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الفك العلوي 
Maxilla



Maxilla Boneعظم الفك العلوي 

األماميالجزءفييقع,مزدوجعظم•
جوفوفوقالحجاججوفتحتللوجه

هفإنوهكذا,األنفجوفوحشيوفيالفم
.الثالثةاألجوافبتشكيليساهم

الجيبعلىيحتويإذ,مجوفعظمهو•
Maxillaryالفكي Sinusيتصلالذي

.مخاطيةغاللةوتفرشه,األنفبجوف

وأربعBodyجسممنيتألفعظمكل•
.Processesنواتئ



يتمفصل الفك العلوي مع•
: العظام التالية

Fالجبهي العظم ➢

Lالدمعي العظم ➢

Nاألنفي العظم ➢

ICاألنفي السفلي القرين ➢

Vالميكعةعظم ➢

Eالغرباليالعظم ➢

Zالوجني العظم ➢

Pعظم الحنك ➢

Sالوتدي العظم ➢



 Processesالفك العلوي عظم نواتئ 
of Maxilla Bone

 Frontal Processالجبهي الناتئ ✓

Zygomaticالوجني الناتئ ✓ Process 

 Palatine Processالحنكي  الناتئ ✓

 Alveolar Processالسنخي الناتئ ✓



 Body ofجسم الفك العلوي 
Maxilla

ثالثي؛ له ثالثة هرم شكله •

:وقاعدة وجوه 

الحجاجي الوجه ➢

األمامي الوجه ➢

تحت الصدغي الوجه ➢

(القاعدة)األنفي الوجه ➢





Maxillaالفك العلوي 



جسم ونواتئ الفك العلوي

منظر أمامي



العلويالوجه الحجاجي للفك 
Orbital surface

معظميؤلفأملسمثلثيسطحوهوالعلويالوجههو•
.للحجاجالسفليالجدار

:تمفصالته•
oالعظممعالخلفإلىاألماممناألنسيةحافتهتتمفصل

يالجناحوالناتئللغرباليالحجاجيةوالصفيحةالدمعي
.للحنكي

oجنيلوالعظملالفكيالناتئمعالوحشيةحافتهتتمفصل.

oناحيالجللشقالسفليةالحدودوتشكلحرةالخلفيةحافته

تحتمالثليسمىعميقأخدودمنتصفهافيويوجد.السفلي

يالحجاجالوجهفيواألنسياألمامنحويسيرالذيالحجاج

الوجهفيينفتحالذي,الحجاجتحتالنفقمعيتمادىثم

ضمنهويمر.الحجاجتحتبالثقبةالعلويللفكاألمامي

.الحجاجتحتواألوعيةالعصب



الوجه الحجاجي للفك العلوي
Orbital surface

نفقالحجاجتحتالنفققاعمنينشأ•
العلويالسنخيالنفقيسمىصغير

تحتالثقبةخلفيقعوالذي,األمامي
نحويتجه,منهاملم5بعدوعلىالحجاج
واألوعيةللعصبممراويشكلاألسفل

.األماميةالعلويةالسنخية

األماميالوجهمعالحجاجيالوجهيلتقي•
للحجاجالسفليةالحافةعندالعلويللفك

Infraorbital Margin.



للفك العلويالوجه الحجاجي 





الوجه األمامي للفك العلوي
Anterior Surface

حدوده•
oللحجاجالسفليةالحافة:األعلىفي

oالسنخيالناتئ:األسفلفي

oللفكياألنفيةالثلمة:األنسيفي

oالوجنيالناتئ:الوحشيفي

حتتبالثقبةالحجاجتحتالنفقينفتح•
العلويللفكاألماميالوجهعلىالحجاج

ملم6بللحجاجالسفليةالحافةأسفل
الثلثالتقاءنقطةعندوذلك,تقريبا

عتبروت.المتوسطالثلثمعللحافةاألنسي
ماهاتشريحيامعلماالحجاجتحتالثقبة

.الناحيالتخديرإجراءعند



األمامي للفك العلويالوجه 
Anterior Surface

تحتالثقبةمنطقةفيوضوحاأكثرالتقعرويكون,بمجملهمقعراألماميالوجه•
,النابيةالحفرةالتقعرهذاويسمىالحجاج

.الفملزاويةالرافعةالعضلةمنشأوهي

للعملياتجراحيامدخالاألماميالوجهيشكل•

.الفكيالجيبعلىتجرىالتي





األمامي للفك العلويالوجه 



الوجه األنفي للفك العلوي
Nasal Surface 



الوجه األنفي للفك العلوي
Nasal Surface 

العلويللفكاألنسيالوجههو•

.األنفلجوفالوحشيالجدارمعظميشكل•

حدوده•
oيالحجاجللوجهاألنسيةالحافة:األعلىفي

العلويللفك

oالحنكيالناتئ:األسفلفي

oتحتللوجهاألنسيةالحافة:الخلففي
العلويللفكالصدغي

oاألنفيةالثلمة:األمامفي



الوجه األنفي للفك العلوي
Nasal Surface 

فرجةوهيالفكيةالفرجةعليهيوجد•
علىالفكيالجيبانفتاحمكانفيتتشكل
.األنفجوف

يالحنكالثلميوجدالفكيةالفرجةخلف•
ضمنآخرثلممعيجتمعوالذيالكبير
كيالحنالنفقمعاليشكالنالحنكيالعظم
كيالحنالعصبضمنهيمروالذي,الكبير
.النازلالحنكيوالشريانالكبير





تحت الصدغيالوجه 
Infratemporal surface

هو السطح الخلفي للفك السفلي •
ويسمى أيضا الحدبة الفكية

يحده من األعلى الحافة الخلفية •
ة للحجاج، من األسفل الحافة السفلي

ني للفك العلوي، من األمام الناتئ الوج
.للفك العلوي

ية العلوالسنخيةيوجد عليه األنفاق •
التي تمر عبرها األعصاب واألوعية 

.العلوية الخلفيةالسنخيةالدموية 



نواتئ الفك العلوي 
Processes of Maxilla



Zygomaticالوجني الناتئ  Process

،هرميشكلذاتالعلويالفكمناستطالة•
األمامي)العلويالفكوجوهمعيتصل

(الصدغيوتحتوالحجاجي

العظممعيتمفصلوالوحشينحويمتد•
.الوجني



 Frontal Processالناتئ الجبهي 

و استطالة عمودية للفك العلوي تمتد نح•
األعلى من وجوه الفك العلوي األمامي 

والحجاجي واألنفي

له شكل صفيحة رباعية•

تتمفصل حافته األمامية مع عظم األنف•

معي تتمفصل حافته الخلفية مع العظم الد•
.الدمعويشكل معه حفرة كيس 



 Frontal Processالجبهي الناتئ 

الناتئ الجبهي للفك العلوي



 Frontal Processالناتئ الجبهي 

:له وجهان•

oوجه وحشي:

: يشكل منشأ للعضالت التالية➢

اح العضلة الرافعة للشفة العلوية وجن➢
األنف

العينيةالدويريةالعضلة ➢

يحتوي عرف عمودي يدعى العرف ➢
 Anteriorالدمعي األمامي 

Lacrimal Crest 

oوجه أنسي  :

يشكل الجدار الوحشي لجوف األنف➢

يحتوي على عرف أفقي يسمى العرف➢
الغربالي

المتوسطيتمفصل مع القرين ➢





Palatine Processالناتئ الحنكي  

للفكاألنفيالوجهأسفلمنأفقيةاستطالة•
العلوي

المقابلةالجهةفينظيرهمعيتمفصل•

كالحنمناألكبرالقسمنظيرهمعيشكل•
الحنكيالدرزمناألماميوالقسمالعظمي

Medianالمتوسط Palatine Suture



Palatine Processالناتئ الحنكي  

وحنكيأنفيوجهانالناتئلهذايوصف•
:ووحشيةأنسيةوحافتان

,عريضمقعرأملسسطح:األنفيالوجه➢
لقاعاألماميينالثلثيننظيرهمعيشكل
األنف

أثالميحويخشنسطح:الحنكيالوجه➢
ةالحنكيواألعصاباألوعيةمنهاتمرمتعددة

يفنظيرتهامعتتمفصل:األنسيةالحافة➢
مناألماميالجزءليشكالنالمقابلةالجهة
فييتمادىالذيالمتوسطالحنكيالدرز
Incisiveالقاطعةبالحفرةاألمام Fossa





Alveolar Processالناتئ السنخي 

تشكلوثخينةمقعرةسفليةاستطالة•
العلويللفكالسفليةالحافة

العلويةاألسنانلجذورحفراتحتوي•
أجوافعنعبارةوهياألسناختسمى

نالسنخيتيالقوسينكالفيمخروطية
ولجذمسكناوتشكلوالسفليةالعلوية
.األسنان

:أقسامأربعالسنخلجداريوصف•
oالدهليزيالجداريسمىخارجيقسم.
oالحنكيالجداريسمىداخليقسم.

oالحاجزيسمىمزدوجسنخيبينقسم
.تينمتجاورسنينبينيفصلالذيالسنخي



Alveolar Processالناتئ السنخي 

الجدرانمندوماأرقالدهليزيةالجدران•
اللسانية

عظميةحجباألرحاءأسناخداخليوجد•
رجذوتفصلالجذريةبينالحجبتسمى
.بعضهاعناألحاء

حيث,السنبوجودالسنخوجوديرتبط•
.ناناألسسقوطبعداألسناخوتمتصتزول





Incisive boneالقاطعيالعظم 
Premaxillaعظم الفقم 

intermaxillaويُسمى أيضاً •

هو الجزء األمامي من الفك العلوي •
.المحصور بين النابين

ا في الواقع ال توجد دروز واضحة بين هذ•
.الجزء وعظم الفك العلوي

في حال حدوث التشوهات الجنينية •
ية وخاصة شقوق الشفة وقبة الحنك ثنائ

ح بشكل واضالقاطعيالجانب يظهر العظم 
.وقد يبرز إلى األمام





العلوي الفك تعصيب 



العلويالعصب الفكي 
Maxillary nerve

عصب حسي صرفهو •

ثم يسير داخل األم الجافية ضمن ، (عقدة غاسر) التوائمالقسم األوسط من عقدة مثلث يغادر •
.للجيب الكهفيالجدارالوحشي

جوف دخل إلىيالثقبة المدورة إلى الحفرة الجناحية الحنكية وبعد مسار قصير ضمنها يعبر •
.عبر الشق الحجاجي السفليالحجاج







فروع العصب الفكي العلوي



فروع

العصب 

الفكي 

العلوي

:في الحفرة الجناحية الحنكية •
oفروع اتصالية مع العقدة الجناحية الحنكية.
oالعصب الوجني
o الخلفيالعصب السني السنخي العلوي

:في النفق تحت الحجاج•

.يأخذ اسم العصب تحت الحجاج•

:حين وصوله إلى الثلم تحت الحجاج يعطي فرعين•
oالعصب السني السنخي العلوي المتوسط
oالعصب السني السنخي العلوي األمامي

:الوجهفي •

:للعصب تحت الحجاجانتهائيةفروع •

o السفليةالجفنيةالفروع.

oالفروع األنفية. .

oالفروع الشفوية العلوية  .





التوعية الدموية الفك 
العلوي 



فروع الشريان الفكي العلوي عبر تؤمن التوعية الدموية للفك •



Maxillary Arteryالشريان الفكي 

االنتهائيةالفرع األكبر من الفروع هو •
.الظاهرللشريان السباتي 

هذا الشريان مساره عند عنق لقمة يبدأ •
ير ويسالنكفيةالفك السفلي ضمن الغدة 

رباط الشريان الفكي بين الفك السفلي وال
الوتدي الفكي باتجاه األمام واالعلى في

.الحفرة تحت الصدغية

مق يسير هذا الشريان للسطحي أو للعوقد •
.الجناحية الوحشيةالعضلة من 

ل عبوره للحفرة تحت الصدغية يدخوبعد •
ية الشريان الفكي الحفرة الجناحية الحنك

.للعمق واألسفل من العينتتوضعالتي 

اء يعطي الشريان الفكي عدة تفرعات أثن•
دغية مسيره في كل من الحفرتين تحت الص

.والجناحية الحنكية



:فروعه كل من تتضمن •

السحائي األوسط الشريان 1)

السفليالسنخي الشريان 2)

الصدغي العميق الشريان 3)

الجناحية الفروع 4)

الماضغيالفرع 5)

الشدقيالفرعان 6)

يالسنخي العلوي الخلفالشريان 7)

تحت الحجاجالشريان 8)

الحنكي الكبيرالشريان 9)

الحنكيالوتدي الشريان 10)



 Posterior Superiorالشريان السنخي العلوي الخلفي 
Alveolar Artery

عطييالحنكيةالجناحيةللحفرةودخولهالصدغيةتحتالحفرةالفكيالشريانمغادرةبمجرد•
.الخلفيالعلويالسنخيالشريانالمسمىفرعه

يعطيمثالفكيةالحدبةعلىالموجودةالخلفيةالعلويةالسنخيةالثقوبمنالشريانهذاويدخل•
ً بدوره .وسنخيةسنيةفروعا

منالخلفيةويةالعللألسناناللبيةاألنسجةالخلفيالعلويالسنخيللشريانالسنيةالفروعتغذي•
.سنلكلالذرويةالثقبخالل

اللثةفيهابماالخلفيةالعلويةلألسنانالسنيةحولاألنسجةبتغذيةالسنخيةالفروعتقومبينما•
.الفكيالجيببتغذيةالفروعبعضويقوم





الشريان تحت الحجاج 
Infraorbital Artery

منخرجيوقدالحنكيةالجناحيةالحفرةفيالفكيالشريانعنالحجاجتحتالشريانيتفرع•
.الخلفيالعلويالسنخيالشريانمعيجمعهمشتركجذع

.السفليالحجاجيالشقخاللمنالجناحيةالحفرةالىالحجاجتحتالشريانيدخلثم•

ً ةالقناضمنويعطيالحجاجتحتالقناةضمنالحجاجتحتالشريانيسيرالحجاجضمن• روعا
.األماميالعلويالسنخيالشريانويعطيالحجاجلتغذيحجاجية

هائيةاالنتفروعهوتغذيالحجاجتحتالثقبةخاللمنالوجهالىالحجاجتحتالشريانيخرج•
 ً .الوجهيالشريانمعوتتفاغرالوجهفيالحجاجتحتالمنطقةمنأقساما



يسيرلذياالنازلالحنكيالشريانالحنكيةالجناحيةالحفرةفيالفكيالشريانيعطيكما•
.الحنكيةالجناحيةالقناةخاللمنالحنكقبةباتجاه

منغيرالصالحنكيوالشريانالكبيرالحنكيالشريانوهياالنتهائيةالفروعيعطيثم•
.ترتيبالعلىوالرخوالصلبالحنكلتغذيوالصغرىالكبرىالحنكيةالثقبمنكلخالل

النفية،االحفرةيغذيالذيالحنكيالوتديالشريانالىبتحولهالفكيالشريانينتهي•
الحاجزيةروعوالفالوحشيةالخلفيةاالنفيةالفروعليعطيالحنكيالوتديالشريانويتفرع

الثقبةخاللمنالحنكياالنفيالعصبيرافقالذيالحنكياالنفيالشريانمنهاالتي
.العلويالفكفيالقاطعة







ةعضالت المنطقة الفموي



الفمويةالدويريةالعضلة 

قة هي العضلة األساسية من عضالت المنط•
الفموية

تلعب دور المصرة إلغالق فتحة الفم•

عظم الفك العلوي على جانبي : المنشأ•
الخط الناصف 

على صوار الفم أو النثرة: المرتكز•

رم ب–زم الشفتين إلى بعضهما : الوظيفة•
حركات الصفير–الشفاه إلى الداخل 



المبوقةالعضلة 

تشكل الهيكل العضلي للخد•

ة للعضلة في طبقة أعمق تشريحيا بالنسبتتوضع•
الماضغة 

ميالنسيج الشحيملؤهبين العضلتين فراغ •

:تنشأ من ثالث مناطق: المنشأ•
oالناتئ السنخي للفك العلوي

oالناتئ السنخي للفك السفلي

oالرباط الجناحي الفكي

فل على صوار الفم وتتجه أليافها لألس: المرتكز•
وتندخل أليافها ضمن, واألعلى وبشكل أفقي

.العضلة الدويرية الفموية وتتمادى معها



الضحكيةالعضلة 

لة شريط عضلي صغير على سطح العض•
المبوقة

من صفاق العضلة الماضغة: المنشأ•

على صوار الفم: المرتكز•

سحب صوار الفم للخلف : الوظيفة•
وتوسيع فتحة الفم عرضيا



لويةالعضلة الرافعة للشفة الع
من المناطق العظمية المحصورة بين : المنشأ•

زاوية العين األنسية وعظم األنف

ألنفعلى جلد الشفة العلوية وجلد جناح ا: المرتكز•

–العلوية وجناح األنف رفع الشفة : الوظيفة•
.توسيع المنخرين

الحافة السفلية للحجاج: المنشأ•

جلد الشفة العلوية: المرتكز•

رفع الشفة العلوية: الوظيفة•

العضلة الرافعة للشفة العلوية 
وجناح األنف



ار لصوالعضلة الرافعة 
الفم

الحفرة النابية: المنشأ•

صوار الفم: المرتكز•

رفع صوار الفم: الوظيفة•

ر يلعب منشؤها دورا حاسما في انتشا•
االنتانات سنية المنشأ الناتجة عن

األنياب العلوية

ار العضلة الخافضة لصو

الفم

يمن الحافة السفلية للفك السفل: المنشأ

صوار الفم: المرتكز

خفض صوار الفم: الوظيفة





The end


