
(2)عظام القحف والوجه 

شقيرهعلي يوسف . د

ماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين



الدرز اإلكليلي

الدرز الالمي

العظم الجبهي

العظم الجداري

العظم القذالي

الدرز السهمي



السطح الحجاجي للعظم الجبهي

العظم الجبهي

عظم األنف

الفك العلوي

العظم الدمعي

العظم الوجني

الناتئ الجبهي للعظم الوجني

السطح الحجاجي للعظم الوجني

الناتئ الصدغي للعظم الوجني

الوجهيةالوجنيةالثقبة 

الناتئ الجبهي للفك العلوي

السطح الحجاجي للفك العلوي

الناتئ السنخي للفك العلوي

الثقبة تحت الحجاج

الناتئ الوجني للفك العلوي

األماميشوك األنفي لا

الدرز اإلكليلي

العظم الجداري

العظم الوتدي

العظم الصدغي

العظم الغربالي

القرين األنفي السفلي

عظم الميكعة
الفك السفلي

الحديبة الذقنية

الجسم

الناشزة الذقنية

الثقبة الذقنية

الرأد

للعظم الغرباليالحجاجيةالصفيحة 

الصفيحة العمودية للعظم الغربالي

القرين األنفي المتوسط

الجناح الكبير

الجناح الصغير

فوق الحجاج( الثقبة)الثلمة 



العظم الجبهي

عظم األنف

الفك العلوي

العظم الدمعي

العظم الوجني

الوجنيةالقوس 

الناتئ الصدغي للعظم الوجني

الوجهيةالوجنيةالثقبة 

الناتئ الجبهي للفك العلوي

الناتئ السنخي للفك العلوي

الثقبة تحت الحجاج

شوك األنف األمامي

الدرز اإلكليلي

العظم الوتديالعظم الجداري العظم الصدغي

العظم الغربالي

الفك السفلي

الجسم

الثقبة الذقنية

الرأد

للغرباليالحجاجيةالصفيحة 

الجناح الكبير

العظم القذالي

الخط المنحرف

ثلمة الفك السفلي
رأس الناتئ اللقمي

المنقاريالناتئ 

الحفرة الصدغية

الخط الصدغي العلوي

الخط الصدغي السفلي

الجزء الصدفي للعظم الصدغي

الناتئ الوجني للعظم الصدغي

الحديبة المفصلية

العرف فوق الخشاء

الظاهرصماخ السمع 

الناتئ الخشائي

الدرز الالمي
حفرة كيس الدمع

فوق الحجاج( الثقبة)الثلمة 

الناشزة القذالية الظاهرة

الجنيحة



السطح الحجاجي للعظم الجبهيالثلمة فوق الحجاج

الصفيحة الحجاجية

للعظم الغربالي

حفرة كيس الدمع

العظم الدمعي

الناتئ الحجاجي

لعظم الحنك

السطح الحجاجي

للفك العلوي

الثقبة تحت الحجاج
الميزاب تحت الحجاج

السطح الحجاجي للجناح

الصغير للعظم الوتدي

السطح الحجاجي للجناح

الكبير للعظم الوتدي

الشق الحجاجي العلوي

الشق الحجاجي السفلي

البصرية( الثقبة)القناة 

الثقبة الوجنية الوجهية

السطح الحجاجي

للعظم الوجني

الخلفيةالغرباليةالثقبة 
األماميةالغرباليةالثقبة 



العظم الوتدي

العظم الصدغي

الجناح الكبير

الظاهرصماخ السمع 

الحديبة المفصلية

الناتئ اإلبري

الحفرة الفكية السفلية

الشق الحجاجي العلوي

السطح تحت الصدغي للفك العلوي

الثقوب السنخية

حدبة الفك العلوي

الشق الجناحي الفكي العلوي

الثقبة الوتدية الحنكية

الحفرة الجناحية الحنكية

الثقبة

البيضوية

العرف تحت الصدغي

الصفيحة الوحشية

للناتئ الجناحي

الشص الجناحي

للصفيحة األنسية

للناتئ الجناحي

الحفرة تحت الصدغية

(تم كشفها بإزالة القوس الوجنية والفك السفلي)



الفك العلوي

الحفرة القاطعة

الناتئ الحنكي

(الدرز الحنكي المتوسط)الدرز بين الفكي العلوي 

الناتئ الوجني للفك العلوي

العظم الوجني

العظم الجبهي

العظم الحنكي

الصفيحة األفقية

الثقبة الحنكية الكبيرة
.....

الثقبة الحنكية الصغيرة

الشوك األنفي الخلفي

العظم الصدغي

الناتئ الوجني للعظم الصدغي

الحديبة المفصلية

الحفرة الفكية السفلية

الناتئ اإلبري
.....

(الخارجيةالفتحة )النفق السباتي 

.....

صماخ السمع الظاهر

.....
الناتئ الخشائي

الثقبة اإلبرية الخشائية

الجزء الصخري

.....

.....

.....

.....

(الوداجيةفي عمقها الثقبة )الوداجيةالحفرة 

.....

.....

العظم القذالي

النفق تحت اللسان

القذاليةاللقمة 

.....

الجزء القاعدي
الحديبة البلعومية

الثقبة العظمى

السفليالقفوي الخط 

العرف القذالي الظاهر

العلويالقفوي الخط 
الظاهرةالقذاليةالناشزة 

العظم الجداري

(الدرز الحنكي المستعرض)الدرز الحنكي الفكي العلوي 

(القمعان)الفتحتان األنفيتان الخلفيتان 

الميكعة

الثقبة الممزقة

العظم الوتدي

الناتئ الجناحي

الشص الجناحي

الصفيحة األنسية

الحفرة الجناحية
الصفيحة الوحشية

.....

الجناح الكبير

الثقبة البيضوية

الثقبة الشوكية
العظم الوتديشوكة 

ميزاب الجزء الغضروفي لألنبوب السمعي



الحفرة القاطعة

الثقبة الحنكية الكبيرة

الثقبة الحنكية الصغيرة

الثقبة الممزقة

الثقبة البيضوية

الثقبة الشوكية

النفق السباتي

الثقبة اإلبرية الخشائية

الوداجيةالثقبة 

النفق تحت اللسان

الثقبة العظمى

العصب األنفي الحنكي

.....

العصب واألوعية الحنكية الكبيرة

العصب واألوعية الحنكية الصغيرة

.....

(3*5)العصب الفكي السفلي 
.....

الشريان السحائي المتوسط

.....

الشريان السباتي الباطن

.....

(7)العصب الوجهي 

(9)العصب اللساني البلعومي 

(10)العصب المبهم 
(11)الالحق العصب 

.....

الوريد الوداجي الباطن

(12)العصب تحت اللسان 

السيسائيةالبصلة 

والضفيرة الوريدية الفقريةالشريانان الفقريان 
(11)الالحقين للعصبين الجذرين الشوكيين 



العرف القذالي الظاهر

الظاهرةالقذاليةالناشزة 

الخط القفوي السفلي

الثقبة العظمى

الشق الحجاجي السفلي

الناتئ الخشائي

الناتئ اإلبري

الحفرة الجناحية

الوجنيةالقوس 

الصفيحة األفقية

للعظم الحنكي
القرين السفلي

حدبة الفك العلوي

الناتئ الحنكي للفك العلوي

الحفرة القاطعة

الخط القفوي العلوي

الحاجز األنفي

الفتحة)القمع 

(األنفية الخلفية

القذاليةاللقمة 

الصفيحة الجناحية الوحشية

الصفيحة الجناحية األنسية

الشص الجناحي

الناتئ السنخي للفك العلوي




