته  څځهله بل سره موازى سير لري جوړ شوى دى چې د انسي 
 عبارت دى له:

 Tibia  

 Fibula  
THE TIBIA 

 انسيڅخه دى او د پنډى په  ډلېد اوږدو هډوکو له  شکل او موقعيت:
ورو اوږدو هډوکو په څېر د يوه جسم او دوه نلکه د  يکې موقعيت لر برخه
 دى.لرونکې )علوي او سفلي(  اتونهاي
.Aعلوي نهايت 
زيات محجم دى او خلف لوري ته  تنهايت د هډوکې د جسم په نسب دا

 الندې جوړښتونه ليدل کيږي: پدى نهايت کې .ميالن لري
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 Lateral Condyl  

 Medial condyle 

 Intercondylar area 

 Tibial tuberosity 
1. Medial condyle د وحشي :Condyle  په نسبت غټ دى او

 Femurچې د ي لر هفصلى سطحم هبيضوى مقعر هعلوي وجه يى يو
سره مفصل کيږي د دغى مفصلى سطحى  Condyle ي له انس
باندى اوښتى  Medial interconaylar tubercleنډه په څوحشي 

په قدامي او  Grooveپه خلفي وجه کې يوه  Condyleد انسي  .ده
 ې ثقبات ليدل کيږي.ياانسي وجهو کې يى متعدد و ع

2. Lateral condyle سره لدى چې د انسي :Condyle  په نسبت
ې ل کړکوچنى دى اما د هډوکې د طوالنى محور زياته برخه يى اشغا

ليدل کيږي  هوجه کې يوه دايروى مقعره مفصلى سطح يپه علو . ده
سره يو ځاى د زنګانه د بند په  Condyleله وحشي  Femurچې د 

مفصلى سطحى انسي څنډه د  ېد نوموړ جوړولو کې برخه اخلى.
Lateral Inercondylar tubercle .له پاسه اوښتى ده 

په خلفي سفلي وجه کې يوه دايروى مفصلى  Condyleد وحشي 
هډوکي په نوم موقعيت لري چې د شظيى  Fibular facetسطحه د 

(Fibula ) د راس سره مفصل کيږي د نوموړى مفصلى سطحى څخه
په  Condyleاو د وحشي  Grooveانسي او پورته لوري ته يوه 

 Impressionيو هموار لپاره  Iliotibia tractد قدامي وجه کې 
 ليدل کيږي.

3. Inercondylar Area دا يوه زيږه ساحه ده چې د دواړو کنډايلونو :
څخه جال کوى نوموړى ساحه په  يله بل هعلوي مفصلى سطحى يو

 Intercondylar eminenceکې نرى شوى او د  برخه همتوسط
 Medial and lateralپه نوم بارزه جوړوى چې د دوه حدبو 

intercondylar) tubercles ) ده.لرونکې 
4. Tuberosity of the tibia کې  وجه: د علوي نهايت په قدامي

. برخه يى زيږه ده ۍموقعيت لري چې پورتنى برخه يى ښويه او الندين
قدامي سرحد تشکيلوى  Intercondylar areaنوموړى جوړښت د 

 .او همدارنګه د جسم قدامي کنار هم ترى منشا اخلى
B. د هډوکې جسم 
جسم چې د يو مثلثي منشور په څېر شکل لري د هډوکي  Tibiaد  
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کنارونو )قدامي، وحشي او انسي( او دريو وجهو )وحشي، انسي  دريو
 او خلفي( لرونکې دى.

 
THE BORDERS    کنارونه()  

 Tibial tuberosityبرجسته او تيز کنار دى چې د  قدامي کنار: .1
مي. قدامي کنار پورى امتداد موتر  Medial malleolus دڅخه 

د حرف په څېر متعددى انحناوى لري پدى معنى  Sنوموړى کنار د 
چې د پورتنى برخى محدبيت يى انسي او د الندينى برخى محدبيت يى 

 وحشي لوري ته متوجه دى.
 Medialڅخه پيل او د  Medial condyle: د انسي کنار .2

malleolus  په خلفي کنار باندى امتداد مومي، نوموړى کنار په
 او سفلي برخه کې يو اندازه تيره شوى دى. څخه کې پعلوي بر

کنار په نوم هم ياديږي چې د  Interosseusد  شى کنار:حو .3
Lateral condyle  څخه پيل او دFibular notch  په قدامي کنار
 باندى امتداد مومي.

 
THE SURFACES 

د قدامي او وحشي کنارونو تر مينځ موقعيت لري.  وحشي وجه: .1
داسى ه برخه يى مقعره او وحشي لوري ته متوجه ده پ 4/3پورتنى 

برخه يى محدبه او قدام لوري ته تاو شوى 4/1حال کې چې ښکتنى 
 ده.

يوه پراخه وجه ده چې د قدامي او انسي کنارونو تر مينځ  انسي وجه: .2
 موقعيت لري او د جلد الندې جس کيږي.

لري، پورتنى  د انسي او وحشي کنارونو تر مينځ موقعيت خلفي وجه: .3
 چې سفلي اوانسي  په واسطه يبرخه يى پراخه ده او د يوې مايلى کرښ

شوى  Crossپه نوم ياديږي  Soleal lineلوري ته سير لري او د 
وجه په دوه برخو )علوي او سفلي( ويشى،  دا نوموړى کرښه .ده

ې علوي برخه يى مثلثي ده او سفلي برخه يى بيا د يوې عمودي کرښ
د دغى عمودي  .ه دوه برخو )انسي او وحشي( ويشل کيږيپ په واسطه

 Nutrientته نږدې   Soleal lineکرښى د علوي نهايت تر څنګ، 
foramen  .هم ليدل کيږي 

Cسفلي نهايت . 
دا نهايت چې په کمه اندازه محجم دى انسي برخه کې يى يوه تاو شوى 

 په نوم ليدل کيږي. Medial malleolusلنډه اما قوى بارزه د 
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برخه يى او الندينۍ  يه ود دى نهايت د قدامي وجهې پورتنى برخه ښ
خلفي وجه يى محدبه ده چې په هغى کې يوه  .ده Groovedزيږه او 
عضلى د وتر لپاره ليدل  Flexor hallucis longusميزابه د 

 Medialکيږي، انسي وجه يى د جلد الندې جس کيږي او د 
malleolus په وحشي وجه  .په امتداد واقع شوى ده ېسي وجهد ان

په نوم ليدل کيږي چې  Fibular notchکې يى يوه ننوتلى ساحه د 
له  Fibulaپورتنى برخه يى زيږه اوښکتنى برخه يى ښويه ده او د 

سفلي نهايت سره مفصل کيږي. سفلي وجه يى مفصلى ده چې د 
Talus  هډوکې لهsuperior trochlear surface ه مفصل سر
باندى  Medial malleolusنوموړى وجه انسي لوري ته په  .کيږي

 سره مفصل کيږي.  ېهډوکې له انسي وجه Talusامتداد مومي او د 

 
 قدامي او خلفي منظرې راښييانخور : د قصبي هډوکي   ۴.۱٩

 
THE FIBULA)شظيه ( 
 برخهد پنډى په وحشي  .څخه دى ډلېد اوږدو هډوکو له شکل او موقعيت: 

په نسبت نرى او لکه د نورو اوږدو هډوکي  Tibiaلري چې د  موقعيتکې 
 .لري ههډوکو په څېر يو جسم او دوه نهايتون

-Aعلوي نهايت 
د  .په نوم هم ياديږي (Head)د راس ييو محجم نهايت دى چې د هډوک

د  Tibiaدى نهايت په علوي وجه کې يوه دايروى مفصلى سظحه چې د 
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سره مفصل کيږي او يوه راوتلى بارزه چې د دى  Condyleوحشي 
 Styloidکې پورته لوري ته متوجه ده او د  برخهنهايت په خلفي وحشي 

process  په نوم ياديږي موقعيت لري همدارنګه هغه متضيقه برخه چې
( په نوم neckد هډوکې راس او جسم يو له بله سره وصلوى د غاړى )

 ياديږي.
-Bد هډوکې جسم 
نورو اوږدو هډوکو په څېر درى کنارونه )قدامي، خلفي، او انسي( لکه د  

 وجهې )انسي، وحشي او خلفي( لري.او درى 
THE BORDERS ()کنارونه 

ته ککې له راس څخه لږ ښ وجهد علوي نهايت په قدامي  قدامي کنار: .1
سفلي نهايت کې تشعب کوي.  په پيل او سفلي لوري ته سير لري چې

کې يوه مثلثي سطحه تحديدوى او بيا دا سطحه د  پايلهد تشعب په 
Lateral malleolus .په وحشي وجه باندى امتداد مومي 

اوښکته د پيل په برابر   Styloid processپورته د  خلفي کنار: .2
 Lateralه امتداد مومي کومه چې د ډهغى ميزابى په انسي څن

malleolus .په خلف کې موقعيت لري 
برخه يى قدامي کنار ته  3/2پورتنى  کنار: (Interosseus)انسي  .3

دى واقع شوى او سفلي برخه يى د هغى زيږى سطحى په ږډيره ن
څخه  Talar facetد  Malleoulsعلوي نهايت باندى چې د وحشي 

 مومي. پایلږ پورته موقعيت لري 
THE SURFACES  

د قدامي او انسي کنارونو تر مينځ موقعيت لري پورتنى  انسي وجه: .1
 ملى متر وسعت لري. 1ى ده چې تقريباً ربرخه يى ډيره ن 3/2

د قدامي او خلفي کنارونو تر مينځ موقعيت لري او  وحشي وجه: .2
 لوري ته تاو شوى ده.خلف سفلي برخه يى 

خلفي وجه: د انسي او خلفي کنارونو تر مينځ موقعيت لري، پورتنى  .3
 Medialچې د  په واسطه برخه يى د يوې عمودي قنزعې 3/2

crest ده.ې په نوم ياديږي په دوه برخو ويشل شو  
C. سفلي نهايت 

 څخه  انسي شوی دی، دخلف لوري ته محجم څخه دا نهايت چې د قدام  
په نوم هم  Lateral malleouls ی. چې دوحشي لوري ته هموار شوى د

ښکته او قدامي وجه  cm1.5څخه  malleoulsوکه يى د انسي څياديږي. 
 ده.ې واقع شوخلف ته  cm1.5يى 

او انسي  Grooveقدامي وجه يى مدوره او زيږه، خلفي وجه کې يوه 
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يوه مفصلى سطحه د ،  لپارهTibia د وجه کې يى يوه مفصلى سطحه
Talus يوه حفره د  لپاره اوMalleolur fossa همدارنګه  .په نوم لري

 وحشي وجه يى محدبه او د جلد الندې جس کيږي.

 
 انځور: د شظيې هډوکي قدامي او خلفي منظرې راښيي ۱۱.۴

 
 ( FOOT SKELETON) ټاسکلي قدمد 

عدده هډوکو څخه چې په دريو کروپونو  26د  په ټوليز ډولد قدم اسکليت 
 باندى ويشل کيږي جوړ شوى دى.

  عدده لنډ هډوکې د  7لومړی کروپ کېTarsus په نوم 

  عدده اوږده هډوکې د  5دوهم کروپ کېMetatarsus  په نوم 

  عدده اوږده هډوکې د  14دريم ګروپ کې اوPhalanges  په
 شامل دى نوم

 (TARSUSلومړی ګروپ )
عدده لنډ هډوکې دى چې د قدم په خلفي او متوسطه برخه کې موقعت   7

په  کې  (Distal  او  Proximal)قطارونو وه نوموړى هډوکې په د .لري
  يد تنظيم شوي الندې ډول

 Distalپاسه او ه ل Calcaneusد  Talusقطار کې  Proximalپه 
 ,Medial cuneiform, lateral cuneiformقطار کې 

intermediate cuneiform  ،cuboid  يو د بل په څنګ کې واقع
 .يدي شو
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هډوکې د دواړو قطارونو تر مينځ موقعيت لري. د  Navicularيواځى د 
هډوکو ته لوى  Carpalهډوکې نسبت د الس  Tarsusيادونى وړده چې 

 وجهې لري. 6او قوى دى چې مکعب ته ورته او 

 
 انځور د ټارسل هډوکو موقعيت او جوړښت راښيي ۱۱.۴

METATARSUS 
د تلى په  ېچې د پښ يدي عدده اوږده هډوک 5   شکلى او موقعيت:

وحشي لوري ته د لومړی، دوهم،  څخه د انسي  ي.جوړولو کې برخه اخل
 هډوکو په نوم ياديږي. Metatarsalاو پنځم  مدريم، څلور

( يوه جسم او يوه راس proximal endد يوې قاعدى ) هډوکی يېهر يو
(Distal end )يى د  ېچې قاعد .ید یلرونکTarsus  هډوکو له

Distal row  وتو له ګاو راسونه يى د اړوندهProximal phalanx 
 سره مفصل کيږي.

  لومړیMetatarsal قوى دى، د قاعدى  هډوکې تر ټولو لنډ اما
پښتو رګى په څېر يوه مفصلى سطحه د  په خلفي وجه کې يى د

 لپاره ليدل کيږي. Cuneiformلومړی 

  دوهمMetatarsal د قاعدى په خلفي  .هډوکې تر ټولو اوږد دى
 Cuneiformيوه مثلثي مفصلى سطحه د دوهم يې وجه کې 

يوه د دريم  چې لپاره او په وحشي وجه کې دوه مفصلى سطحى
Cuneiform  او بله د دريمMetatarsal لري هډوکې لپاره. 

  د دريمMetatarsal د قاعدى په وحشي وجه کې يوه   يهډوک
 ليدل کيږي. ېسطح يسطحه او انسي وجه کې دوه مفصل يمفصل

  د څلورمMetatarsal څلوروه خلفي وجه ي ېد قاعد يهډوک 
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لپاره او يوه يوه  يهډوک Cuboidسطحه د  يشکله مفصل يضلع
 مفصلى سطحه په انسي او وحشي وجهو کې لري.

  د پنځمMetatarsal  هډوکې د قاعدى په خلفي وجه کې يوه
هډوکې لپاره او يوه مفصلى  cuboidمثلثي مفصلى سطحه د 

سطحه يى په انسي وجه کې ليدل کيږي پداسى حال کې چې 
 ده. Tuberosityد يوې  یوحشي وجه يى لرونک

 
 د ټارسل او ميټاټارسل هډوکو ظهري وجه راښيې ۱۳.۴

Metacarpal Metatarsus 

کې يو   جسم يى پخپل ټول امتداد  -۱
 ضخامت لري. ډول

راس په  جسم يى له قاعدي نه د
 لور نري کيږي

په سفلي  ېجسم يى د ظهرى وجه -۱
کې يوه همواره مثلثي سطحه  برخه
 لري.

د جسم ظهرى وجه يى پخپل تول 
 امتداد کي محدبه ده.

 .ده قاعده يى مايله او تيره قاعده يى غير منظمه ده -۳
 جدول: د ميټا کارپل او ميټا ټارسل هډوکو تر منځ توپير راښيي ۱.۴

PHALANGES 
قدم په ګوتو کې  دد اوږدو هډوکو له  څخه دى او  شکل او موقعيت:

عددو ته رسيږى چې  14مجموعى تعداد يى په هره پښه کې  .موقعيت لري
 لري.  Phalangesوتى درى عدده ګوته په استثنى د غټى ګهره 
وحشي لوري ته په  هڅخسى له انبرعکس د الس د کوتو امګذراى نوتو ګد 
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 نيسى. ډول صورت الندې

 (Halluxe) I Toe ) 

 Toe II 

 Toe III 

 IV Toe  

 V Toe  
 

 
 انځور: د پښو د ګوتو نو ايښودنه راښيي ۱۴.۴

د فالنکسونو نامګذراى او نور جوړښتونه يى د الس د فالنکسونو په څېر  
 ورت نشته. ضر يېته  ېيادون ليځه دو نو يد
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 او عرضاني قوسونه ليدل کيږي وحشيانځورونه: د قدم انسي،  ۱۵.۴

 
 الي راښييوجدول د علوي او سفلي اطراف تر منځ توپيرونه او يو ۱.۴
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 څپرکیپنځم 
 (SKELETON OF THE TRUNK)   د تنى اسکليت

 
  .دی برخو څخه جوړ شوى ود تنى اسکليت له دريو

1. Vertebral column  
2. Thoracic cage  
3. Head 

VERTEBRAL COLUMN )ستون فقرات يا د مال تير( 
په نومونو هم  back boneاو  spinal columnستون فقرات  چې د 

د تنى په خلف کې موقعيت لري چې په تنى د متوسط خط لپاسه  ،ياديږي
د مالتير  ي.باندى وارده شوى قوه د سفلي اطرافو له الرى ځمکې ته انتقالو

سه ايښودل شوى او تر مينځ و څخه چې يو د بل له پااتعدده فقر ۳۱چې له 
 .موقعيت لري جوړ شوى دى Intervertebral discيى 

 
 منظرې راښييقدامي ، وحشي او خلفي لوري ته د مال د تير چپ څخه ښي انځور: د  ۱.۵

 ي دي:باندى ويشل شو برخو الندې په مخېد موقعيت له  اتفقر

  اوه عددهvertebrae  Cervical 

  دولس عددهThoracic vertebrae 

  پنځه عددهLumbar vertebrae 

 ه پنځه عددvertebrae  Sacral  

 څلور عدده vertebrae  Coccygeal  
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 انځور: د موقعيت له مخې د فقراتو ويش راښيي ۱.۵

روپونو )متحرکو او غير ګپه دوه  فقرات هم مخېله  دندېهمدارنګه د 
عدده  24پدى ترتيب چې پورته  ي.د يو( باندى ويشل شواتمتحرکو فقر

 عدده نورى يى غيرمتحرکې دى. ٠فقرى متحرکې او الندې 
عنوانو الندې  ويورتر د Vertebral column موخهنى په ړد دقيقى څي

 په ترتيب سره مطالعه کوو.
I راتو عمومي اوصاففق. د(General feature of a vertebra)  

په حقيقت کې يوه فقره د  ي.د ډولدا اوصاف چې په ټولو فقراتو کې يو 
  .بدن له نورو هډوکو څخه جال کوى

1. Vertebral bodyپه څېر د فقرى په قدام کې  ې: د يوې لنډى استوان
علوي او سفلي  چې په دواړو څنګونو کې مدور او په .موقعيت لري
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کوم چې د  ی،برخو کې د هموارو وجهو لرونکې د
Intervertebral disc سره ارتباط  فقراتورو له مجاو په واسطه

 لري.
2. Vertebral arch فقرى قوس د دوه برخو لرونکې يا فقري قوس :

 دى.
a) Pedicles دى چې د متوسط خط  پايې يهډوکين کوچنۍ: دا هغه

په علوي او  .ه منشا اخلىڅخ ېته د جسم له خلفي وجه دواړو خواوو
 superior and inferiorسفلي برخو کې يى ننوتلى جوړښتونه د 

vertebral notch  له  فقراتوپه نوم ليدل کيږي چې د مجاورو
 Intervertebral foramenى اهمنامه جوړښتونو سره يوځ

جوړوى کوم چې د نخاع شوکې محيطى اعصاب له همدى الرى څخه 
 خارجيږى.

b) Lamina چې د  يد ېضلعى شکله هډوکينې قطع څلور: دوه عدده
په امتداد خلف او انسي  Pedicleخواوو کې د  ومتوسط خط په دواړ

د متوسط خط لپاسه  ېلوري ته سير لري او باالخره دا دواړه قطع
 .بشپړوي vertebral foramenسره يو ځاى کيږي او 

3. Vertebral foramen فقرى ثقبه په قدام کې د :  Vertebral 

body  وحشي کې دPedicles  او په خلف کې دLamina په واسطه 

چې  ي ديپاسه داسى ايښودل شوه ثقبى يو د بل ل ېنوموړ . ده ېتحديد شو

 په نوم جوړوى چې Vertebral canalکې يو اوږد قنات د  پايلهپه 

 اشغال شوى دى. په واسطه Spinal cordد  نوموړی کانال

4.   Spinous processهډوکينې بارزه ده چې د دواړو  ه: يو

Lamina لږ ښکته  ، خلف او معموالً پيل کيږيڅخه ېې د اتصال له ناح

 لوري ته سير لري.

5. Transverse processes په ښى اوچپ طرف کې د :Pedicle 

او وحشي لوري ته يو  پيل کيږيڅخه  ېېد اتصال له ناح Laminaاو 

 .يمستعرض سير اختيارو

6. Articular processesچې د  يد ې: څلور عدده هډوکينې بارز

Pedicle  اوLamina چې  پيل کويڅخه پدى ډول  ېېد اتصال له ناح

په  Superior articular processesدوه عدده يى علوي لوري ته د 

 Inferior articular processesدوه عدده يى سفلي لوري ته د  نوم او
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په نوم سير لري هر يو يى د مفصلى سطحو لرونکې دى چې د مجاورو 

 قابلو مفصلى سطحو سره مفصل کيږي.متله  فقراتو

 

 
۳.۵ A واB   عمومي اوصاف راښيييوې فقرې : د ونه نځور 

A 

B 
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IIد فقراتو ناحيوې اوصاف . (Regional feature of vertebrae) 

بلى ناحيى له فقراتو څخه  دا اوصاف په حقيقت کې د يوې ناحيى فقرات د
 .ىو ډولکې يو  په فقراتو ېېناح اړوندهد اما  جال کوى

 
Typical cervical vertebrae-A  

الندې لوري ته شميرل کيږي او  څخهچې له پاس  يعدده د 7فقرات  اد
 په الندې ډول دي.اوصاف يى  يځانګړ

1. Vertevral body جسم يى د مستطيل په څېر شکل لري چې :
مستعرض قطريى زيات او قدامي خلفي قطر يى کم دى، علوي وجه 

ً مقعره او سفلي وجه يى د  زين په څېر  س دآيى مستعرضا
Concavo-convex يوه اندازه سفلي لوري  ېچې قدامي کنار ي .ده

 ته راوتلى ښکارى.
2. Vertebral foramen د يو متساوى الساقين مثلث په څېر شکل :

 .یلري او د فقرى د جسم په نسبت لوى د
3. Vertebral arch مخکې موويل چې هر فقرى قوس دوه برخى :

 لري.
a. Pedicles خلف او وحشي لوري ته سير لري. همدارنګه علوي او :

 دى. ييى هم سره مساو Vertebral notchesسفلي 
b. Lamina ضلعى شکله پارچې دى چې ارتفاع  څلور: دا هم هډوکينې

 يى له عرض څخه کمه ده.
4. Articular processes  د علوي او سفلي نتواتو مفصلى سطحى

يواځى دومره تفاوت لري چې د علوي نتواتو مفصلى  ، هموارى دى
سطحى خلف او پورته لوري ته متوجه دى په داسى حال کې چې د 

 سفلي نتواتو مفصلى سطحى قدام اوښکته لوري ته متوجه دى.
5. Transverse processes: کې هر يو  خوا هکيڼ او ۍپه ښ

Transverse process )ه ود ،د دوه جذرونو )قدامي او خلفي
( اويوې ثقبى anterior and posterior tubercle) حدبو
په نوم ياديږي او له  Transverse foramenدى چې د  یلرونک

 vertebral او   vertebral artery ،vertebral Veinهغه څخه 
nerve .تيريږى 

 هيو Anterior tubercleپه ياد ولري چې د شپږمى رقبى فقرى 
 په نوم ياديږي. Carotid tubercleاندازه غټ دى او د 

6. Spinous processدى چې د  : يو لنډ او منشعب نتوbifid 
Spinous process  په نوم ياديږي او د سفلي وجهې په قدامي
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  خلفي استقامت کې د يوې ميزابى لرونکې دى.

 
 منظرې راښيي  خلفيوحشي اوانځور: د رقبي فقراتو  ۴.۵

 
 اوصاف راښيانځور: د رقبي فقراتو عمومي  ۵.۵
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Typical thoracic vertebrae –B 

کيږي  لعدده دى چې له پاس نه الندې لوري ته شمير 12صدرى فقرات 

 په الندې ډول دي.او ځانګړى اوصاف يى 

1. Vertebral bodyجسم د زړه په څېر شکل لري  و: د صدرى فقرات

ه يوه يوه مفصلى سطحه د علوي کنار ليې ونو کې ګنڅ وپه دواړ چې

په نوم چې د هم  Superior costal facet (demifacet)پاسه د 

شماره ضلعى له راس سره مفصل کيږي او يوه يوه مفصلى سطحه د 

په نوم  Inferior costal facet (Demifacet )سفلي کنار لپاسه د

 موقعيت لري چې د الندينى ضلعى له راس سره مفصل کيږي.

2. Vertebral foramenاو نا منظمى  کوچنۍ : فقرى ثقبه د يوې

 دايرى په څېر شکل لري.

3. Vertebral arch.فقرى قوس له دوه برخو څخه جوړ شوى دى  : 

a. Pediclesنتوات چې مستقيماً خلف ته امتداد لري  : داInferior 

vertebral notches  يى لهsuperior vertebral notches 

 ق دى.يڅخه عم

b. Lamina:  رچو ارتفاع او ضلعى شکله هډوکنيو پا څلورد دغو

 عرض سره مساوى دى.

4. Articular processes د علوي او سفلي نتواتو مفصلى سطحى :

پدى تفاوت چې د علوي نتواتو مفصلى سطحى يواځې  ،هموارى دى

پورته او وحشي لوري ته متوجه دى په داسى حال کې چې  خم، خلف 

ه ښکته او انسي لوري ته متوج ، مخقدام ېسطح يد سفلي نتواتو مفصل

 ى.د

5. Transverse processes غټ نتوات دى چې د :Pedicle  او

Lamina خلف لوري ته امتداد او څخه وحشي  ېېد اتصال له ناح

د لپاره  Tubercleلري په قدامي وجه کې د هم شماره ضعلى د 

Costal facet  سطحه لري. ييوه يوه کوچنى مفصلپه نوم 

6. Spinous process يوه اندازه اوږده او محجم نتوات دى چې :

 خلف او سفلي لوري ته سير لري.
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 انځور: د صدري فقراتو ناحيوي اوصاف راښيي ۶.۵

Typical lumber vertebrae -C 
  الندې لوري ته شميرل کيږي هڅخ چې له پاس يعدده د 5قطنى فقرات 
 نواحيو ته عبارت دى له: اف يى نسبت نوروصاو ځانګړى او

1. Vertebral bodyورګى په څېر شکل لري چې د ت: جسم يى د پښ
څنګونو  په د صدري فقراتو په څيرپورته دواړه نواحيو څخه غټ او 

 لري.ه ن Costal facetsکې 
2. Vertebral foramenوى االضالع مثلث په څېر شکل امتس : د

 لري.

Thoracic vertebrae 
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3. Vertebral arch کې له دوه برخو څخه : فقرى قوس په هره خوا
 جوړ شوى دى.

a. Pediclesدى چې خلف لوري ته  پايې ې: لنډ اما قوى او ضخيم
يى د  Inferior vertebral notchesهمدارنګه  .امتداد لري

superior vertebral notches دى. رپه نسبت يوه اندازه ژو 
b. Lamina :چې ارتفاع او  يضلعى شکله هډوکينې پارچې د څلور

 دى. يمساوعرض يى سره 
4. Transverse processesي: اوږده، نرى او نوک تيزه نتوات د 

څخه په دواړو  يېد اتصال له ناح Laminaاو  Pedicleچې د 
همدارنګه د دى  .خواوو کې وحشي او لږ خلف لوري ته امتداد لري
 Accessoryنتواتو د قاعدو په خلفي وجه کې يوه بله بارزه 

process .په نوم ليدل کيږي 
5. Articular processesچې خلف  ېسطح ي: د علوي نتواتو مفصل

انسي ته متوجه دى يوه اندازه مقعريت او د سفلي نتواتو مفصلى  او
چې قدام او وحشي لوري ته متوجه دى يوه اندازه محدبيت  ېسطح

لري. همدارنګه د علوي مفصلى نتواتو د خلفي کنارونو په امتداد يوه 
 په نوم ليدل کيږي. Mamillary processesبارزه د بله يوه 

6. Spinous processes ضلعى شکله هډوکينې  څلور: د يوې
 خلف لوري ته امتداد لري. ډول مستقيمپه صفحى په څېر 

 
 انځور: د قطني فقراتو عمومي اوصاف راښيي ۷.۵
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IIIد فقراتو خصوصى اوصاف .(Specific  feature of  
vertebrae) 

له  ېېدى چې د اړونده ناح ېداسى فقرى موجودناحيو کې ځينى ټولو  په
. نوموړي توپيرونه د فقراتو د نورو فقراتو څخه ځانګړى اوصاف لري

او په الندې ډول تشريح خصوصي اوصافو تر عنوان الندې مطالعه کيږي 
 کيږي.

 
ATYPICAL CERVICCAL VERTEBRA 

دوهمه، شپږمه او اوومه  ۍ، له  څخه يواځى، لومړفقراتوعدده رقبى  7د 
ه ځينى ځانګړى خصوصيآت لري ترقبى فقره نسبت نورو رقبى فقراتو 

 چې عبارت دى له:
 لس فقرهطلومړۍ رقبي فقره يا ا

لومړۍ رقبي فقره د ځانګړو خصوصياتو لرونکې ده چې په نورو رقبي 
. او جسم نه لري  spinous processدا فقره  .ه ليدل کيږيفقراتو کې ن

. دا فقره د هپراخه د ه ثقبه يې د نورو رقبي فقراتو په تناسب ډيرفقري 
 و لرونکې ده.لفي دوه قوسونو او دوه جنبي کتلقدامي او خ

1. Anterior archى په قدام کې : يو لنډ هډوکينې قوس دى چې د فقر
 anteriorخط لپاسه يى په قدام کې  د متوسط .موقعيت لري

tubercle ضوى مفصلى سطحه د او په خلف کې يى يوه بيAxis 
 لپاره ليدل کيږي. Densفقرى د 

2. Posterior archد : دا قوس Anterior arch   په نسبت يواندازه
 Posteriorخط لپاسه متوسط  د يېوجه کی  خلفياوږد دی چی 

tubercle  د متوسط خط په دواړه خواوو يې او په علوي وجه کې
 ليدل کيږي.يوه يوه ميزابه  نږدې بى کتلو تهنکې ج

3. Lateral massesفقرى په  : دوه هډوکينې کتلى دى چې يوه يى د
او هره يوه يى د  ې دهخوا کې واقع شو کيڼهخوا او بله يى په  ۍښ

 Anterior archشپږو وجهو لرونکې ده. له قدامي وجهو څخه يى 
علوي  .نشات کوى Posterior archاو له خلفي وجهو څخه يى 

 superior articularوجهې يى يوه يوه مقعره مفصلى سطحه د 
facets  په نوم دOccipital condyles  لپاره او سفلي وجهې يى

په  Inferior articular facetsيوه يوه همواره مفصلى سطحه د 
 د فقرى د علوي مفصلى نتواتو لپاره لري. Axisنوم د 

 Transverseد  Tubercleپه انسي وجهو کې يى يو يو 
ligament  د ارتکاز لپاره او وحشي وجهو څڅه يى د
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Transverse processes ت کوىئقدامي او خلفي جذرونه نش 
سره  اوبيا حدود ټاکي Transverse  foramenد  چی لومړی
 نه لري. Tuberclesاو خلفي  قدامييعنی  .يوځای کيږی

4. Vertebral foramenچې د  : تر ټولو پراخه فقرى ثقبه ده
Transverse ligament خلفي(په دوه برخو )قدامي او  په واسطه 

او خلفی  dense axisقدامي برخه کې يې  .ده باندى ويشل شوي
 برخه کې يې نخاع شوکي قرار لري.

 
 راښيي هسفلي منظرانځور د اصلس فقرې  B د اطلس فقرې علوي اوانځور   A:ونهانځور ۸.۵

 (AXISقبي فقره )ردوهمه 
( په نوم يوه Dens axis) فقري جسم: د دې فقرې د جسم علوي وجه دـ ۱

چې د اطلس فقرې د قدامي قوس له خلفي مفصلي سطحې سره  بارزه لري
 مفصل کيږي.

داسې ه سفلي ثليمې لرونکې ده پ يـ د فقري قوس د پيډيکل برخه د ژور۱
 حال کې چې علوي وجه يې نوموړې ثليمه نه لري.

 شپږمه رقبي فقره
رقبي فقراتو په څير دی .  رقبي فقرې ټول جوړښتونه د نورو ېشپږمد 

يواځې د عرضاني نتواتو قدامي توبرکلونه نسبت نورو رقبي فقراتو ته  
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 توبرکل په نوم ياديږي.scalen غټ او ضخيم دي. چې د 

 
 قدامي او خلفي منظرې راښيي( Axisد دوهمې رقبي فقرې )انځور:   ۵.٠

 اومه رقبي فقره
اومه رقبي فقره د نورو رقبي فقراتو سره دا توپير لري چې د اومې رقبي 

اوږد ضخيم اوغير منشعب دی  (spinous process) فقرې شوکي نتو
 transverse) عرضاني ثقبهکوچنۍ او همدارنګه عرضاني نتوات يې 

foramen) قدامي توبرکلونه نه لري ماا. 

 
)چپ لوري انځور(( او د څخه تر شپږمې رقبي فقراتو علوي نمنظره  ۳انځور: د  ۵.۱٩
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 رقبي فقرې )د ښي لوري امنځور( علوي منطره راښيي ېاوم

 ځانګړي صدري فقرات
لري چې د   Superior costal facet بشپړ لومړۍ صدري فقرې جسم

 لومړۍ ضلعې سره په بشپړ ډول مفصل کيږي.
نه لري. يوولسمه او دولسمه  inferior costal facetلسمه صدري فقره 

او همدارنګه لري. costal facet صدري فقرات بيا يو يو بشپړ
Transverse costal facets  ي.نه لرهم 

 ځانګړي قطني فقرات
لومړي قطني فقرې عرضاني نتوات نسبت نورو قطني فقراتوته لنډ دي. د 

نورو ټولو قطني فقراتو پر  پنځمې قطني فقرې د جسم قدامي ارتفاع د
 ارتفاع څخه زياته ده.  خالف د خلفي

 (  (TheSacrumفقراتعجزي 
( په Sacrumې د عجز ) چپه عجزي ناحيه کې يو هډوکی  وجود لري 

 نوم ياديږي .
 (The Sacrumعجز)

نوموړی هډوکی چې د پنځه عدده فقراتو له يو ځای کيدو څځه مينځ ته 
راغلی دی  چې د هرم شکل لري. د متوسط خط په سر د پنځمې قطني 

 (coxae) حرقفيفقرې الندې د حوصلې په خلفي جدار کې د دواړو 
 موقعيت لري هډوکو تر مينځ

 ( يوه قاعده او يوه زروه لري.sacrumعجز)
څخه ډلې عجز هډوکی د غير منظمو هډوکو له   :او وجهې د عجز کنارونه

دی چې دوه کنارونه )ښي  او کيڼ( او څلور وجهې يعنې يوه قدامي يا 
 حوصلي وجه، يوه ظهري يا خلفي وجه او دوه وحشي وجهې لري.

د عجز قاعده په بنسټيز ډول د لومړۍ عجزي فقرې علوي  د عجز قاعده :
څېر يو جسم، يوه فقري ثقبه، او يوه جوړه  وجه ده لکه د نورو فقراتو په

وحشي کتلې لري. جسم يې د پنځمې قطني فقرې د جسم سره د يوې 
غضروفي صفحې په واسطه مفصل کيږي او مفصلي نتوات يې د پنځمې  

 قطني فقرې له مفصلي نتواتو سره مفصل کيږي.
ی چې د  قاعدې قدامي کنار نسبت خفي کنار ته اوږد او قدام ته راوتلی د

 په نوم ياديږي.   sacral promontoryد
وحشي کتلې يې چې په اصل کې د فقرې عرضاني نتوات دي ډير زيات 

 ضخيم دي له همدې امله ورته وحشي کتلې وايي.
وصلې خلفي ديوال هم ه متوجه ده او د حد عجز قدامي وجه چې حوصلې ت

 وجه يې دپداسې حال کې چې خلفي  .قعره دهمي لوري ته قدام   .جوړوي
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 دې پر خالف مجدبه ده.
قدامي وجه يې همواره ده او څلور عرضاني کرښې پکې لېدل کيږي، چې 
د فقراتو د جسمونو د يو ځای کېدو نښې دي. همدارنګه په دې وجه کې 

( هم Anterior sacral foramenae) څلور جوړې بين الفقري ثقبې
لپآره اعصاب ترې ليدل کيږي چې د  سفلي اطراف او حوصلې د تعصيب 

 راووځي.
خلفي وجه يې زيږه او غير منظمه ده په متوسطه کرښه باندې يې شوکي 

 median sacralوړه کړې ده چې د )جنتواتو يو ه طوالني قنزعه  
crest حشي لورو کې يې هم يوه يوه طوالني و( په نوم ياديږي دواړو

مينځ ته راغلې قنزعه ليدل کيږي چې مفصلي نتواتو له يو ځای کيدو څخه 
 ( په نوم ياديږي.lateral sacral crestده او د )

هري ثقبې ظد وحشي عجزي قنزعو په وحشي لورو کې څلور عجزي 
(Dorsal foramenae ليدل کيږي چې له دې ثقباتو څخه  هم د )

اعصابو ظهري څانګې راووځي چې اړونده نږدې عضالت او پوستکی 
 تعصيبوي.

 پورتنۍ زيږه او الندينۍ ښويه برخو باندې ويشو.د عجز وحشي وجهې په 
( او او الندينۍ ښويې Sacral tuberosityپورتنۍ زيږې برخې ته يې )

 Auricular)د غوږ د پکي يا صيوان په څير ده د ) برخې ته يې چې
surface .په نوم ياديږي 

د عجز زروه په متوسطه برخه کې يوه مفصلي سطحه د  :د عجز زروه
ه او دواړو لورو ته يې دوه راوتلې برخې ليدل کيږي چې د عصعص لپار

(sacral cornua په نوم ياديږي چې د عصعص له هم نومو نتواتو )
 سره مفصل کيږي.

 (coccyxعصعص )

او  . او د سکروم هډوکي الندې موقعيت لري عصعص يوهډوکی دی چې

مينځ له درې څځه تر پنځو پورې کوچنيو عصعصي فقراتو  د اتحاد څخه 

هډوکی هم لکه د عجز په څير يوه قاعده  چې د عجز له  اته راغلی دی. د

چې آزاده ده. لري زروې سره  مفصل کيږي او همدارنګه يوه زروه 

حوصلي وجه يې مقعره او ظهري وجه يې محدبه ده.  ښي او کيڼ دوه 

کنارونه لري. اما شوکي او عرضاني نتواتو يې دومره انکشاف نه دی 
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 ثقبات هم نه لري. کړي فقري

 
 انځور: د عجز او عصعص هډوکو قدامي او خلفي منظرې راښيي ۲۲.۱

 
 وحشي منظره راښيي وهډوکاو عصعص  عجزانځور: د  ۲۱.۱
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 د صدر اسکليټ
 . هډوکو څخه جوړ شوی دی الندې  دد صدر اسکليټ 

 هډوکی  sternumد قص يا  – ۱

  Ribsيا  پښتۍدولس جوړې  – ۱

  (Thoracic vertebra )  عدده صدري فقرات ۱۱ – ۳

 

The sternum )د قص هډوکی( 

 د نوعيت له مخې له هموارو هډوکو څخه دی د قص هډوکی چې 

توري په څېر شکل لري له درې برخو څخه جوړشوی دی او د سينې د د 

 پاسه موقعيت لري. لهقفس په قدام کې د متوسطې کرښې 

 د هډوکي برخې

برخه چې تر ټولو  د قص د هډوکي دا (:Manubrium) بريوم ـ منو۲

علوي برخه ده څلورضلعي شکل لري او د دوهمې برخې يعنې جسم سره د 

نوموړې زاويې ته  ې غضروفي صفحې په مرسته مفصل کيږي چې وي

(sternal angle.وايي )  د علوي کنار په متوسطه برخه کې يې يوه ثليمه

( په نوم او دوه نورې ثليمي Suprasternal or jugular notchد )

دواړو ( په نوم لري چې د clavicular notchesدواړو لورو ته د )

( هډوکو سره مفصل کيږي، له دې برسيره د claviculaeورو له )ل

  costal د لومړې پښتې سره هم مفصل کيدو لپاره يوه مفصلي سطحه

notch  م يوه غير ه. د وحشي کنار په ښکتنۍ برخه کې په نوم لري

 مې ضلعې لپاره لري.د دوه مکمله مفصلي سطحه 

د څلورو کوچنيو ټوټو هډوکو څخه جوړ شوی دی  جسمد قص هډوکي ـ ۱

يل ذ( وايي. سفلي کنار يې د sternebraeچې هرې برخې ته يې )

مفصل  سره( په نوم غضروفي برخې xyphoid process)حنجري 

 پښتۍ لپاره څخه تر شپږمېې ريمکيږي دواړه وحشي کنارونه يې د د

مفصلي سطحې او د دوهمې او اومې ضلعې لپاره نيمه مفصلي  بشپړې

 سطحې لري او د يادو اضالعو سره مفصل کيږي.

چې  دهغضروفي دا برخه  :(xyphoid processيل حنجري )ذـ ۱

 همخروطي شکل لري او د يوې قاعدې او يوې زروې لرونکی د
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 راښيي ېمنظر او وحشي قدامياڼخورونه د قص هډوکي  ۱۳.۵

The Ribs (اضالع) 
يو ځای هډوکي دی چې د صدري فقراتو او سټرنوم هډوکي سره  پلن پښتۍ

ټولې  .و تعداد په هره خوا کې دولس عدده دييپښتد  د سينې قفس جوړوي.
پښتې په خلف کې د مال د تير د صدري فقراتو سره مفصل کيږي اما په 

په الندې قدام کې نوموړې يو ځای کيدنه سره توپير لري له همدې امله 
 درې ګروپونو ويشل شوي دي.

په هره خوا کې له  د سينې د قفس: ( True ribs) پښتۍحقيقی  – ۱
دري فقراتواو په قدام په خلف کې د ص اومې پښتۍتر  لومړې پښتۍ څخه

لې غضروفي برخې په واسطه مفصل د سټرنوم له هډوکي سره د خپ کې
حقيقي پښتۍ يا  vertebrosternal ribsله همدې امله  ورته  .کيږي
 وايي.

: په دې ګروپ کې اتمه ، نهمه او لسمه  (False ribsپښتۍ )کاذبې  – ۱
مسقيمآ د  واسطهپه د خپلو غضروفي برخو  پښتۍشاملې دي . دا  پښتۍ

بلکه لسمه پښتې د نهمې پښتې له سټرنوم هډوکي سره نه مفصل کيږي 
غضروفي برخې سره او نهمه بيا د اتمې او اتمه بيا د اومې پښتې له 
غضروفي برخې سره مفصل کيږي له همدې امله ورته 

.vertbrochondral ribs .هم وايي 
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کې يوولسمه او  : په دې ګروپ  (floating ribs)پښتۍشناورې  – ۳
ټرنوم و قدامي نهايتونه آزاد دي او د سيپښتشاملې دي د دې  پښتۍدوولسمه 

له هډوکي سره نه مفصل کيږي او يواځې د مال د تير د فقراتو سره مفصل 
 ( پښتې هم وايي.vertebralکيږي له همدې امله ورته يواخې )

 
 قدامي او خلفي اتصال راښيي. برخې او انځور : د پښتيو  ۱۴.۵

 
 راښيي اتصال د  پښتيو انځور: د قص هډوکي سره ۱۵.۵
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 جوړښت د پښتيو
او عربي  costaeاو التيني ژبه کې  Ribsپه انګليسي ژبه کې  پښتيو ته

 پښتې له دوه برخو څخه جوړه شوې ده:هره  وايي.ژبه کې اضالع 

Bony part-1 نه برخه(ډوکي)ه 

Chondral part-2 )غضروفي يا کرپندوکي برخه( 

او قدامي  ، جسم خلفي نهايتيوه د  بيا په خپل وار  هډوکينه برخه يې 

 .لرونکې ده نهايت 

 خلفي نهايت

پای  ostal tubercleخلفي نهايت چې د پښتيو د سر څخه پيل او په 

 مومي له  الندې برخو څخه جوړ شوی دی:

سر يوه مفصلي سطحه لري چې د اړونده  پښتې( : د هرې Headسر)ـ ۱

فقراتو سره د سينې د قفس په خلف کې  مفصل کيږي. نوموړې مفصلي 

په علوي اوسفلي برخو ويشل  واسطهقدامي خلفي قنزعې په  ېسطحې د يو

مفصلي برخه يې  د يوې پورتنۍ فقرې  د جسم سره او  علويکيږي چې 

سره مفصل د جسم رې الندينې مفصلي سطحه يې د هم شميره صدري فق

کيږي. اما لومړۍ، لسمه يوولسمه او دولسمه پښتۍ بيا يوه يوه مفصلي 

د لومړۍ لسمې يوولسمې  او دولسمې په ترتيب سره سطحې لري چې 

 مفصل کيږي.په بشپړ ډول دري فقراتو د جسمونو سره ص

د پښتيو د سربرخه د د پښتيو د (: د پښتيو غاړې Neck)) د پښتۍ غاړه

سفلي  پښتيو د دې برخې. د ي اونسبت جسم ته نرۍ جسم سره وصلوي او 

په نوم هم  neck crest)چې د )نری دی  يې علوي کنار اماکنار پلن دی 

اما خلفي وجه کې يې جسم ته نږدې يوه   قدامي وجه يې همواره .ياديږي

انسي وجه  نوموړې حدبې  د ليدل کيږي چې( costal tubercle)حدبه 

( په نوم costal articular facetيوه مفصلي سطحه لري چې د )

د ياديږي او د هم شميره فقرې د عرضاني نتواتو سره 

((costotransverse joint .په نوم مفصل جوړوي 

يوولسمه او دولسمه پښتې غاړه نه لري له همدې امله نوموړي جوړښتونه 

 فصل کيږي.منه سره د عرضاني نتواتو فقراتو  هم نه لري او د اړونده

د ټولو پښتيو جسمونه پرته له لومړۍ پښتې علوي او سفلي کنارونه او 
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داخلي او خارجي وجهې لري اما لومړۍ پښتې داسې پرته ده چې داخلي او 

 خارجي کنارونه او علوي اوسفلي وجهې لري.

لپاره يوه مفصلي قدامي نهايتونه يې د غضروفي برحې د مفصل کيدو 

 سطحه لري.

 
 پښتۍ عمومي اوصاف، راښيي يوې انځور: د ۱۶.۵
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 scalenد )يوه حدبه لري چې ه علوي وجه کې تۍ په خپلښپلومړۍ 
tubercle توبرکل په قدام او خلف کې يوه يوه  نوموړي د .ياديږي( په نوم
به کې تحت الترقوي وريد او خلفي اې قدامي ميزچلري شتون ميزابه 

 ميزابه کې تحت الترقوي شريان سير لري.
 مايل موقعيت لري.يو بين البيني  پښتې دوهمه 

 
 راښيي همنظر خارجيدوهمې پښتۍ د او پښتۍ علوي انځور: د لومړۍ  ۱۷.۵

 (Thoracic inlet) د سينې دخولي فوحه

( هم ورته Superior thoracic appertureسينې دخولي فوحه چې ) د

 صدري  په خلف کې د لومړې، ( Jugular notchد )وايي په قدام کې 

 Superior surface of first thoracic) ې د علوي وجهېفقر

vertebra )پښتيې د علوي وجهې  او دواړو لورو کې د لومړۍ

(superior surface of first rib ) .څخه جوړه شوې ده 

 (Thoracic outlet) سينې خروجي فوحه د

( هم ورته Inferior thoracic apperture) د سينې خروجي فوحه چې

، په خلف کې د  (Xiphoid process)يل حنجريذوايي  په قدام کې د 

او  thoracic vertebra)  th( Body of 12دولسمي فقرې د جسم 

او دولسمې پښتې د  د داخلي وجهو پښتيوينيو شپږو ددواړو لورو کې د الن

 (Diaphragm) حجاب حاجز  سفلي کنار په واسطه جوړه شوې ده او د

 په مرسته تړل شوې ده.
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 فصل شپږم
 د کوپړی اسکليټ

Skeleton of the skull 
څخه اته جملې کوپړۍ له دوه ويشت هډوکو څخه جوړه شوی ده چې لدې  

 ۱۴او پاتې   cranial waultيا  (Clavarium)هډوکي د سر د ککرۍ 
 د مخ کاسه جوړوي.سره يو ځای کيږي او هډوکي 

 (Clavarium) ( ککرۍالف
( هم ورته وايي له اته هډوکو څخه جوړ شوی دی چې brain boxچې د )

د سر د جدارونو او قاعدې په جوړولو کې برخه اخلي. نوموړي هډوکي په 
 الندې دول دي.

  يو عددfrontal  هډوکی.  

  يوه جوړهPerietal يهډوک 

  يو عددOccipital  هډوکی 

 يوه جوړه Temporal  يهډو  

  يو عددSphenoidal هډوکی 

  يو عددEthmoidal  هډوکی 

 (Facial Bones)د مخ هډوکي ب ( 
عددو ته رسيږي د کوپړی د قاعدې د  ۱۴يې  شميرنوموړي هډوکي چې 

 په الندې ډول دي قدامي قسمت الندې موقعيت لري چې

 Lacrimal bones )يوه جوړه( 

 Nasal bones )يوه جوړه( 

 Inferior nasal conchae )يوه جوړه( 

 Zygomatic or cheek bones)يوه جوړه( 

 Maxillary bones )يوه جوړه( 

 Palatine bones )يوه جوړه( 

 Vomer bone )يو عدد ( 
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 Mandibulla .)يو عدد ( 

 
 

 انځور: د کوپړۍ د هډوکو وحشي منظره راښيي ۱.۶

 
 د کوپړی طاق هډوکي 

The Frontal bone)جبهي هډوکی ( 

په قدامي قسمت  ۍڅخه دی چې د کوپړ ډلېدا هډوکی د هموارو هډوکو له 

قبې او قاعدې په جوړيدو کې رول سر د هډوکی د  ا. دلريکې موقعيت 

)  ونهوجهې ) خارجي او داخلي ( او درې کنار ۱نوموړی هډوکی  لري.

 سفلي او خلفي ( لري. علوي،

نوموړی هډوکی د دوه برخو څخه جوړ شوی دی چې يوه يې عمودي 

برخه يې د  برخه چې د تندي په جوړولو کې برخه لري او دوهمه 

 Anterior cranial fossaد Brain boxعرضاني برخه ده چې د  

 قاعده او د سترګو د جوفونو چت جوړوي.
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 داخلي منظرې راښييهډوکي خارجي او ) جبهي( د فرنټل  ونه: انځور ۱.۲

 
The Ethmoid bone )غربالي هډوکی( 
هډوکی دی چې د کوپړی د  Neumaticغير منظم ترازو ته ورته 

هډوکي په قدام او د  Sphenoidقاعدې په قدامي قسمت کې د 
Frontal . مخېله  جوړښت د هډوکي د افقي قطعې الندې موقعيت لري 

 Cribriformنوموړی هډوکی څلور برخې لري چې عبارت دي له 
plate  ،Vertical plate  او دوه جنبي کتلو څخه چې د

Ethmoidal labrynth نوم ياديږي.ه پ 
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 انځور: د غربالي  هډوکي قدامي منظره راښيي ۱.۲

The Spheniod bone  
ته ورته هډوکی غير منظم نيوماتيک هډوکی دی چې شاپرک يا پتنګ دا 

او  Frontalد قاعدې په متوسط قسمت کې د  ۍکوپړ شکل لري او د

Ethmoidal  هډوکو شاته او دOccipital اوTemporal  هډوکو

هډوکی يو جسم ، دوه جوړې  مخېله  جوړښتد  .خې ته موقعيت لريم

وزرونه ) لوی او واړه ( او دوه بارزې د پتيريګايډ پراسيز پنوم لري . دا 

 هډوکی لرونکی د  علوي ، سفلي ، قدامي ، خلفي او جنبي وجهو دی.

 
 منظره راښيي قداميسفلي  ئيډ هډوکي انځور: د سپينوې ۶.۲
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 وي منظره راښييانځور د سپينوئيډ هډوکي عل ۶.۵

 

The Occipital bone)قفوی هډوکی ( 
د قاعدې او  ۍکوپړ څخه دی چې د ډلېدا هډوکی د غير منظم هډوکو له 

پدې  جوړښتقبې د خلفي برخو په جوړولو کې برخه اخلي . د هډوکی 

چې فورامن مګنم نوميږي  په واسطهډول دی چې دا هډوکی ديو سوري 

په څلورو برخو ويشل کيږي . د هډوکي هغه برخه چې د فورامن مګنم په 

قدام کې ده د بسيلر پارټ پنوم او کومه برخه يې چې په خلف ده د 

سکواموس پارټ پنوم او هغه برخې د هډوکی چې د فورامن مګنم دواړو 

ړي هډوکي دوه پنوم ياديږي . نومو lateral partخواوته قرار لري د 

  .او څلور زاويې لري کنارونهوجهې ، څلور کنار
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 قفوي هډوکي داخلي او خارجي منظره راښيي د انځورونه: ۲.۲

The Temporal bone )صدغي هډوکی( 
څخه دی چې د سپينايډ هډوکي په خلف د  ډلېد غير منظمو هډوکو له 

اوکسي پيټل هډوکي په قدام او د پاريټل هډوکي الندې موقعيت لري . د 
قطعو ويشل شوی دی چې عبارت دي  درېدا هډوکی په  مخېله  جوړښت

 :له 
۲ – Squamous part  
۱ – Mastoid part  
۱ – Petrous part  

 styloid او فوحه کانال خارجي د ږ د غو په دې آخري برخه کې 
process یهم موجود د. 
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 انځورونه: د صدغي هډوکي خارجي او داخلي منظره راښيي ۶.۲

The Parietal Bone )جداري هډوکی ( 
د متوسط خط دواړو خواوکې د  ېهموار هډوکی دی چ مخېد نوعيت له 

Frontal  هډوکی شاته دOccipital  هډوکی په قدام او دTemporal 

وجهې  ۱دا هډوکی  مخېله  جوړښت هډوکي په علوي کې موقعيت لري .د

) خارجي او داخلي ( ، څلور کنارونه ) قدامي ، خلفي ، علوي او سفلي ( 
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او څلور زاويې ) قدامي علوي ، قدامي سفلي ،خلفي علوي او خلفي سفلي ( 

 لري . 

 

 
 راښييانځورونه: د جداري هډوکي  خارجي اوداخلي منظره  ۶.۲

 (Facial Bones)د مخ هډوکي 
عددو ته رسيږي د کوپړی د قاعدې د  ۱۴يې  شميرنوموړي هډوکي چې 

دوه جفت او طاق  په  . نوموړي هډوکي قدامي قسمت الندې موقعيت لري 
 په الندې ډول دي ګروپونو ويشل شوي دي چې

 جفت هډوکي

 Lacrimal bones )يوه جوړه( 

 Nasal bones )يوه جوړه( 

 Inferior nasal conchae )يوه جوړه( 
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 Zygomatic or cheek bones)يوه جوړه( 

 Maxillary bones )يوه جوړه( 

 Palatine bones )يوه جوړه( 
 طاق هډوکي

 Vomer bone )يو عدد ( 

 Mandibulla .)يو عدد ( 

 
 راښيي خارجي منظره  جفت او طاق هډوکو د انځور: د مخ   ۶.٠

  
The Lacrimal Bones)اشکيه هډوکی( 

د هموارو هډوکو له ډلې څخه دي چې د مخ په دواړو خواو کې د 
Frontal  ،Ethmid  او دMaxilla  هډوکي دFrontal 

processs  تر مينځ موقعيت لري .د جوړښت له مخې نوموړي هډوکي
کنارونه ) علوي، سفلي ، قدامي او  ۶وجهې ) انسي او وحشي ( او  ۱

 ي وجه د سترګې د جوف انسي جدار جوړوي. خلفي( لري .د هډوکي وحش
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 ( هډوکي جوړښت راښييlacrimalانځور: د سترګې په جوف کې د اشکيه ) ۲..۲

 

The Nasal Bones 

دا هډوکی د هموارو هډوکو له ډلې څخه دی چې د مخ په قدامي قسمت کې 

هډوکي د  Maxillaد متوسطې کرښې دواړو خواوو ته په متناظر شکل د 

فرانټل پراسيز په قدام او د فرانټل هډوکي د سفلي کنار الندې موقعيت لري 

وجهې ) انسي او وحشي ( او څلور کناره ) علوی  ۱. هر يو ددې هډوکو 

 ، سفلي ، وحشي او انسي ( لري .

The Zygomatic Bones 

د غير منظمو هډوکو له ډلې څخه دي چې د مخ په علوي وحشي قسمت 

يت لري . دجوړښت له مخې هريو ددې هډوکو يو جسم او درې کې موقع

 بارزې لري .

The Maxilla  

دغه هډوکي يوه جوړه غير منظم هډوکی دي چې د متوسط خط په دواړو 

يو هډوکی د اړونده  طرف  خواوو کې د مخ په قدام کې موقعيت لري .هر

د  د پزې د جوف د سطحې او وحشي جدار او ،د سترګې د جوف د سطحې

 د جوړښت له مخې دا .جوف د چت په جوړولو کې برخه اخليخولې د 

 هډوکی يو جسم او څلور بارزې لري چې په الندې انځور کې ليدل کيږي.
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 هډوکي قدامي وحشي منظره راښييMaxillaانځور: د  ۲۲.۲

 
The Palatine Bones 

دا يوه جوړه غير منظم هډوکي دي چې د متوسط خط دواړو خواوکې د 

Maxilla  هډوکي په خلفي قسمت کې موقعيت لري . هريو يې د خولې د

جوف د چت ، د پزې د جوف د سطحې او وحشي جدار پيتريګوپالتين او د 

 سترګې د انسي جدار په جوړولو کې برخه اخلي

The Vomer 

 nasal  د هموارو هډوکو له ډلې څخه دی چې د متوسط خط لپاسه د 

septum . وجهې  ۱د جوړښت له مخې دا هډوکی  خلفي برخه جوړوي

کناره ) علوي ،سفلي،قدامي او خلفي  ۶) ښی وحشي او چپ وحشي ( او 

هډوکي سره ، سفلي کنار يې د  Sphenoid( لري. علوي کنار يې د 

هډوکي سره ،قدامي کنار يې په قدام  Palatineپوزې په سطحه کې د 

 Ethmoidې د سره او په خلف ک Septal cartilageکې د پوزې له 

له هډوکي سره مفصل کيږي اما خلفي کنار يې آزاد دی چې نوموړی کنار 

 د پوزې د جوف خلفي سوري يو له بله سره جدا کوي .
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او د پالټين هډوکي برخې  Palatine processانځور: د مکزيال هډوکي  ۲۱.۶
 ( جوړوي.(Hard palateچې سخت تالوکوم  راښيي 

 
The Mandible 

دا طاق او متحرک هډوکی دی چې غير منظم شکل لري او د مخ په قدام 

 هډوکي الندې موقعيت لري. د Maxillaکې  د متوسطې کرښې د پاسه د 

 (Rami)نوموړی هډوکی يو جسم او يوه جوړه ښاخونه   جوړښت له 

لري. د جسم او شاخونو اتصالي محل يې په هره خوا کې يوه زاويه 

 په نوم ياديږي . Mandibular angleجوړوي چې د 

يې يوه قدامي او يوه خلفي وجه لري. همدارنګه يو علوي او يو جسم  

 سفلي کنار لري.

علوي کنار يې د الويولر کنار په نوم هم ياديږي يعنې په دې کنار کې د 

غاښونو د ريښو لپاره د الويول په نوم ژورې ليدل کيږي. او د الندينۍ 

 ځای شوي دي. ژامې غاښونه پکې ځای پر

د قدامي وجهې په منځڼې برخه کې سفلي کنار ته نږدې د زنې 

(Mentum( په نوم ياديږي چې په منځڼۍ برخه کې د )Mental 

tubercleنوموړې حدبې په دواړو خواوو کې يوه يوه  ( موجود دی. د

 ( په نوم ليدل کيږي.Mental foramenثقبه د )
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ه ليدل کيږي چې نوموړې وجه په افقي قنزعه د جسم په خلفي وجه کې يو

( په sublingual fossaعلوي او سفلي برخو ويشي. علوي برخه د )  

( په نوم ياديږي او Submandibular fossaنوم او سفلي برخه د )

 په همدې نومونو لعاپيه غدوات پکې موقعيت لري.

ډيپوال هډوکي ښا خونه بيا د جسم پر خالف څلور کنارونه )قدامي، د من 

لفي ، علوي او سفلي کنار( لري. همدارنګه يوه وحشي او يوه انسي خ

 وجه لري.

 Coronoidعلوي کنار يې غير منئم دی چې د قدام څخه خلف ته )

process( ،)Mandibular notch( او )Mandibular 

condyle( لري. داخلي يا انسي وجه کې يې )Mandibular 

foramen( ليډل کيږي چې )Mandibular canal ادامه مومي او )

 Mentalپه ) په قدامي وجه کې د منِأبوال د جسم   په پای کې

foramen پای مومي. په نوموړي کانال کې د الندينې ژامې ټولو ريښو )

 ته اعصاب او رګونه سير لري.

 
 منظره راښيي يا قدامي  انځور: د منډيبوال هډوکي خارجي  ۲۱.۲
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 انځور: د منډيبوال هډوکي داخلي  يا خلفي منظره راښيي ۲۶.۲

The Hyoid bone 
يو طاق او غير منظم هډوکی دی چې د متوسط خط له پاسه د غاړې په 
قدام کې د تايرايد غضروف او زنې تر مينځ موقعيت لري . اما دا يواځينی 

ړښت له  د جوهډوکی دی چې د هيڅ کوم هډوکي سره نه مفصل کيږي.  
(، دوه لوی او دوه واړه ښکرونه Bodyمخې نوموړی هډوکی يو جسم )

(Greater & Lesser horns.لري ) 

 انځور: د هايوډ هډوکي قدامي منظره راښيي ۱۵.۶
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 ي جوړښتمعمو Skullد 
 ( خارجي منظرهSkullد کوپړۍ )

پدې موخه چې د کوپړۍ په اناتوميکو جوړښتونو باندې ښه پوه شو نو د 

 وحشي او خلفي ليد لوري  تر مطالعې الندې نيسو. کوپړۍ قدامي،

 الف ( قدامي ليدلوري 

 ۱۶.۶وري کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي )د کوپړۍ په قدامي ليدل

 انځور(.

 
 قدامي منظره او اړونده جوړښتونه راښيي Skullانځور: د  ۲۲.۲

 ب( وحششي ليدلوری:

جوړښتونه ليدل کيږي. د قحف يا کوپړۍ په وحشي ليدلوري کې الندې 

 انځورونه وګورۍ.  ۱٠.۶او  ۱۸.۶،  ۱۷۶
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 جوړښتونه راښيي کېوحشي منظره  Skullانځور: د  ۲۶.۲

 

 
 اړونده جوړښتونه راښيي کېوحشي منظره  Skull: د رانځو ۲۶.۲
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 جوړښتونه راښيينوروحشي منظره کې  Skullانځور: د  ۲..۲

 سفلي ليدلوریـ ۱
 انځور وګورۍ(. ۲..۱ليدلوري کې الندې جوړښتونه ليدل کيږي )د قحف په سفلي 

 
 

 جوړښتونه راښيي کې سفلي منظره يا قاعده  Skullانځور: د   ۲..۱
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 داخلي منظره  Skull کوپړۍ يا  د

ګنبد برخه او د  د  Skullد داخل له لوري وکتل شي  د  Skullکه چيرې  

Skull  د قاعدې علوي وجه وينو چې نوموړې دواړه برخې په الندې دوه

 انځورونو کې په بشپړ ډول ليدلی شو.

 

 ګنبد برخه اواړونده جوړښتونه پکې ليدل کيږي craniumlانځور: د   ۱۲.۲

 د کوپړۍ داخلي ليدلوری 

وليدل شي، کوپړې له درې  ي وجه داخلد قاعدې کوپړۍ د يرې که چِ 

 جوفونو څخه جوړه شوې ده:

 (Anterior cranial fossa) ـ قدامي قحفي جوف ۲

 (Middle cranial fossa) ۍ قحفي جوفنمنځ ـ۱

 (Posterior cranial fossa) ـ خلفي قحفي جوف۱
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 : د د قحف د قاعدې د داخلې وجهې درې ژورې برخې راښيي۱۱.۲

 

په متوسطه (Anterior cranial fossa) . قدامي قحفي جوف الف 

او دواړو لورو  Cribriform plateهډوکي د  Ethmoidبرخه کې د 

هډوکي د افقي قطعې د علوي وجهې او په خلف کې د   Frontalکې د 

Sphenoid  هډوکي دLesser wing  د علوي وجهې په واسطه

 کيږي: جوړه شوې ده. او د قدام څخه خلف ته پکې الندې  ثقبات ليدل

  Foramen cecumـ۲

  Cribriform foramensـ۱

  Cribriform fissureـ۱

  Optic foramenـ۶
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 اړونده جوړښتونه راښيي انځور : قدامي قحفي جوف  ۱۱.۲

 
په قدام کې د   (Middle cranial fossa) ب. منځنی قحفي جوف

Ethmoid  هډوکي دLesser wing  د قدامي کنار په واسطه او په

او د سڅاثدخهی   Petrous partهډوکي د  Temporalخلف کې د 

د قدام څخه  او ، په واسطه جوړه شوې ده dorsumsellaهډوکي د 

 خلف ته پکې الندې ثقبات ليدل کيږي:

  Superior orbital fissureـ۲

  Foramen Rotandomـ۱

  Foramen Ovalـ۱

 foramen laceromـ۶

  Foramen spinosumـ۱
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 انځور: د متوسط قحفي جوف اړونده جوړښتونه راښيي ۱۲.۲

 

په قدام کې د د  (Posterior cranial fossa) ج. خلفي قحفي جوف
Temporal   هډوکي دPetrous part  د علوي کنار په واسطه او په
په واسطه  Squamous Partهډوکي د  Occipitalخلف کې د 

 جوړه شوې ده. او د قدام څخه خلف ته الندې ثقبات پکې ليدل کيږي.
  Foramen Jugular ـ۲
  Foramen Hypoglossalـ۱
 Foramen Magnumـ۱

 
 جوف او اړونده جوړښتونه يې راښي انځور: خلفي قحفي ۱۱.۲
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 انځور: د پوزې د جوف داخلي منظره او اړونده جوړښتونه راښيي ۱۱.۲

 
 ه راښييرانځور: د سترګې د جوف داخلي منظ ۱۶.۲
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 خارجي منظره کوپړۍد د کوچنيانو 

په بشپړ ډول نه وي مفصل شوي له همدې هډوکي د کوچنيانو د کوپړۍ 
 Frontalله پاسه د  ېامله د سر په قدامي برخه کې د متوسطې کرښ

تر مينخ يوه تشه موجوده وي چې هډوکو  Parietalهډوکي او دواړو 
جوف ته  يوړمو. نويهډوکي پکې په بشپړ ډول نه وي مفصل شد يا
((Antterior fontanella  وايي. همدارنګه د متوسطې کرښې له

هډوکو د علوي خلفي زاويو او  Patietalپاسه په خلف کې هم د دواړو 
Occipitalّ  ډوکي تر منځ هم يوه تشه موجوده وي چې دPosterior 

fontanella .په نوم ياديږي 

 
 انځور: د نويو زيږيدلو کوچنيانو کوپړۍ علوي منظره راښيي ۱۱.۲
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يا کيڼ څنګ له لوري وکتل شي او د ښې د کوچنيانو قحف له بل لوري که 
او  Parietal  ،Temporalد په قدامي وحشي برخه کې نو 

Frontal  د تشه جوړوي چې  يوهکې هډوکي هم د اتصال په ناحيه
(Anteriolateral fontanella) ه تشهپه نوم ياديږي. همدا ډول يو 

هډوکي تر  Occipitalهډوکي او  Temporalکې د  ي وحشيپه خلف
م ( په نوPosteriolateral fontanellaمينځ هم موجوده ده چې د )

  .ياديږي

 
 

 کوپړۍ وحشي منظره راښييد انځور:: د نويو زيږيدلو کوچنيانو  ۱۲.۲
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 

 څپرکیاوم 

 اناتوميد مفاصلو 

وو څخه زيات هډوکي  تعريف: د بدن په هره برخه کې چې دوه يا له دوه

 سره يو ځای شي د مفصل په نوم ياديږي. يو بل ته مخامخ او 

د مفاصلو جوړښت انسان ته هډوکين چوکاټ برابروي او له يوه ځای څخه 

بل ځای ته د انسان حرکات تامينوي او پدې ډول د ژوند  د ورځينيو چارو  

 د پرمخ بيولو قدرت ورکوي

هډوکو څخه جوړشوی دی. نوموړي ټول هډوکي  ۱٩۶اسکليټ له د انسان 

 )له هايوېيډ هډوکي پرته( د مفاصلو په جوړولو کې برخه اخلي.

 د مفاصلو ډولونه

د اناتوميک او هستولوژيک جوړښت له مخې د انسان په بدن کې درې 

 ډوله مفاصل موجود دي:

۱)Fibrous joints  

 fibrous tissue په دې ډول مفاصلو کې د هډوکو کنارونه يا نهايات د  

خې ورته وي وي. چې د فزيالوژيک بنسټ له مپه واسطه سره يو ځای ش

 غير متحرک مفاصل هم وايي. ښې بيلګې يې په الندې ډول دي:

  چېهډوکو تر منځ مفاصل ۱۱ د سر او مخ د Sutures   ورته

فصل څځه نور ټول دا ډول مفاصل وايي. پرته د ژامې د يوه م

 دي.

   ونوښد غا  ( مفاصل چېDentoalviolar jointsورته وايي ) 

  په سفلي اطراف کېInferior tibiofibular joints  او

Cuboidonavicular joint  هم د دې ډول مفاصلو له ډلې
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 څځه دي.
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۱ )Cartilagenous Joints 

په  cartilagenous tissue په دې ډول مفاصلو کې د هډوکو نهايات د  

ل وار بيا په ډوه پواسطه سره يو ځای شوي وي. چې دا ډول مفاصل په خ

 ډوله دي:

الف( که چېرې په يوه مفصل کې د هډوکو نهايات يواځې د هيالين 

  Primary cartilages joints غضروف په واسطه سره نښتي وي، د

 :چې ښې بيلګې يې ،ياديږي په نوم

 

 Cartilagenous disc ٍ(epiphysis) 

 Costo-chondral joints 

  Xiphi-sternal joint  

  first costo-sternal joint   

هډوکو نهايات  برسېره پر دې چې د هيالين غضروف په  که چيرې د ب(
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 Fibro-cartilagenousواسطه پوښل شوي وي، تر مينځ يې يو 

palate   هم موجود وي، د secondary cartlagenous joints په

  نوموړيو مفاصلو ته نيمه متحرک مفاصل هم وايي.چې بيلګې نوم ياديږي.

 :يې

 joint  manubrio-sternal 

 Symphyses pubis joint 

 intervertebral Joint  

  joint sacrococcygeous 

۳  )Synovial Joints 

دا ډول مفاصل د عضالتو د تقلص  او استرخاء په مرسته مختلف حرکات   

سرته رسوي. له همدې امله ورته متحرک مفاصل  هم ورته وايي. د همدې 

مفاصلو په مرسته انسان د حالل رزق د ګټلو په موخه د مختلف حرکات 

 سرته رسوي.

 د دې ډول مفاصلو اناتوميک جوړښت داسې دی چې:

نازک نهايات چې په  مفصل جوړولو کې برخه اخلي د د هډوکو هغه  

 هيالين غضروف په واسطه پوښل شوي وي. 

 چي د  ي  وه خال موجوده وينخ  يتر م   د مفصل جوړوونکو نهاياتو

(Articular space ) .په نوم ياديږي 

  د غضروف لرونکو برخو په کنارونو باندې يوه کڅوړه ډوله غشا

چاپيره احاطه کړی وي چې د ارتکاز کوي او مفصل يې ګرد 

 په نوم ياديږي  (synovial membrane )ساينوويال غشا

  نوموړې غشا داخل لوري ته د ساينوويال مايع ( synovial 
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fluid)  .په نوم يوه سريښناکه مايع افرازوي 

 ن

و

م

و

ړ

ې

 

غ

ش

ا

 

د

 

خارج له لوري د يو بل فايبروزي پوښ په واسطه چې د 

fibrous capsule ديږي پوښل شوي وي چې مفصل په نوم يا

د خارج له لوري تقويه کوي. په داسې ډول چې د هډوکو نهايات 

 داسې رانغاړي چې زياتو حرکاتو ته اجازه نه ورکوي.

  د نوموړي کپسول له پاسه اربطې(Ligaments) هم موجودې

وي ترڅو مفصل نور هم تقويه او زيات حرکات په مفصل کې 

 محدود کړي.

   برسيره پر دې د اکثرو مفاصلو شاوخوا د عضالتو
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هم سير لري او مفصل د خارج له لوري   (tendons)وترونه

 تقويه کوي.

 د ساينوويل مفاصلو ډولونه 

نوموړی مفاصل په ټوله کې يو ډول جوړښت لري کوم چې پورته تشريح  

شو، اما د هډوکو د مفصلي سطحو د شکل له مخې نوموړي مفاصل په 

 فرعي ډولونو ويشل شوي دي: نورو

 Synovial plane jointsـ ۱

په ډې ډول مفاصلو کې د هډوکو مفصلي سطحې هموارې وي. له همدې  

امله مفصلي سطحې د يو بل سره ډيرې نږدې وي او کمو حرکاتو ته چې 

او   acromioclavicularيو پر بل ښوييږي اجازه ورکوي. ښه بېلګه يې

 sternoclavicular دي. مفاصل 

 Ellipsoid synovial jointsـ ۱

په ډې ډول مفاصلو کې د هډوکو مفصلي سطحې بيضوي وي. مفصلي  

  extensionاو flexion سطحې د يو بل سره نږدې وي او يواځې 

 دي.  wrist jointحرکاتو ته اجازه ورکوي. ښه بېلګه يې

 Ball & socket synovial jointsـ ۳

هډوکې مفصلي سطحه ګرده او د دوهم  په دې دول مفاصلو کې د يوه 

هډوکي مفصلي سطحه ژوره وي او هر ډول حرکاتو ته اجازه ورکوي. 

  Hip joint.او   Shoulder joint لکه د ۍ

 Synovial hinge jointsـ ۴

په ډې ډول مفاصلو کې د هډوکو مفصلي سطحې د کانډايلونو څخه جوړې  

حرکاتو ته اجازه ورکوي. لکه د  extensionاو flexionوي او يواځې 

Elbow joint  اوKnee joint. 
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 Saddle synovial jointsـ ۵

پدې ډول مفاصلو کې دواړه مفصلي سطحې د آس د زين په څېر مقعرې  

او محدبې وي. دا ډول مفاصل هم زياتو حرکاتو ته اجازه ورکوي لکه د 

 .Metacarpophalangeal jointالس د غټې ګوتې 

۶ Synovial pivot joints- 

پدې ډول مفاصلو کې د يوه هډوکي مفصلي سطحه دايروي وي چې د بل  

( سر ته رسوي. لکه د Rotationهډوکي پر سطحه نيمه دايروي حرکات )

چې  هډوکو ترمينځ مفاصل Radiusاو  Ulnaساعد به برخه کې د 

 حرکات وايي. Supinitionاو  Pronationنوموړو حرکاتو ته 

 

 راف مفاصلد علوي اط

مفاصلو له ډلې څخه دي يعنې  Synovialد علوي اطراف ټول مفاصل د 

د علوي اطراف ټول مفاصل متحرک دي چې د هډوکو مفصلي سطحې د 

په واسطه پوښل شوي دي. هر (Hyaline cartilage) هيالين غضروف 

په واسطه  Articular capsuleاو  Synovial membraneمفصل د 

،  Articular surfaces ،Typeږ يې دلته يواځې احاطه شوی دی. مون

Ligaments  اوMovements :ذکر کوو 

 

THE STERNOCLAVICULAR JOINT-1 

Motions Ligaments Type 

of joint 

 Articular 

surfaces 

Anterioposterior Anterior  ـClavicular 
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& 

Posterioinferior 

gliding motion 

sternoclavicular 

ligament 

Plane 

synovial 

joint 

notch of 

sternum 

Posterior 

sternoclavicular 

ligament 

Inter clavicular 

ligament 

 Sternalـ

notch   of 

clavicle 

Superioinferior 

& 

Inferiosuperior 

gliding motion 

costoclavicular 

ligament 
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ACROMIOCLAVICULAR JOINT- 2 

Motions Ligaments Type  Articular 

surfaces 

Anterioposterior & 

Posterioinferior 

gliding motion 

Superior 

acromioclavicular 

ligament 

Plane 

synovial 

joint 

Acromion 

process 

of 

scapula Inferior 

acromioclavicular 

ligament 

Superioinferior & 

Inferiosuperior 

gliding motion 

Coracoclavicular 

ligament 

 Lateral ـ

end of 

clavicle 

 The  shoulder joint)  (ې مفصلږد او 
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Motio

ns 

Ligaments Type  Articular 

surfaces 

 All 

move

ments 

Superior glenohumeral 

ligament 

Ball & 

socket 

synovi

al joint 

Glenoid 

cavity of 

scapula Middle glenohumeral 

ligament 

Inferior glenohumeral 

ligament 

 Head of ـ

Humerus 

Transverse 

(Intertubercular) 

ligament 
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 (Elbow joint ) د څنګلې مفصل -4

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Flexion 

 

Medial collateral 

ligament( Anterior 

band, Posterior 

band & transverse 

band) 

Synovial 

Hinge 

joint 

Trochlea and 

capitulum of 

Humerus 

Trochlear 

notch of ulna 

Extension Lateral collateral 

ligament 

Caput or 

head of 

Radius 
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The Superior Radio-ulnar joint-5 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Supination Anular ligament 

(between anterior & 

posterior border of 

radial notch) 

Synovial 

pivot 

joint 

Radial 

notch of 

Ulna 

Pronation Qudrate 

ligament(between 

radial neck & radial 

notch of ulna)   

head of 

Radius  
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The Inferior radio-ulnar joint-6 

Motions Ligaments Type  Art- 

sur   

Supination Anterior radioulnar 

ligament 

Syno

vial 

pivot 

joint 

Radial 

notch 

of Ulna 

Pronation Posterior radioulnar  

ligament 

Inferior radioulnar ligament 

Articular disc 

Interosseous membrane 

head 

of 

Radius  
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 (Radio-carpal or WRIST JOINT) د مړوند مفصل  -7

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Flexion palmar 

radiocarpal 

ligament 

Ellipsoid 

synovial 

joint 

Inferior 

Articular 

surface of 

Radius 

Extension dorsal 

radiocarpal- 

ligament 

Proximal 

Articular 

surfaces of 

scaphoid and 

lunate bones 

Pronation lateral 

radiocarpal 

ligament 

Articular 

cartilaginous 

disc between 

Ulna and 

triguitrum 

Supination 

Inversion medial ulnar 

collateral 

ligament 

Proximal 

Articular 

surfaces of 

triquitrum 

Eversion 
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 (JOINTS OF THE HAND)   د الس مفاصل 

  (Intercarpal Joints) د کارپل هډوکو تر مينځ مفاصل8- 

 

ه، بعيده، وحشي چې څلور څلور) قريب ټول کارپل هډوکي شپږ سطحې لري

او انسي( سطحې يې مفصلي وي اما د سکپوئيډ او ترپيزيوم وحشي سطحې 

کويتروم او هميټ انسي سطحې غير مفصلي دي. د پسيفارم او د ترای 

هډوکي يواخې يوه خلفي سطحه مفصلی ده چې د ترای کويتروم سره 

 مفصل کيږي.

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Gliding 

motion 

 

Anterior 

intercarpal 

ligament 

plane 

synovial 

joints 

Medial 

surfaces 
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 Posterior 

Intercarpal 

ligament 

 

Lateral 

surfaces 

Lateral & Medial 

intercarpal 

ligament 

 Proximal 

surfaces 

Interosseous 

Intercarpal 

ligament 

 Distal 

surfaces 
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 (Carpometacarpal Joints)کارپو ميټاکارپل مفاصل9- 

Motions 

, Abduction, 

Adduction, 

Circumduction 

and apposition 

for pollex 

finger and 

slightly palmar 

and dorsal 

flexion for 

other four 

joints 

Ligaments Type 

of joint 

 Articular 

surfaces 

Palmer 

carpometacarpal 

ligaments 

First is 

synovial 

saddle 

other 4 

joints 

are 

synovial 

plane 

Distal 

articular 

surfaces of 

Distal row 

of carpal 

bones 

Dorsal 

carpometacarpal 

ligaments 

Bases of 

metacarpal 

bones 

Interosseous 

ligaments 
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 (Metacarpophalangeal joints)ميټا کارپو پالنجيل مفاصل10- 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Abductio

n 

Palmer ligaments Condyloi

d 

Synovial 

join 

Heads of 

Metacarpa

l bones 

Adductio

n 

Deep transverse 

metacarpal 

ligaments between 

 th& 5 th,4 rd,3 nd2

metacarpal bones. 

Bases of 

five 

proximal 

phalanges 

Flexion 

Extensio

n 

Dorsal 

Metacarpophalangea

l ligaments 

Slightly 

rotation 

Medial & lateral 

collateral ligaments 

 (Interphalangeal joints ) انټر پالنجيل مفاصل11- 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 

Articular 

surfaces 

Flexion Palmar  & Dorsal 

Metacarpophalangeal 

ligaments 

 Synovial

hinge or  

condyloid 

Bases of 

one 

phalanx 
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joint 

 

Extension Medial & lateral 

collateral ligaments 

 head of 

other 

phalanx 
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 (JOINSN OF  THE LOWER LIMB د سفلي اطراف مفاصل

The Sacroiliac joint-1 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Slightly 

flexion 

Anterior 

sacroiliac 

ligament 

 

Synovial 

plane 

1. 

Auricular 

surface of 

sacrum 

 

 

 

 

 

Posterior 

Sacroiliac 

ligamen 

Sacrospinous 

ligament  

Slightly 

extension 

For 5-6 

mm 

Interosseous 

sacroiliac - 

ligament 

 

2. 

Auricular 

surface of 

Ilium 

Sacrotuberous 

ligament 

 

 



 

123 
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The symphysis pubis joint -2)د عانې مفصل ( 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

No 

motion 

 

Superior interpubic 

ligament 

Seco

ndary 

cartil

ageu

s 

joint 

Symphys1al 

surface of 

right pubis 

 

Anterior & Posterior 

interpubic ligaments 

Superior interpubic lig 

Inferior interpubic or 

arcuate pubic ligament 

Symphysial. 

surface of left 

pubis 
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 ( Hip joint )   د حرقفې مفصل3- 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Flexion Iliofemoral 

ligament 

Synovia

l ball 

and 

socket 

joint 

1.Head of 

femur 

 Extension Ischiofemora

l ligament 

Abduction Pubofemoral 

ligament 

2. Auricular 

surface of 

acetabulu

m  

 

Adduction Transverse 

acetabular 

ligament 

Circumductio

n 

Round  

ligament or 

ligament of 

the head of 

femur 

Medial and 

lateral rotation 
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) Knee joint-4د زنګون مفصل ( 

 

Motion

s 

Ligaments Typ

e 

 Articular 

surfaces 

Flexion Extra 

capsular 

Intra 

capsular 

Sy- 

hing

e 

1. Medial 

and 

lateral 

condyles 

of femur 

Extensi

on 

Patellar 

lig 

Semilunar 

cartilageou

s  

disc 

(lemnisci) 

Slightly 

rotation 

Lateral 

collateral 

lig 

Anterior 

cruciate lig 

2. Medial 

and 

lateral 

condyles 

of tibia 

Medial 

collateral 

lig 

Posterior 

cruciate lig 

Sy 

plan

e 

3. 

Articular 

surface of 

patella Oblique 

popliteal 

lig 
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Bursaes of the knee joint 

Anterior bursa ( A 

a) Suprapatellar bursa 

b) Prepatellar bursa 

c) Superficial infra patellar bursaDeep  

infrapatellar bursa   ( d 

Posterior (B 

Popliteal bursa (a 

Semimembranous bursa (b 

 

The superior tibiofibular joint -5 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

gliding 

motion 

but not 

Anterior 

tibiofibular 

ligament 

Synovial 

plane 

1. Lateral 

Articular 

facet  of 
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obvious Posterior 

tibiofibular 

ligament 

lateral 

condoyle  

Interosseous 

membrane 

2. Head of 

fibula 

 

The inferior tibiofibular joint -6 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

 Slightly 

gliding 

movement 

Anterior 

tibiofibular 

ligament 

Fibrous 

joint 

1.Fibular 

notch of 

tibia  



 

132 

with ankle 

joint motion 

Posterior 

tibiofibular 

ligament 

Interosseous 

membrane & 

Interosseous 

ligament 

2. Articular 

facet of 

fibula 

Inferior 

transverse 

ligament 
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 ( Ankle joint) د ښنګري مفصل7-

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Dorsiflexi

on 

Medial or deltoid 

ligament: 

 Post 

tibiotalar lig 

 Tibio 

calcaneal lig 

 Tibionavicula

r lig 

Synov

ial  

Hinge 

1. medial 

malleolus 

of tibia 

Plantar 

flexion 

Lateral  ligament: 

 Anterior 

talofibular 

ligament 

 Postrior 

talofibular 

ligament 

 Calcaneofibu

lar lig 

2. lateral 

malleolus 

of fibulla 

Abduction 

or 

evertion 

3. Anterior, 

medial and 

lateral 

Articular 

facets of 

superior 

surface of 

talus  

Adduction 

or invertion 
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 د قدم مفاصل

 ټارسل هډوکو تر مينځ مفاصل د

Subtalar or Talocalcaneal joint-8 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Abduction 

or 

eversion 

Medial 

talocalcaneal 

ligament 

Synovial 

 plane 

1. inferior 

surface of 

talus 

Lateral  

talocalcaneal 

ligament 

Adduction 

or 

inversion 

Interosseous 

talocalcaneal 

ligament 

2.Superior 

surface of 

calcareous 
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Talo Calcaneonavicular joint-9 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Abductio

n or 

eversion 

A strong 

Plantar 

calcaneonavi

cular 

ligament 

Synovia

l  Ball 

and 

socket  

joint 

1. Head of talus 

2. Proximal or 

post concave 

articular surface 

of navicular 

bone 

Adduction 

or 

inversion 

3. 

Sustentaculum 

tali 
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Calcanocuboidal joint-10 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Eversion Bifurcate lig Synovial 

plane 

1. anterior 

surface of 

caklcaneus 

 

Inversion 

The long 

plantar 

ligament 

The short 

plantar 

ligament 

2. posterior 

surface of 

cuboid 
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Cuneonavicular ligament-11 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

eversion Dorsal lig Synovial 

 plane 

1. navicular 

inversion Plantar 

ligament 

2.three 

coniform 

bones 

cuboidonavicular joint-12 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Evertion Dorsal lig Synovial  

plane 

1. cuboid 

bone 

invertion Plantar lig Fibrous 

joint 

2. navicular 

bone Interosseus 

lig 

Cuneocuboidal and interconiform  joints-13 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Evertion Dorsal lig Synovial 

 plane 

1. cuboid 

bone 

invertion Plantar lig 2. lateral 
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coniform 

Interosseus 

lig 

3.Middle and 

medial 

coniform 

 

Tarsometatarsal &  intermetatarsal joints -14 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Eversion Dorsal 

ligaments 

Synovial 

Plane 

1. Distal 

surfaces of 

tarsal bones inversion Plantar 

ligaments 

Interosseous 

lig 

2. bases of 

metatarsal 

bones 
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Metatarsophalangeal joints -15   

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Plantar 

flexion 

Palmer 

ligaments 

Synovial 

condyloid 

Heads of 

metatarsal 

bones Dorsi 

flexion 

Deep 

transverse 

ligament 

Abduction Collateral 

ligaments adduction Bases of 

proximal 

phalanges 

 

INtwrphalangeal joints- 16 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Dorsi 

flexion 

 

Collateral 

ligaments 

Synovial 

hinge 

Heads of 

phalangeal 

bones 

Plantar 

flexion 

Bases 

phalangeal 

bones 
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 د سينې د صندوقچې مفاصل

 د قص هډوکي مفاصل

Manubrio-sternal joint-1 

Motions Ligam

ents 

Type   Articular 

surfaces 

Slightly 

motion 

During 

respiration 

Fibrou

s 

tissue 

Secondary 

cartilageus 

joint 

Inferior 

border of 

manubrium 

Superior 

border of 

body of 

sternum 

 Zipi sternal joint-2 

Motions Ligame

nts 

Type   Articular 

surfaces 

Slightly 

motion 

During 

respiration 

Fibrous 

tissue 

Primary 

cartilageu

s joint 

Inferior border of 

body of sternum 

Superior border 

of body of 

xiphoid process 
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 د پښتيو مفاصل

Joints of costal heads-3 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Gliding 

motion 

 

Radiate 

ligament 

Synovial 

plane 

joint 

Heads of ribs 

Intra 

Articular 

ligament 

Body of 

vertebra 
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Costotransverse joints- 4 

Motion Ligaments Type  Ar- surfaces 

Gliding 

motion 

Superior 

costotransverse 

lig 

Syno

vial 

plane 

Articular facet 

of ribs 

Lateral 

costotransverse 

lig 

Transverse 

process of 

vertebrae 
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Costo-sternal joint-5 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Slightly 

gliding 

motion 

during 

respiration 

Anterior Lig Synovial 

plane 

Anterior end 

of ribs 

Posterior 

Lig 

Costal 

notches of 

sternum 

Costo-chondral jints -6 

Motions Ligaments Type  Articular 

surfaces 

Slightly 

gliding 

motion 

during 

respiration 

Fibrous 

tissue 

Primary 

cartlages 

joints 

Anterior end 

of bony parts 

of ribs 

Lateral end of 

cartilages part 

of ribs 

Interchondral joints- 7 

Motions Ligaments Type of 

joint 

 Articular 

surfaces 

Slightly 

gliding 

Fibrous 

tissue 

Synovial 

plane but 

Between 

cartilageus 
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motion 

during 

respiration 

last one 

is fibrous 

and  thparts of 7

 thand 9 th, 8 th8

and  thand 9

ribs th10 

Bases 

phalangeal 

bones 
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 مفاصل  د ستون فقرات

 هډوکو فقراتو تر مينځ مفاصل  occipitalاو  Atlasد 

Atlanto occipital joint-1 

Motions Ligaments Type   Articular 

surfaces 

flexion Anterior 

atlantooccipit

al membrane 

Postrior 

atlantooccipit

al membrane 

Synov

ial 

hinge 

Occipital condyles 

Extensio

n 

Hyper 

extension 

Superior articular 

surfaces of lateral 

masses of atlas 
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Atlanto axial median and lateral joints- 2 

Motion

s 

Ligaments Type   Articular 

surfaces 

flexion 

 

1. Apical lig 

between apex of 

dens axis and 

anterior border of 

occiput 

2. Alar lig between 

dens axis and 

occipital condyles 

3.cruciate lig: 

between lateral 

masses 

transversely and 

between body of 

axis and anterior 

border of occiput 

vertically 

4. tectorial 

membrane: 

between vertebral 

canal and basilar 

part of occiput  

Synovial 

pivot 

 

Between 

Dens axis 

and fovea 

of 

Anterior 

arch of 

atlas 

Extensi

on  

rotation Synovial 

plane 

Between 

Inferior 

artcular 

process of 

atlas & 

Superior 

Articular 

process of 

axis 
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 مفاصل تر مينځ bodiesد فقراتو د 3-

  (between axis and last sacrum) 

Ligaments Type  Articular surfaces 

Anterior 

longitudinal 

ligament from 

basilar part of 

occiput to S2 in 

vertebral canal 

Secondary 

cartilageus 

joints 

Inferior surface  of 

Body of superior 

vertebra 

Inferior surface  of 

Body of superior 

vertebra 
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posterior 

longitudinal 

ligament from 

basilar part of 

occipital bone to 

COc1 in anterior 

of verebral bodies  

Intervertebral 

cartilageus disc 
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 د فقراتو د مفصلي نتواتو تر منځ مفاصل

د يوې فقرې سفلي مفصلي نتوات   د الندينې فقرې د علوي مفصلي نتواتو  

 سره  مفصل جوړوي چې د پلن ساينوويل مفاصلو له ډلې دی

 

 تر مينځ مفاصل laminaد فقراتو د -۶

Supported by ligament flavum from axis to sacrum 

تر مينځ  Spinous processاو  Transverse processد فقراتود 

 مفاصل

Inter spinal lig and supraspinal lig…. Incervical region 

it is called lig nuchea 

Intertransverse ligament between transverse process 

 Flexion, Extension, Right and left lateral حرکات: 

flexion and rotation movements from cervical region 

to last lumber region 
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 تر مينځ مفصل coccyxاو  Sacrumد 5- 

Ligaments Type   Articular 

surfaces 

Ventral sacrococygeus 

ligament 

Secondary 

cartilageus 

joints 

Apex of 

sacrum 

Dorsal deep and 

superficial sacrococygeus 

lig 

Basesof 

coccux 

Lateral sacrococcygeus lig 
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 د سر مفاصل

د سر او مخ هډوکي ټول غيرمتحرک مفاصل دي او فايبروزي مفاصل 

جوړوي، يواځي د منډيبل هډوکی د ټمپورل هډوکي سره يو متحرک مفصل 

جوړوي چې د ساينوويل کانډياليډ مفاصلو له ډلې څخه دی. پدې مفصل کې 

چې د ټمپورو منډيبوالر مفصل په نوم ياديږي د منډيبل هډوکي 

او د ټمپورل هډوکي د       Headد    Condylar processد

mandibular fossa  تر مينځ جوړيږي. همدا مفصل دی چې د خوراک

 په وخت کې الندينۍ ژامه د پورتنې ژامې سره يو ځای کوي. 
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Temporomandibular joint-1 

Motions Ligaments Type  Articular 

surfaces 

Depresion Stylomandibular 

ligament 

Synovial 

Ellepsoid 

joint 

Mandibular 

fossa of 

temporal 

bone 

Elevation 

Protrusion Sphenomandibular 

ligament 

retraction Head of 

condylar 

process of 

mandible 

Rotation Lateral 

temporomandibular 

ligament 
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 يفارمکولوژ  ۱
 قمرب عيل سیدپوهندوی 

 يحیدر 
 هرات پوهندوی داکرت حسن فرید کتاب والدی ۲ ننګرهار

 انتاين ناروغۍ ۳
پوهنوال ډاکرت عبدالنارص 

 لېجبارخ
 رننګرها پوهنمل داکرت خالد یار د سرتګو ناروغۍ ۴ ننګرهار

 ږونېز  ۵
پوهنمل ډاکټر مریم اکرم 

 معصوم
 ۶ ننګرهار

د کوچنیانو د وینې 

 ناروغۍ

پوهندوی داکرت منصور 

 اسلمزی

 ننګرهار

 

۷ 
دسامونو  د تنفيس او د زړه

 روماتیزمل ناروغۍ
 ۸ ننګرهار پوهاند ډاکرت طیب نشاط

ناروغیو  د رسطاين

 اساسات
 ننګرهار پوهاند داکرت ظاهر ظفرزی

 توبرکلوز ۹
پوهندوی ډاکټر سید انعام 

 يسید
 ۱۰ ننګرهار

اندوکراینولوژی او 

 روماتولوژي

طیب محمد پوهاند داکرت 

 نشاط

 ننګرهار

 

 فزیکبیو  ۱۱
پوهاند میر محمد ظاهر 

 يحیدر 
 ۱۲ بلخ

د ماشومانو کلینکی 

 نهمعای

خان پوهنوال ډاکټر نارص 

 کاموال
 ننګرهار

 نورفزیک  ۱۳
پوهاند میر محمد ظاهر 

 يحیدر 
 ننګرهار ډاکرت محمد صابر اساسات يد پرازیتولوژ  ۱۴ خبل

 ۱۶ کندهار نارص محمد شینواری ډاکټر د سینې ناروغۍ او توبرکلوز ۱۵
 د اوبندش  د کوملو

 وان جراحي ناروغیطپری

پوهاند ډاکټر عبدالرؤف 

 حسان
 ننګرهار

 کي رادیولوژيیکلین ۱۷
 يپوهنوال ډاکټر غالم سخ

 رحامنزی
 ۱۸ ننګرهار

 ېچنیانو د درملند کو 

 الرښود

 ) انګلیسی(

پوهندوی داکرت منصور 

 اسلمزی
 ننګرهار

 د پښتورګو ناروغۍ ۱۹
ظاهر  محمد پوهاند ډاکټر

 ظفرزی
 ۲۰ ننګرهار

د هضمي جهاز او 

 پښتورګو  ناروغۍ

پوهنوال ډاکټر عبدالواحد 

 وثیق
 کندهار

 ۍجهاز ناروغ يهضم د ۲۱
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 جراحی بطن وملحقات آن ۲۲ ننګرهار

معصوم محمد پوهاند ډاکټر 

 عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 د وینې ناروغۍ ۲۳
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 ۲۴ ننګرهار

روش های ارزيابی 

 کلنيکی اطفال

پوهندوی ډاکټر فاروق 

 حمیدي

کابل طبی 

 پوهنتون

 د ځیګر ناروغۍ ۲۵
ظاهر  محمدپوهاند ډاکټر 

 ظفرزی
 لوژيو عمومي هست ۲۶ ننګرهار

 پوهندوی ډاکټر فضل الهی

 رحامين
 کندهار

 رادیولوژي تشخیيص ۲۷
 يپوهنوال ډاکټر غالم سخ

 رحامنزی
 هرات زهرا فروغدوکتورس  پتالوژی عمومی ۲۸ ننګرهار

 د وینې رسطان ۲۹
پوهنوال ډاکرت نظر محمد 

 سلطانزی 
 ۳۰ ننګرهار

 ،بيولوژي ماليکويل حجره

 بخش اول
 یوسف پور يلپوهنوال ع

کابل طبی 

 پوهنتون

 اطفال ۳۱
پوهنوال ډاکټر محمد رسول 

 فضيل
 ۳۲ ننګرهار

، بيولوژي ماليکويل حجره

 بخش دوم
 یوسف پور پوهنوال عيل

کابل طبی 

 پوهنتون

 کندهار ډاکټر محمد نارص نارصي ناروغۍ توبرکلوزد  ۳۴ ننګرهار پوهیالی ډاکټر محمد هارون تغذیه او روغتیا ۳۳

 یموګرافی او کورنی تنظیمډ ۳۵
پوهیالی ډاکټر محمد ابراهیم 

 شیرزی
 امراض ساری اطفال ۳۶ ننګرهار

پوهاند ډاکټر سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون

 د عمومي جراحي اساسات ۳۷
پوهندوی ډاکټر بادشاه زار 

 عبدايل
 د کوچنيانو ناروغۍ ۳۸ خوست

پوهاند ډاکټر سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 تونپوهن

۳۹ 
نیکي معایناتو يد کل، جراحي

 سیستم 

پوهندوی ډاکټر بادشاه زار 

 عبدايل
 ۴۰ خوست

امراض جراحی بطن و 

 ملحقات ان

پوهندوی ډاکټر عبدالخالق 

 دوست
 کندهار

 عمومي پتالوژي ۴۱
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد 

 بهسودوال
 پوهاند ډاکټر بری صدیقي هستولوژي ۴۲ ننګرهار

کابل طبی 

 پوهنتون

 د ساري ناروغیو کنټرول ۴۳
 پوهندوی ډاکټر محمد

 عظیم منګل
 د وينې فزيولوژي ۴۴ ننګرهار

محمد  پوهنمل ډاکرت ويل

 ویاړ
 کندهار

 هستولوژي يطب ۴۵
پوهنوال ډاکټر خلیل احمد 

 بهسودوال
 طبي بيوشمي ۴۶ ننګرهار

خان محمد  دوکتور پوهاند

 احمدزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 هرات پوهنوال غالم قادر دهګان فزیک اوپتيک ۴۸ ننګرهار حد حمیدډاکرت عبداال پوهنوال  یورولوژي ۴۷

 اخالق طبابت ۴۹
همدل عبدالغفور ډاکټر پوهاند 

  صدیقی
 رتوپيدي او کرسونهو ا ۵۰ بلخ

محمد هامیون پوهنمل ډاکټر 

 مصطفی
 کندهار



  

 فزیکل ډیاګنوزس ۵۱
پوهنوال ډاکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 د و مزمنبطن حا ۵۲ ننګرهار

پوهنوال ډاکټر عبدالغفور 

 ارصاد
 هرات

 اساسات جراحی ۵۴ ننګرهار پوهندوی ډاکټر دل آقا دل د زړه او رګونو ناروغۍ ۵۳
پوهاند ډاکټر نجیب الله 

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون

 ندیزه روغتیاډد چاپیریال او  ۵۵
عارف محمد پوهنوال ډاکټر 

 رحامين
 اناتومی ۵۶ ننګرهار

کټر حفيظ الله پوهنمل ډا

 سهار

کابل طبی 

 پوهنتون

۵۷ 
د هضمي سیستم او پښتوروګو 

 ناروغۍ

پوهندوی ډاکټر سیف الله 

 هادی
 الرتاساونډ تشخيصيه ۵۸ ننګرهار

پوهندوی ډاکټر محمد نواب 

 کامل

کابل طبی 

 پوهنتون

 یانو تغذیهند کوچ ۵۹
پوهنمل ډاکټر  نجیب الله 

 امین
 ۶۰ ننګرهار

و جذب ا ،د قندونو هضم

 باستقال 
 ننګرهار پوهیالی دوکتور یحیی فهیم

 جلد اول ،ۍد کوچنیانو ناروغ ۶۱
پوهنوال دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۶۲ ننګرهار

ستونی پزی او د غوږ ، 

 ۍناروغ

پوهنمل دوکتور میر محمد 

 اسحاق خاورین
 ننګرهار

۶۳ 
 ، دوهمۍد کوچنیانو ناروغ

 جلد 

پوهنوال دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۍد پوستکی ناروغ ۶۴ هارننګر 

وکتور اسدالله دپوهندوی 

 شینواری
 ننګرهار

۶۵ 
او  يایمینولوژ  ي،هیامتولوژ 

 ۍناروغ د ویټامینونو کموايل

پوهندوی دوکتور ایمل 

 شیرزی
 ۶۶ ننګرهار

خولی او هضمي سیستم د 

 ۍناروغ

پوهاند دوکتور ظاهر 

 ظفرزی
 `ننګرهار

 رهنامی تدریس طب ۶۷
احمد  پوهاند دوکتور نادر

 اکسیر

کابل طبی 

 پوهنتون
  جراحي بطن ۶۸

 دوکتور محمد پوهاند

 معصوم عزیزی

کابل طبی 

 پوهنتون

 امراض اطفال ۶۹
پوهاند دوکتور سلطان محمد 

 صافی

کابل طبی 

 پوهنتون
 جراحی عصبی ۷۰

عبدالغفور  پوهنوال دوکتور

 ارصاد
 هرات

 ۷۲ هرات حنیفپوهاند محمد جمعه  مایکروبیولوژی ۷۱
ات پرازیتولوژی اساس

 طبی

محمد  دوکتورپوهنمل 

 یوسف مبارک

کابل طبی 

 پوهنتون

۷۳ 
مراض جراحی سیستم ا

 آنهضمی و ملحقات 

پوهاند ډوکتور عبدالوهاب 

 نورا

کابل طبی 

 پوهنتون
۷۴ 

امراض جهاز هضمی و 

 کبد

محمد یونس  دوکتور

 فخری
 بلخ

 فزیک طبی بخش میخانیک ۷۵
پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 فزیک طبی بخش حرارت ۷۶ خبل

پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 بلخ

۷۷ 
و  ،توضیح اساسات فزیک

 صیه طبییسایل تشخ

پوهاند میر محمد ظاهر 

 حیدری
 بلخ سید یوسف مانووال انالیز ریاضی ۷۸ بلخ

 هرات هګانپوهنوال غالم قادر د حرارت و ترمودینامیک ۸۰ هرات هګانپوهنوال غالم قادر د نور و فزیک جدید ۷۹

۸۱ 
لومړی ، يجراح يعموم

 ټوک

پوهندوی ډاکرت بادشاه زار 

 عبدالی
 ۸۲ خوست

دوهم  ،يجراح يعموم

 ټوک

پوهندوی داکرت بادشاه زار 

 عبدالی
 خوست

۸۳ 
 ،و فزیولوژی انساناناتومی 

 جلد اول

پوهندوی محمد طاهر 

 نسیمی
 ۸۴ بلخ

اناتومی و فزیولوژی 

 جلد دوم،انسان

پوهندوی محمد طاهر 

 نسیمی
 بلخ

 روانی  رنځپوهنه ۸۵
پوهندوی ډاکرت جهان شاه 

 تڼی
 تغذیهؤ تعذیه او س ۸۶ خوست

پوهنوال داکرت عبدالواحد 

 وثیق
 قندهار

 جلد اول ،امراض روانی ۸۷
پوهندوی دوکتور عبدالعزیز 

 نادری

کابل طبی 

 پوهنتون
 جلد دوم ،امراض روانی ۸۸

پوهندوی دوکتور 

 عبدالعزیز نادری

کابل طبی 

 پوهنتون

 ) انګلیسی( انتاين ناروغۍ ۸۹
پوهنمل ډاکرت محمد ذکریا 

 امیرزاده
 بیړنی طبی پیښی ۹۰ کندهار

پوهنوال داکرت عبدالواحد 

 وثیق
 قندهار

 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید پرازیتولوژی  طبی ۹۱
کابل طبی 

 پوهنتون
۹۲ 

ملړی  ،يجراح يوالد

 ټوک
 قندهار داکرت عجب گل مومند

۹۳ 
جلد  ،طبیرو بیولوژی مایک

 اول
 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

کابل طبی 

 پوهنتون
۹۴ 

دوهم  ،يجراح يوالد

 ټوک
 قندهار داکرت عجب گل مومند

۹۵ 
جلد  ،طبیمایکرو بیولوژی 

 دوم
 پوهاند دوکتور عبیدالله عبید

کابل طبی 

 پوهنتون
۹۶ 

ستونی پزی او ، د غوږ

 ۍناروغ
 کندهار داکرت عزیز الله فقیر

 در افغانستان  PBL رهنمود  ۹۷
دوکتور محمد فرید  هاندپو 

 برنایار
 مایکروبیولوژی عمومی ۹۸ کاپيسا

شعیب احمد دوکتور 

 شاخص
 هرات

 ماتولوژیو تر  ۹۹
عبدالغفور دوکتور پوهنوال 

 ارصاد
 ۱۰۰ هرات

سږو د ناروغیو زړه او د 

 يصیه رادیولوژ یتشخ

محمد ه پوهنیار ډاکرت شا

 رنځورمل
 خوست

 خانهنرسنگ عملیات ۱۰۱
پوهاند دوکتور نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون
۱۰۲ 

طبی مستعمله گیاهان 

و  در تداوی امراض قلبی

 وعایی

پوهنوال محمد عثامن 

 بابری

کابل 

 پوهنتون

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل امربیولوژی طبی ۱۰۳
کابل طبی 

 پوهنتون
 ېړنی درملنیب ۱۰۴

مل ځډاکرت عبدالولی رن

 ردکو 
 خوست



  

 ۱۰۶ کندهار پوهنیار محمد اغا ضیاء د احصاییی اساسات ۱۰۵
د کوچنیانو ساری 

 ۍناروغ

پوهاند دوکتور سلطان 

 محمد صافی
 خوست

 پوهندوی داکرت بشیر نورمل امربيولوژی عمومی انسان ۱۰۷
کابل طبی 

 پوهنتون
 امراض یورولوژی ۱۰۸

پوهندوی دوکتور غالم 

 سخی حسنی

کابل طبی 

 پوهنتون

 کمک های اولیه ۱۰۹
پوهاند دوکتور نجیب الله  

 امرخیل

کابل طبی 

 پوهنتون
 امراض نسایی ۱۱۰

محمد پوهندوی ډاکرت 

 حسن فرید
 هرات

 امربیولوژی ۱۱۲ خوست بری صدیقیپوهاند داکرت  هستالوژیطبي  ۱۱۱
پوهاند دوکتور بری 

 صدیقی
 خوست

۱۱۳ 

انستیزی برای رهنامی 

 ،کشورهای رو به انکشاف

 لد اولج

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون
 جراحی يعموم ۱۱۴

داکرتگل سیام ابراهیم 

 يخیل قادر 
 خوست

۱۱۵ 

انستیزی برای رهنامی 

 ،کشورهای رو به انکشاف

 جلد دوم

 دانیل دی موس
کابل طبی 

 پوهنتون
۱۱۶ 

 د ،کیمیا يعضو 

 برخه الیفاتیک

ګل دوکتور دوی پوهن

 حسن ولیزی
 خوست

 يد کوچنیانو خوار ځواک ۱۱۸ ننګرهار بشیر دودیالمحمد  اندپوه احصاییه  ۱۱۷
پوهندوی ډاکرت سمیع 

 الله حیات
 ننګرهار

۱۱۹ 
کالسیک او مالکیولی 

 جنتیک
 ۱۲۰ ننګرهار دوکتور  محمد صابر

تصويرې يا تر سيمې 

 و ګرايفیډرا

پوهنوال ډاکرت غالم سخی 

 رحامنزی
 ننګرهار

۱۲۱ 
ړنې پیښې او د ید داخلې ب

 څارنهبحران 

پوهنوال ډاکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 اورتوپیدی ۱۲۲ ننګرهار

 پوهندوی ډاکرت سید شال

 سیدی
 ننګرهار

۱۲۳ 
 اساسات او د عامی روغتیا

 اداره

پوهنمل ډاکرت محمد عارف 

 رحامنی
 لوژياترمین يطب ۱۲۴ ننګرهار

دوکتور ګل سیام ابراهیم 

 خیل قادری
 ننګرهار

 هلمنتولوژي ۱۲۵
سید رفیع الله  ډاکرت  اندپوه

 حلیم
 وراثت او ډسمورفولوژي ۱۲۶ ننګرهار

پوهنمل ډاکرت مسیح الله 

 مسیح
 ننګرهار

۱۲۷ 
 ېد بیړنیو پیښو د درملن

 )انگلیسی( الرښود
 ۱۲۸ ننګرهار پوهنوال ډاکرت ایمل شیرزی

انو د ماشوم وزیږیدل ود نوی

  ستونزو اهتاممات

وهندوی ډاکرت نارص خان پ

 والکام
 ننګرهار

 يد سیستمونو پتالوژ  ۱۲۹
ډاکرت خلیل احمد  والپوهن

 لبهسودوا
 ې نری رنځپه ماشومانو ک ۱۳۰ ننګرهار

ډاکرت حقیق الله پوهنمل 

 چاردیوال
 ننګرهار

۱۳۱ 
ي عصب يد اتونوم او مرکز 

 يفارمکولوژ  ونو سیستم
 ۱۳۲ ننګرهار ډاکرت غالم ربی بهسودوال

د ننګرهار طب پوهنځی 

نصاب او درسی مفردات 

 ګلیسی()ان

 ننګرهار ننګرهار طب پوهنځی

۱۳۳ 
د درملو د استعامل عملی 

 ښتو(پ /د )انگلیسیالرښو 

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر
 عمومي کیمیا ۱۳۴ ننګرهار

پوهاند دوکتور خیرمحمد 

 ماموند
 ننګرهار

۱۳۵ 
مفاصل او  ،)هډوکیIاناټومي

 (تعضال 

پوهنمل ډاکرت محمد نارص 

 نرصتی
 ټوکدوهم  ،کولوژیفارم ۱۳۶ ننګرهار

پوهنوال داکرت سید قمرب 

 علی حیدری
 ننګرهار

۱۳۷ 
حاد اپندیسا یتیس، تشخیص، 

 ياختالطات او تداو 

پرفیسور دوکتور محمد 

 رشیف رسوری
 اناتومي د جهازاتو ۱۳۸ خوست

پوهنوال ډاکرت محمد 

 حسین یار
 ننګرهار

 امربیولوژي ۱۳۹
پوهنوال ډاکرت محمد حسین 

 یار
 ۱۴۰ ننګرهار

 ټومی دریم جلدانا

سیستم، حواس  يعصب

 او اندوکراین غدوات

 محمد داکرتپوهنمل 

 نارص نرصتی
 ننګرهار

 امربیولوژی يطب ۱۴۱
نارص محمد داکرت پوهنمل 

 نرصتی
 ۱۴۲ ننګرهار

د ماشومانو د ناروغیو 

 )انګلیيس( عميل الرښود

ان و -ال داکرت مالټی

 بلومرودر
 ننګرهار

۱۴۳ 
 عامو ستونځو عميل يد طب

 )انګلیيس( الرښود

ان و -ال داکرت مالټی

 بلومرودر
 ۱۴۴ ننګرهار

د رواين روغتیایي 

 ستونځو عميل الرښود

 )انګلیيس(

 ننګرهار سیان نیکوالس

۱۴۵ 
نشه یي توکي او اړونده 

 ناروغۍ

ډاکټر محمد سمین 

 ستانکزی
 د شحمیاتو استقالب ۱۴۶ ننګرهار

دوکتور محمدم عظیم 

 عظیمی
 ننګرهار

  يجراح يعصب ۱۴۷
پوهندوی داکرت عبدالبصیر 

 منگل
 ۱۴۸ ننګرهار

رسطان او د چاپیریال رادیو 

 ياکټیویټ

پوهنوال  ډاکرت نظر محمد  

 سلطانزی ځدران
 ننګرهار

 ۱۵۰ ننګرهار داکرت سید ملیار سادات ېبیړنۍ طبی درملن ۱۴۹
سیستم  د تنفيس

 يفزیولوژ 

دوکتور احسان الله 

 احسان
 ننګرهار

 ينیونتولوژ  ۱۵۱
داکرت عبدالستار پوهنوال 

 نیازی
 ننګرهار پوهنمل داکرت بالل پاینده ناروغی يعصب ۱۵۲ ننګرهار



  

 (ECG)د زړه برقي ګراف  ۱۵۳
رنځوروال ډاکټر سید عبدالله 

 سادات
 الټراسونډ ۱۵۴ ننګرهار

ډاکټر محمد یونس 

 سلطاين
 ننګرهار

 تشخیص يیکفز ۱۵۶ ننګرهار ډاکرت محمد نعیم همدرد د شکرې ناروغي ۱۵۵
نارص عبدالداکرت 

 جبارخیل
 ننګرهار

  آزموینېتلویزیوين ۱۵۷
پوهندوی داکرت نجیب الله 

 خلیيل
 ۱۵۸ ننګرهار

د هضمي سیستم 

 اناتومي

پوهنمل دکتور محمد 

 نارص نرصتی
 ننګرهار

۱۵۹ 
 تناسيل سیستمو ويلبد 

 اناتومي

پوهنمل دکتور محمد نارص 

 نرصتی
 ۱۶۰ ننګرهار

د رګونو د زړه او د وینی 

 اناټومی

پوهنمل دکتور محمد 

 نارص نرصتی
 ننګرهار

 يجراح يعصب ۱۶۱
پوهندوی دوکتور فضل 

 الرحیم شګیوال
 ننګرهار ه بنایینتښپپوهنیار  بیوفیزیک ۱۶۲ ننګرهار

۱۶۳ 

د کوچنیانو نارغی د پنځم 

لومړی سمیسرت د  ټولګۍ

 لپاره 

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ۱۶۴ ننګرهار

انو د جهازاتو د کوچني

  I معمولې ناروغۍ

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ننګرهار

۱۶۵ 
د کوچنيانو د جهازاتو 

 II  معمولې ناروغۍ

داکرت عبدالستار  اندپوه

 نیازی
 ناروغی انتاين ۱۶۶ ننګرهار

پوهنوال داکرت حفیظ الله 

 اپریدی
 ننګرهار

۱۶۷ 
او  زړه، رګونواندوکراین،  د

 يښتورګو فزیوژ پ

احسان الله  اکرتدنوال پوه

 احسان
 د جراحی انکال ۱۶۸ ننګرهار

رنځوریار داکټر عجب ګل 

 مومند
 ننګرهار

۱۶۹ 
د ځیګر ویروسی التهاب 

 (طبی تشخیص او درملنه)

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی
 مالریا ۱۷۰ ننګرهار

دوکتور محمد اسحاق 

 رشیفی
 ننګرهار

 طبي پرازیتولوژي ۱۷۱
پوهنوال دوکتور غالم 

 الين ويلجی
 وراثت ۱۷۲ ننګرهار

پوهنوال دوکتور ګل سامل 

 رشافت
 ننګرهار

۱۷۳ 
لومړی  د کوچنیانو ناروغۍ

 ټوک

پوهاند دوکتور احمد سیر 

 احمدی
 ۱۷۴ ننګرهار

 د  کوچنیانو ناروغۍ

 دوهم ټوک

پوهاند دوکتور احمد سیر 

 احمدی
 ننګرهار

 ۱۷۶ ننګرهار داکرت بالل پاینده عقلی ناروغۍ ۱۷۵
، جلد کیمیا دوهم يفزیک

 ترمودینامیک
 ننګرهار حبیب الله نوابزاده

 ۱۷۸ ننګرهار پوهندوی سید بها کریمي ېخلعاو کرسونه  ۱۷۷
 يسار  کوچنیانود 

 ۍناروغ

پوهندوی دوکتور نجیب 

 الله امین
 ننګرهار

 نسایي ناروغۍ ۱۷۹
پوهندوی دوکتورس تورپیکې 

 اپریدی
 ۱۸۰ ننګرهار

د ګیډی د ملحقاتو د 

 يناروغ يجراح

پوهنوال دوکتور بادشاه زار 

 عبدالی
 خوست

۱۸۱ 
 يمعای ېد ماشومانو د معد

 ناروغی ېسیستم او ین

پوهنمل ډاکرت ولی ګل 

 مخلص
 ۱۸۲ خوست

پتالوژی  د سیستمونو

 دیمه برخه

پوهاند دوکتور خلیل 

 احمد بهسودوال 
 ننګرهار

 د سیستمونو هستالوژی  ۱۸۳
پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 ل بهسودوا
 ۍناروغ يد پوستک ۱۸۴ ننګرهار

پوهنوال ډاکټر سید انور 

 اکربي
 ننګرهار

 ۱۸۶ ننګرهار  يپوهنیار دوکتور یام صدیق يومټټټر اناد  ۱۸۵
رهنامی عملی مشکالت عام 

 )دری( طبی

ډاکرت مالټې ایل وان 

 بلومرودر
 بلخ

 عمومي هستالوژی ۱۸۷
پوهاند دوکتور خلیل احمد 

 بهسودوال 
 ۱۸۸ ننګرهار

رادیولوژی ازموینی او 

 ېناروغتیاو 

پوهنوال داکرت غالم سخی 

 رحامنزی 
 ننګرهار

۱۸۹ 
د  د نیونتالوژی او کوچنیانو

 بوکډناروغیو کلینیکی هن

پوهنوال دوکتور منصور اسلم 

 زی 
 ننګرهار پوهاند عبدالحی مومنی  د طبابت لنډ تاریخ ۱۹۰ ننګرهار

 ننګرهار هدایت الله نیارپوه د برق فزیک ۱۹۲ ننګرهار یت اللههدا نیارپوه میخانیک او د نور فزیک ۱۹۱

 ۱۹۴ ننګرهار پوهنمل جامعت خان همت يعمومي بیولوژ  ۱۹۳
د تنفسی سیستم او د 

 زړه روماتیزمل ناروغۍ

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادي
 ننګرهار

 دریم ټوک ،فارمکولوژی ۱۹۵
پوهنوال سید قمرب عيل 

 حیدري
 يپتالوژ  عمومی ۱۹۶ ننګرهار

پوهندوی دوکتور محمد 

 آصف
 ننګرهار

 ۱۹۸ ننګرهار پوهاند رشیف الله نعامن طبي فزیولوژی ۱۹۷
د پالستیک جراحی اساسات 

 او تخنیکونه
 ننګرهار داکرت الفت هاشمی

 د عصبي سیستم اناټومي ۲۰۰ ننګرهار پوهندوی الفت شیرزی عمومی بیولوژی ۱۹۹
پوهنیار دوکتور یام 

  يصدیق
 ارننګره

۲۰۱ 
د سینې رسطان، پېژندنه، 

 درملنه او مخنیوی

پوهنوال ډاکرت نظر محمد 

 سلطانزی ځدران
 ۲۰۲ ننګرهار

د وینې حجرو، تنفي 

جهاز، هضمي جهاز، او 

 نوو زېږېدلو فزیولوژي

پوهنوال دوکتور جنت میر 

 مومند
 ننګرهار

۲۰۳ 
د سینې بطن او حوصلې 

 اناټومي

پوهندوی ډاکرت حمیدالله 

 حامد
 ۲۰۴ ستخو 

فزیکي تشخیص او د 

 تاریخچې اخستنه
 ننګرهار پوهاند ډاکرت رشیف الله 



  

۲۰۵ 

د ځانګړو حسیتونو، 

پوستکي، اوتونومیک او 

 مرکزي سېستم فزیولوژي

پوهنوال دوکتور محب الله 

 شینواری
 د درملو بدی اغیزی ۲۰۶ ننګرهار

پوهنوال سید قمبر علی  
 حیدری

 ننګرهار

 جراحی عمومی اطفال ۲۰۷
پوهنیار داکرت توریالی 

 حکیمی

کابل طبی 

 پوهنتون
۲۰۸ 

معاینات کلینیکی اطفال 

 بطور ساده

پوهندوی دوکتور سید نجم 

 الدین جالل 

کابل طبی 

 پوهنتون

۲۰۹ 

طبي کتابونه په دی  ۱۴۰

وی دی کې )پښتو، دري او 

 انګلیسی(

 بېال بېل مؤلفین  
ټول 

 پوهنتونونه
۲۱۰ 

طبي کتابونه په  ۲۱۴

ی کې )پښتو، دی وی د

 دري او انګلیسی(

 بېال بېل مؤلفین  
ټول 

 پوهنتونونه

۲۱۱ 
عصبي معاینات او 

 سلوکپوهنه

پوهنوال داکرت جهان شاه 

 تڼی
 عصبي جراحي ۲۱۲ خوست

پوهاند دوکتور بادشاه  زار 

 عبدايل
 خوست

 د عامو کرسونو ټړلې درملنه ۲۱۳
پوهندوی دوکتور ظاهر ګل 

 منګل
 ننګرهار داکرت حیات الله احمدزی غۍد ویني نارو  ۲۱۴ خوست

۲۱۵ 
د داخله ناروغیو تفریقی 

 لومړی برخه تشخیص

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادی
 ۲۱۶ ننګرهار

د داخله ناروغیو تفریقی 

 دهمه برخه تشخیص

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادی
 ننګرهار

 امینو فارمکولوژي ۲۱۷
پوهنوال دوکتور غالم ربی 

 بهسودوال 
 ۲۱۸ رننګرها

د ماشومانو تنفيس، زړه، 

 وینې او پښتورګو ناروغی

پوهاند داکرت نجیب الله 

 امین
 ننګرهار

۲۱۹ 
تشخیصیه رادیولوژي، 

 دوهمه برخه، سینه یا صدر
 طبی فزیک  ۲۲۰ ننګرهار دوکتور نور محمد شینواری

پوهنیار هدایت الله 

 مهمند 
 ننګرهار

 رادیولوژي ۲۲۱
پوهنوال داکرت سید عارف 

 اړوی
 ۲۲۲ 

اندوکراینولوژي او 

 روماتولوژي

پوهاند دوکتور سیف الله 

 هادي
 ننګرهار

 د کوچنیانو جراحي ۲۲۳
پوهاند ډاکرت فضل الرحیم 

 شګیوال
 ۲۲۴ ننګرهار

د سرتګې کلینیکي 

 ناروعۍ

پوهنوال ډاکرت عبدالبصیر 

 صافی
 ننګرهار

 ولوژيمالیکويل بی ۲۲۶ ننګرهار پوهنیار ګل احمد سهیل بیوفزیک  ۲۲۵
پوهندوی جامعت خان 

 همت
 ننګرهار

 د ماشومانو انتاين ناروغۍ ۲۲۷
پوهاند دوکتور عبدالستار 

 نیازی
 ۲۲۸ ننګرهار

د ماشومانو اساسات، 

هضمي، اندوکراین او 

 عصبي ناروغۍ

 ننګرهار پوهاند سمیع الله حیات

۲۲۹ 
 زملیرومات هړ او د ز یتنفس

 ۍناروغ

داکرت سالم جان  یپوهندو 

 شمس
 ورولوژيی ۲۳۰ هارننګر 

جامل  یداکرت غاز 

 عبدالنارص
 ننګرهار

 ۲۳۲ ننګرهار پوهندوی الفت شیرزی طبي جنیتیک ۲۳۱
د انسان عمومي 

 کلینیکي امربیولوژي

داکرت عبدالله جان 

 شینواری
 ننګرهار

۲۳۳ 
وس پښتو طبي قام-انګلیيس

 )لومړی ټوک(

رنځورمل دوکتور عجب ګل 

 مومند
 ۲۳۴ ننګرهار

طبي  وپښت-انګلیيس

 قاموس )دوهم ټوک(

رنځورمل دوکتور عجب ګل 

 مومند
 ننګرهار

 ۲۳۶ ننګرهار الله مهمند تیهدا اریپوهن کید نور فز ۲۳۵
فارمکولوژي )دریم کال، 

 دوهم سمسرت لپاره(

پوهنوال دوکتور غالم ربی 

 بهسودوال
 ننګرهار

     خوست پوهندوی حمیدالله حامد د هډوکو اناټومي ۲۳۷
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 311 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-

Afghanistan, 7 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 

textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of 

Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 

textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8 

textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by 

inasys) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, 

Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The book you are 

holding in your hands is a sample of a printed textbook. It should be 

mentioned that all these books have been distributed among all Afghan 

universities and many other institutions and organizations for free. All the 

published textbooks can be downloaded from www.ecampus-

afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan 

Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book. 

We would also like to mention that he has provided funds for 190 medical 

and non-medical textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher 

Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy 

Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Financial Director Ahmad 

Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, 

Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and 

distributing the textbooks. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, February, 2020 

Mobile:  0706320844 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid 

for Afghan Children) and our colleague Dr. Yahya Wardak that 

have provided opportunities for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Prof Abdul Tawab Balakarzai  

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2020 
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