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 Skull الجمجمة 

 

 في الهيكل العظمي، وتتألف من 
ً
عظم وأحيانا أكثر، معظمها مرتبط  22تعد الجمجمة  الجزء ألاكثر تعقيدا

 .suturesالبعض بواسطة الدروز   مع بعضه

  :تحتوي الجمجمة على العديد من التجاويف

وهو : Cavity  cranialالتجويف القحفي  -1

 mL 1,300يبلغ حجمه عند البالغ ،  أكبرها

 . ويحتوي على الدماغ

   orbit cavity تجويف الحجاج  -2

 nasal cavityالتجويف ألانفي  -3

  oral cavity التجويف الفموي أو اللثوي  -4

التجاويف ألاذنية الداخلية واملتوسطة  -5

middle- and inner-ear cavities . 

 paranasalألانفية  حول  الجيوب -5

sinuses : ،وجميعها تتصل بالتجويف ألانفي

 .وتبطن بغشاء مخاطي

تسمى الجيوب ألانفية  بحسب العظم الذي 

 :تتواجد فيه 

   frontalالجبهية  - 

  ethmoidالغربالية  - 

       sphenoidالوتدية  -

 

      

              
               

            

             

           

          

           

            

               

           

                              

 

  maxillary sinusesالفكية   -

  foraminaعظام الجمجمة تحتوي على ثقوب 

 .تسمح بمرور ألاعصاب وألاوعية إلى املحيط

 

هي العظام  Cranial Bonesالعظام القحفية 

التي تحتوي على الدماغ، وتشكل بمجموعها 

 craniumالقحف أو صندوق الدماغ 

(braincase). 

        frontal  

          ethmoid

        sphenoid

maxillary sinuses

 

 . meningesتفصل أنسجة الدماغ الحساسة عن العظام القحفية بثالث أغشية تدعى السحايا  -
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، حيث  foramen magnumتسمى الثقبة الكبيرة  سفلية يحتوي القحف ذو البنية الصلبة على فتحة -

 .يلتقي الحبل الشوكي بالدماغ

 

             Frontal Bone

             Temporal

              suture coronal

              Parietal Bone   

            Occipital  

             Sphenoid

               Ethmoid

            Maxillae

              Zygomatic

             Lacrimal

            Nasal

            Mandible

-               condylar process

              styloid process

zygomatic process                

                      

               mastoid process

                  
 

   

 

 

              suture coronal

             sphenoid

             frontal

              Parietal Bone  

             Temporal

            Occipital  

                      

             Frontal Bone

            Nasal

            Mandible

            Maxillae

               Ethmoid

              squamous suture

               sella turcica

            Vomer

           Palatine Bones
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 : يتألف القحف من جزأين رئيسيين

 .قبة أعلى الرأس وتتألف من أجزاء عدة العظام: calvaria (skullcap) قبة الجمجمة   -1

 baseالقاعدة  -2 

 

              suture coronal

              Parietal Bone   

             Frontal Bone

            Occipital  

             sagittal suture

            suture  lambdoid

                                
 

 

عند دراسة الجمجمة يتم نشرها ورفع القبة لفحص الداخل والذي هو قاعدة أو أرضية التجويف  -

 :  القحفي، والذي يبدي ثالث منخفضات تدعى بالحفر القحفية، توافق الوجه السفلي للدماغ وهي

الحفرة القحفية ألامامية  -

anterior cranial fossa 

يستقر فيها الفصوص الجبهية 

 .من الدماغ

الحفرة القحفية املتوسطة  -

middle cranial fossa 

ويستقر فيها الفصان 

 . الصدغيان

الحفرة القحفية الخلفية  -

posterior cranial fossa 

 يستقرفيها القسم الخلفي 

                      

                        

                       

           

            

       

 
 cerebellumالكبير من الدماغ والذي يدعى باملخيخ  
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             Frontal Bone

             Temporal

             Sphenoid

               sella turcica

              Parietal Bone   

            Occipital  

                         cribriform plate

                                     
 

 :هناك ثمانية عظام قحفية -

 عظم قفوي وعظم جبهي، عظمان جداريان وعظم وتدي، عظمان صدغيان و عظم غربالي  

 Frontal Boneالعظم الجبهي  -1

والذي يعبر تاج الرأس من ألايمن على  ، suture coronalيمتد هذا العظم من الجبهة إلى الدرز إلاكليلي 

يشكل العظم الجبهي الجدار ألامامي .  parietal bonesألايسر ويربط العظم الجبهي إلى العظمين الجداريين 

و يلتف إلى الداخل ليشكل كل الحفرة القحفية ألامامية و سقف . و حوالي ثلث سقف التجويف القحفي

 على الجيب الجبهي، والذي قد اليشاهد في كل الجماجم  ويحتوي العظم الجبهي. orbitالحجاج 
ً
أيضا

 .املدروسة

   Parietal Bones العظمان الجداريان  -2

كل منهما محدود بالدروز ألاربعة . ألايمن وألايسر يشكالن معظم سقف التجويف القحفي وجزء من جدرانه 

 : التي تربطه إلى العظام املجاورة وهي   

 مع العظم الجداري آلاخر املقابل sagittal sutureالدرز السهمي  -1

  مع العظم الجبهي suture coronalالدرز إلاكليلي  -2

 مع العظم القفوي  suture  lambdoidالدرز الالمي  -3

 وع العظم الصدغي squamous sutureالدرز الحرشفي  -4

              

 Temporal Bonesالعظمان الصدغيان  -3

املنطقة الصدغية تقع إلى ألاعلى وألامام من ألاذن، حيث يوجد العظم الصدغي الذي يشكل الجدار السفلي 

 :يمكن فهم الشكل املعقد  للعظم الصدغي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء. وجزء من أرضية التجويف القحفي
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 الجزء الحرشفي -1

squamous part : 

الجزء الطبلي  -2

tympanic part  :   

الجزء الخشائي   -3

mastoid part: 

ويبدي الناتئ الخشائي 

mastoid process . 

الجزء الصخري  -4

petrous part   

 Occipital Boneالعظم القفوي  -4

 :يشكل العظم القفوي الجزء الخلفي من الجمجمة، و من أهم املعالم التشريحية لهذا العظم

 foramen magnumالثقبة العظمى  -1

 في كل جانب من الثقبة العظمى occipital condyleاللقمة القفوية  -2

 . التبارز القفوي الخارجي   ، حيث يتصل الرباط القفوي الذي يربط مابين الجمجمة و العمود الفقري  -3

 Sphenoid Boneالعظم الوتدي  -5

جسم متوسط سميك و أجنحة ممتدة كبيرة وصغيرة مم يعطيه مظهر مشابه  لهذا العظم شكل معقد،

 :ويتألف من . للفراشة

 . lesser wingsالجناحين الصغيرين  -

 .greater wingsالجناحان الكبيران  -

الذي يحوي على حفرة تستقر  sella turcicaذو سطح يشبه سرج الحصان ويدعى بالسرج التركي  : الجسم  -

 pituitary gland  (hypophysis)ة النخامية  فيها الغد
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              sella turcica

             

             

     

         

                   

               

                                                
 Ethmoid Boneالعظم الغربالي  -6

 :يتألف من ثالثة أجزاء رئيسة

 :  perpendicular plateالصفيحة العمودية  -1

ويوجد عليها عرف في املنتصف يدعى بعرف الديك : cribriform  plateالصفيحة ألافقية الغربالية   -2

crista galli  وهي صفيحة متطاولة ومثقبة يمر منها العصب الشميcribriform (olfactory) foramina  

 على متاهة من الفراغات تدعى بالخاليا الغربالية :labyrinthالتيه  -3
ً
 وسميت كذلك ألنها تحتوي داخليا
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  Facial Bonesعظام الوجه 

التجاويف الحجاجي، ألانفي تتوضع العظام الوجهية إلى ألامام من التجويف القحفي،  وتقوم بدعم - 

هناك . في الوجه masticationالعضالت التعبيرية واملضغ    رتكاز ال شكل الوجه وأماكن تعطي  ، كماوالفموي 

 :عظم وهي 14

 العظان ألانفيان 2عظما الفك العلوي و 2

 عظما ألانف املحاريان 2عظما الحنك  2

 عظم امليكعة 1العظمان الوجنيان و 2

 العظمان الدمعيان و عظم الفك السفلي 2

 

 Maxillaeعظما الفك العلوي  -1

 . ويشكالن الفك العلوي حيث يلتقيان عند الدرز الفكي السفلي املتوسط وهما أكبر العظام الوجهية -

تنمو في املسافات ما بين قواعد  alveolar processesيحتوي الجسم على تبارزات تدعى بالنواتئ السنخية  

 . alveolusينغرس جذر كل سن في جيب عميق هو السنخ . ألاسنان

 . يشكل الفك العلوي أرضية الحجاج -

حت الحجاج مباشرة توجد الثقبة تحت الحجاج والتي تعتبر ممر ألوعية الدم املروية للوجه وممر للعصب ت -

 .الذي ينقل إلاحساس من املنطقة ألانفية والخد

 

 Palatine Bonesعظام الحنك بالخاصة  -2

ويتألف من الحنك القاس ي في ألامام والحنك الرخو في  يشكل سقف الفم وأرضية ألانف،:   palateالحنك  -

 . الخلف

 . معظم الحنك الصلب ُيشكل من قبل امتداد أفقي لعظمي الفك العلوي و يسمى الناتئ الحنكي -

 :مشكلة Lتتوضع في التجويف ألانفي الخلفي، ولكل منها شكل حرف : أما عظام الحنك بالخاصةو 

 . خلفي من الحنك العظميتشكل الثلث ال: صفيحة أفقية -1

 .وتشكل جزء من الجدار ما بين التجويف ألانفي و الحجاج: صفيحة عمودية -2

 

 Zygomatic Bonesالعظام الوجنية  -3

. تسمى بعظام الخد، تشكل زاوية الخد إلى ألاسفل والوحش ي من العين، وجزء من الجدار الجانبي للحجاج

  . مقلوب T كل عظم وجني له شكل حرف 

 

 Lacrimal Bones العظام الدمعية -4
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هناك الحفرة . وهي أصغر عظام الجمجمة، بحجم الظفر. تشكل العظام الدمعية الجدار ألانس ي للحجاج

يتجمع الدمع فيه ليصرف بعدها في التجويف ، حيث lacrimal sacالدمعية التي يتوضع فيها كيس الدمع 

 .ألانفي

 

 Nasal Bonesالعظام ألانفية بالخاصة   -5

 .عظمان صغيران مربعان يشكالن جسر ألانف ويدعمان الغضاريف التي تشكل الجزء السفلي من ألانف

 

 Inferior Nasal Conchae القرينات ألانفية السفلية  -6

يتواجد في التجويف ألانفي ثالث قرينات العلوية واملتوسطة وهي جزء من العظم الغربالي ، أما القرين 

 .ألاكبر بينها ، فهو مستقل ألانفي السفلي ،

 

 Vomerعظم امليكعة -7

 (.يشبه سكة املحراث) ويشكل الجزء السفلي من الحاجز ألانفي 

 

 Mandible الفك السفلي  -8

وهو العظم ألاقوى في الجمجمة والوحيد املتحرك، وهو يدعم ألاسنان السفلية ويشكل مكان ارتكاز عضالت 

 . الوجه التعبيرية وعضالت املضغ

 :يتألف من 

الجزء ألافقي الذي :  الجسم -1

 . يحمل ألاسنان

 : ramusالرأد  -2

 ما حرف  
ً
له شكل يشبه نوعا

Y-shaped  الفرع الخلفي يسمى

 condylarالناتئ اللقمي 

process  يحمل اللقمة الفكية

التي تتمفصل مع العظم 

 .الصدغي

                     

               

           

             

             

              

              

                              

 .coronoid processأما التفرع ألامامي من الرأد يشبه الشفرة و يدعى الناتئ املنقاري - 

 Muscles of the headالعضالت  

 Muscles of facial expressions عضالت الوجه التعبيرية -1

 Circumorbital and palpebral  muscle groupلعضالت املحيطة بالحجاج والعضالت الجفنية ا -1-1
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 :Nasal muscle groupمجموعة العضالت ألانفية  -2-1

  Bucclolabial muscle groupمجموعة حول الفم  -3-1

 Muscles of masticationالعضالت املاضغة   -2

 medial and lateral pterygoidالعضالت الجناحية ألانسية والوحشية  -

 temporalisالعضلة الصدغية  -

 masseterالعضلة املاضغة  -
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