
عظام القحف والوجه

شقيرهعلي يوسف . د

ماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين



:مصطلحات هامة

.التشريح هو العلم الذي يدرس بنية جسم اإلنسان•

المستويات تتم دراسة أعضاء الجسم البشري من خالل الوضعية التشريحية بالنسبة لبعض•
.المتعارف عليها

.مستوى عمودي يمر من منتصف الجسم: المستوى السهمي الناصف•

.ابقمستوى عمودي يشكل زاوية قائمة مع المستوى الس: المستوى الجبهي أو اإلكليلي•

.السابقينمستوى أفقي يشكل زاوية قائمة مع المستويين: المستوى األفقي أو المستعرض•



:مصطلحات هامة

جانب الوضعية التشريحية هي وضعية الشخص الواقف على قدميه وطرفان العلويان ب•
.جسمه مع اتجاه راحة اليد لألمام

.وى األفقيبالنسبة لوضعية الرأس التشريحية يكون مستوى فرانكفورت موازياً للمست•

لعلوية مستوى فرانكفورت هو مستوى وهمي يمر بين الحافة السفلية للحجاج والحافة ا•
.لمجرى السمع الظاهر



الحافة العلوية لمجرى السمع الظاهر

الحافة السفلية للحجاج

مستوى فرانكفورت



:مصطلحات هامة

.أقرب إلى المستوى السهمي الناصف: أنسي•

.أبعد عن المستوى السهمي الناصف: وحشي•

.أقرب إلى السطح األمامي للجسم: أمامي•

.أقرب إلى السطح الخلفي للجسم: خلفي•

.لوصف البعد النسبي للبنى التشريحية عن سطح الجسم: سطحي أو عميق•

.علوي أو سفلي•

.لوصف البعد النسبي للبنى التشريحية عن مركز الجسم: باطن أو ظاهر•



:هيكل الرأس

(.14)وعظام الوجه ( 8)يتألف من عظام القحف •

لي وهو يتمفصل عظم الفك السفلي مع العظم الصدغي بالمفصل الصدغي الفكي السف•
.المفصل الوحيد في هيكل الرأس

.عظم صغير مفرد في أعلى الجدار األمامي للعنق: العظم الالمي•

.يرتبط بهيكل الرأس بواسطة أربطة وعضالت•



:تحتوي بعض عظام هيكل الرأس على تجاويف هوائية تدعى الجيوب•

.الجيب الفكي في عظم الفك العلوي1.

.في العظم الغرباليالغرباليةالخاليا 2.

.الجيب الوتدي في العظم الوتدي3.

.الجيب الجبهي في العظم الجبهي4.

.تساهم هذه الجيوب بتخفيف وزن العظام وإضفاء لحن مميز للصوت•



هيكل القحف

هيكل الوجه



هيكل القحف

هيكل الوجه



:هيكل القحف

.يتألف هيكل القحف من قبة وقاعدة تشكلها عظام مفردة وعظام مزدوجة

:العظام المزدوجة •

(قبة القحف فقط. )العظم الجداري1.

.العظم الصدغي2.

:العظام المفردة•

.العظم الجبهي1.

.العظم القذالي2.

.العظم الوتدي3.

(قاعدة القحف فقط. )العظم الغربالي4.



:عظام القحف

.تتحد فيما بينها بواسطة اتصاالت ثابتة تدعى الدروز•

.الدرز السهمي يمتد على الخط الناصف بين العظمين الجداريين•

.الدرز اإلكليلي يمتد بين صدفة العظم الجبهي والعظمين الجداريين•

.الدرز الالمي يمتد بين صدفة العظم القذالي والعظمين الجداريين•

لوء اليافوخ األمامي هو اتساع مكان تقاطع الدرزين السهمي واإلكليلي ذو شكل معين مم•
.بنسيج ليفي يكتمل تعظمه بعمر سنة ونصف

وء بنسيج اليافوخ الخلفي هو اتساع مكان تقاطع الدرزين السهمي والالمي ذو شكل مثلث ممل•
.ليفي يكتمل تعظمه بعمر ستة أشهر



:هيكل الوجه

.يتألف هيكل الوجه من عظام مفردة وعظام مزدوجة

:العظام المزدوجة •

.عظم الفك العلوي1.

.عظم الحنك2.

.عظم القرين األنفي السفلي3.

.عظم األنف4.

.العظم الدمعي5.

.العظم الوجني6.

:العظام المفردة•

.عظم الفك السفلي1.

.عظم الميكعة2.



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

شوك األنف األمامي

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



العظم الجبهي

الحجاج

الحفرة األنفية

العظم الوجني



السطح الحجاجي للعظم الجبهي

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 



الناتئ الجبهي

السطح الحجاجي

الناتئ السنخي

الثقبة تحت الحجاج

الناتئ الوجني

شوك األنف األمامي

الوجه األمامي

الحفرة النابية

يةالثقوب السنخ

الوجه تحت الصدغي

الميزاب تحت الحجاج

الحدبة الفكية

ارتفاعات سنخية

الثلمة األنفية

الحافة الدمعية

الثلمة الدمعية

الحافة تحت الحجاج



الناتئ الجبهي للفك العلوي

الميزاب الدمعي

الوجه األنفي للفك العلوي

شوك األنف األمامي

الناتئ الحنكي للفك العلوي

الحافة الدمعية للفك العلوي

الجيب الفكي

الفك العلوي

العظم الحنكي

الدرز الحنكي المستعرض

شوك األنف الخلفي

الصفيحة العمودية للعظم الحنكي

الثلمة الوتدية الحنكية



الناتئ الوجني للفك العلوي

الناتئ الحنكي للفك العلوي

الثقبة القاطعةالدرز الحنكي المتوسط

الدرز القاطعي

العظم القاطعي

الشوكات الحنكية

الثلم الحنكي

شوك األنف الخلفي

الدرز الحنكي المستعرض

الصفيحة األفقية للعظم الحنكي

الناتئ الهرمي للعظم الحنكي

الثقبة الحنكية الصغيرة

الثقبة الحنكية الكبيرة

ديالناتئ الجناحي للعظم الوت
يةالصفيحة األنس

يةالصفيحة الوحش



الجسم

الثقبة الذقنية

الرأد

الخط المنحرف

ثلمة الفك السفلي

الناتئ اللقمي

المنقاريالناتئ 

الحديبة الذقنية

الناشزة الذقنية
الزاوية

الناتئ السنخي

الحواجز بين السنخية

الالميالضرسيالخط 

الحفرة تحت الفك السفلي

الحفرة خلف الرحوية

الالميالضرسيالميزاب 

النقرة الجناحية

رأس الناتئ اللقمي

عنق الناتئ اللقمي

الحفرة تحت اللسان

قاعدة الفك السفلي

ثقبة الفك السفلي

(سبيكسشوك )لسين الفك السفلي 



الجسم

الرأد

ثلمة الفك السفلي

الناتئ اللقمي

المنقاريالناتئ 

الزاوية

الالميالضرسيالخط 

الحفرة تحت الفك السفلي

الالميالضرسيالميزاب 
النقرة الجناحية

رأس الناتئ اللقمي

عنق الناتئ اللقمي

الحفرة تحت اللسان

ثقبة الفك السفلي

(سبيكسشوك )لسين الفك السفلي 

حفرة ذات البطنين

األشواك الذقنية العلوية والسفلية



جسم الفك السفلي

يةالثقبة الذقن

رأد الفك السفلي

الخط المنحرف

الناتئ اللقمي المنقاريالناتئ 

الحديبة الذقنية
الناشزة الذقنية

زاوية الفك السفلي

الناتئ السنخي

ارتفاعات سنخية

قاعدة الفك السفلي

رأد الفك السفلي



جسم الفك السفلي

الثقبة الذقنية

رأد الفك السفلي

الناتئ اللقمي

المنقاريالناتئ 

الناشزة الذقنية
زاوية الفك السفلي

الناتئ السنخي

القوس السنخية

ثلمة الفك السفلي

رأس الناتئ اللقمي

النقرة الجناحية

الماضعةاألحدوبة



جسم الفك السفلي

رأد الفك السفلي

ثلمة الفك السفلي

الناتئ اللقمي

المنقاريالناتئ 

زاوية الفك السفلي

الالميالضرسيالخط 
الحفرة تحت الفك السفلي

الالميالضرسيالميزاب 

الحفرة تحت اللسان

رأس الناتئ اللقمي

الجناحيةاألحدوبة

ثقبة الفك السفلي

لسين الفك السفلي

(سبيكسشوك )

حفرة ذات البطنين

األشواك الذقنية

الالميالضرسيالخط 



عنق الناتئ اللقمي

الناتئ اللقمي

زاوية الفك السفلي

ليالحفرة تحت الفك السف

الالميالضرسيالميزاب 

الحفرة تحت اللسان

رأس الناتئ اللقمي

الجناحيةاألحدوبة

ثقبة الفك السفلي

(سبيكسشوك )لسين الفك السفلي 

ةاألشواك الذقنيحفرة ذات البطنين

الالميالضرسيالخط 

ةالقوس السنخي

ارتفاق الفك السفلي

(الذقنياالرتفاق )



ارتكاز العضلة الصدغية
ارتكاز العضلة الماضغة

(المبطحة)ارتكاز العضلة الجلدية 

ارتكاز العضلة المبوقة

ارتكاز العضلة الخافضة للشفة

ارتكاز العضلة الخافضة لزاوية الفم



ارتكاز العضلة الصدغية

ارتكاز العضلة الجناحية الوحشية

ارتكاز العضلة الجناحية األنسية
للبلعوماالعلويةارتكاز العضلة المعصرة 

ارتكاز الرباط الجناحي الفكي

الالميةالضرسيةارتكاز العضلة 

ارتكاز البطن ألمامي للعضلة ذات البطنين

ارتكاز العضلة الذقنية اللسانية

ارتكاز العضلة الذقنية الالمية




