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 Introductionمقدمة. 1

 Embryonicالمرحلممة الميمم يةيقسممت تطممور اننسمم ا والمم  الممو د   لمم  ⚫

period (   سمم اليع ممما التطممورأ8الح دثممة منممل ا لقمم   و مم ) والمرحلممة

Foetalالجنينية  period (  الممتد  ما األسالوع الت سع حت  الو د. )

لات أهميممة    ممة ألنمم  يممتتاألسبببوا الرابببى حتببم ال ببامن  ا الفتممر  ممما ⚫

. ث   له  تطور األنسجة واألعي ء الجه زية ما الطالق ت الجنينية الث

مكما ك ألدويمة والفيروسم ت أو الكحمو  يلعوامل ماسخة  ا تعرض الجنيا ⚫

.أا يؤدي  ل  تشوه ت  لقية 



Prenatal Development

اإلخصــاب

كيسة تتعرض البيضة الملقحة لالنقسامات الخيطية لتشكل التوتية  م ال

األريمية، ونتيجة الهجرة فإنها تنغرس في بطانة الرحم 



التعشيش

تتألف الكيس األريمية من طبقة الخاليا 

المغذية وطبقة الخاليا المولدة للمضغة



الجه ز ال ل مي 
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التطورفهمأجلمنفقطليسهامأمرالغلصميالجهازتطورفهمإن⚫
ةالخلقيالتشوهاتمنالعديدفهمأجلمنولكنوالعنقللرأسالطبيعي
الجهازمنبنىإختفاءعندتحدثالتشوهاتتلكفمعظم,البنىبتلكالمرتبطة
.التطورفترةخاللالغلصمي

فيكوذلاإلخصاببعدالرابعاألسبوعخاللبالتطورالغلصميالجهازيبدأ⚫
اطنةالبالوريقةمنمتناسقةامتداداتتظهرحيثللمضغةالرأسيةالناحية
الغلصميةبالجيباتتدعىجيباتشكلعلىوذلكالبلعوميللمعيالمبطنة
رةالظاهالبلعميةالشقوق معتشكلوالتي(pharengealpouches)الباطنة
الغلصميةاألقواسوهيالمتوسطةبالوريقةيحيطغطاء

(pharengealarches)



الدم غ اآل ل 

ال لتطور

القلب اآل ل 

ال لتطور

الفت الالدئي

شكل المعي والذي يالذيليالقحفينالحظ انطواء الجنين في المستوى المضغة في األسبوا الرابى، 

االبتدائي  



وذلك في األسبواالغلصميةاألقواس 

الرابى
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محمممور مممما الوريقمممة لاً تتممم لل القممموس ال ل ممممية مممما ⚫

ة ومممالطا ال لوريقممال لوريقممة الهمم هر  م طمم  المتوسممطة

مية وتتحممد األ يرتمم ا مممي عممم  الشممقو  ال ل ممالال طنممة

لعمممرلويت لممم  كممم  وممموس دل ممممية عمممدد مممما   يممم  ا

التممي همم جرت ممما الممدم غ  لمم  محممور القمموس الع ممالي 

  والتمممي سمممول تسممم هت ممممع األديمممت المتوسمممط ممممي تشمممكي

لم  الهيك  العهمي للوجم  ال نيم مة  لم  أا لهم  القمدر   

ي التمممم يز  لممم  أنمممواع م تلفمممة مممما ال  يممم  والنسممم  التممم

قممة تتيممما ال يمم ريل والعمم ال والممم ط وتشممك  الوري

.المتوسطة أيي ً عي ت الرأس والعن 

. اله  ص شري ا وع ب دل ميةي تر  ك  ووس ⚫



الغلصميةاألقواس شتقاتم

العضالتةواألربطالغضاريفالعظمية البنمالقحفيالعصب القوس 

الفكي العلوي الن تئ➢التوائت مثلثاألو 

ما العهمي الوجنيالن تئ ➢

ال ددي 

الوجنيالعهت ➢

الفك السفلي ➢

المطروة والسنداا➢

ميك ديرول 

يعطي 

كيالفالرال ط الوتدي

ال ددية,الم ي ة 

األنسيةالجن حيتيا 

والوحشية

ال مية اليرسية

الموتر  لشراع الحنك 

الالطا األم مي للات 

الالطنيا

الرك الة➢الوجهيالث ني

ي للعهت ال ددانالريالنتوء➢

القرا ال  ير للعهت ال مي➢

ريتش ردديرول

يعطي الرال ط 

ال ميانالري

هيالوجالتعالير عي ت

,  الوجنية, الجالهية) 

وةالمالو, المدور  الفموية 

(والجلدية للعن  , 

, الرك الةعي ت 

ا الالط, ال مية ا الرية

ال لفي للات الالطنيا

للعهت ال مي القرا الكالير➢ياللس نالاللعوميالث لث

الجست السفلي للعهت ال مي➢

الاللعوميةانالرية---

دي ريل الحنجر ---المالهتالراالع

الدروي الحلقي)

(والطرجه لي

ر الحلقية الدروية ومع 

الاللعوت 



ةالقحفينمـو األعصاب 



اً نمو العضالت الماضغة  انطالق

من قوس الفك السفلي 

انية نمو العضالت الوجهية انطالقاً من القوس ال 

الرأسمن فروة الوجه وجزء لتغطي 



المشتقات الغضروفية لألقواس 

الغلصمية



المكون ت الشري نية

:aorticarchاألالهريةاألوواستدع ال ل ميالقوسشراييا

وال ميالعلويالفكيالشري اتشك والث نياألو القوسماالشراييا-1

.والرك الة

.السال تيالجه زماالجزءيس هتالث لثالقوس-2

.التروو تحتوالشري ااألالهرماالجزءيس هتالراالعالقوس-3



الغلصميةمشتقات الجيوب والشقوق . 4

شائيالخنفير السمى الغار -الطبليالتجويف الجيب األول

الخبايا المبطنة للوزات الحنكية الجيب ال اني

العلوية الدرقالغدد مجاوراتالجيب ال الث

(الصعترية)التيموس

الغدد مجاورات الدرق السفلية الجيب الرابى

يبالخاليا المجاورة للجاألجسام الخيشومية

السمعي الظاهرالصماخالشق األول

الجيوب العنقية2,3,4الشق 



Facial Developmentتطور الوج . 5

البدئيالفمتشك يالدأحيثالالشريمههرهالوج يؤ لالث مااألسالوعنه يةمع

stomatodeum

والقوسهيالجالالالروزم الياال  رجيةالوريقةميواسع ن ف ضالههور(الث لثا سالوعنه يةمي)

الدايةوميميالاللعوالفمويال ل ش ءالالدئيالمعيعامف و الالدئيالفتيكوا,األول ال ل مية

ماوءاتنتتههرثتالاللعوتمعالالدئيالفتويت  ال ش ءلهلاامت  صيحدثالراالعاألسالوع

.خمسةوعدده ةالوجهيال لالراعتتعرلالالدئيال لفتتحيطالمتوسطةالوريقة



:frontal prominenceالجبهيالنتوء⚫

ئي عالمم ر  عمما نتمموء يقممع مممي مقدمممة الممدم غ األممم مي يشممك  سممقل الفممت الالممد
وهممم  Nasal placodesويحمم ط ممما الجمم ناليا المم للوحتيا الشممميتيا 

تتكم ثر وتن ممد يمما ما النسي  الههم ريعال ر  عا سم كتيا مويعيتيا 
جيم ا ممي طالقة الميزانشيت وتؤدي لنشوء ث ثمة نتموءات أنفمي متوسمط و  ر

.ك  ج نب

mendibular:الفكيان السفليان النتوءان⚫ prosess

.الالدئيهم  زوج ا متن هراا يتحداا ليشك  أريية الفت 

:maxillary prosessالفكيان العلويان النتوءان⚫

سمف  ويحيطم ا الفكيم ا ال ألوالنتوءااال ألعل  الجالهيالنتوءاليا يتويع ا
.ما الج ناليا الالدئيال لفت 



الخمسةالنتوءات

ا الفك الفك العلوي ونتوءونتوءا النتوء الجبهي 

السفلي

5th Week4th Week

الجبهيتشكل النتوء األنفي 



P
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n
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من بعضهاالنتوءاتاقتراب 

7th Week6th Week

توى العينان والمنخران بنفس المس

االفقي



:تشكل البراعم األنفية . 6
ل إلبببم تبببنخفض اللوحتبببان الشبببميتان بعمبببق ليشبببكال الحفيبببرات الشبببمية التبببي تتحبببو⚫

ان الحفرتبان تصبب  هاتب( طليعبة المنخبرين والتجباويف األنفيبة)الحفيرتين الشبميتين 

.في األسبوا الخامس محددتين من كل جانب بنتوء انفي وحشي وأخر أنسي 

:ويتشكل الوجه من تداخل هذه النتوءات الوجهية علم النحو التالي ⚫

الحباجز )ف الجزء المتوسط لألنمى بعضهما ليشكال األنسياناألنفيان النتوءانيتحد -1

ك العلبوي والجزء المتوسط للشفة العليبا والقسبم األمبامي للفب( األنفي والعرف األنفي

(.القوس السنية األمامية للفك العلوي الخاصة بالقواطى األربعة)

الببذقن الفكيببان السببفليان مببى بعضببهما علببم الخببط المتوسببط ليشببكالالنتببوءانيتحببد -2

.والشفة السفلية وجزءاً من الخد 

.فم جانب من الخد والفكي علوي فيتكون نتوءفكي سفلي مى نتوءيتحد كل -3

ة الجانبيبة الكتلبيتحد كل نتوء أنفي وحشي مى نتوء فكبي علبوي موافبق لبه فتتشبكل -4

.والجزء الجانبي للشفهللوجه



مى التحام كل من النتوءات األنفية الوحشيةالمنخرين في تشكل يساهم 

الفكية العلوية مى األنفية المتوسطة 



10 Weeks Birth4 Months



مراكز نمو )وجهيةنتوءاتنالحظ أن وجه البالغ مشتق من خمسة 

(الوجه



تطور الحنك  

النيتياماويتطورالس دساألسالوعميال كراً الحنكتطوريالدأ⚫

primary(الفقت)األوليالحنك⚫ palate

secondaryالث نويوالحنك⚫ palate.

ً ويتشك الق طعةالثقالةمالألم تويقعمثلثيالشك يكوااألوليالحنك⚫ ماأس س 

المتوسطيااألنفيياالنتوئياالتح ت

أومولالرماالث نويالحنكوينش والر وال لبالحنكميعطيالث نويالحنك⚫

أطرالعل عوتتوياألسف  ل مال شر تتج والتيالعلويللفكالج ناليةالالروزات

ً نسأ  راللس اوي الحممتد الحنكيةالرمولت الحالعدميم اللس ا ويتحركالي 

 ً ال طميتلتحتوالالعضالعيه مالتقتربأمقي تتج ال اللرموليسمحمم سفلي 

.المتوسط

للرمولالمالطنةالسطحيةالهه ريةال  ي انس خطري عاالرمولالتح تويحدث⚫

 طيتالكرالواالم ءاتدنيةطالقةوجودأيي ا لتح تعل يس عدومم الحنكية

  الت أجهز تشك  ل تؤديالتيال لويال لمعطلوتدع ال  ي هلهسطح

.   ة



قبة الحنك عند البالغ وأجزاءها التطورية



الحنك 

األولي

المن ر

يالفت الالدئ

الحفر  

األنفية

وهو األولي تشكل الحنك 

ت يفيد كفاصل جزئي مؤق

ية ما بين الحفرتين األنف

شكلبالتاآلخذتين والفموية 

منظر إطباقي 

للمرحلة األولم 

لتطور الحنك



ليالفك السف

الغضروف 

اآلخذ 

بالتطور

الحفرة 

األنفية

األسنان

نالحظ الحركة العمودية للرفوف الحنكية مى وضعية مرتفعة للسان

6-5في األسبوا 

جبهـيمنظـر 



ألسبوا تطاول الرفان الحنكيان الجانبيان واتجاههما نحو الخط المتوسط مى وضعية متوسطة للسان في ا

6-7

جبهـيمنظـر 



ان في التحام الرفوف الحنكية مى بعضها ومى الحنك األولي والحاجز األنفي مى وضعية منخفضة للس

8-7األسبوا 

جبهـيمنظـر 



للحنك اطباقيمنظر 

ف  تتم عملية االلتحام باتجاه األسهم من األمام الم الخل

8th - 12th week



-:مالحظة ⚫

قممم ء تفشممم  النسممم  اليممم مة ال  لتيحمممدث شممم  الشمممفة ووالمممة الحنمممك عنمممدم  

ق الشبفة شبوا ندم ال مع الالن  الج نالية الم تلفمة ينمت  الشمك  الشم ئع مما 

لموي أمم  الفمك العنتموءاتاألنفيمة المتوسمطة ممع التح ت النتموءات ما مش  

كية مع العيه  ميحدث ال لنتيجة لفش  ا لتح ت الرمول الحنشق قبة الحنك 

.مع الح جز األنفي او مع الحنك األولي 

ا الشمك  ويعتالر هلاا التشوه ا ال لقيم ا مميمزاا ومنف م ا ولكما يحمدث 

مممت زت د لالمم ً وممما مسممالال تهم  الكحممو  والم ممدرات والهرمونمم ت والعممض

. األدوية وكللك عوام   نت نية 



اً شق شفة علوية أحادي الجانب عند بالغ لم يصح  جراحي



ب شق  نائي الجان

يفي الحنك الخلف

ب شق  نائي الجان

كامبببل فبببي الشبببفة 

يالسنـخوالنتوء

األوليوالحنـك 

شق أحادي الجانب

كامببببل فببببي الشببببفة 

السببببنخيوالنتببببوء

مى 

شق أحادي الجانب

في الحنك األولي

ب شق  نبائي الجانب

كامببببل فببببي الشببببفة 

السنـخيوالنتوء

في الحنكو كـامل 



تشكل براعم األسنان . 8⚫

ة وعلم  همله مع تشك  الشف ه،تتشمك  نتموءات مكيمة علويمة وسمفلي

تههممر ( ةالمم  اللسمم ني ممما ال ممفيحة الالشممرية الشممفوي)النتمموءات 

المدأ التشمكي   فيحة الشمرية ث نيمة تنممو يمما النتموءات الفكيمة وت

التمي تشمك  المينم ء Enamel Organsاألعضباء المينائيبة 

.والع ال 

أمممم  6،8ممممي األسمممالوع اللبنيبببةيحمممدث تشمممك  المممراعت األسمممن ا 

وممممي نفممس الوومممت النسممي  المتوسمممطي 20االتمممداءا ممما الدائمببة

.ن ية المحيط ال ألسن ا يالدأ ال لتعهت وتتشك  النتوءات الس



Stages of Tooth Development

ن ا مي الفك يههر تشك  األسترسيميمقطع 

أس اليع6اللالنية اللي يالدأ عند الجنيا مي عمر 



المرحلةالبرعمية
Bude
stage

القبعيةالمرحلة 
Cap 

stage

الجرسيةالمرحلة 

Bell stage

بدء تشكل

الميناء والعاج





Development of the Toungeتطور اللسان . 9

نمدم  تلتقمي عاألسببوا الراببىيالدأ تشك  اللس ا ممي وعمر الفمت الالمدئي وللمك ممي حموالي ⚫

لتكمم ثر األوممواس ال ل مممية مممي مسمم ر ال ممط المتوسممط ويحممدث تيمم ت وعممر الفممت الفعمم  ا

العقيممد هممر أو  الفيزيولمموجي ل  يمم  النسممي  الميزنشمميمي األولمم  والث نيممة والث لثممة وته

العقيمد  ثمت تحم ط هملهالغلصبمية األولبم وال انيبة مي أطمرال األومواس اللس نية المفرد  

التمي تنممو السمرعة lingual swellingeالعقيمدات اللسم نية الج ناليمة الزوال أ ر مما 

لر اللسم ا مما وتلت   مع العيه  لتشك  الثلثيا األمم مييا للسم ا وتتشمك  م  طيمة جم

ال ال بةمية حدوث ي  مة للنسي  الميزانشيمي مي مس ر ال ط المتوسط للقموس ال ل م

.وتتحد أ يرا هله العقيدات اللس نية مع العيه  لتشك  اللس ا 

occiptalالقفويةالجسيداتعي ت اللس ا تنش  ما هجر  ⚫ somites لم  المنطقمة 

(Occipital Myotomesاألروم ت العيلية القفوية .)األم مية للس ا 



األول  يةال ل مللس ا ما القوس األم مياتتطور الم  طية والثلثيا 

فرد محديالةوينمو جزئي اللس ا ال تج ه ال ط المتوسط عل  شك  

مقطع سهمي للس ا مي الشهر ال  مس 



مقطع أمقي للس ا مي الشهر 
ال  مس 

الميزابالعوراء مي منت ل هلا الثقالةاليا جست اللس ا وو عدت  وتكوا ميزابيههر 

الق عد والع ب ال  مس ما القوس ا و  يع ب الجست والع ب الت سع ما القوس الث لثة يع ب
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 لتطورالاأل لال لدم غالمحيطالميزانشيميالي تالنسي ماالجمجمةتتكوا⚫

حفلقوا,الجمجمةوو عد القحلوالةييتالليالعصبيالقحفماوتتكوا

.ل الم  حالةوالالن الوجهيالهيك يتيماالليالحشوي

هيمم ت الملي يتيمما عال يمرومي الحشمويالقحمل  لم  الحشمويينقست القحل ⚫

للعهمممت ال مممددي والعهمممت ال ممممي وديممم ريل انالمممريوالنتممموءاأللا الوسمممط  

سمفلي الملي يتيمما عهمت الفمك العلموي والال شم ئي الحشمويوالقحمل , الحنجر  

واسطة تتشك  هله العه ت ال,و دمة العهت ال ددي الوجنيالعهت , م عدا اللقمة 

.ال ش ئيالتعهت

.الع اليالقحلماجزءا حق ال دديالعهت دمةت الح:مالحظة



تشكل وتمايز األجزاء الهيكلية للوجه ⚫

 ثر  مم   ي يممع النسممي  الميزانشمميمي المحمميط النتمموء حالمم  الههممر المم  التكمم

ي  ممما الحيمم   الرحميممة ميتشممك  هيكمم  أولممي يتحممو  المم  نسممالشممهر األو  

ا سمتط لةChondrocraniumبالغضبروف القحفبي ديرومي يمدع  

ويشممك  Chondrothmoidبالغضببروف الغربببالي األم ميممة لمم  تممدع  

لممم  ي الوجمم  السممفلويمتممد عممما . الهيكمم  األس سممي للكتلممة المتوسمممطة للوجمم 

اليمة األجزء الج نوما . استط لة عمودية تد   يما الح جز األنفي وتدعم 

أو م  ي وممغضروف ميكبل ينش  الجزء ال لفي وما المحفظة األنفية تنش  

ي العهممت التممي سممتتعهت ميممم  العممد وتعطممالغضبباريف القفويببة تنشمم  ال لممل

.ال ددي والقفوي وأجزاء ما الوتدي 



والوجه غضاريف القحف 

قاعدة القحف يدعم منطقة الفك العلويغضروف 

بدعم قوس ميكلبينما يقوم غضروف الوجه من 

الفك السفلي



مشاهدهوكماالقحفقاعدةتطور

.للدماغالسفليالسط من

المراكزعلمتدلالمظللةالمناطق

لنموايحدثحيثاألوليةالغضروفية

.الخارجنحوويمتدالعظمي
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يمث تتهم هر مي تشمكي  الفمك العلموي حالمحفظة األنفية الغضروفية تس هت 

علم  ولبماألالشك  نمواتيا الس دسنق ط التعهت ال   ة ال      األسالوع 

يبةال انمستوى الفقمت وتحمم  القواطمع األرالعمة وشموك األنمل األمم مي أمم  

لنتموء متشك  الجزء اللي يحتوي الن ب واليواحك واألرحم ء  يم مة الم  ا

وعلم  السمطح الوجني ،تلتحت النواتيا ويمتد التعهت ليحيط الالراعت األسمن ا

ة وينممو الشمك  الدا لي للفك العلوي يتشك  الجيب الفكي الشك  حفر  ه ليم

ي مم. موام  لتطور األسن ا وحجم  عند المو د  يسم وي حجمت حالمة العمدس

ي لت وممي الجممزء ال لفممي تنمممو ال ممفيحة األمقيممة لعهممت الحنممك ال تجمم ه األنسمم

.نهيرته  مي الج نب المق ال  
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ت الفمك الق لب األولي اللي يحمدث حولم  تشمك  عهمغضروف ميكل يعتالر 
نت ممل السممفلي حيممث تتهمم هر نمموا  الممتعهت األوليممة للفممك السممفلي  مم   م

تشك  استط  ت حيث تللثقالة اللونية تقريال  مي منطقة موامقة الشهر الث ني 
ك  جسمت عهمية عل  مستوى النسمي  الميزانشميمي تتحمد ممع العيمه  وتشم

.الفك والرأد

يكم  ممي يتشك  ديمروميا مسمتقليا عما ديمرول مالشهر الث لث     
اسمتط  ت منطقتي اللقممة والنتموء المنقم ري ينممواا نحمو األسمف  التشمكي 

ممي ممي عهمية تتحد مع تلمك الموجمود  ممي جسمت الفمك ويسم هت النتموء اللق
المميا ية طبقببة ليفيببة غضببروفتشممكي  المف مم  وأولمم  ع ئممت تشممكل  ههممور 

علبوياء لقمة الفك السفلي ولقمة العهت ال ددي ولهله الطالقمة ث ثمة أجمز
ي السمفلي يعطمي السمطح المف ملسبفلييعطي السمطح المف ملي العلموي و

.ميعطي القرص المف لي واألرالطة األوسط أم  

ممع لثم ما الشمهر االعد تشك  الفك السفلي ينح  ديرول ميك  وللمك ممي 
.بعام د الق ء جزء   ير مي منطقة ا رتف   اللوني يتكلس العد الو 
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