
(3)عظام القحف والوجه 

شقيرهعلي يوسف . د

ماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين



الحفرة القحفية األمامية

الحفرة القحفية المتوسطة

الحفرة القحفية الخلفية

العظم الجبهي
العرف الجبهي

الثقبة العوراء

السطح العلوي للجزء الحجاجي

العظم الغربالي
عرف الديك

المصفويةالصفيحة 

العظم الوتدي
الجناح الصغير

الناتئ السريري األمامي
الجناح الكبير

ميزاب األوعية السحائية المتوسطة
جسم العظم الوتدي

...
حديبة السرج التركي
حفرة الغدة النخامية
ظهر السرج التركي

الناتئ السريري الخلفي
(للشريان السباتي الباطن)الميزاب السباتي 

...

العظم الصدغي
الجزء الصدفي

الجزء الصخري
...

البارزة المقوسة
انطباع عقدة مثلث التوائم

...
ميزاب الجيب السيني

العظم القذالي
.
.

الجزء القاعدي
.

ميزاب الجيب المستعرض
ميزاب الجيب القذالي
العرف القذالي الباطن

الباطنةالقذاليةالناشزة 
ميزاب الجيب السهمي العلوي



العظم الوتدي
الجناح الكبير

الجناح الصغير
الناتئ السريري األمامي

النفق البصري

السرج التركي
الجيب الوتدي

جسم العظم الوتدي

الصفيحتان األنسية والوحشية
للناتئ الجناحي

العظم الجبهي
الجيب الجبهي

العظم الغربالي
عرف الديك

المصفويةالصفيحة 
الجزء)الصفيحة العمودية 

(العظمي للحاجز األنفي

العظم األنفي
القرين األنفي السفلي

الفك العلوي

القناة القاطعة
الناتئ الحنكي
الناتئ السنخي

الشوك األنفي األمامي
السطح األنفي

العظم الحنكي

الميكعة

(الجزء العظمي للحاجز األنفي)

الدرز
اإلكليلي

العظم الجداري

ميازيب فروع األوعية
السحائية المتوسطة

العظم الصدغي
الجزء الصدفي للعظم الصدغي

الجزء الصخري للعظم الصدغي

صماخ السمع الباطن

الدرز الالمي

العظم القذالي

ميزاب الجيب المستعرض

ميزاب الجيب السهمي

الظاهرةالقذاليةالناشزة 

الوداجيةالثقبة 

النفق تحت اللسان

الثقبة العظمى

القذاليةاللقمة 

الجزء القاعدي للعظم القذالي



الثقبة العظمى

الثقبة المدورة

الثقبة البيضوية

الثقبة الشوكية

النفق السباتي

الوداجيةالثقبة 

النفق تحت اللسان

الثقبة الممزقة

الشق الحجاجي العلوي

النفق البصري

المصفويةثقوب الصفيحة 

الثقبة العوراء

صماخ السمع الباطن

(1)ألياف العصب الشمي 

(2)العصب البصري 

الشريان العيني
(3)العصب المحرك للعين 

(4)العصب البكري 

(1*5)العصب العيني 

(6)العصب المبعد 

(2*5)العصب الفكي العلوي 

(3*5)العصب الفكي السفلي 

الشريان السحائي المتوسط

الشريان السباتي الباطن

(7)العصب الوجهي 
(8)القوقعيالدهليزيالعصب 

(9)العصب اللساني البلعومي 
(10)العصب المبهم 

(11)العصب الالحق 

(الوريد الوداجي الباطن)الجيب السيني 

(12)العصب تحت اللسان 

السيسائيةالبصلة 
الشريانان الفقريان

(11)الجذور الشوكية للعصبين الالحقين 



الحفرة القحفية األمامية

الحفرة القحفية المتوسطة

الحفرة القحفية الخلفية

المصفويةالصفيحة 

فتحة النفق البصري

الشق الحجاجي العلوي

الثقبة المدورة

الثقبة البيضوية

الثقبة الممزقة

فتحة النفق السباتي

الثقبة الممزقة

الثقبة الشوكية

صماخ السمع الباطن

الوداجيةالثقبة 

فتحة النفق تحت اللسان

الثقبة العظمى




