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Facial Bonesالعظام الوجهية 







الفك العلوي 
Maxilla



Maxilla Boneعظم الفك العلوي 

األماميالجزءفييقع,مزدوجعظم•
جوفوفوقالحجاججوفتحتللوجه
هفإنوهكذا,األنفجوفوحشيوفيالفم

.الثالثةاألجوافبتشكيليساهم

الجيبعلىيحتويإذ,مجوفعظمهو•
Maxillaryالفكي Sinusيتصلالذي
.مخاطيةغاللةوتفرشه,األنفبجوف

وأربعBodyجسممنيتألفعظمكل•
.Processesنواتئ



Maxilla Boneعظم الفك العلوي 

Body of Maxillaجسم الفك العلوي 

شكله هرم ثالثي؛ له ثالثة •
:وجوه وقاعدة 

 Orbitalالحجاجي الوجه ➢
surface

 Anteriorالوجه األمامي ➢
Surface

الوجه تحت الصدغي ➢
Infratemporal  surface

( القاعدة)الوجه األنفي ➢
Nasal Surface 

 Processes ofعظم الفك العلوي نواتئ 
Maxilla Bone

 Frontalالجبهي الناتئ ✓
Process  

الوجني الناتئ ✓
Zygomatic Process 

 Palatineالحنكي  الناتئ ✓
Process  

 Alveolarالسنخي الناتئ ✓
Process 



Mandibleالسفلي الفك 



Mandible Boneالسفلي عظم الفك 

.  مفرد يقع أسفل الوجهعظم •

.  أكبر العظام وأمتنهاهو •

الجمجمةالعظم الوحيد القابل للحركة في هو •

في نهاية يتألف من نصفين متناظرين يلتحمان كليا  •

ن من يتألف كل من النصفي, السنة األولى من العمر

.جسم ورأد الفك السفلي

:منيتكون •

الفرس على مقوس بشكل نعل :Bodyالجسم •
.Uشكل حرف 

يتجهان نحو الخلف جزأين :Ramusالرأد •
.  واألعلى

هي منطقة التقاء الرأد مع : Angelالزاوية •
.  الجسم







Nasal Boneعظم األنف 

الناصفالخطجانبيإلىيقع,مزدوجعظم•
العلويالفكعظميفيالجبهيينالناتئينبين
.جبهيالالعظمفياألنفيةالثلمةتحت

:األنفعظمجهاو

ثقبعلىيحتوي,أملس:األماميالوجه•
دمويةأوعيةلمرورثقوبمجموعةأوواحد

.الخلفيالوجهعلىتنفتحوأعصاب

ثلمعلىيحتوي,مقعر:الخلفيالوجه•
,امياألمالغرباليالعصبفيهيسيرغربالي
ةشوكمعاألعلىفيالخلفيالوجهيتصل
فيالعموديةالصفيحةومعالجبهيالعظم
.الغرباليالعظم

عظم األنف 

Nasal Bone



Nasal Boneعظم األنف 

:حواف العظم

ية تتصل مع الثلمة األنف: الحافة العلوية•
.في العظم الجبهي

ألنف تتصل مع غضروف ا: الحافة السفلية•
.الوحشي

تتصل مع الحافة : الحافة الوحشية•
األمامية للناتئ الجبهي من عظم الفك 

.العلوي

ي تتصل مع نظيرتها ف: الحافة األنسية•
.العظم األنفي اآلخر

الغرباليالثلم -6

Nasal Boneعظم األنف 



Lacrimal Boneالعظم الدمعي 

مناألماميالقسمفيكائن,مزدوجعظم•
.للحجاجاألنسيالجدار

هشةرقيقةعظميةصفيحةعنعبارةهو•
وأربعوجهينمنمؤلفرباعيشكللها

.حواف

ووهدمعيتلميشكل,مقعر:األماميالقسم•
نمالجبهيالناتئفيالدمعيالتلميتمم
كيسحفرةمعهويكون,العلويالفكعظم
Fossaالدمع for Lacrimal Sac,ويتمم
نفتحيالذيالدمعياألنفيالنفقاألسفلفي
.السفلياألنفيالصماخفي

العظم الدمعي 
Lacrimal 

Bone



Vomerالميكعةعظم 

صفيحةعنعبارةوهو,مفردعظم•
تؤلف,معينشكللهارقيقةمتوسطة
.األنفوتيرةمنالخلفيالجزء

ضبعوفيمستويانوجهانالميكعةضمت•
واآلخرمقعرا  أحدهمايكوناألحيان
يهافتسيرأثالمعليهماوتشاهد,محدبا  
.عصبيةفروع

الميكعةعظم 

Vomer





 Inferiorالقرين األنفي السفلي 
Nasal Concha

  . 8السفليةالحافة 1.
الوجه الوحش 

الحافة السفلية. 9الطرف األمام  2.

ئ 3. القطعة الحنكية. 10الدمع  النات 

ئ 4. ئ الفك  . 11الغربال  النات  النات 

ئ . 12العلويةالحافة 5. الغربال  النات 

  الطرف 6.
ئ الدمع  . 13الخلف  النات 

القطعة الفكية. 14األنش  الوجه 7.



Zygomaticالعظم الوجني  Bone

,الوجهمنالجانبيالقسميشغل,مزدوجعظم•
الوجهيالجزءوعظامالقحفعظامبينيصل
ظمالعيضم.(العلويوالفكوالصدغيالجبهي)

.حوافوأربعنتوءاتوثالثةوجوهثالثة

:العظموجوه:أول  •

أملس:الصدغيأوالخلفياألنسيالوجه▪

تتحوالحفرةالصدغيةالحفرةيجاور,ومقعر

نيةالوجالثقبةالوجههذاعلىتشاهد.الصدغية

.الصدغية

غيرمربعشكلله,أملس:الوحشيالوجه▪
انالوجنيتالعضلتانمنهتنشأ,ومحدبمنتظم
.والصغيرةالكبيرة

العظم الوجني 
Zygomatic

Bone



Zygomaticالعظم الوجني 
Bone

يؤلف الجزء : الوجه األنسي المامي أو الحجاجي•

ة يحوي الوجه الحجاجي الثقب. الوحشي من الحجاج
 Zygomatico-orbitalالحجاجيةالوجنية

Foramenالتي تؤدي إلى نفقين:

أحدهما ينفتح على الوجه الوحشي بثقبة تدعى•
Zygomaticofacialالوجهية الوجنية

Foramen.

دغية ينفتح اآلخر على الوجه الصدغي بالثقبة الص•
Zygomaticotemporalالوجنية Foramen.

يمر من النفقين المذكورين شعب من العصب •
.الوجني

ئ الجبه  1. النات 

ئ 2.   النات 
 

الصدغ

.3  
 

الوجه الصدغ

الثقبة الصدغية4.

الوجنية

الوجنيةالثقبة 5.

الحجاجية

الحجاج   الوجه6.

الوجنيةالثقبة 7.

الوجهية



Zygomaticالعظم الوجني  Bone

:العظمنتوءات•

,مشنجسطحه:(الهرمي)العلويالفكيلناتئا•

.يالعلوالفكعظمفيالوجنيالناتئمعيتصل

ظمللعالعلويةالزاويةمنينشأ:الجبهيلناتئا•

منالوحشيالحجاجيالناتئمعويتصل,الوجني

العظمفيالكبيرالجناحومع,الجبهيالعظم

.الوتدي

يفالوجنيالناتئمعيتصل:الصدغيالناتئ•

الوجنيةالقوسبذلكويشكل,الصدغيالعظم

Zygomatic Arch.



Hyoid Boneالالميالعظم 

وفوقاللسانجسمتحتالالميالعظميتوضع•

.الرابعةالرقبيةالفقرةإزاءالحنجرة

معمباشرةيتصلل,Uحرفشكللهمستقلعظم•

القحفعظامبعضمعيتصلوإنماالعظاممنأي
.العضالتمنمجموعةبوساطةوالوجه

الرباطضمنغضاريفالحالتبعضفيتوجد•

وقد,اإلبريبالناتئيصلهالذيالالمياإلبري

فوقأفقيا  الالميالعظميتوضع.الرباطهذايتعظم

.ينالجانبفيوتحريكهجسهيمكنحيث,الحنجرة

يوف,الفمبقاعاألعلىفيالالميالعظميرتبط
.بالبلعومالخلفوفيبالحنجرةاألسفل

كبيرينوقرنينجسممنالالميالعظميتألف•
:صغيرينوقرنين



Hyoid Boneالالميالعظم 
والعضالت المرتكزة عليه



Palatine Boneعظم الحنك 

أجوافتشكيلفييشارك,مزدوجعظم•
الحفرةوكذلكوالحجاجوالفماألنف

نمالحنكعظميتألف.الحنكيةالجناحية
ا  معيتحدانوعموديةأفقيةصفيحتين
.قائمةبزاوية

عظملالخلفيةاألقساممعالحنكعظميتحد•
.صفيحتينمنويتألف،العلويالفك

Horizontalاألفقيةالصفيحة❑ Plate

Perpendicularالعموديةالصفيحة❑
Plate



الحنكعظم 
Palatine Bone



العظميالحنك 

العظميالحنكمناألماميالجزءيؤلف•
الفكعظميفيالحنكيانالنتوءان
حتانالصفيالخلفيالجزءويؤلف,العلوي
.الحنكعظميمناألفقيتان

ينوالجانباألماممنالعظميبالحنكتحيط•
.السنخيةالحافة

الدرزالخلفإلىاألماممنيتوسطه•
Medianالناصفالحنكي Palatine

Sutureالناتئينبينيفصلالذي
ينالصفيحتوبين,األمامفيالحنكيين
.الخلففياألفقيتين



لحنك العظمي لالوجه العلوي 

معالخلفمنالناصفالحنكيالدرزيتقاطع•
Transverseالمستعرضالحنكيالدرز

Palatine Sutureاتصالمنيتشكلالذي
.يتيناألفقالصفيحتينمعالحنكيينالناتئين

:وجهانالعظميالحنكفييوجد•

جوفقاعيُشكلالعظميلحنكلالعلويالوجه❑
:عليهويشاهداألنف

كيالحنالدرزامتدادعلىيوجدحيث,األنفيالعرف•
.الناصف

النفقثقبتااألمامفيالعرفجانبيإلىيشاهد•
Incisiveالقاطعي Canalجوففيينفتحالذي

والشريانالحنكياألنفيالعصببهويمر,الفم
.الموافق



لحنك العظمي لسفليالالوجه 

:هعلييشاهد,الفمجوفقبةالعظميلحنكلسفليالالوجهيؤلف•

.يالقاطعالنفقثقبةالناصفالحنكيللدرزاألماميةالنهايةعند•

فيةالسنخيالحافةمنبالقربالمستعرضالحنكيالدرزخلفتوجد•

الحنكيةالثقبةالحنكعظمفياألفقيةالصفيحةقاعدةوفي,جانبكل

Greaterالكبيرة Palatine Foramen.

تسيرثحي,الحنكيالتلماألمامنحوالكبيرةالحنكيةالثقبةمنيمتد•

.كبيرةحنكيةوأعصابدمويةأوعيةفيه

حنكيتانتانثقبأوثقبةالكبيرةالحنكيةالثقبةمنالخلفإلىتتوضع•

Lesserصغيرتان Palatine Foramenدمويةأوعيةمنهاتمر

.صغيرةحنكيةوأعصاب



Orbitالحجاج 

وله,منتظمغيررباعيهرمشكلله•
.جدرانأربعة

هيعظامسبعةالحجاجبتكوينيساهم•
والجبهيوالوجنيالعلويالفكي

.والحنكيوالوتديوالدمعيوالغربالي

هاوأوعيتوعضالتهاالمقلةفيهتتوضع•
الدمعيةالغدةوكذلكوأعصابهاالدموية
.شحميونسيج

مدخلوهياألمامفيالهرمقاعدةتتوضع•
الطوليانالمحورانيلتقي,الحجاج

مدخلمنتصفمنالمتجهينللحجاجين
التركيالسرجمنطقةفيالحجاج



Orbitالحجاج 



Orbitالحجاج 

,األنفجوفاألنسيمنالحجاجيجاور•
القحفمناألماميالجزءاألعلىومن

الوحشيومن,األماميةالقحفيةوالحفرة
فكالجيباألسفلوفي,الصدغيةالحفرة
:حوافأربعلحجاجل.العلوي

الحجاجفوقالحافةأوالعلويةالحافة✓
Supraorbital Margin:القوسيؤلفها

منالحجاجيالوحشيوالناتئالحجاجية
.الجبهيالعظم

اجيالحجالناتئيشكلها:األنسيةالحافة✓
هيالجبوالناتئ,الجبهيالعظممناألنسي

.العلويالفكعظممن



Orbitالحجاج 

تتحالحافة)الحجاجيةالسفليةالحافة✓
Infraorbital(الحجاج Margin:هي
الوجهمناألماميةالحافةعنعبارة
ءوجزالعلويالفكعظمجسمفيالعلوي

.الوجنيالعظمفياألماميةالحافةمن

.يالوجنالعظميؤلفها:الوحشيةالحافة✓





Orbitالحجاج 

بطبقةمغطاةملساءجدرانأربعةأيضا  الحجاجيضم

:(Periorbita)رقيقةسمحاقية

Superiorالعلويالجدار• Orbital Wall (Paries):

,الجبهيالعظممنالحجاجيالجزءعنعبارةوهو✓

,يالوتدالعظمفيالصغيرالجناحالخلففيويتممه

جوففيالدماغعنالحجاجمحتوىيفصلوهو

.القحف

يمرالذيالبصريالنفقالصغيرالجناحجذرفييوجد✓

األماميفيشاهد.العينيوالشريانالبصريالعصبفيه

خللمدالعلويةالحافةخلفالعلويالجدارمنوالوحشي

الدمعيةالغدةتسكنهاالتيالدمعيةالحفرةالحجاج

Fossa for Lacrimal Gland



Orbitالحجاج 

Lateralللحجاجالوحشيالجدار•
Orbital Wall (Paries):

الجناحمنالحجاجيالوجهيؤلفه•
وجهالوكذلكالوتديالعظمفيالكبير
.الوجنيالعظممناألمامياألنسي

الوجهعنالعلويالوجهيفصل•
العلويالحجاجيالشقالوحشي
غيروالصالكبيرالجناحينبينالكائن
.الوتديالعظمفي



Orbitالحجاج 

Inferiorالحجاجيالسفليالجدار• Orbital
Wall (Paries):

عظمجسممنالعلويالوجهالجدارهذايؤلف•

الجيبسقفبدورهيشكلالذيالعلويالفك

,الوجنيالعظممناألنسياألماميوالوجه,الفكي
.الحنكيالعظممنالحجاجيالناتئوكذلك

قالشالوحشيالجدارعنالسفليالجداريفصل•

اجالحججوفيصلالشقوهذا,السفليالحجاجي

,يةالصدغوتحتالحنكيةالجناحيةبالحفرتين

.العلويالفكعصبمنهويمر

تلمالبدايةالجدارلهذاالخلفيةالحافةفييوجد•
.الحجاجتحتبالنفقيتمادىالذيالحجاجتحت



Orbitالحجاج 

Medialاألنسيالجدار• Orbital Wall
(Paries):

هيالجبالناتئالخلفإلىاألماممنيؤلفه•
الدمعيوالعظمالعلويالفكعظممن

.الغرباليالعظممنالحجاجيةوالصفيحة

منجزءالخلفمناألنسيالجداريتمم•
فقالنبتشكيليساهمالذيالوتديالعظم

.البصري

الجدارهذامناألماميالجزءفييوجد•
يسكحفرةحتىيستمرالذيالدمعيالثلم
Fossaالدمع for Lacrimal Sac,وهذه

الدمعياألنفيبالنفقتتمادىاألخيرة
Nasolacrimal Canal.



Nasal Cavityيةاألنفالحفرة 

منالعلويالجزءاألنفجوفيشغل•
وأنسيالفمجوففوقالوجهيالقحف
.الحجاجيينالجوفين

األنفيةالجيوباألنفبجوفيتصل•
الجيب)القحفعظامبعضفيالموجودة
،يةالغربالالخالياالجبهي،الجيبالفكي،
.(الوتديوالجيب

ياألنفالحاجزبوساطةاألنفجوفيقسم•
.وأيسرأيمننصفينإلىالعظمي

يةالعمودالصفيحةمنالحاجزهذايتكون•
الذيالميكعةوعظمالغرباليالعظمفي

.األنفيالعرفعلىاألسفلفييرتكز



Nasal Cavityيةاألنفالحفرة 

العظمياألنفجوفمقدمةفييوجد•
Piriformالكمثريةالفتحة Aperture.

فياألنفيةالثلمةجانبكلمنيحدها•
لعظميالسفليةوالحافة,العلويالفك
.األعلىفياألنف

ثريةالكمللفتحةالسفليالجزءفييبرز•
.األماميةاألنفشوكة

علويجدرانأربعةاألنفجوفتحد•
:(جانبيان)ووحشيانوسفلي





Nasal Cavityيةاألنفالحفرة 

منالجدارهذايتشكل:العلويالجدار•
والجزء,األنفلعظميالداخليالوجه
والصفيحة,الجبهيالعظممناألنفي

والوجه,الغرباليالعظممنالمصفوية
.الوتديالعظملجسمالسفلي

منالجدارهذايتألف:السفليالجدار•
,لعلوياالفكعظميفيالحنكيينالناتئين

لحنكاعظميفياألفقيتينوالصفيحتين
.(العظميالحنك)

طالخبمستوىالمذكورةالعناصرتشكل•
ليهعيرتكزحيثاألنفي،العرفالناصف
.األنفوتيرة



Nasal Cavityيةاألنفالحفرة 
فييساهم,التركيبمعقد:الوحشيالجدار•

:بنائه

اتئالن،العلويالفكعظملجسماألنفيالوجه▪
الصفيحة،العلويالفكعظمفيالجبهي
،الدمعيالعظم،الحنكعظمفيالعمودية
يفالجناحيالناتئمناألنسيةالصفيحة
.الوتديالعظم

قريناتثالثالوحشيالجدارعلىيبرز▪
:بعضهافوقتتوضع

وهما؛المتوسطالقرينوالعلويالقرين▪
الغرباليعظمالمنجزءان

.مستقلعظموهو,السفليالقرين▪

منالجانبيالجزءالثالثالقريناتتقسم•
:أصمخةثالثةإلىاألنفجوف

Superiorالعلوياألنفيالصماخ✓ Nasal Meatus

Middleالمتوسطاألنفيالصماخ✓ Nasal Meatus

Inferiorالسفلياألنفيالصماخ✓ Nasal Meatus





Para Nasal Sinusesالجيوب المجاورة لألنف 

.الجمجمةعظامبعضضمنتوجد)فراغات(مجوفةبنىهي•

.لهجانبيةامتداداتتعدفلهذااألنف،جوفمعجميعهاتتصل•

:جنينيا•

التقدمعمتكبرثماألنف،جوفمنتوسعاتهيئةعلىبالتشكلالجيوبهذهتبدأ•
.)الهواءمرور(التهويةلعمليةنتيجةالعمرفي

ضافةباإلوالشوائبالغبارمنتنظفهأهدابذاتتنفسيةببشرةمبطنةتكون•

لوجود

.األنفلجوفالمبطنةالمخاطيةتشبهمرطبةمخاطيةمادةتفرزغدد•

:وظائفهامن•

.وتنظيفهالتنفسلجهازالداخلالهواءورطوبةحرارةتعديل•

.الحيويةالبنىلبعضالحماية•

.الجمجمةوزنتخفيف•



Para Nasal Sinusesالجيوب المجاورة لألنف 

عظمللتبعامجموعات،أربعةفيتصنيفهايمكن•
:تشغلهالذي

Frontalالجبهيالجيب• Sinus،ضمنيوجد
األنفجوفمعويتصلالجبهي،العظمكتلة

الصماخطريقعنالمخاطيةمحتوياتهلتفريغ
Middleالمتوسطاألنفي Nasal Meatus.

Sphenoidalالوتديالجيب• Sinus،يوجد
علىوينفتحالوتديالعظمجسممركزضمن
.العلويالقرينفوقاألنفجوف

Maxillaryالفكيالجيب• Sinus،أكبرهو
.العلويالفكعظمكتلةضمنيوجدالجيوب،
عناألنفجوففيالمخاطيةمحتوياتهيفرغ
.المتوسطاألنفيالصماخطريق



Para Nasal Sinusesالجيوب المجاورة لألنف 

Ethmoidalالغرباليةالخاليا• Cells.

العظمضمنتوجدصغيرةتجاويف•
.لصغرهاخالياتعد،الغربالي



The end


