
هذه الحقيقة غري قابلة للنقاش 
فحياتنا تبدأ منذ التخصيب.  خالل 

هذه الرحلة، كل هذه املعلومات 
هي حقائق علمية وموثوقة طبيا. 

سؤال\ ما مدى معرفتك عن 
بدايتك؟  

التخصيب: 
النطفة تخصب البويضة 	 

الحياة الجديدة: تبدا بخلية واحدة وبعدها تنشأ يف 	 

بطانة الرحم. 

األسبوع ٢ بعد التخصيب: 
تبدا دقات القلب يف اليوم الـ٢١.	 

يتأسس الدماغ والحبل الشويك. 	 

األسبوع ٤ بعد التخصيب: 
يبدأ الدماغ والحبل الشويك بالتكّون.	 

طول الجنني ال يتجاوز ١ انج. 	 

 	

األسبوع ٦ بعد التخصيب: 
تبدأ الرئة بالتكّون.	 

تتشكل مظاهر العني و فتحات االنف. 	 

تبدأ براعم التذوق واالسنان تبدأ بالتكّون. 	 

تأريخك.
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األسبوع ٨ بعد التخصيب: 
تتشكل أصابع اليد و القدم. 	 

تستمر مالمح الوجه بالتكوين ) العني ، االنف ، 	 

اللسان والشفاه ( 

كل دقيقة يتكون ما ال يقل عن ٢٥٠ ألف خلية 	 

عصبية.

يف هذه املرحلة يطلق عليه “جنني”. 	 

األسبوع ١٠ بعد التخصيب: 
االاظاقر تبدا بالنمو.	 

تبدأ الكىل بالعمل و تكوين االدرار.	 

االسبوع ١٢ بعد التخصيب:
كل االعضاء الجسم الرئيسية تكون مكتملة 	 

ميكن سامع دقات القلب عرب السونار	 

تبدأ العضام بالتصلب.	 

االسبوع ١٤ بعد التخصيب: 
يبدا الجنني بتحريك فمه بطريقة مشابهة للرضاعة	 

يبدأ الطحال بإنتاج كريات الدم الحمراء.	 

يبدا منط شعر الراس بالتشكل.	 

االسبوع ١٦ بعد التخصيب: 
باستطاعة االم الشعور بحركة الجنني	 

بأستطاعة الجنني مص ابهامه	 

براعم التذوق موجودة وفعالة	 

االسبوع ١٨ بعد التخصيب:
تبدا االطراف ) اليدين والرجلني ( بلََكْم جدار الرحم	 

االظافر شبه كاملة 	 

يبدا تكون الرحم اذا كان الجنني انثى	 

طول الجنني كامأل هو ١٠ إنج	 

االسبوع ٢٠ بعد التخصيب: 
بحسب رأي الخرباء فان الجنني باستطاعته الشعور 	 

باالمل

مقدرة الجنني عىل البلع.	 

مقدرة الجنني عىل الحركة بكل االتجاهات.	 

االسبوع ٢٢ بعد التخصيب: 
يستمر منو الدماغ رسيعا 	 

وزن الجنني يف هذه الفرتة يكون مايقارب الباوند 	 

الواحد.

االسبوع ٢٤ بعد التخصيب: 
باستطاعة الجنني سامع االصوات من خارج الرحم	 

إمكانية مشاهدة حركات الوجه كمثل االبتسامة من 	 

خالل جهاز املوجات فوق الصوتية.

االسبوع ٢٦ بعد التخصيب: 
يبدا الجنني بالنوم بشكل منتظم وكرة العني تبدا 	 

بالحركة رسيعا مؤرشا عىل ان الجنني يحلم 

يفتح الجنني جفنيه بعد ما كانا مغلقني الشهر.	 

تبدا العضالت بالتمرين من خالل الركل والتمدد	 

االسبوع ٢٨ بعد التخصيب: 
يصل الجهاز العصبي املركزي اىل مرحلة يستطيع من 	 

خاللها السيطرة عىل بعض وظائف الجسم املركزية.

باستطاعة شخصا ما سامع دقات قلب الجنني اذا 	 

قَرََب اذنيه من بطن املراة الحامل 

االسبوع ٣٠ بعد التخصيب: 
يقوم الجنني بحركات تبدو وكانه يتنفس. 	 

بأمكان الجنني التعرف عىل صوت االم وبعض 	 

االصوات املألوفة االخرى 

يكتمل منو العظام بالكامل ولكن ال تزال مرنة و لينة 	 

االسبوع ٣٢ بعد التخصيب:
بإستطاعة بؤبؤ العني التوسع والتقلص حسب الضوء 	 

تزداد الروابط بني الخاليا العصبية يف الدماغ 	 

االسبوع ٣٤ بعد التخصيب: 
وزن الجنني يف هذه املرحلة يكون مابني ٤ – ٤.٥ 	 

باوند

االسبوع ٣٦ بعد التخصيب: 
تزداد نسبة الدهون يف الجسم 	 

يبدا الراس بتغيري موضعه استعداداً للوالدة	 

االسبوع ٣٨ بعد التخصيب: 
يعترب الجنني يف هذه املرحلة مكتمل! 	 

الجنني غري املولود يف هذه الفرتة باستطاعته التشبث 	 

بقوة
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