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Mandibleالسفلي الفك 









Mandible Boneالسفلي عظم الفك 

.  مفرد يقع أسفل الوجهعظم •

.  أكبر العظام وأمتنهاهو •

الجمجمةالعظم الوحيد القابل للحركة في هو •

ي نهاية يتألف من نصفين متناظرين يلتحمان كلياً ف•

من يتألف كل من النصفين, السنة األولى من العمر

.جسم ورأد الفك السفلي

الفرس على   مقوس بشكل نعل :Bodyالجسم ➢
.Uشكل حرف 

يتجهان نحو الخلف جزأين :Ramusالرأد ➢
.  واألعلى

هي منطقة التقاء الرأد مع : Angelالزاوية ➢
.  الجسم



السفليجسم الفك 
Body of Mandible 

Bone 



جسم الفك السفلي

Uشكل حرف له •

أفقيايتوضع•

وجهان داخلي وخارجي وحافتان له •
.وسفليةعلوية 



الخارجي لجسم الفك السفليالوجه 

:عليهيشاهد

Mentalالذقنياالرتفاق Symphysis :

فيالموجودااللتحامخطعلىيوجدكبيربروز
.ليةالسفالقواطعبينالسفليالفكجسممنتصف

.األيسرمعاأليمنالقسمالتحامعلىويدل

عبارةيكونالجنينيةالمرحلةفيالسفليالفكعظم•
ةمرحلفيالبعضابعضهممعيلتحمانعظمينعن

منيمتد,رفيعمتوسطدرزعلىالباكرةالطفولة
وهذايالسفلللفكالسفليةالحافةأسفلإلىالثنايا
.الذقنارتفاقنسميهالخط

يالذقناالرتفاق 





الوجه الخارجي لجسم الفك السفلي

 :Mental Protuberanceالذقنيةالناشزة •

ل لها شكالذقنياالمتداد األمامي لالرتفاق هي •
.مثلثي

ق عبارة عن بارزة مثلثية أسفل االرتفاوهي •
.الذقني

دعى الناشزة الذقنية في كل جانب بارزة تيحد •
.الحديبة الذقنية

الناشزة الذقنية



الوجه الخارجي لجسم الفك السفلي

:Mental Foramenالذقنيةالثقبة •

لوية تقريبا في منتصف المسافة بين الحافة العتوجد •
ين األول والحافة السفلية للفك السفلي بين جذري الضاحك

.والثاني

حيث , لنفق الفك السفلياإلنتهائيةبمثابة الفتحة هي •
.ذقنيةيخرج منها أوعية دموية وأعصاب 

.لألعلى والخلف والداخلالذقنيةالثقبة اتجاه •

حيث نيةالذقمعرفة اتجاه الثقبة من أجل حقنة الثقبة تفيد •
.نوجه الحقنة بعكس اتجاه الثقبة

وضع المخدر في هذه المنطقة تتخدر المنطقة من عند •
.الضواحك إلى الثنية



الوجه الخارجي لجسم الفك السفلي

Alveolar:السنخيالجزء• part(السنخي،الناتئ
(السنخياالرتفاع

.السفليالفكلجسمالعلويةالحافةهو•

.الذقنيةالثقبةيعلوالذيالقسمهو•

نالسبقلعنقومفعندمااألسنانبوجودمرتبطوجوده•
ندعالذقنيةالثقبةفتصبحالسنخيالناتئيمتص

.السفليللفكالعلويةالحافةمستوى

ثمانيةفنصكلفيالسفليللفكالسنخيالجزءيحتوي•
.سنخية(حواجز)ُحجببعضعنيفصلهاأسناخ

ناخاألستفصلعظميةحواجزهي:السنخيةبينالحجب•
.بعضعنبعضهاالسنية

اخاألسنداخلفيتوجدحجبهي:الجذريةبينالحجب•
.هابعضعنالسفليةاألسنانجذورتفصلالخلفية





الوجه الخارجي لجسم الفك السفلي

 Externalالمنحرف الظاهر الخط •
oblique line :

يبدأ هو عبارة عن بروز عظمي كثيف، •
مع خلف الثقبة الذقنية ويتمادى في الخلف

.للرأدالحافة األمامية 

الخط باهت حتى منطقة الرحى األولى هذا •
ى الرحوفي سوية , حيث يصبح بارزاً هنا

ألعلى يبدأ بالتقوس باتجاه الخلف واالثانية 
.ليتمادى مع الحافة األمامية الحادة للرأد





لجسم الفك السفليالداخلي الوجه 

:عليهيشاهد•

Mentalالذقنيةالشوكات• spines :

المنطقةعندتوجدعظميةبروزاتأربع•
.المتوسطة

يةاللسانالذقنيةالعضالتعليهاترتكز•
.الالميةوالذقنية

ألشواكبااللسانيةالذقنيةالعضالتترتبط•
معفترتبطالسفليةاألشواكأماالعلوية

.الالميةالذقنيةالعضالت

Digastricالبطينينذاتالحفرة• fossa:

امنهينشأالذقنيةالشوكاتأسفلتوجد
.البطنينذاتللعضلةاألماميالبطن









ليالوجه الداخلي لجسم الفك السف Mylohyoidالالميالضرسيالخط• line:

يالتالالميةالضرسيةالعضلةمنهينشأ•
.الفمقاعتشكل

ليالداخالسطحيقسمالالميالضرسيالخط•
ةعلويحفرةحفرتينإلىالسفليلفكل

:سفليةوحفرة

Sublingualاللسانتحتالحفرة✓ Fossa
حتتالغدةتسكنهاالتيالعلويةالحفرةوهي

.اللسان

الفكتحتالحفرة✓
Submandibularالسفلي Fossaالحفرة
حتتاللعابيةالغدةتسكنهاالتيالسفلية

.الفك

طالخمعليلتقيواألعلىالخلفنحويمتد•
خلفالمثلثويشكالالظاهرالمنحرف
ً يلتحمانثمالرحوي، الحافةمشكالنمعا
.للرأداألمامية







خلف الرحويوالمثلث قاعدة الفك السفلي

مالعظلجسمالسفليةالحافة•
ةدورم:(السفليالفكقاعدة)

جزئهافيتوجد,وثخينة
فكالزاويةمنبالقربالخلفي
يهافيمرضخمةثلمةالسفلي

.الوجهيالشريان

الطاحنمنالخلفإلىتشاهد•
رةالحفهيمثلثةحفرةاألخير
خلفالمثلث)الطواحنخلف

.(الرحوي

وبعدالعمرفيالتقدممع•
الجزءيضمراألسنانسقوط

ً رقيالعظمويصبحالسنخي قا
 ً .ورفيعا



الفك السفلي( فرع)رأد 

Ramus of Mandibule



السفليفرع الفك 
(RAMUSالرأد )

مزدوج على شكل صفيحة فرع •
.عظمية رباعية

له وجهان داخلي وخارجي وأربع •
أمامية ، سفلية، علوية؛حواف
.وخلفية

كالن تفرع في األعلى إلى جزأين يشي•
.المنقاريوالناتئ اللقميالناتئ 



الفك السفليالخارجي لفرع الوجه 

مسطحوجه •

يحوي في زاوية الفك سطحا خشنا 

الماضغة الناجمة األحدوباتيسمى 

.لعضلة الماضغةايافلأعن ارتكاز 



لفرع الفك السفليالداخلي الوجه 

:يشاهد عليه•

: Mandibular Foramenثقبة الفك السفلي •

عبة منتصف الشفي على الوجه الداخلي توجد ▪
ان والشريالعصبيمر منها , الصاعدة تقريبا

.السنخي السفليوالوريد

التي الفوهة العلوية لقناة الفك السفليتشكل ▪
.لذقنيةاتمتد من ثقبة الفك السفلي الى الثقبة 

(سبيكسشوكة )السفلييالفك لسينة•
:Mandibular Lingula

,  بارزة تتوضع أمام ثقبة الفك السفليهي ▪
يرتكز عليها رباط يمتد من شوكة العظم 
الوتدي إلى الفك السفلي ويدعى الرباط 

.الوتدي الفكي





السفليحواف فرع الفك 

تتمادى في األعلى مع الحافة األمامية للناتئ المنقاري: األماميةالحافة •

ثخينة ومدورة تمتد من الناتئ اللقمي إلى زاوية الفك السفلي: الحافة الخلفية•

لسفليتمثل مكان نشوء الفرع من الجسم وهي تتصل مع قاعدة الفك ا: الحافة السفلية•

(.الثلمة السينية)حافة مقعرة تشكل ثلمة الفك السفلي : الحافة العلوية•



Coronoid Processالمنقاريالناتئ 

استطالة أمامية من الحافة العلوية لفرع الفك السفليهو •

شكل صفيحة مثلثية تتجه لألعلى واألمام قليالعلى •

Mandibular Notchالسفليحافته الخلفية الحد األمامي لثلمة الفك تشكل •

الذرويةالعضلة الصدغية على حافته ترتكز •



اللقميالناتئ 
Condylar Process

.خلفية من الحافة العلويةاستطالة •

.من رأس وعنقيتكون •

.العنق بين الحافة العلوية للرأد وبين الرأسيصل •

قرة عليه في األنسي حفيرة صغيرة تسمى النيوجد •
الجناحية والتي تشكل مرتكزا للعضلة الجناحية 

.الوحشية

لفك الرأس بغضروف ليفي يتمفصل مع حفرة ايغطى •
السفلي ضمن العظم الصدغي بمفصل زاللي يدعى

.المفصل الصدغي الفكي



عضالت الفك السف لي
Mandibular

Muscules



عضالت الفك السف لي
Mandibular Muscules





Mastication Musculesالعضالت الماضغة 

حركات الفك السفلي فيدور أساسي التلعب التيهي العضالت الماضغة 

العضلة الماضغة ❑

.العضلة الجناحية األنسية❑

.العضلة الجناحية الوحشية❑

.العضلة الصدغية❑



Masseterالعضلة الماضغة Muscule

غيرة تبدو هذه العضلة بشكل المستطيل تتألف من حزمتين سطحية كبيرة وعميقة ص•
شي وتمتدان من الحافة السفلية والسطح األنسي للقوس الوجنية وحتى السطح الوح

.للشعبة الصاعدة للفك السفلي



Temporalisالعضلة الصدغية Muscule

لسطح تأخذ شكالً مروحياً مميزاً وتنشأ من األرضية العظمية للحفيرة الصدغية ومن ا•
تئ المنقاري العميق للفافة الصدغية وتنزل أليافها العضلية نحو األسفل لترتكز على النا

متمايزة وتتألف من ثالث حزم رئيسية و( وعلى طول الحافة األمامية لشعبة الفك السفلي
.من الناحية الوظيفية



العضلة الجناحية األنسية
Medial Pterygoid Muscule

ينشأ الرأس السطحي من أحدوبة الفك العلوي أما الرأس العميق: تتألف من رأسين 
الوتديللناتئ الجناحي للعظمفينشأ من السطح األنسي للصفيحة الجناحية الوحشية

وتتجه نحو األسفل والخلف والوحشي 

لترتكز على السطح األنسي

وزاوية الفك السفليللرأد

األحدوبةفي مكان 

Pterygoidالجناحية tuberosity  



العضلة الجناحية الوحشية
Lateral Pterygoid Muscule

ير الرأس العلوي صغ: تتألف من رأسين •
دي وينشأ عن الجناح الكبير للعظم الوت
والحفرة تحت الصدغية أما الرأس 
ح السفلي فهو كبير وينشأ عن السط

ةالوحشي للصفيحة الجناحية الوحشي

يتقارب الرأسان أثناء مسيرهما نحو •
الخلف ثم يرتكزان على القسم األمامي

لعنق لقمة الفك السفلي

كما ترتكز بعض األلياف العضلية •
التابعة للرأس العلوي ضمن الحافة 

األمامية للقرص المفصلي والمحفظة 
.المفصلية للمفصل الفكي الصدغي





العضالت األخرى

:العضلة الذقنية•
وتنشأ هذه العضلة من الحفيرة الذقنية 

:مكان ارتكاز البطن األمامي للعضلة ذات البطنين•
الناصف، وهي انخفاض على الوجه الخلفي لقاعدة الفك السفلي تحت الشوك الذقنية ووحشي الخط

من العضلة ذات البطنين  Anterior bellyيرتكز عليها البطن األمامي 

العضلتين الذقنية اللسانية •

لعضلتين الذقنية الالمية ا•

وهي أربعة نتوءات تقع بالقرب من منتصف الوجه  Mental spinesوتنشأ من الشوك الذقنية
ين الذقنيتين الخلفي لجسم الفك السفلي وعلى الخط الناصف، تنشأ من النتوأين العلويين العضلت

تين ومن النتوأين السفليين تنشا العضلتين الذقنيتين الالمي, اللسانتين المنطقة رقم





العضالت األخرى

العضلة الضرسية الالمية •
المي و هي صفيحة عضلية مسطحة مثلثية الشكل تنشأ من كامل طول الخط الضرسي ال

Mylohyoidللفك السفلي  line وهو حرف مائل يمتد من أسفل الشوكة الذقنية باتجاه ،
.األعلى والخلف في الجانبين

الرباط الفكي الوتدي•
اعدة من ينشأ من شوك العظم الوتدي ويمتد نحو األسفل والوحشي إلى باطن الشعبة الص

 Spineشوكة سبيكس) Lingulaعظم الفك السفلي ليرتكز على لسينة الفك السفلي
Spix) 

الرباط اإلبري الفكي •
فية من ينشأ من النتوء اإلبري ويمتد نحو األسفل واألمام ويرتكز على زاوية الحافة الخل

الرأد المنطقة



https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Musculuspterygoideusmedialis.png
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Musculuspterygoideuslateralis.png




التوعية الدموية
للفك السفلي



التوعية الدموية للفك السفلي

الدمويةالتوعيةتؤمن•
يوالسفلالعلويللفك
الشريانفروععبر

الفكي

فروعبعضتغذيكما•
الوجهيالشريان

السمحاقيةالفروع)
الزاويةمنطقةعند

(الذقنتحتوالشريان
الفكمناطقبعض

.السفلي



السفليالشريان السنخي 
Inferior Alveolar Artery

فل ليدخل عن الشريان الفكي ضمن الحفرة تحت الصدغية ولكنه يتجه باتجاه األسيتفرع •
لسفلي من خالل ثقبة الفك السفلي الى قناة الفك السفلي بمرافقة العصب السنخي ا

.دخوله الى تلك القناةقبل الالميالضرسيويتفرع عنه الشريان 

.ةوسنخيقناة الفك السفلي يعطي الشريان السنخي السفلي فروع سنية ضمن •

فية من خالل الفروع السنية للشريان السنخي السفلي النسيج اللبي لألسنان الخلتغذي •
.لكل سنالذرويةالثقبة 

لسنية لألسنان تقوم الفروع السنخية للشريان السنخي السفلي بتغذية النسج حول ابينما •
.السفلية الخلفية بما فيها اللثة





:القاطعيوالشريانالذقنيالشريان•

الفكةقناضمنفرعينالىالسفليالسنخيالشريانيتفرع•
.القاطعيوالشريانالذقنيالشريانوهماالسفلي

منخرجويالسفليالسنخيالشريانمنالذقنيالشريانينشأ•
الذقنيةالثقبةخاللمنالفكقناة

بتغذيةيقومالسفليالفكقناةمنالذقنيالشريانخروجوبعد•
.السفليالشفويالشريانمعويتفاغرالذقنأنسجة

ويبقىالسفليالسنخيالشريانعنالقاطعيالشريانيتفرع•
.وسنخيةسنيةفروعالىمجدداليتفرعالسفليالفكقناةضمن

للبيةاالنسجبتغذيةالقاطعيللشريانالسنيةالفروعتقوم•
.سنلكلالذرويةالثقبخاللمناألماميةالسفليةلألسنان

النسجبتغذيةالقاطعيللشريانالسنخيةالفروعتقومبينما•
تفاغروتاللثةفيهابمااألماميةالسفليةلألسنانالسنيةحول
.األخرىالجهةفيالقاطعيللشريانالسنخيةالفروعمع



Mylohyoidالالميالضرسيالشريان• Artery

منلسفلياالفكقناةالىدخولهقبلعنهويتفرعالسفليالسنخيالشريانفروعمنهو•
.السفليالفكثقبةخالل

للفكيالداخلالسطحعلىالالميالضرسيالثلمضمنالالميالضرسيالشريانيسير•
الالميةالضرسيةوالعضلةالفمأرضبتغذيةويقومالسفلي



تعصيب 
ليالفك السف







السفليالعصب الفكي 
Mandibular Nerve

.  الفرع الثالث من مثلث التوائمهو •

. الفروع العصب مثلث التوائمأكبر •

.  يكونه جذران حسي كبير وحركي صغير( مختلط)عصب حركي حسي هو •

.الجزء السفلي من عقدة مثلث التوائميغادر •

دغية من الثقبة البيضية حتى الحفرة تحت الص( حركي-حسي)العصب المختلط يمر •
.أمامي صغير وخلفي كبير: وينقسم العصب الرئيسي إلى جذعين



السفليفروع العصب الفكي 

:انقسام العصب الفكي السفلي إلى جذعين أمامي و خلفي ينشأ منهقبل •
السحائي الراجعالفرع ➢

وترة العضلة الجناحية األنسية يعصب كالً من العضلة الموترة لشراع الحنك والعضلة معصب ➢
.الطبل



األماميفروع الجذع •

الحسيةالفروع •

.  حشيةهو فرع حسي يسير بين رأسي العضلة الجناحية الو(:الخدي)الشدقي العصب ✓
.يعطي فروع حسية للخد وكذلك يعطي فروع تعصب مخاطية الخد واللثتين



الحركيةالفروع •

.بشكل عام عن تعصيب العضالت الماضغةمسؤولة •
.يعصب السطح العميق للعضلة الماضغة: الماضغيالعصب ➢

يعصبان العضلة الصدغية: الصدغيان العميقانالعصبان ➢

.الوحشيةيعصب العضلة الجناحية : العضلة الجناحية الوحشيةعصب ➢



فروع الجذع الخلفي

:هيالسفلي وفرع من العصب السنخي الالميالضرسيكل فروعه حسية عدا العصب •
الصدغياألذني العصب ➢

العصب اللساني➢

السفليالسنخي العصب ➢





: األذني الصدغيالعصب •

ف معظم المفصل الصدغي الفكي و غشاء الطبل ومجرى السمع الظاهر والنصيعصب •
.العلوي من صيوان األذن و جلد الفروة

: اللسانيالعصب •

. للسانالمخاطية المغذية لجوانب وظهر الثلثين األماميين يعصب •



:السفليالسنخيالعصب•

.حسيةوأليافمحركةأليافمنمؤلفعصبهو•

ً ينزل• لوتدياللرباطالوحشيالسطحعلىثمالوحشيةالجناحيةالعضلةتحتعميقا
الوريدوالشريانمناألمامإلىالسفليةالفكيةالثقبةإلىيدخلثمالسفلي،الفكي

الذيالالميالضرسيالعصبوهوالوحيدالحركيالفرعهنافيعطيالسفليينالسنخيين
.البطنينلذاتاألماميوالبطنالالميةالضرسيةالعضلتينمنكالً يعصب



The end


