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Cranium Bonesالقحفعظام 



Lateral View of the Skullالمنظر الجانبي للجمجمة 

 Frontal boneالعظم الجبهي 
.

 Parietalالعظم الجداري 
bone .

 Occipitalالعظم القفوي 
bone .

 Temporalالعظم الصدغي 
bone .

 Sphenoidالعظم الوتدي 
bone .

 Ethmoidالعظم الغربالي 
bone .

. Nasal boneالعظم األنفي 

. Maxillaالعظم الفكي العلوي 

العظم الفكي السفلي 
Mandible .

 Lacrimalالعظم الدمعي 
bone .

 Zygomaticالعظم الوجني 

bone .

الخط الصدغي العلوي 
Superior temporal line .

الخط الصدغي السفلي 
Inferior temporal line .

 Zygomaticالقوس الوجنية 
arch .

الدرز الوجني الصدغي 
Zygomatic-temporal 

suture 

المفصل الفكي الصدغي 
Tempromandibular joint 

.

صماخ السمع الخارجي 
External acoustic 

meatus .

 Styloidالناتئ اإلبري 
process .

 Mastoidالناتئ الخشائي 
proce
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Craniumالقحف

ةقب:رئيسي   قسمي   إىلالقحفيقسم•

.القحفوقاعدةالقحف

اضيةالحدود تمر • عت  ي   القسمهذينبي   االفتر

ةاالن:التاليةالعظميةالمكونات يةالقذالش  

فةالجداريصدالعظم,القفويللعظمالظاهرة

.الجبه  العظم

اضيةالحدود هذهمناألعىلإىل• د توجاالفتر

.قاعدتهمنها األسفلوإىل,القحفقبة

عظام3القحفقبةتشكيلفييشاركإذاً،•

.(الجبهيالجداري،القفوي،)



Calvariaقبة القحف







Calvariaقبة القحف

صدفةمنالقحفقبةتتشكل•
والعظميي   ,الجبه  العظم

,القذاىل  العظموصدفة,الجداريي   
خارج   )وجهانالقحفلقبة

:(وداخىل  



الوجه الخارج   لقبة القحف

الدرز الناصفالخطبمستوىعليهيشاهد •

Sagittalالسهم   Suture, منيتكونوهو

  العلويتي   الحافتي   اتحاد 
 
.لجداريي   االعظمي   ف

  السابقالدرز يتعامد •
 
يىل  اإلكلالدرز معاألمامف

Coronal Sutureصدفةبي   يتشكلالذي

للعظمي   األماميةوالحافة,الجبه  العظم

.جبه  بمستوىيمتد وهو ,الجداريي   

  λبحرفشبيه)الالم  الدرز•
شكليت,(اإلغريقر

فيتي   الخلوالحافتي   القذاىل  العظمصدفةبي   

.الجداريي   للعظمي   



  لقبة القحف
الوجه المخ 

السهم  :الدروزالوجههذا عىلتشاهد •

.والالم  واإلكليىل  

,المخلتالفيفانطباعاتيشاهد كما •

يانيةوأثالم .ديةالوريالجيوبوأثالمش 

م  السهالجيبثلممنبالقربتشاهد •

ات تطاالت اسفيها تستقر حبيبيةنقت 

.الدماغعنكبوتيةمن



Base of Skullالقحف قاعدة 
الوجه الخارج   

ةالحدبة البلعومي1.

حفرة الفك 2.

السفىل  

ئ اإلبري3.
ر
النات

القذاليةاللقمة 4.

.5  
ئ
ئ الخشات

ر
النات

النفق اللقم  6.

ةالثقبة الخشائي7.

ة 8. القذاليةالناش  

الظاهرة

يةالثقبة البيضو 9.

الثقبة الممزقة10.

ةالثقبة الشوكي11.

.12  
ر
النفق السبات

الوداجيةالثقبة 13.

الثقبة اإلبرية14.

الخشائية

النفق تحت 15.

اللسان

الثقبة العظم16.



  لقاعدة 
الوجه المخ 

القحف
يعكس , مقعر•

معالم الوجه 
  للدماغ

.البطن 
يقسم هذا الوجه •

حفراتإىل ثالث 
أمامية، : قحفية

.وسىط وخلفية

A

M

P



Anterior Cranial Fossaاألمامية القحفيةالحفرة 

فيةالخلالحافةالوسىطالحفرةعنيفصلها •
ينللجناحي    .ك  التر الرسجوحديبةالصغت 

  الحجاجيانالجزءاناألماميةالحفرةيشكل•
 
ف

عليهما تشاهد حيث,الجبه  العظم
اغالدممنالموافقالسفىل  الوجهانطباعات
الغرباىل  العظممنالمصفويةوالصفيحة
.بينهماالموجودة

عظمالمنالمصفويةالصفيحةثقوبمنتمر •
.الشميةاألعصابالغرباىل  

ز • المصفويةالصفيحةمنتصفمنيت 
.الديكعرفسهم  بمستوى

العوراءالثقبةالديكعرفأماميتوضع•
.الجبه  والعرف



Anterior Cranial Fossaاألمامية القحفيةالحفرة 

  الحفرة 
 
يحية ف ةالقحفيالمعالم الترس 

:األمامية
العوراءالثقبة 1.
المصفويةثقوب الصفيحة 2.

جسم العظم الوتدي3.

ئ الرسيري األمام  4.
ر
النات

الجناح الصغت   للوتدي5.

المصفويةالصفيحة 6.

الجزء الحجاج   للعظم الجبه  7.

عرف الديك8.

العرف الجبهي9.



Middle Cranial Fossaالوسطى القحفيةالحفرة 

الحفرةعنويفصلها,سابقتهامنأعمقوهي•
ءللجزالعلويتانالحافتانالخلفيةالقحفية

السرجوظهر,الصدغيالعظمفيالصخري
.الوتديالعظمفيالتركي

انوالجناحالجسمالحفرةهذهتشكيلفييساهم•
مناألماميوالوجه,الوتديالعظمفيالكبيران
مالعظمنالصدفيوالجزءالصخريينالجزأين
.الصدغي

مركزيجزءإلىالحفرةهذهتقسيميمكن•
:جانبيينوجزأين



Middle Cranial Fossaالوسطى القحفيةالحفرة 

التركيالسرجويشغلهالمركزيالجزء•
.تتوسطهالتيالنخاميةوالحفرة

نحوعلىالنخاميةالحفرةأماميمتد•
منيؤديالذيالتصالبيالتلممستعرض

ثحي,الموافقالبصريالنفقإلىالطرفين
.يالعينوالشريانالبصريالعصبمنهيمر

مالتلالوتديالعظمجسمجانبيإلىيشاهد•
الثقبةالصخرةذروةأمامويوجد,السباتي
.الممزقة

كبيرالالجناحينبينيتشكلالحفرةهذهفي•
.العلويالحجاجيالشقوالصغير



Middle Cranial Fossaالوسطى القحفيةالحفرة 

يحية ال هامة المعالم الترس 
  الحفرة 

 
القحفيةف

:األمامية

ئ 1. الرسيري الناتر
األوسط

النفق البرصي2.

الثقبة المدورة3.

الشق الحجاج   4.
العلوي

الكبت  الجناح 5.

للوتدي

  النفق السبفتحة 6.
اتر

يان السح7.   تلم الرس 
اتئ

األوسط

الثقبة الشوكية8.

الحافة الخلفية 9.
للجناح الكبت  

ةالثقبة البيضي10.





الخلفية القحفيةالحفرة 
Posterior Cranial Fossa

لعظماتشكيلهافييساهم,القحفيةالُحفرأعمقهي•

وجهوال,الصخريينللجزأينالخلفيوالوجه,القذالي

العظمينفيالخشائيينالجزأينمنلكلالمخي

.الصدغيين

والزاوية,الوتديالعظمجسماألماممنالحفرةيتمم•

فيالجداريينالعظمينمنكلفيالسفليةالخلفية
.الجانبين

مهاأماويمتد,العظمىالثقبةالحفرةمركزفيتشاهد•

جسميالتحاممنيتشكلالذيClivusالمحدر

.(البالغينلدى)والوتديالقذاليالعظمين

,واألعلىاألماممنالجسرالمحدرعلىيتوضع•

.واألسفلالخلففيوالبصلة



الخلفية القحفيةالحفرة 
Posterior Cranial Fossa

الخططولعلىالعظمىالثقبةخلفيمتد•
.الباطنالقذاليالعرفالناصف

عيالسمالمسمالخلفيةالحفرةفيينفتح•
ثحي,واليسرىاليمنىالجهتينفيالباطن

.الوجهيالعصبنفقالمسمهذاقاعمنيبدأ

ً اإلشارةمنالبد• نالثقبتيوجودإلىأيضا
,فرةالحهذهفيواليسرىاليمنىالوداجيتين

ياللسان:القحفيةاألعصاببهاتمروالتي
دالوريوكذلك,واإلضافيوالمبهمالبلعومي
القحفإلىمنهاويعبر,الباطنالوداجي
.الخلفيالسحائيالشريان



 Posteriorالخلفية القحفيةالحفرة 
Cranial Fossa

المحدر1.

الوداجيةالحدبة 2.

الصماخ السمع  3.
الباطن

الوداجيةالثقبة 4.

االلسالنفق تحت 5.

الثقبة العظمى6.

القذاليةالناشزة . 7
الباطنة

نالقذاىل  الباطالعرف . 8

ضلم الجيب المعتر ث. 9

  ث. 10
لم الجيب السين 

العلوية الحافة . 11
للجزء الصخري من 

  
 

العظم الصدغ



القحفعظام
Cranium Bones



Frontal Boneالعظم الجبهي 

منوجزءً ,القحفمناألماميالقسمالجبهيالعظميشغل•

الجيبيحويإذ,أجزائهبعضفيمجوفوهو.قاعدته
.الجبهي

والجزءانالصدفة:أقسامأربعةمنالجبهيالعظميتكون•

ً ويحوي,األنفيوالجزءالحجاجيان .يةالغربالالثلمةأيضا

Frontalالجبهيالعظمصدفة Squama :

وجهانولها,القحفلقبةاألماميالثلثحواليتشغلوهي•

.وداخليخارجي

فيعليهويشاهدومحدبأملس:الخارجيالوجه❑

وجديوقد,ثابتةغيروهي,المتوسطةالجبهيةالحدبةالوسط

مالعظجزأيالتحامنتيجةيتشكلالذيالجبهيللدرزأثر

.األولىالطفولةمراحلفيالجبهي



الجبهيصدفة العظم 
Frontal Squama

الجزأينعنالصدفةيفصل•
افةالحواأليسراأليمنالحجاجيين

Supraorbitalالحجاجفوق
Margin,.

فيالحجاجفوقالحافةيوازي•
الحجابقوساألعلى

Superciliary Arch,تفصل
احةبالحاجبيتينالقوسينبين

المقطبتدعىملساء
Glabella.



Supraorbital Marginالحافة فوق الحجاج 

Supraorbitalالحجاجفوقالثلمة• Notch:ثلمةوهي

(لحجاجافوقالثقبة)ثقبةشكلعلىتشاهدوقد,صغيرة

.الحجاجفوقعصبيةوعائيةحزمةمنهاويمر

,ابقةالسالثلمةمناألنسيإلىتتوضع:الجبهيةالثلمة•

.وأعصابدمويةأوعيةفيهاوتمردائمةغيروهي

فوقةللحافاألنسيةالنهايةخلفيوجد:الحجابيلناتئا•

.الحجاج

Zygomatic(الوحشيالحجاجي)الوجنيالناتئ•
Process:فوقللحافةالوحشيةالنهايةفييوجد

.نيالوجالعظمفيالجبهيالناتئمعيتصلوهوالحجاج



للعظم الجبهيالداخليالوجه 

لصدفة العظم ( الداخلي)الوجه المخي ❑
:الجبهي

الحجاجي المخي للجزء الوجه 1.

الجيب الجبهي فتحة 2.

األنفشوكة 3.

العوراءالثقبة 4.

الجبهيالعرف . 5

الجيب السهمي العلويتلم . 6

المخي للصدفةالوجه .   7



Orbital Partالجزء الحجاجي 

الحجاجيانان أالجز

غرباليةايخال1.

الحجاجي الوحشي الناتئ 2.

الغرباليةالثلمة 3.

فوق الحجاج( الثقبة)الثلمة 4.

شوكة االنف5.

الثلمة األنفية6.

(يةفوق الحجاج)الجبهيةالثلمة 7.

البكريةالحفرة . 8

الوجه الحجاجي.   9



العظم الوتدي
Sphenoid Bone

لىإيتوضعحيث,القحفقاعدةمنالمركزيالقسمالوتديالعظميؤلف•

والعظمينالقذاليالعظموأمام,والجبهيالغرباليالعظمينمنالخلف

.الصدغيين

.مفردعظمهو•

عظمال،الجداريالعظم،العلويالفكيالعظم،الجبهيالعظم:معيتمفصل•

يالوجنالعظم،الصدغيالعظم،الحنكيالعظم،الغرباليالعظم،القذالي
.الميكعةوعظم

:منيتألف•

Sphenoidالوتديالعظمجسم• Body .

Greaterالكبيرانالجناحان• Wings .

Lesserالصغيرانالجناحان• Wings .

Pterygoidالجناحيانالناتئان• Processes



جسم العظم الوتدي

ويشغلالوتديالجيبيحويإذمجوف،•
.العظممناألوسطالجزء

:الوتديجسميحوي•

Sellaالتركيالسرج• Turcicaحيث
Hypophysealالنخاميةالحفرةتتوسطه
Fossaولذا,النخاميةالغدةفيهاتستقرالتي

الغدةحجممعيتناسبالحفرةحجمفإن
.النخامية

رؤيتهيمكنالداخلمن:الوتديالجيب•
.سهميمقطعبإجراء



 Greaterالجناحان الكبيران 
Wings 

:يحوي الجناح الكبير للعظم الوتدي•

Foramen Ovaleالثقبة البيضية -• : 
.وهي مخرج للعصب الفكي السفلي

 Foramenالثقبة المدورة -•
Rotundum .

Foramen Ovaleالثقبة الشوكية •

 Superiorالشق الحجاجي العلوي •
Spinosum Fissure الذي يتشكل بين ،

.يرينالجناحين الكبيرين والجناحين الصغ





Sphenoid Boneالعظم الوتدي 

حديبةاألماممنالتركيالسرجيجاور•
Tuberculumالسرج Sellae.

يالتصالبالتلمالحديبةهذهأماممنيمتد•
Chiasmatic Sulcusفيهيتصالبالذي

التلمطرفيفيويوجد.البصريانالعصبان
.البصريينالنفقينثقبتا

التلمالتركيالسرججانبيإلىيمتد•
Carotidالسباتي Groove (Sulcus)

لمالتهذافييمتد,(الكهفيالجيبتلم)
والضفيرةالباطنالسباتيالشريان
.لهالمرافقةالوديةالعصبية



Sphenoid Boneالعظم الوتدي 

لف الناتئ الجناحي يتأ•
من صفيحتين 

:جناحيتين

صفيحة جناحية أنسية •
Medial pterygoid 

plate

صفيحة جناحية وحشية •
Lateral Pterygoid 

plate

يوجد بينهما الحفرة •
. الجناحية

Pterygoid fossa



Occipital Boneالعظم القذالي 
.عظم مفرد يقع في القسم الخلفي من الجمجمة•

افة العظم الجداري والعظم الصدغي والعظم الوتدي باإلض: يتمفصل مع كل من•

.تمفصل إضافي مع الفقرة الرقبية األولىالى

:قسمينيتألف من •

مربعي ، يشكل الجزء األمامي من العظمBasilar Partالقسم القاعدي❑

:  ، له وجهانوهو أكثر عرضاً وثخانة في األمام منه في الخلف.الشكل

كما نشاهد في هذا Clivusله شكل ميزابة تسمى المنحدر :وجهه الباطنال•

Sulcus of inferior petrosalالوجه ثلم الجيب السفلي  sinuse

ية على الخط الناصف يبدي حديبة تسمى الحديبة البلعوم:وجهه الظاهرال•
Pharyngeal tubercle لعضالت البلعومتشكل مرتكز.



Occipital Boneالعظم القذالي 

.عظم مفرد يقع في القسم الخلفي من الجمجمة•

العظم الجداري والعظم الصدغي والعظم : يتمفصل مع كل من•

.ألولىاالرقبيةتمفصل إضافي مع الفقرة الوتدي باإلضافة الى

.القسم القاعدي وصدفة العظم:قسمينيتألف من •

، يشكل الجزء األمامي من العظمBasilar Partالقسم القاعدي ❑

، لفوهو أكثر عرضاً وثخانة في األمام منه في الخ.مربعي الشكل

:  له وجهان

كما Clivusتسمى المنحدر ميزابةله شكل :وجهه الباطنال•

 Sulcus of inferiorنشاهد في هذا الوجه ثلم الجيب السفلي 
petrosal sinuse

ة على الخط الناصف يبدي حديبة تسمى الحديب:وجهه الظاهرال•
لعضالت تشكل مرتكز Pharyngeal tubercleالبلعومية 

.البلعوم



Squamaصدفة العظم القذالي  of 
Occipital Bone

وتشكل,الخلفمنالعظمىالثقبةتجاور•
عبارةوهي.القذاليالعظممناألكبرالقسم

وجههاالشكلمثلثةعظميةصفيحةعن
تقسم.محدبالخارجيوالوجهمقعرالمخي
:قسمينإلىللصدفةالجانبيةالحافة

الحافةمعيتمفصل,ومسننكبير:علوي•
نبييتشكلوبذلكالجداريللعظمالخلفية
الالميالدرزالجداريينوالعظمينالصدفة

Lambdoidal Suture(القذاليالدرز
.(الجداري

ائيالخشالناتئمعيتمفصل,صغير:فليس•
.الصدغيالعظمفي



Squamaصدفة العظم القذالي  of 
Occipital Bone

:للصدفةالخارجيالوجه▪

رةالظاهالقذاليةالناشزةمنتصفهفيتوجد-
External Occipital Protuberance.

جاهباتاألسفلنحوالمذكورةالناشزةمنيمتد-
Externalالظاهرالقذاليالعرفالعظمىالثقبة

Occipital Crest.
يسرىوالاليمنىالجهتينفيالناشزةمنيمتد-

.العلويالقفويالخط

الظاهرالقذاليالعرفمنتصفمنيمتد-
,رواأليساأليمنالسفليانالقفويانالخطان

.لسابقيهماموازيانوهما

بعضومنشأالرتكازالمذكورانالخطانيخدم-
.والرأسالعنقعضالت

الظاهرةالقذاليةالناشزة . 1

الخط القفوي األعلى. 2

الخط القفوي العلوي. 3

الخط القفوي السفلي. 4

العرف القذالي الظاهر. 5

اللقميةالحفرة . 6

الثقبة العظمى. 7

القذاليةاللقمة . 8



Squamaصدفة العظم القذالي  of 
Occipital Bone

:للصدفة(الداخلي)المخيالوجه•

Cruciformالصليبةالبارزةالوجههذاعلىتوجد-
Eminence,الجيوبأتالمالتقاءمنتتشكلالتي

.(Herophiliملتقى)الجيبيالمقرنمنمكونةالقحفية

وفي,المستعرضينالجيبينتلمايمتدالجانبينفي•

زةالناشمنويمتد,العلويالسهميالجيبثلماألعلى

Internalالباطنالقذاليالعرفاألسفلإلى
Occipital Crestالخلفيةالحافةحتىيصلالذي

.العظمىللثقبة

,وريديةقحفيةجيوبالمذكورةاألتالمفيتمتد•

.الجافيةاألمالباطنالقذاليالعرفعلىوترتكز

الحفرة المخية.1

الناشزة القذالية الباطنة.2

تلم الجيب المستعرض.3

العرف القذالي الباطن.4

الحفرة المخيخية.5

نفق العصب تحت اللسان.6

تلم الجيب السيني.7

الناتئ الوداجي.8

الثقبة العظمى.9

الجزء القاعدي.10

الحديبة البلعومية.11

اللقمة القذالية.12



الحفرة المخية.1

ةالباطنالقذاليةالناشزة .2

تلم الجيب المستعرض.3

العرف القذالي الباطن.4

المخيخيةالحفرة .5

اننفق العصب تحت اللس.6

تلم الجيب السيني.7

الوداجيالناتئ .8

الثقبة العظمى.9

الجزء القاعدي.10

الحديبة البلعومية.11

القذاليةاللقمة .12

الظاهرةالقذاليةالناشزة . 1

الخط القفوي األعلى. 2

الخط القفوي العلوي. 3

الخط القفوي السفلي. 4

العرف القذالي الظاهر. 5

اللقميةالحفرة . 6

الثقبة العظمى. 7

القذاليةاللقمة . 8



Pareitalالعظم الجداري 
Bone

الجداريللعظمالخارجيالوجه•

:التشريحيةالمعالمأهم•

Parietalالجداريةالثقبة• Foramen .

Parietalالجداريةالحدبة• Tubercle .

:المجاورةالعظاممعالتمفصلحواف•

Sagittalالسهميةالحافة• Border .

Superiorالعلويالصدغيالخط•
Temporal Line .

Inferiorالسفليالصدغيالخط•
Temporal Line



العظم الجداري 
Parietal Bone

تلم الشريان السحائي األوسط      . 9( العلوية)الحافة السهمية . 1

الحافة الصدغية        . 10الثقبة الجدارية. 2
الزاوية الوتدية. 11القذاليةالزاوية . 3

الخط الصدغي السفلي. 12(الخلفية)القذاليةالحافة . 4

الحافة األمامية. 13الخط الصدغي العلوي              . 5

الجبهيةالزاوية . 14الزاوية الخشائية                   . 6

تلم الجيب السهمي العلوي. 7

تلم الجيب السيني. 8



Temporal Boneالعظم الصدغي 

.هو عظم مزدوج يشكل الجدار الجانبي للجمجمة•

:يتمفصل مع•

.العظم الوجني بالقوس الوجنية▪

.العظم الجداري باألعلى▪

.)بالثقبة الوداجية (العظم القذالي بالخلف▪

.العظم الوتدي مع الجناح الكبير▪

.)مفصل متحرك(عظم الفك السفلي ▪

:أقسامأربعةيتألف من •

. Squamous Partالقسم الصدفي ✓

. Tympanic Partالقسم الطبلي ✓

Petrous Partالقسم الصخري ✓

Mastoid Partالخشائي القسم ✓



Squamous Partالقسم الصدفي 

:يحوي•

Zygomaticالوجنيالناتئ• Process .

عظمللالصدغيالناتئمعيتصلالصدغيللعظمالوجنيالناتئ•
Zygomaticالوجنيةالقوسليشكالالوجني Arch

:الصدغيالفكيالمفصلمنالقحفيالجزء•

Articular)العنابية(المفصليةالحفرة• Fossa .

Articularالمفصليةالحديبة• Eminence .

الفكقمةللسيرممريشكالنالمفصليةوالحفرةالمفصليةالحديبة•

:حيثالسفلي،

.دورانيةحركاتالمفصليةالحفرةضمنتتحرك✓

.انزالقيةحركاتالمفصليةالحديبةضمنتتحرك✓



Mastoid Partالخشائي القسم 

ه وله وج, القسم الخلفي من العظم الصدغييشغل 
.وله حواف أو محيط دائرة, خارجي ووجه مخي

رقويةالتالقصية عليه العضلة ترتكز : الوجه الخارجي•

.الخشائية

ائي الوجه الخارجي في األسفل بالناتئ الخشيتمادى •

Mastoid Process.

يجاور الوجه األنسي في , الخارجي محدبالوجه •

نشأ حيث ي( تلم ذات البطنين)األعلى الثلمة الخشائية 

.  منها البطن الخلفي للعضلة ذات البطنين

,  يختلط من األمام بالجزء الصخري: الوجه الداخلي•

. وهو أملس

جيب وهو امتداد لتلم ال, عليه تلم الجيب السينييوجد •

.المستعرض في العظم القذالي



 Tympanicالقسم الطبلي 
Part

:يحوي•

 Externalالصماخ السمعي الخارجي •
Accoustic Meatus :

يؤدي للجوف الطبلي•

الشق الصخري الطبلي •
Petrotympanic Fissure :

.وهو شق يفصل بين الصخرة والطبلة•



 Petrousالقسم الصخري 
Part

:يحوي•

Styloidالناتئ اإلبري • Process 

Mastoid Processالناتئ الخشائي •

Stylomastoidالثقبة اإلبرية الخشائية •
Foramen  وهي مخرج العصب السابع

(.الوجهي)

 Jugular Notchالثلمة الوداجية •

 Carotid Foramenالثقبة السباتية •

 Internalالسمع الباطن (صماخ)مسم •
Acoustic Meatus



العظم الصدغي 
Temporal Bone

صدفة العظم الصدغي.1

حديبة مفصلية.2

الناتئ الوجني.3

حفرة الفك السفلي.4

الشق الطبلي الصدفي.5

الجزء الطبلي من العظم الصدغي.6

الناتئ اإلبري.7

النفق السباتي.8

الوداجيةالحفرة .9

الثقبة اإلبرية الخشائية.10



العظم الصدغي 
Temporal Bone

السباتيالنفق .8

الوداجيةالحفرة . 9

اإلبرية الخشائيةالثقبة . 10

(ثلم ذات البطنين)الخشائية الثلمة . 11

الخشائيالناتئ . 12

الظاهرمجرى السمع . 13

فروع الشريان السحائي األوسطأتالم . 14

الخشائيةالثقبة . 15

الجيب السينيتلم . 16

الباطنمجرى السمع . 17





Ethmoidalالغرباليالعظم  Bone

زءالجتكوينفيالغرباليالعظميشارك•
القسملكن,القحفقاعدةمناألمامي

هيالوجالجزءتركيبفييدخلمنهاألكبر
جدرانبتشكيليساهمحيثالقحفمن

.األنفوجوفالحجاج

ويةالمصفالصفيحةالغرباليالعظميضم•
نشأتالتيالعموديةوالصفيحة,(األفقية)

السابقةللصفيحةالناصفالخطمن
يناليبالغروالتيهين,األسفلنحومتجهة

.الجانبينفي



Ethmoidalالغرباليالعظم  Bone

(ةاألفقي)المصفويةالصفيحة▪
Cribriform Plate:

العظمفيالغرباليةالثلمةضمنالصفيحةهذهتتوضع•
بـعددهايتراوحثقوبعلىتحتويوهي,الجبهي

.ثقباً 40–30

وأوعيةالشميالعصبأليافالثقوبهذهعبريمر•
.دموية

:وجهانالمصفويةللصفيحة•

القحفيةالحفرةقاعبتشكيليساهم:علويجهو•
فيؤلقسمينإلىالديكعرفالوجههذايقسم,األمامية

.شميةالالبصلةفيهتتوضعحيثالشميالتلممنهماكل

ً يؤلف:سفليوجه• يتيناألنفالحفرتينسقفمنقسما
.(األنفجوفسقف)





Perpendicular Plateالصفيحة العمودية 

:تقسم إلى قسمين•

الديكعرفيدعى,صغير:علويقسم•
Crista Galli,هقاعدتترتكزمثلثشكلوله

علىاألنحوويبرزالمصفويةالصفيحةعلى
.القحفتجويفداخل

,منتظمغيرخماسيشكلله:سفليقسم•
حيثاألنفجوففياألسفلنحويتجه
وتيرةمنالعلوياألماميالجزءيؤلف
.األنف



Ethmoidalالغرباليالتيه  Labyrinth

الخالياهيهوائيةعظميةخاليامنمجوعةمنيتألف,مزدوج•

Ethmoidalالغربالية Cells,ومعبينهافيمابثقوبتتصل

.األنفجنبيةالجيوبمنوهي,األنفجوف

وهما,يةالعمودالصفيحةجانبيإلىالغرباليانالتيهانيتوضع•

.األسفلمنةالمصفويللصفيحةالجانبيتينبالحافتينيتعلقان

للغاللةامتدادهيمخاطيةبغاللةمبطنةالغرباليةالخاليا•

.األنفجوففيالمخاطية

:مجموعاتثالثإلىالغرباليةالخالياتقسم•

.األنفجوففيالمتوسطالصماخفيتنفتحأماميةمجموعة✓

ً تنفتحوسطىمجموعة✓ .طالمتوساألنفيالصماخفيأيضا

.العلوياألنفيالصماخعلىتنفتحخلفيةمجموعة✓



  
 
مقطع جبه  ف

القحف

المصفويةالصفيحة . 1

عرف الديك . 2

وسىطغرباليةخاليا . 3

غرباليةفقاعة . 4

 الكالت   . 5
ئ النات 

القرين السفل  . 6

الميكعةعظم . 7

ئ الحنك  . 8 النات 

الحفرة األنفية. 10

الغربال  الصفيحة العمودية للعظم . 11

الغربال  من التيه الحجاجيةالصفيحة . 12

الجزء الحجاج   من العظم الجبه  . 13



  القحف
 
مقطع جبه  ف

ةالمصفويالصفيحة . 1

عرف الديك . 2

وسىطغرباليةخاليا . 3

غرباليةفقاعة . 4

 الكالت   . 5
ئ الناتر

القرين السفىل  . 6

الميكعةعظم . 7

 الحنك  . 8
ئ الناتر

الحفرة األنفية. 10

ة الصفيحة العمودي. 11

الغرباىل  للعظم 

الصفيحة . 12

من التيه الحجاجية

الغرباىل  

الجزء الحجاج   من . 13

العظم الجبه  



The end


