
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي        
 جامعة الموصل

  للعلوم الصرفة  كلية التربية
 قسم صلوم الحياة

 

 صلم الحيوان
 العملي 

 
 اصداد

      
 ةالدكتور                                                         الدكتور  االستاذ           

 بشرى دلي حمد شلله                         طالب حسين صلي العبيدي               
 

 لطلبة سنة اولى 
  قسم صلوم الحياة

 و
 قسم الكيمياء

 

 م 0449  هـ4114



 السيسة الراتيت

 

 طالب حسين علي العبيدي                                       االستاذ الدكتوز 

 , كلية العلوم, جاهعة الووصل, العراق.وم الحياةعل قسن .علوم الحياة بكالوريوس

 علوم الحياة, كلية العلوم, جاهعة الووصل, العراق.قسن  .هاجستيرعلن الحيواى

  University of Dublin, Trinity College, Ireland  .الحيواىدكتوراة علن 

 

 

 بشسى دلي حمد شللهالدكتوزة 

 .العراق, جاهعة الووصل, كلية العلوم ,فرع االحياء الوجهرية ,قسن علوم الحياة. بكالوريوس احياء هجهرية

 العلوم, جاهعة الووصل, العراق., كلية ةلوم الحياة, فرع االحياء الوجهري. قسن عهاجستير احياء هجهرية

 .دكتوراة احياء هجهرية

University of Leicester, Department of Infection, Immunity and Inflammation, UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الموصل

 للعلوم الصرفة كلية التربية
 قسم صلوم الحياة  

 

 حيوانالصلم 
 العملي 

 
 اصداد

    
 ةالدكتور                                                      الدكتور     ستاذ اال            

 بشرى دلي حمد شلله                                    طالب حسين صلي العبيدي     
 

 لطلبة سنة اولى 
 قسم صلوم الحياة 

 و
 قسم الكيمياء

 

 م 0449  هـ4114



 
 

 
  الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم ُ يَ ْرَفِع اَّلله

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبير   َدَرَجاٍت َواَّلله

 

 
 (11اآلية )المجادلة سورة 

  

 

 
 



 احملتويات

 رقم الصفحة الموضوع

 1 االولالفصل 

 The compound Microscope 1المجهر الضوئي المركب 

 The Cell 5 الخمية 

 Histology 4عمم الٌنسج 

 Epithelial Tissues  4النسج الظهارية 

 Connective Tissues 15النسج الرابطة 

 Cartilage & Bone 62 الغضروف والعظم 

 Blood  11الدم 

 Muscular Tissue 13النسيج العضمي 

 Nervous Tissue  13النسيج العصبي 

 34 الفصل الثاني
 Animal kingdom  34المممكة الحيوانية 
 Phylum : protozoa   31شعبة االبتدائيات 

 Phylum : porifera   36شعبة المساميات او االسفنجيات 
 Cnidaria :Phylum  31شعبة الالسعات 

 Phylum : Platyhelminthes  33شعبة الديدان المسطحة  
 Phylum : Aschelminthes  35شعبة الديدان الكيسية 

 Phylum : Annelida   54شعبة الديدان الحمقية : 
 Phylum : Arthropoda  51شعبة مفصمية االرجل 

 Phylum : Mollusca  56شعبة النواعم او الرخويات 
 phylum : Echinodermata  51د شوكية الجم

 The Frog  53الضفدع 

 
 
 



 اجلـــداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 3 خمية الحيوانية والخمية النباتيةالفرق بين ال 1
 12 الفرق بين العضالت القمبية والعضالت الهيكمية 6
 55 وظيفة االوعية الدموية  1

 

 



 الصــور

 رقم الصفحة الصورة عنوان رقم الصورة
 3 المجهر الضوئي المركب.  1
 3 الخمية الحيوانية 6
 4 النسيج الظهاري البسيط الحرشفي  1
 5 النسيج الظهاري البسيط المكعب. 3
 5 .العموديالنسيج الظهاري البسيط  5
 14 .العمودي المركب الكاذب النسيج الظهاري  2
 11 تقرن.النسيج الظهاري المركب الحرشفي الم 3
 16 النسيج الظهاري المركب الحرشفي غير المتقرن. 4
 16 النسيج الظهاري المركب المكعب. 5
 11 النسيج الظهاري المركب العمودي 14
 13 ظهاري المتحولالنسيج ال 11
 13 االرومة الميفية 16
 13 الخمية البدينة 11
 14 الخمية الدهنية 13
 14 الخمية الصباغية 15
 14 الخمية البالزمي 12
 15 الخمية الشبكية 13
 15 االلياف البيض 14
 15 االلياف الصفر 15
 15 االلياف الشبكية 64
 64 النسيج المتوسط 61
 61 النسيج الرابط الهممي 66
 66 النسيج الرابط المخاطي 61
 66 النسيج الرابط الشحمي 63
 61 النسيج الرابط الشبكي 65
 61 بط الكثيف غير المنتظمالنسيج الرا 62
 63 النسج الرابط المطاط 63
 65 النسيج الرابط الميفي االبيض 64
 62 الغضروف الزجاجي 65
 63 الغضروف المطاط 14



 رقم الصفحة الصورة عنوان رقم الصورة
 64 الغضروف الميفي االبيض 11
 65 العظم  المكتنز او الكثيف 16
 14 مقطع تشريحي في العظم 11
 11 كريات الدم الحمر. 13
 16 الدم البيض. كريات  15
 13 العضالت المخططة االرادية ) الهيكمية (. 12
 15 العضالت الممساء الالإرادية ) االحشائية ( 13
 12 العضالت المخططة الالإرادية ) القمبية ( 14
 14 انواع الخاليا العصبية 15
 15 مقطع تشريحي في الخمية العصبية 34
 31 االميبا 31
 36 االسفنج. 36
 31 الهايدرا. 31
 35 الدودة الكبدية.   33
 35 بيضة الدودة الكبدية. 35
 32 الدودة الكبدية الصينية 32
 32 بيضة الدودة الكبدية الصينية 33
 33 الدودة الشريطية الجرداء  34
 33 بيضة الدودة الشريطية الجرداء  35
 34 البيضة Bاالنثى والذكر  Aالمنشقة الدموية   54
 34 البيضة Bاالنثى والذكر  Aالمنشقة اليابانية,   51
 35 البيضة. Bاالنثى والذكر  Aاالسكارس  56
 54 دودة االرض. 56
 51 نحمة العسل 53
 56 الحمزون. 55
 51 نجم البحر. 52
 53 المظهر الخارجي لمضفدع. 53
 52 مقطع تشريحي في الضفدع. 54

 



 شلله بشرى دلي محد د. م.               العبيدي      علي أ.د. طالب حسني                   العمليعلم الحيوان 

1 

 الفصل االول
 ( 1)  املخترب

 The compound Microscope املركب اجملهر الضوئي

مثػػ ليعػػدلعاعػػلاـلاػػي فللػػنؾلعنؿلمػػفلعهػػفيدـلعامعضػػرلمػػجلملػػصليعػػضلعا مػػلذ لعا يلفيػػ ل
نلعنؿلمػػفلعشف ػػ لارةلنلػػعػػرؼلى ػػحلعالانع ػػلقلعا ملرغػػ لعا ػػ كمػػللعهػػفيدـلعامعضػػرلا فلعالبػػن 

لرةلىػفلعضػلزلي ػرعلمعلػدلنمضػـلا درعهػلقلنعايلػليلعاع ميػ لعامعضػرللػنلىيػنل ي يللعادـلعالمر,
عاميف   لممفلعاضرنرعلعافعرؼلى حلععزعئػ لعاميف  ػ لننظي ػ لكػ لعػز لم ػ لنكي يػ لعاع ليػ ليػ ل,ل

اعدهػلقلعاعا يػ لنعاعدهػلقلنهمي ليلامعضرلعامرك لا  ليلفػنعلى ػحل ػنىافلمػفلعاعدهػلقلنلػجلع
ل-عزعءلعافلاي ل:رلمفلعاافرك لعامعض,ل1 نرةللعا ائي 

  Ocular lensالعينية  اتالعدس-1
ل10xه للنلدنلجلىده لفلعلمجلعى حلع بن لمعد جلادىحلعاعهـلعا بنبجلقنةلفشبارلعاع

ى حلععزعءلمعا  لمفلعاعهـلعامػرعدلمل ػ لا فأ ارلهلقليمؤ رليهف لدلم  لديلفرفليعضللذهلعاع
ل.
   Revolving nose-pieceالقرص الدوار -2

عا ضليػػ لعاهػػ  حلا عهػػـلعا بػػنبجلنلػػنلفركاػػ ليلمػػ لعاعدهػػلقلعا ػػائي لنيهػػفعم ليلػػعلى ػػدل
لكذاؾلاف ارلقنةلعافشبارلمفلقنةلعاحلعيرىل.ل

  Objectives lensesالعدسات الشيئية -3
فنعػػػدلمػػػجلعطػػػلرعقلمعد يػػػ لفلمػػػ لى ػػػحلعالػػػرصلعاػػػدنعرلفيف ػػػ للػػػذهلعاعدهػػػلقلمػػػفللاػػػيل

لنفلهـلعاعدهلقلعا ائي لعاحل:لطنؿلعق ضللفشبارع,لملق رلللمجلعاعاطنؿلنمفللايلقنةلعافشبارل
نف ػػم للLow Power objective ( L.P)عاعدهػلقلعا ػائي لذعقلعالػػنةلعا ػ رةلارمػػزلاضػلل-أ

ل.ل10X , 4Xعاعدهفلفلذعقلقنةلعافشبارل
نف ػػم للHigh Power objective (H.P)عاعدهػػ لعا ػػائي لذعقلعالػػنةلعاشبػػرىلارمػػزلاضػػلل- 

ل.لل40Xلعاعده لذعقلقنةلفشبار
نلػػجلعاعدهػػ لذعقلقػػنةلعافشباػػرللل Oil immersion objectiveعاعدهػػ لعا ػػائي لعازغفيػػ ل-ػعػػ

100Xل.لل
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  Coarse adjustment knobالمنظم الكبير التمهيدي -4
لنلفركا لي ك لىع  ليهفيدـلافلرغؾلعام   لعاحلعاى حلنعاهػ  ليهػفعم للػذعلعامػ ظـلمػجل

عالػنةلعا ػ رىلافلدنرةل ػ ارةلاضػذعلعامػ ظـلفرمػعلنفي ػضللللا لعهفعملؿلعاعده لعا ائي لذعق
لعام   لدنرةلكبارةل.

  Fine adjustment knobالمنظم الدقيق -5
نلػػنلفركاػػ لي ػػػي لعامػػ ظـلعاشباػػػرلاش ػػ لع ػػػ رللعمػػللم ػػػ لنيلػػعلعهػػػ  لعنلضػػمفلعامػػػ ظـل

بػػػرىلنعاعدهػػػ لعاشباػػػرل.ليهػػػفيدـلعامػػػ ظـلعاػػػدقاتلمػػػجلللاػػػ لعهػػػفيدعـلعاعدهػػػ لعا ػػػائي لذعقلعالػػػنةلعاش
لعازغفي للايليلنـلبرمعلعام   لمهلم ل  ارةلعدعل.ل

  Stageالمنصة -6
ىيلرةلىفلعاعزءلعاعرغضلعاذعلفنضعلنفثبقلى ي لعا رغل لعازعلعي لنغنعدلثل لمػجلم ف ػ ل

لعام   لامرنرلعاضنءلي ا ل.
  Mirrorالمرآة -7

ليعكػػسلعاضػنءلى ػحلعاث لػ لعامنعػندلمػجلنهػػ لامعظػـلعامعػللرلمػرمةلمف ػ  ليلاللىػدةلفلػـن
عام   لنا مرمةلنعضلفلعلدلمللمهفنعلنعايرلملعرللايليهػفيدـلعانعػ لعاملعػرلا مػرمةلى ػدلىػدـل

ل.لكث لمجلعامعضرلنذاؾلافركازلعاضنء,لنمجلعامعللرلعالداث لانعدلم درلضنئجلنعندلم
  Condenserالمكثف -8

لاعهػػػػػػـلعامػػػػػػرعدلنيهػػػػػػفعم لافركاػػػػػػزلعاضػػػػػػنءلى ػػػػػػحلعليلػػػػػػعلعامكثػػػػػػ لعهػػػػػػ  لعام  ػػػػػػ لميل ػػػػػػرة
مل ػػ .لل ػػلؾلفركاػػ لاػػدىحلمػػ ظـلعامكثػػ ليهػػفعم لارمػػعلني ػػضلعامكثػػ لنذاػػؾلا ل ػػنرلى ػػحل

لكمي لضنءلم ئم لا  لصل.ل
  Clipsالماسكان -9

ىيػػلرةلىػػفلملهػػكافلمعػػد اافليهػػفيدملفلافثباػػقلعا ػػرغل لعازعلعيػػ لى ػػحلعام  ػػ ل,لنعاملهػػكلفل
لملـلنعاي  ل.معضزعفلب نابافلا فلرغؾلعاحلعايمافلنعايهلرلنعا

  Body tubeالجسم االنبوبي -11
لرصلعادنعرل.ل ي لنعاذعلاف  لمي لمفلعاه  لعاللنلعافركا لعاذعليلم لعاعده لعاعا

   Armالذراع -11
اهػ  ليللىػدةلعامعضرلنغف  لمػفلعلنعاذعليلم لبنعهطف لعاذرععلىيلرةلىفلفركا لم ل ج

 .للعامعضر
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  Diaphragmالحاجز -12
نيهػػيطرلى ػػحلكميػػ لعاضػػنءلعامػػلرةليػػ ؿلعامكثػػ لنلػػنلهػػض لعالركػػ لليلػػعلفلػػقلعامكثػػ 

ى ػػدلعهػػفعملؿلعاعدهػػ لعا ػػائي لعا ػػ رىلعنللفحلني  ػػتليلػػنةل.لي  ػػتلعالػػلعزلعزئيػػلنغعػػ لعفلالي ػػ
لى دملليكنفلعا جءلعامرعدلمل  ل  لؼل.ل

 Footالقدم او القاعدة -13
للحلكضربلئجل.لعنلم يلعامرمةيهف دلى ي لعامعضرلنيلم للثلا فركا لقر جل

  Pillarالعمود -14
لفركا لان  لعاذرععليلالدـلنيلعلى ي لعام ظـلعاشبارلنعام ظـلعادقاتل.

 العناية بالمجهر وكيفية استعماله : 
علمػػ لعامعضػػرليك فػػللاػػديؾلعلػػدلمللفمهػػؾلبضػػللعاػػذرععلنعايػػرىلفهػػ دلعاللىػػدةلبضػػلليلاػػيليكػػنفل-1

لعامعضرلبنضعلقلئـل.
لهـلمفلللمفضللم عللاهلنطلعامعضرل.ل11دةلى حليعدلضعلعامعضرلى حلعام ض-2
لفلشدلمفله م لعامعضرلنمفلنعندلعميعلععزعئ لمجلعملش ضلل.ل-3
ل ظ لعاعدهلقلمفلعايلر لمل لبنعهط لنرؽلعاعدهلقل.-4
للجلم ف ػػ لػػرؾلعالػػرصلعاػػدنعرلاشػػجلفععػػ لعاعدهػػ لعا ػػائي لعا ػػ رىلمػػنؽلعاثلػػ لعامنعػػندلمػػ-5

لعام   ل.ل
لفلقلعاعده لعا ائي لعا  رىل.للا رغل  حلعام   لنعبدعلي لصلعىلضعلعا رغل -6
له لعا ائي لفململل.لدضعلعاعزءلعامرعدلمل  لمنؽلمركزلثل لعام   لنفلقلمفل لعاع-7
نيلػنةللملػصلعػزءلمعػافلمػفلعا ػرغل لنألعػ ,للعاعا يػ لا لػصلعا ػرغل للقع ظرلي ؿلعاعدهػ-8

عفلفهػمعل لػرةلي ي ػ لفهػفدؿلم ضػللى ػحلعفللعاحلنأ  قفشبارلعى حلدنرلعالرصلعادنعرلبي ءل
لعاعده لعفيذقلمل ضللعا ليحل.ل

 مبطنة لمفم . الطالئية الخاليا الفحص و ة تحضير مسحة الفم تجربة : كيفي
ل.للن ظي  ل علمليذل رغل ل-1
ل.للضلعغه لاديؾليلاملءلنعا لبنفلي نرةلعادةلنع  ل-2
مػجلنهػ للي ي ػ لنيلافػلاجلعاضػ  لي ػنرةلمػجلهػل لعا ػـلبنعهػط لع ػيعلعابضػلـلمهل عىم لل-3

لعا رغل لعازعلعي ل.
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ل ل.فع لعامهلعفرؾلعا رغل لال-4
ل.للاملءل(لدقلئتليعدلللف ه ليل3ل–ل2عازرؽلنففرؾلا فرةل)للعامثا ضعلقطرعقلمفل ي  لل-5
لففرؾلافع لنمفلثـلف لصلفلقلعامعضرل.لل-6

ل
ل(لعامعضرلعاضنئجلعامرك .1 نرةل)
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 ( 2)  ختربامل  
 The Cellاخللية 

 

شابا لرافنعاب لئا لدةلعلناعجھرلنففشلثشلنفعاأفلللھلا لامش دةللرلن  علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجلاي ا لع
لالجل.فلعا شلئ

 : اھحجاموأ نيةوالحيا لخالياا لشكاأ
لدـاعلقالرششلؿا شعل ا رقلي اللمض ػػػػػػػػػلؾلفضػػػػػػػػػلا نظالفبعللاي العلـلعلنألؿ شلألؼفيف 

أنللا نباضأنللاع با علشلاي اللؿا شعلى رمف أنللعض ا اعلشلاي اللؿا شعلاا زم عنللرالمع
لفبلاعالرىلفنلـالععلرةشبالي اللفملمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػللعلعلمجلاي العلؼفيف لشمل.ؿا شعلرةمف الأنل عما 

لؿمثللربلامعلاإلللافرؤلفاامشلرا  علمجللي مف للي اللاحعلعلع داعلباض لي ا لؿمثلردةامعع
ل.لا رابشفاعلاي ا ع

  نيةوالحيا لخالياا فائوظ

لي ا لؿمشل ا نعالاعلاي ا علؿمثلاي العلددةمفعلقاشلئ لعلي اللؿىملمجلصفي لل ػػػػػػػػػػػػػلؾ
لا  نظلدعءأللمفي                 للعهما لملإلاي العلنفلفشنل,لمعا  لا  نظلدعءبألنـفل
لنفلفشلعنلرالمعلدـاعلرغػػػػػػػػػػػػػػػػػلقشللؿا لعنلعلداع علرةب لشي الللالملا عنلعلاع با علشلاي اللسالع
 .ط ا  لدةانامعلشلاي الللطمللرا فشلثلمفي                للع ها لاي الع

  نيةوالحيا لخميةا بكيرت

لـزب نهلافنلنعة للـزب نفرنبلفمل  نمشلػػػػػػػػللبل ل2عا ػػػػػػػػنرةل ا نعالاعلاي العلعماعلرؾف ف
ل: ا نعالاعلاي ا علق لنمشلـھعلرميف لؿب شلضحنه نل.بلاي ا لطالالنعلي لءغ لنلھالفنملفن
                  وي لخما ءلغشاا.1

لفملاي ا علقالنملفلى حل ظامللمعلمجلھماھعلھانلدةمعلل ا ھدلفا ا رنبلنعدملفملنفلافش
 .لاي ا علاحنعلفملرىلايعلنعدامنعلحام نعلءاملنعلزعلا لعلدؿبلافبللاهمحلشمللرافبعثع

              زمبالولسايتا.2

,للحم نعلءملنلقالرهشنلل يػػ ندلفا ا رنبلنعدملفملنفلففشلل فا ا عاليػػ  للل ميػػ لدةمل
 .لا ناي علقاعضالعلھمالرف  ملطهنلراعفبن
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ل  Nucleus  واةلنا.3
لقا  لعلؿ فللعلفىلا نامهئعلقملنهنمرناشعلاضػػػػػػػػػػػػػػػػليدعبلنعلفللاي ا علطهنافلرنعلشلزءع

لن ثلليػػػػػػػػػػػػػػػػػ ملننعل لءب  للنعةا علطفللنلا نا علىحدالدععلر  الـعهلنعةا علؿيدعلدعنانلثا نرعاع
ل.ل.ـزب ناهلافنعلنعةا علفبالدؿا فبللها  نشلا نن 
 -: لتشمو              يةولخما تلعضياا.4

                   لجيوك مجساأ -1

 .ا رعزمعلفضلا نظلضبعلنؽلمضضللبعلم ن رمل  لئحلؿ شلى حلدعنف

               زي كرلما ملجسيا -2

 .لاي ا علـبل لهللى ق اضلللنعةا علر قلفلعلقضابا ل شارعف

              لحالةا مألجساا -3

 .لا ي اللللا لقاملز علرعزمعللھا فنظلا رنشلـعهلأ

                              لةـــلخشنا ةــميزبالدوالنا ةــلشبكا -4

ل.لرزام علففارنابعلءب لللھا فنظلنـهنابرعبلال طفبرملل طامهعلسألشالعلفمل بش 
              تماوسويبرالا -5

 .لففارنابعل  علفضلا نظلا طيال شارعف

 ءلممساا ميةزبالدوالنا لشبكةا -6

                               

 .نفلھداعلءب للمجلدنرللھالقملنهنابرعبلال طفبرملرغالل طامهعلساشالعلفمل بش 

           Mito  يادرنوكولمايتا -7

ل.نزشناش علرهشنلفشهعاناعلندعنبللق طاعلءب للىم ا لاضلملـففلؿا شعلا نباضل شارعف
ل.1ل لؾلمرنقلقلبافلعاي ي لعالان ي لنعاي ي لعا يلفي لعاعدنؿل
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ل(لعا رؽلبافلعاي ي لعالانع ي لنعاي ي لعا يلفي .1عدنؿل)
Plant cells Animal cells 

Possess rigid cell walls No cell walls 

Have green chloroplasts No chloroplasts 

Contain chlorophyll Do not contain chlorophyll 

Thin lining of cytoplasm Most of cell is cytoplasm 

Vacuole filled with cell sap Small (if any) vaculoes 

ل
ل
ل

ل
ل(لعاي ي لعالانع ي 2 نرةل)
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 ( 3)  ختربامل
 Histology علم الٌنسج

لػنلعاع ػـلعاػذعلايلػيلمػجلدرعهػ لعا هػ لعاميف  ػ لعافػجلفػدي لمػجللhistologyلى ـلعا هػ 
لفركا لعاشلئفلعالجل.ل

أدعءللمػجعا ػك لفلرغيػللنففي ػصللمػجىيلرةلىػفلمعمنىػ لمػفلعاي يػللفف ػلي لل: Tissueالنسج 
لInter cellular substance لنظي  لنعلدةلأنلأشثرلنفرب لبا ضللملدةلفهمحلبافلعاي ني 

نلػنلىيػلرةلىػفل ػ يل لمػفلعاي يػللف طػجلعاهػطحلل: Epithelial Tissuesالنسـج الظهارةـة 
للرعلى حل ػك لكفػ لمػفلعاي يػللمكن ػ  لعاظضاعايلرعجلعنلفيطفلعاهطحلعادعي جلنقدليكنفلعا ه

لي يللىلدةلمهف دةلى حلعا  يل لعاللىدي ل.لعاعا ددل.لنفشنفل
 رةة المغطية او المبطنة الى : اهظتصنف النسج ال

لفلعاي يل. لنعلدةلمففشنفلمفلطيللSimple epithelial tissuesرغ لعايهيط للعا ه لعاظض-1
لعا هػػػػػػػػػ لعاظضلرغػػػػػػػػػ لعامركيػػػػػػػػػ لعاشلذيػػػػػػػػػ لعاعمنديػػػػػػػػػ ل:لنلػػػػػػػػػجل هػػػػػػػػػ لمفلػػػػػػػػػنرةلىػػػػػػػػػفلعايهػػػػػػػػػيط ل-2

Pseudo stratified columnar epithelial tissuesل.لل
ففشنفلمفلعشثػرلمػفلطيلػ لنعلػدةلل Stratified epithelial tissuesركي لعا ه لعاظضلرغ لعام-3

  مفلعاي يلل.لل

 -الى شكل الخاليا المكونة لها: اعتماداصنف تالظهارةة البسيطة  النسج-1
 squamous epithelial tissue Simpleالحرشفي  البسيط النسيج الظهاري -أ

عي ػػ ليعضػػضللمػػعليعػػضلنفشػػنفل ػػنعهلافشػػنفلمػػفلي يػػلللر ػػ ي لذعقلللمػػلقلمفعرعػػ لمفد
عاي ي لبيضني لنفلعلمجلعامركزلمهبي لع ف لخلعاي يػ لمػجلف ػؾلعام طلػ ل.لاػيطفللػذعلعا هػا لعال ػ ل

ل.ل3 نرةلنعميعلعانىي لعادمني لنعا م ي ل

ل
لعالر  جللعايهي لعا ها لعاظضلرعلل(3 نرةل)
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 cuboidal epithelial tissue Simpleالمكعب  البسيط النسيج الظهاري -ب
ي ػك للعا هػا لقلفهػماف لمػفلمظضػرلعا هػا لمػجلعاملطػعلعاعمػندعللاػيلفظضػرلي يػلءعل

 ػػنىلعاي يػػللفشػػػنفلنلل,مػػجلعام ظػػػرلعاهػػطلجلفظضػػرلعاي يػػػللهدعهػػي لعا ػػك لفلرغيػػػللنلمربػػعلفلرغيػػلل
كرني لعا ك لنمركزغ لعامنقعل.لانعدللذعلعا ها لمجليعػضلععػزعءلعا بايػلقلعابنايػ لنكػذاؾلي طػجل

ل.ل4 نرةلمبيضلهطحلعا

ل
ل.عامكع عايهي لعا ها لعاظضلرعلل(4 نرةل)

 columnar epithelial tissue Simpleالعمودي البسيط النسيج الظهاري -جـ
فظضػػرلي يػػلللػػذعلعا هػػا لي ػػك لمهػػفطي قلمػػجلعاملطػػعلعاعمػػندعلنعا ػػنىلفشػػنفلبيضػػني ل

اي يػللعالػرلمػزندليللػدع لقدليكنفلهػطحلعل,طنغ  لىلدةلنمنقعلعا نىليكنفلعقر لا عزءلعاللىدع
عامضػػد لنغنعػػدلمػػجلعاػػرلـلنعال ػػايلقلعمػػللعاعمػػندعللعايهػػي ليلا هػػا لعاظضػػلرعلماػػدىحلى ػػدلذاػػؾل
ل.5 نرةلمجليطل  لعامعدةللدعاعمندلغارلعامضد لمانعلعايهي لعا ها لعاظضلرعل

ل
ل.عاعمندع(لعا ها لعاظضلرعلعايهي ل5 نرةل)
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 المركب الكاذب العمودي النسيج الظهاري -2
 Pseudo stratified columnar epithelia tissue 

 نغفضػػللمػػجلمهػػفنيلقلميف  ػػ لكمػػللأدلمػػفلعاي يػػللنعافػػجلفلػػعللػػافشػػنفلمػػفلعشثػػرلمػػفل ػػنعلنع
عشثػرلمػفلطيلػ لنعلػدةلمػفللفظضرلمجلعاملطعلعاعمندعلا  ها لنبذاؾلفنلجليػلفلعا هػ لمكػنفلمػف

 Columnarهػ لنلػجلعاي يػللعاعمنديػ لع نععلمفلعاي يللمػجللػذعلعا لث ييمكفلفماازلعاي يل,ل

cellsعاي يػللعام زايػ لنللFusi form cellsاي يػللعاللىديػ لنعلBasal cellsنقػدلففي ػ لي يػللل
لهػػي لألػػذعلعا هػػا لعليل ػػللي يػػللك ماػػدىحلليألػػدع عاي يػػللعاميلطيػػ لقػػدلاػػزندلعا هػػا للبػػرمرعزفلػػـن

عمػللعا هػ للانعػدلمػجليطل ػ لعارغػلمج,ل6 ػنرةلعا ها لعاظضلرعلعامرك لعاشلذ لعاعمندعلعامضد ل
لعاظضلرعلعامرك لعاشلذ لعاعمندعلغارلعامضد لمانعدلمجلعا ددلعا علبي ل.

ل
ل

ل
ل.عا ها لعاظضلرعلعامرك لعاشلذ لعاعمندعل(6 نرةل)
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  Stratified epithelial tissuesج الظهارةة المركبة النس-3
لعاي يللعاهطلي .لعىفملدعلى ح ل ف 

 Stratified squamous epithelial tissueالحرشفي المركباري النسيج الظه-أ
عاي يػػللعامهػػف دةلى ػػحلعا ػػ يل لعاللىديػػ لمكن ػػ لمػػفلي يػػللمكعيػػ لعنلىمنديػػ لعمػػللي يػػلل

للني يػػػػلل,عاطيلػػػػلقلعانهػػػػطي لمفشػػػػنفلمضػػػػ ع لنفشػػػػنفلعشبػػػػرللعمػػػػللمػػػػفلي يػػػػللعاطيلػػػػ لعاللىديػػػػ 
 Keratinized Stratified   7 ػنرةلفلرفلنيكنفلعمللمهطحلعا ها لعايلرعجلمفشنفللر  ي ل

squamous epithelial tissue مػػجلل انعػػدل8 ػػنرةللانعػػدلمػػجلي ػػرةلعاع ػػدلعنلغاػػرلمفلػػرفلل
ل.ل-Nonلkeratinized Stratified squamous epithelial tissueلعا هلف

ل
ل
ل

ل
لعامفلرف.لعالر  جلعامرك لعا ها لعاظضلرعلل(7 نرةل)

ل
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ل
لغارلعامفلرف.لعالر  جعامرك لعا ها لعاظضلرعلل(8) نرة

   Stratified cuboidal epithelial tissueالمكعب المركب النسيج الظهاري -ب
ي لعا ددلعاعرقلغفنععدلمجلق نعهنلمفلعا نعلعامكع للفشنفلي يللعاطيل لعاهطلي لاضذعلعا ها 

ل.ل9 نرةل

ل
ل(لعا ها لعاظضلرعلعامرك لعامكع .9 نرةل)
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  Stratified columnar epithelial tissue العمودي كبالمر  النسيج الظهاري -جـ
فشػػػنفلعاي يػػػللعاهػػػطلي لاضػػػذعلعا هػػػا لمػػػفلعا ػػػنعلعاعمػػػندعلعمػػػللعاطيلػػػلقلعافػػػجلفلػػػعلعهػػػ  ضلل
مفشػػػنفلمضػػػ ع لنع ػػػ رللعمػػػللمػػػفلعاي يػػػللعاهػػػطلي لانعػػػدلمػػػجليطل ػػػ لعاب عػػػنـل.للػػػذعلعا ػػػنعلمػػػفل

ل.لل11 نرةللعا ها ل لدرلعانعند
ل
ل

ل
ل لعاظضلرعلعامرك لعاعمندع(لعا ها11 نرةل)

ل
ل

  Transitional epithelial tissueالنسيج الظهاري المتحول -د
ددعلعمػللى ػدملليكػنفلمػمفعالر ػ جلى ػدملليكػنفللعامرك لذعلعا ها لي ي لعا ها لعاظضلرعل
 يػػػ لعا ػػػك لبػػػدالعفلفشػػػنفللر ػػػ ي لعمػػػللي يػػػللعاطيلػػػ لظمفل  ػػػللفشػػػنفلي يػػػللعاطيلػػػ لعاهػػػطلي لم

عمػػللعاطيلػػ لغاػػرلنعضػػل لفلػػقلعامعضػػرلعاضػػنئجلنفل ػػ ارةلنمضػػ ع لنغاػػرلم فظمػػ لعاللىديػػ لفشػػ
قػدلفلفػنعليعػضلي يػللعاطيلػ لعاهػطلي ليللللمض ع لطنغ ػ لكمثرغػ لعا ػك ,لعانهطي لمفشنفلي 

ل.ل11 نرةللى حلعشثرلمفل نعةل.لانعدلمجلعامثل  
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ل
لعا ها لعاظضلرعلعامفلنؿ.(ل11 نرةل)

 
 
 

 الطالئي ( وظائف النسيج الظهاري ) 
لعالملي ل:لأعللملي لعاشلئفلعالجلمفلعاذىلعايلرعجلنملدعفلعارطني ل.ل-1
لعامف لصل:لكمللمجلللا ليطل  لعامعجل.ل-2
لجل:لكمػػػػػػػللمػػػػػػػجلعاي يػػػػػػػللعاظضلرغػػػػػػػ لعامنعػػػػػػػندةلمػػػػػػػجلعابػػػػػػػرعىـلعاذنقيػػػػػػػ لمػػػػػػػجلهػػػػػػػعاهػػػػػػػفليلؿلعال-3

لعا هلفل.ل
لعامرعزل:لكمللمجلعا ددلعا علبي لنعاب كرغلسل.ل-4
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 ( 4)  ختربامل
 Connective Tissues(  ةالنسج الرابطة ) الضام

نظي ف لرب لنعه لدلععزعءلعاعهـلعاميف   ليعضضللبيعضلنغ  للمفلعا ها لعامفنه لعاذعل
ل.للmesodermا  للمفلعاطيل لعاع بي لعانهطي لعافجلفدىحليلاديـلعامفنه ل

عاايلؼلنللCellsعاي يللللجي نرةلىلم لمفلث يلى ل رلرئيهي لنغفشنفلعا ه لعارعي ل
FibersعاملدةلعاهلسلنللGround substanceل.ل

 الخاليا وتشمل االنواع االتية : -أ
  Fibroblastاالرومة الميفية -1

نلجلعشثرلعاي يلل انىللمجلعا ها لعاضلـلعاض  ػجلنفمفػلزلعاي يػ ليكبػرللعمضػللنفهػطلضلل
ليكػػػنفلنفم ػػػؾلبػػػرنزعقلبرنفني زميػػػ ل لي ػػػ لمف رىػػػ لنفلفػػػنعل ى ػػػحل نيػػػ لعنل ػػػنغفافلنعاهػػػلافني ـز

ل.ل12عا نرةلىفلفشنغفلعاايلؼللمهؤا مفعل سلنملفحلنلجل
  Mast cellالخمية البدينة -2

بيضني لعا ك لنلدندلللعايلرعي لغاػرلم فظمػ ل ػنعةلعاي يػ ل ػ ارةلنكرنيػ لغاػرلنعضػل ل
ليكنفلمم نءليلبايلقلكبارةللعا نرةل اي ي للنلفشنغفلمػلدةلمل عػ ل,نظلئ للذهلعل13نعاهلافني ـز

لعامنهع لا نىي لعادمني ل.لhistamineا فيثر,لنفشنغفلملدةلعاضهفلمافل
 ) الخمية الشحمية (  Fat cellالخمية الدهنية -3

فنعدلمجلعا ها لعاضلـلعاض  جل.لعاي ي لكرنيػ لعا ػك لفلفػنعلى ػحلقطػرةلكباػرةلمػفلعاػدلفل
لللنل ل.14يًللعا نعةلعامهطل لمجلعض لمفلعضلف لعا نرةليلي لبضللطيل ل لي  لمفلعاهلافني ـز

  Pigment cellالخمية الصباغية -4
فنعػػػدلمػػػجلعا هػػػا لعاضػػػلـلعاشثاػػػ لا ع ػػػد,لا ي يػػػ لبػػػرنزعقلهػػػلافني زمي لغاػػػرلم فظمػػػ لعمػػػلل

ليلفػنعلى ػحللبايػلقل ػيلغي لفػدىحلعاعهػيملقلعام  يػ ل عا ػنرةللMelanosomesعاهلافني ـز
ل.15
  Plasma cell الخمية البالزمية-5

فنعػدلمػػجلعاغ ػػي لعام ػػ ي لنعا م يػػ ل.لعاي يػ لكرنيػػ لعنلبيضػػني لعا ػػنعةلكرنيػػ لعنلبيضػػني ل
غاػرلمركزغػ لعامنقػعلنعامػلدةلعاشرنملفا يػ لمرفيػ لي ػػك ل ػعلىجلقػر لعا ػ ؼلعا ػننعلمكن ػ ل ػػك ل

ل.ل16م لبضللا ك لعاهلى لعا نرةل



16 

  Reticular cellالخمية الشبكية -6
ل.ل17ناضللبرنزعقلهلافني زمي لطنغ  لنفلفنعلى حل نعةلكبارةلعا نرةلي ي ل عمي ل

  Undifferentiated mesenchymal خمية النسيج المتوسط غير المتمايز-7
عا ي يػػ لناش ضػػللع ػػ رللعمػػلل.لنلػػذهلعاي يػػ لفػػدي لمػػجلفركاػػ لعا هػػا لل نلػػجلف ػػي لعارنمػػ

لنفنعدللذهلعاي ي لى حلعدرعفلعانىي لعادمني لكلا عارعقلعادمني ل.لعامفنه ل
  Macrophageالبمعم الكبري -8

نلجل لئع لمجلعا ها لعاضلـلعام كؾل.ل ك لعاي ي لغارلم فظـلنذنلبرنزعقلق ارةلغارل
لللدةلنعا نعةلبيضني ل  ارةلنعا نيلقلغارلنعضل ل.ل

  Leucocytesالبيض  خاليا الدم-9
معرىلعادـل.لنمفلعاي يللعافجل عدللليلر لعانىي لعادمني للجلعاي يػللعا م يػ لفنعدلمجل
Lymphocytesللايلفنعدلمجلعا ها لعارعي ل.ل

  Chondrocyteالخمية الغضروفية -11
لفنعدلمجلعا ها لعاضلـلعا ضرنمجلنففيذلعا ك لعاشرنعل.

  Osteocyteالخمية العظمية -11
لنفمفلزلي ك ضللعا عمجلنبرنزعفضللعاطنغ  ل. ها لعاضلـلعاعظمجلافنعدلمجلع

 وتشمل االنواع االتية :  Fibersااللياف -ب
   Collagenous or white fibersااللياف البيض  -1

لل,لمافضللا ن ضػػػػػػللعابػػػػػػيضلمػػػػػػجلللاػػػػػػ لعاطػػػػػػرعنةلقبػػػػػػ لف ن ضػػػػػػهػػػػػػفعػػػػػػندلف لفظضػػػػػػرلي ػػػػػػك للػػػػػػـز
ل.18عا نرةلمفمنع ل

  Elastic or yellow fibersااللياف الصفر او المرنة -2
هػػػماقليلاايػػػلؼلعا ػػػ رلا ضػػػللفضػػػ جلعا ػػػنفلعا ػػػ رلا  هػػػا لعاطػػػرعلى ػػػدمللفنعػػػدلميػػػ ل

ل.ل19عا نرةليكميلقلكبارةل.لفشنفلعاايلؼلطنغ  لنرميع لنقدلفشنفلي ك ل رعئ لهميك ل
  Reticular fibersااللياف الشبكية -3

ل.21نرةلعا فشنفلرميع لفف رعلنفف ليؾلمرنىضللمكن  لمللي ي لعا يك ل
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ل
ل.االرومة الميفيةل(12 نرةل)

ل
ل

ل
لعاي ي لعابدا  .(ل13 نرةل)
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ل
لعاي ي لعادل ي .(ل14 نرةل)

ل

ل
لعاي ي لعا يلغي .(ل15 نرةل)

ل

 
لعاي ي لعاي زمي ل(16 نرةل)
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لعاي ي لعا يكي .ل(17 نرةل)

 
لعاايلؼلعابيضل(18 نرةل)

 
لعاايلؼلعا  ر.ل(19 نرةل)

 
لعا يكي .عاايلؼلل(21 نرةل)
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   Ground substanceالمادة االساس 
نلػجلمػػلدةل ػػ لم لمفعل هػػ لاػػيسلاضػػلل ػػك لمعػػافلنيكػػنفلقنعمضػػللهػػلئ لعنل  ػػ لهػػلئ لعنل

ل.عي فا جلعنل   لف   لعامهلملقلبافلعاي يللنعاايلؼل
 

  Classification of connective tissuesتصنيف النسج الرابطة 
لل General connective tissueعا ها لعارعي لعاعلـل-أ
ل-ني م :لSpecial connective tissueعا ها لعارعي لعايلصل- 
لني م لعاعظـلنعا ضرنؼللSkeletal connective tissueعا ها لعارعي لعاضيك جل-1
للBloodعادـل-2
لللLymphعا م ل-3
لHemopoietic tissueعا ها لمكنفلعادـل-4
  لفركازلعاايلؼلمي لعاحل:لادرعلىلًللفيي   لالنسج الرابط العام -أ
  Loose connective tissueالنسيج الرابط المفكك -1

ل-ايلؼلم كك لنغارلكثي  لني م ل:لنفشنفلمي لعا
  Mesenchymeالنسيج المتوسط -أ

انعػػدلمػػجلعاع ػػ ل.لنغفشػػنفلمػػفلي يػػللعا هػػا لعامفنهػػ لنف  مػػرللػػذهلعاي يػػللضػػمفلمػػلدةل
ل.ل21عا نرةلبا ي لهلئ  ل

ل
لعا ها لعامفنه .ل(21) نرةل
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  Areolar connective tissueالنسيج الرابط الهممي -ب
نلػػنلعشثػػرلعا هػػ لعارعيطػػ لع ف ػػلرعلانعػػدلفلػػقلعاع ػػدل.لافشػػنفلمػػفلعغ ػػ لعاع ل ػػرلعامكن ػػ ل

ل.22عا نرةلا  ها لعارعي ل
ل

ل
لعا ها لعارعي لعاض  ج.ل(22 نرةل)

ل
ل
ل

  connective tissue Mucousالنسيج الرابط المخاطي -جـ
انعدلمجلعالب لعاهرعل.ليلفػنعلى ػحلعارنمػلقلعا ي يػ لعافػجلفلػعلضػمفلمػلدةلعهػلسل ػي ل

ل.ل23عا نرةلل يكي نللعي فا ي لنيلفنعلى حلعايلؼل  ر



22 

ل
لعا ها لعارعي لعاميلطج.ل(23 نرةل)

 
  Adipose connective tissueالنسيج الرابط الشحمي -د

يلىػػدعدلكباػػرةلميػػ ليهػػمحل لعاض  ػػجلنى ػػدلفعمعضػػللف ف ػػرلعاي يػػللعا ػػلمي لمػػجلعا هػػا لعاػػرعي
ل.ل24عا نرةللنغنعدلفلقلعاع دذاؾلعا ه ليلا ها لعا لمجل

ل
ل.عا ها لعارعي لعا لمج(24 نرةل)

  connective tissue Reticular النسيج الرابط الشبكي-هـ
ل.25لعا نرةعاعظـلللجافضمفلنعندلعايلؼل يكي لعامرعمل لا ي يللعا يكي ل.لانعدلمجل 
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ل
ل.عا ها لعارعي لعا يكجل(25 نرةل)

  Dense connective tissueالنسج الرابط الكثيف -2
ل-ي   لعىفملدعلى حلفرفا لعاايلؼلعاهلئدةلعاحل:

 .Dense irregular connective tissueالنسيج الرابط الكثيف غير المنتظم  -أ
عاهػلئدةليلاضػلم لا ايػلؼلليكنفللذعلعا هػا لعدمػ لعاع ػدل.لافشػنفلمػفلعايػلؼلعابػيضلنلػج

ل.ل26عا نرةلعا  رلنعا يكي لنفف ليؾلعاايلؼلميمللبا ضلل

ل
ل.عا ها لعارعي لعاشثا لغارلعام فظـل(26 نرةل)
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 Dense regular connective tissueالنسج الرابط الكثيف المنتظم -ب
لففرف لعاايلؼلي ك لم فظـلني   لعاحلعىفملدعلى حلعاايلؼلعاهلئدةل.ل

  Elastic connective tissueالنسج الرابط المطاط -1
(ل.ليكنفلانفلعا ه لع  رلالفنعئ لى حلكمي لكباػرةللمجلعارقي انعدلمجلعاربلطلعال نعل)ل

ل.لل27عا نرةللمفلعاايلؼلعا  رلنيلفنعلى حلق ا لمفلعاايلؼلعابيض
ل

ل
لعا ه لعارعي لعامطلط.ل(27 نرةل)

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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   White fibrous connective tissueاالبيض النسيج الرابط الميفي -2
انعػدلمػجلعانفػػلرل)لعافػجلفػػرب لعاعضػ قليلاعظػػلـل(لنيلفػنعلعا هػػ لى ػحلكميػػ لكباػرةلمػػفل

ل.28عا نرةلغ لرللاي يللعانفيعابيضل.لنكذاؾليلنعلعارنملقلعا ي ي لنعافجلفهمحلعاايلؼل
ل
ل

ل
ل.عا ها لعارعي لعا ي جلعابيضل(28 نرةل)

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 ( 5)  ختربامل
 Skeletal Connective Tissuesالنسيج الرابط اهليكلي 

اػػػدي للػػػذعلعا هػػػا لمػػػجلفركاػػػ لليكػػػ لعاعهػػػـلنغفشػػػنفلمػػػفلي يػػػللنعايػػػلؼلنمػػػلدةلعهػػػلسل.ل
لني م لعا ها لعارعي لعاضيك جلعا ضرنؼلنعاعظـل.ل

  Cartilageالغضروف 
 chondrocytes عا ضػػرنؼل هػػا لقػػنعلافشػػنفلمػػفلي يػػللفػػدىحلعاي يػػللعا ضػػرنمي ل

يكنفلعا ضرنؼلمعظـلليكػ لعاعهػـلمػجلعاليػلةلعاع ا يػ لنيلػ لنملدةلعهلسلفلفنعلى حلعايلؼلنل
مل  لعاعظػـلمػجلعايػلا افلناشػفلايلػحلي ػك لغضػرنؼلمػنؽلهػطنحلعام ل ػ لني ػك لليكػ لهػل دل

ضػػلرغ لي ػػ ؼلاي ػػجلاػػدىحلعاهػػمللؽل ا ممػػرعقلعاف  هػػي لنعػػزءلمػػفلعاذفلنيلػػلطلعغ ػػ لع ػػنععلعا
نلنلىيػلرةلىػفلعا هػا لعاػرعي لعاشثاػ لغاػرلعام ػفظـلعامفشػنفلمػفللPerichondriumنمجلعا ضرل

للعايلؼلبيضلن  رلففي   لعارنملقلعا ي ي ل.ل
لي   لعا ضرنؼلعاحل نىي لعاايلؼلعامنعندةلمي لنكثلمفضللعاحل:ل

  Hyaline cartilageالغضروف الزجاجي -1
لقلعاضػػػػػ علنمػػػػػجلعا ػػػػػ لنعال عػػػػػرةلعشثػػػػػرلعا ػػػػػنععلنعػػػػػندعلمػػػػػجلعاعهػػػػػـلانعػػػػػدلمػػػػػجل ضليػػػػػل

نعارغملمجلنعال ايلقلنمجل ضليػ لم ل ػ لعاعظػلـلعاطنغ ػ لنكػذاؾلمػجلليكػ لعاع ػافل.لافشػنفلمػفل
دقيلػػ لمف ػػلثرةلنيلػػلطللػػذعللبػػيضمػػلدةلبػػافلعاي يػػلل ػػ لم لفلػػعلضػػم ضللعاي يػػللعا ضػػرنمي لنعايػػلؼل

ل.29عا نرةلليهمللؽلعا ضرنؼعا ضرنؼل

ل
ل.علعجعا ضرنؼلعازلل(29 نرةل)
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   Elastic cartilage الغضروف المطاط-2
ع بػن لعنهػػفلشجل.ليكػػنفللجانعػدلمػػجل ػانعفلعاذفلعايلرعيػػ لناهػلفلعامزمػػلرلنعال عػرةلنمػػ

ان  لع  رلالفنعئ لى ػحل هػي لكباػرةلمػفلعاايػلؼلعا ػ رل.لافشػنفلعا ضػرنؼلعامطػلطلمػفلمػلدةل
شػػنفلعاايػػلؼلعا ػػ رللػػنؿلعهػػلسلني يػػللغضػػرنمي لنعايػػلؼل ػػ رلنيعػػضلعاايػػلؼلعابػػيضل.لنف

طتلعايرىلمفلعا ضػرنؼل.ليلػلطللػذعللعانهطي لعشثرلمملللنلى ي لمجلعام عاي يللعا ضرنمي ل
ل.ل31عا نرةللعا نعلمفلعا ضرنؼليهمللؽلعا ضرنؼل

ل
ل.عا ضرنؼلعامطلطل(31 نرةل)

  White fibro-cartilageالغضروف الميفي االبيض  -3
ل  لب لنمػػػجلم ػػػلطتلعف ػػػلؿلعاػػػر للIntervertebral discsانعػػػدلمػػػجلعاقػػػرعصلبػػػافلعا لػػػرعقل

نعانفػػػػلرلمػػػػعلعاعظػػػػـل.لافشػػػػنفللػػػػذعلعا ػػػػنعلمػػػػفلعا ضػػػػرنؼلمػػػػفل هػػػػا لرعيػػػػ لاي ػػػػجلكثاػػػػ لففمػػػػلازل
لل,عارنملقلعا ي ي لمي لمففلنؿلعاحلي يللغضرنمي ل يلفنعلعا ضرنؼلعا ي جلعابيضلى ػحللػـز

لدةلعاهػػػلسلرلم ػػػفظـلنى ػػػحلعامػػػمػػػفلعاايػػػلؼلعابػػػيضلنعافػػػجلففرفػػػ لي ػػػك لمفػػػنعزعلعنلي ػػػك لغاػػػ
ل.ل31عا نرةلاليللطللذعلعا نعلمفلعا ضرنؼليهمللؽلعا ضرنؼلنعاي يللعا ضرنمي ل,
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ل
ل.عا ضرنؼلعا ي جلعابيضل(31 نرةل)

   Bone ( osseous tissue )العظم 
نلػػنل هػػا ل ػػ  ليكػػنفلمعظػػـلليكػػ لععهػػلـلعا لرغػػلقلنغفشػػنفلمػػفلي يػػللنعايػػلؼلنمػػلدةل

عاهػلسلنعافػجللػػجللفػ مماػزةلاضػذعلعا هػا للػنلنعػػندلعامػ حلعا ىضػني لمػجلملدعهػلسلنعا ػ  لعا
لهب ل  بف ل.ل

ليكنفلى حل نىافليلا هي لعاحلدرع لعا  ي ل:ل
  Compact or dense boneالعظم  المكتنز او الكثيف -1

يكػػنفليػػلرعجلعامنقػػعلنفشػػنفلعامػػلدةلمػػللبػػافلعاي يػػلل)لعاايػػلؼلنعامػػلدةلعاهػػلسل(لا عظػػـل
نفشنفلعا  يللقلمهطل لعنلملنه لمفلػدةللbone lamellaeامكف زلي ك ل  يللقلىظمي لع

دةلمنعزغػػ لايعضػػضللعايػػرلعمػػللعاي يػػللمفلػػعللػػعامركػػزلنفشػػنفلعاايػػلؼلعابػػيضلضػػمفلعا ػػ لل لعانع
ل.للCapsulesليمللمظمللط للمعنعقضمفل

لفلػػػػػػقلعامعضػػػػػػرلي ػػػػػػك لملػػػػػػلطعلال ػػػػػػنعقللػػػػػػلمرسمػػػػػػجلعاملطػػػػػػعلعاعرضػػػػػػجليظضػػػػػػرلعاعظػػػػػػـل
Haversian canalلاػػيلفشػػنفلمللطػػػ لي ػػ يللقلىظمػػ لي ػػػك لعهػػطنع لقلمفلػػدةلعامركػػػزلل
ل.لHaversian systemsمكن  لععضزةلللمرسل
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عمللمجلعاملطعلعاطناجلمفظضرلق نعقلللمرسلمنعزغ لا ملنرلعاطناجلا عظـلنفف  لق نعقل
مناشمػػلفللػػلمرسلمػػعليعضػػضللعاػػيعضلنيهػػمللؽلعاعظػػـلبنعهػػط لق ػػنعقلمهفعرضػػ لفػػدىحليل ػػنعقل

ل.ل32عا نرةل
ل
ل

ل
ل.عاعظـللعامكف زلعنلعاشثا ل(32 نرةل)

ل
ل

ل
 Spongy or cancellous boneالعظم االسفنجي -2

اي نلعاعظـلعاه  عجلمفلععضزةلللمرسلنمػفلعانىيػ لعادمنيػ لني ػك ل ػيك لم فنلػ للللل
 عجلىػفلني ػ لعا ػذعءلا عظػـلعاهػ معػنعقلعاعظػـلعاهػ  عجلب يػلعلعلمػر,للنفم ئمفلعا  لئحل

ل.33عا نرةللطرغتلعا ف لرلىبرلعال يلقلعافجلف فحلى حلهطحلعا  لئح
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ل
لملطعلف رغلجلمجلعاعظـ.ل(33 نرةل)

ل



 شلله بشرى دلي محد د. م.               العبيدي      علي أ.د. طالب حسني                   العمليعلم الحيوان 

31 

 (  6حماضرة رقم ) 
  Bloodالدم 

عالمػرل(لكرغػلقلعاػدـلعاػدـلعابػيضلنلي يػللنلنل ها لضػلـلمفي ػصلافشػنفلمػفلي يػلل)ل
لضرلبنضنحلمجلللا لفيثرلعادـلي ك لنمفلملدةلعهلسلهلئ  للجلي زمللعادـلنمفلعايلؼلفظ

 blood.لنيلفػنعلعاػدـلكػذاؾلى ػحلى ل ػرلىلالػ لميػ لكلا ػ يللقلعادمنيػ للFibrin)لاي ػافل(ل

plateletsلل
ل

  Erythrocytesكرةات الدم الحمر 
ل.ل34عا نرةلفشنفلي ك لقرصلملعرلعانعضافلنىديم لعا نعةلنفلفنعلى حلعاضيمنغ نبافل

ل
لعالمر.كرغلقلعادـلل(34 نرةل)
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  Leucocytesالدم البيض  خاليا
ل.ل35عا نرةلي يللفلفنعلى حل نعةلناضللعاللب ي لى حلعالرك لعامابي ل

ل-ف   لكرغلقلعادـلعابيضلعاحلمعمنىفافلرئيهافافل:ل
اي نلمفلعالبايلقللعاهلافني ـزلAgranular leucocytesل عادـلعابيضلعا لبابي للي يلعنال:ل

ل.للنف م م    للنفشنفل نعفضللغار
فشػػػنفلكرنيػػػ لعا ػػػك لن نعفضػػػللكباػػػرةل هػػػبيللنكرنيػػػ لعا ػػػك لل Lymphocytesعاي يػػػللعا م يػػػ ل-أ

ل.ل لنفشنفلمللط ليطيل لرقيل لمفلعاهلافني ـز
للMonocyteعاي ي لعانلادةل-  نلػجلعشبػرلي يػللعاػدـلفلفػنعلى ػحلكميػ لكباػرةلمػفلعاهػلافني ـز

ل لغارلمركزغ لعامنقعل.لنفشنفلعا نعةلبيضني لعنلك ني لعا ك
للGranular leucocytesعادـلعابيضلعالبابي للي يلثل يلل:ل

:لعا ػنعةلفشػنفلم   ػ لنعا نيػ لغاػرللNeutrophilic leucocytesلعاعداػ عاػدـلعابػيضللي يل-أ
لى ػحلق اػ لمػفلعا ػيك لعاي زميػ لعادعي يػ ل نعضل لاشثلم لعاملدةلعا ي ي لنيلفنعلعاهػلافني ـز

للعالبابي ل.
:ل نعفضػػللذعقلم ػػافلبيضػػنغافللAcidophilic leucocytesللمضػػ عاػػدـلعابػػيضلعالي يػػل- 

لى ػحللبايػلقل نىيػ لي ػ  ل فلرغيللنيكن لفلمف  افلبيي ل ي جلدقاػتلنيلفػنعلعاهػلافني ـز
لبيضني لعا ك لمفهلني لمجلعالعـل.ل

م فظمػػ لعا ػػك ل:لفشػػنفلعا ػػنعةلغاػػرللBasophilic leucocytesللعػػدةعاػػدـلعابػػيضلعالي يػػل-عػػػ
لى حللبايلقلي   لذعقلعلعلـلميف   ل.ل ليلفنعلعاهلافني ـز

ل
 

لل.عادـلعابيضلي يلل(35 نرةل)
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 Blood plateletsالصفيحات الدموية 
لل-عقرعصلبرنفني زمي ل  ارةلىديم لعا نفلنيلاي لمفلعا نعةلعلمافضلل:

لفلررلع زغـلا لفلثارلكبارلمجلفيثرلعادـل.-1
لىي لعادمني لفشنفلملليهمحليهدعدلعا  يل ل.لى دلقطعلعانل-2
لف فضـلعارنع حلنعايكفرغللنعادقلئتلعايرىل.ل-3
ل

   The plasmaالبالزما 
%لمػفلعاػدـلنيلفػنعلى ػحللرمن ػلقلنع زغمػلقل55هلئ لمفعل سلب ػنفلع ػ رلمػلفحليكػنفل

ل.لنعم حلىضني 
لل:للتحضير مسحة دم

لاؤيذله ادل ظا ل.ل-1
لعلدىلللملقلعاه ادل.فنضعلقطرةلعادـلمجل-2
لدرع ل هل لقطرةلعادـل.لل45نبنعهط له ادل ظا لنبزعني ل-3
لففرؾلافع ل.ل-4
ل(لدقلئتل.لل11-5ى حلعا رغل لنففرؾلمفل)للكمزعفضلؼل ي  ل-5
لف ه ليملءلملطرل.ل-6
لفع  لثـلف لصلفلقلعامعضرل.ل-7
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 ( 7حماضرة رقم ) 
  Muscular Tissueالنسيج العضلي 

عامهئنؿلىػفللركػ لميف ػ لععػزعءلعاعهػـليهػب لقلب افػ لى ػحلعاػفل صلافشػنفلنلنلعا ها ل
للرعلفدىحليلاايلؼلعاعض ي ل.ل مفلي يللفدىحلعاي يللعاعض ي لنيهب لطناضللعا

لف   لعاعض قليلا هي لعاحلفركابضللننظي فضللعاحل:ل
لل Skeletal musclesعاعض قلعاميطط لعارعدي ل)لعاضيك ي ل(ل-1

 لعاعضػػػػ قلعامف ػػػػ  ليلاضيكػػػػ لعاعظمػػػػجلنيكػػػػنفلفل ػػػػصللػػػػذعلعا ػػػػنعلمػػػػفلنلػػػػجلف ػػػػك لكػػػػ
لعاعضػػػػػػ قلفلػػػػػػقلهػػػػػػيطرةلعرعدةلعا ػػػػػػردلنففماػػػػػػزلب ن ضػػػػػػللعاػػػػػػنردعليهػػػػػػب لنعػػػػػػندل ػػػػػػي  ليل ػػػػػػ ل

ل.ل36عا نرةل(لنكثرةلعا عارعقلعادمني للMyoglobin)ل
ل
ل

ل
ل.(عاعض قلعاميطط لعارعدي ل)لعاضيك ي ل(36 نرةل)

ل
ل
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ل
لل Smooth musclesرعدي ل)لعال لئي ل(لعاعض قلعام هلءلعا إ-2

لنعػػػدرعفلعاممػػػرعقلعاف  هػػػي لنعػػػدرعفلعانىيػػػ لعادمنيػػػ ل,لعاضضػػػمي فنعػػػدلمػػػجلعػػػدرعفلعال ػػػلةل
مػػػفلي يػػػللطنغ ػػػ لم زايػػػ لعا ػػػك لءلففػػػلا لعاعضػػػ  لعام هػػػلفل  ػػػضللاليكػػػنفلفلػػػقلهػػػيطرةلعا ػػػرد,ل
ل.ل37عا نرةلفلفنعلى حل نعةلبيضني لمركزغ لعامنقعل

ل
ل

لل
لعاعض قلعام هلءلعا إرعدي ل)لعال لئي ل(.ل(37 نرةل)

ل
للCardiac musclesعاعض قلعاميطط لعا إرعدي ل)لعال بي ل(ل-3

فنعدلمجلعال  لنفمفدلعاحلقنعىػدلعانىيػ لعادمنيػ لعاشباػرةلعامف ػ  ليلال ػ لناليكػنفلفل ػصل
قلعال بيػػػ لنل ػػػلؾلىػػػدةلمرنقػػػلقلبػػػافلعاعضػػػ ل38عا ػػػنرةلعاعضػػػ قلعال بيػػػ لفلػػػقلهػػػيطرةلعا ػػػردل
ل.ل2نعاعض قلعاضيك ي لكمللمجلعاعدنؿل
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ل
لعاعض قلعاميطط لعا إرعدي ل)لعال بي ل(.ل(38 نرةل)

ل
ل

ل.(لعا رؽلبافلعاعض قلعال بي لنعاعض قلعاضيك ي 2عدنؿل)

لعاعض قلعاضيك ي لقلعاعض قلعال بي لق
لالفنعدل1لنعندلعاقرعصلعابا ي ل1

علػدةلمركزغػ لفمف ؾلعاايلؼلعاعضػ ي ل ػنعةلنلل2
لعامنقع

فشػػػػػػنفلعاايػػػػػػلؼلعاعضػػػػػػ ي لمفعػػػػػػددةلعا ػػػػػػنىلل2
لنمليطي لعامنقع

فف ػػػػػػرعلعاايػػػػػػلؼلعاعضػػػػػػ ي لعال بيػػػػػػ لنفشػػػػػػنفلل3
لع  رلقطرع

لالفف رعلنفشنفلعشبرلقطرعل3

يكػػػػػنفلعافيطػػػػػي لعامهػػػػػفعرضلمػػػػػجلعا اػػػػػ لل4
لعاعض جلعال بجلعق لنضنلل

ليكنفلعشثرلنضنللل4

ل
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 ( 8)  ختربامل
  Nervous Tissueالنسيج العصيب 

نلػػنلعا هػػا لعاػػذعليهػػف ـلعالػػنعمزلمػػفلعاملػػي لنيلناضػػللعاػػحلدمعػػلقلى ػػبي لثػػـلا ل ضػػللعاػػحل
لػػػػذهلنف عػػػػزل لهػػػػ لاػػػػذاؾلعالػػػػلمزل.لمردلعا عػػػػ لعالايلػػػػديععػػػػزعءلعيػػػػرىلمػػػػجلعهػػػػـلعاشػػػػلئفلعالػػػػجل

ل.لnerve cellsعانضلئ لي يللمفي   لفدىحلعاي يللعاع بي ل
لففلا لعاي ي لعاع بي لمفل:ل

يلفنعلى ػحل ػنعةلمركزغػ لعامنقػعلنفشػنفلكباػرةلنكرنيػ لعا ػك لملفلػ لعا ػنفللSomaعاي ي للعهد-أ
لنعاملافنكن ػػػدرغللنعضػػػلزلكػػػناعجلنااي ػػػلقلى ػػػبي لنععهػػػلـل لنكػػػذاؾليلفػػػنعلى ػػػحلعاهػػػلافني ـز

ل ه ل.ل
عاممفػدةلمػفلعهػدلعاي يػ لنفشػنفللػذهللProtoplasmic processesعابػرنزعقلعابرنفني زميػ ل- 

ل.ل حل نىافلعابرنزعقلى
لنيكنفلم ردلدعئمللنغ فضجلبف رىلقلكثارةلفدىحلعاف   لقل.للAxonعاملنرل-1
لنلجلعابرنزعقلعافجلف ل لعادمعلقلعاع بي لعاحلدعي لعهدلعاي ي ل.للDendronsعاف   لقل-2

 تصنف الخاليا العصبية تبعا لعدد بروزاتها الى : 
:لفنعػدلمػجلعا هػا لعاع ػبجلا عضػلزللMulti polar neuronي ي لى ػبي لمفعػددةلعاقطػل ل-1

عاع ػػػبجلعامركػػػزعل)لعاػػػدملغلنعالبػػػ لعا ػػػنكجل(ل,لاضػػػذهلعاي يػػػ لعشثػػػرلمػػػفلبػػػرنزغفلنعطناضمػػػلل
 .39Aعاملنرلنيكنفلعهدلعاي ي لذعقلع كلؿلميف   للرمجلميرنطجلعنل عمجلعا نرةل

عقل:لعهػػػدلعاي يػػ لم زاػػػجلعا ػػك لاػػػ لبػػػرنزللBipolar neuronي يػػ لى ػػػبي لث لئيػػ لعالطػػػ ل-2
علدلمللا  للمفلقط لنعيرلملنرلا  للمفلعالط لعامعلشسلاعهدلعاي ي لنفنعدلمجل ػيكي ل

ل.39Bعاعافللعا نرةل
:لمػػجليعػػضلعاي يػػللل Pseudo unipolar neuronي يػػ لى ػػبي لعللديػػ لعالطػػ لعاشلذيػػ ل-3

عاث لئيػػ لعالطػػ لنيػػ ؿلمرعلػػ لفشنغ ضػػلليلفػػر لم  ػػللكػػ لمػػفلعاف  ػػفلنعاملػػنرليعضػػضمللمػػفل
فدرغعيللعاحلعفلي يحلم  ػللمللنعلػدلفلرغيػللنيهػفمرعفلم فلمػافلمهػلم لق ػارةلقبػ لعفليعضل

لا   ػػػػػػػػػػػػػػػػ لعاػػػػػػػػػػػػػػػػحلمػػػػػػػػػػػػػػػػرىافل.لفنعػػػػػػػػػػػػػػػػدلمػػػػػػػػػػػػػػػػجلعاعلػػػػػػػػػػػػػػػػدلعاع ػػػػػػػػػػػػػػػػبي لعامييػػػػػػػػػػػػػػػػ لعا ػػػػػػػػػػػػػػػػنكي ل
Cerebrospinal ganglia39عا نرةللCل.لل

اضللبرنزلبرنفني زمجلنعلدللػنلعاملػنرل:للUnipolar neuronي ي لى بي لعللدي لعالط ل-4
ل.لل39Dعا نرةلجلعامرعل لعاع ا ي لنفنعدلم

ل
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ل

ل
لع نععلعاي يللعاع بي .(ل39 نرةل)

لل
ل Nerve fibersااللياف العصبية 

نف ػ  ل,لف  ػ لًلفط تلىيلرةلعا ا لعاع بجلى حلك لبرنزلطنغػ لهػنعءلكػلفلملػنرعلعنلل
ل-عاايلؼلعاحل نىافل:

لعا يػػػػػػػػلىافللمػػػػػػػػدي عاملػػػػػػػػنرلليلػػػػػػػػلطعاملػػػػػػػػنرلمػػػػػػػػفلعاايػػػػػػػػلؼلعاع ػػػػػػػػبي لعا يلىيػػػػػػػػ ل:لافػػػػػػػػلا ل-1
لنيكػػػػػػػػػػنفلغمػػػػػػػػػػدلعا يػػػػػػػػػػلىافلم لطعػػػػػػػػػػللمػػػػػػػػػػجلم ػػػػػػػػػػلطتلنى ػػػػػػػػػػحلمهػػػػػػػػػػلملقلم فظمػػػػػػػػػػ لفػػػػػػػػػػدىحل

لعمػػػػػللعامهػػػػػلم لبػػػػػافلىلػػػػػدفافلمفػػػػػدىحليلاهػػػػػ مي للnodes of Ranvierىلػػػػػدلرع  اػػػػػرل
Inter nodal segment.ل

ل
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يكػػػنفلغمػػػدلعا يػػػلىافلرقاػػػتلعػػػدًعلناضػػػذعلاليظضػػػرلفلػػػقللعاع ػػػبي لغاػػػرلعا يلىيػػػ ل:للؼعاايػػػ-2
  نالفظضرلمي لىلدلرع  ارلأيضًلل.لفشنفللذهلعألايلؼلب نىافعامعضرلعاضنئجل

عألايلؼلعاع بي لغارلعا يلىي لعام    لي مدل نعفل:لنمفلأمث فضػللملػلنرلي يػللعاعلػدلعاف للئيػ ل -لأ
 . ل لعالل ي لنعا نكي نكذاؾلعاايلؼلعا  ارةلاألى

لػػذهلعاللاػػ ليكػػنفلعا ػػ ؼلعألايػػلؼلعاع ػػبي لغاػػرلعا يلىيػػ لعايلايػػ لمػػفلغمػػدل ػػنعفل:لمػػجل -ل 
عاػػدل جلرقاػػتلعػػدًعللاػػيليظضػػرلمفشػػنفلمػػفلطيلػػ لنعلػػدةلملػػ لكلاملػػلنرلعامنعػػندةلمػػجلعامػػلدةل
عاه علبي لمفلعاػدملغلنعالبػ لعا ػنكجلنكػذاؾلمػجلعا ضليػلقلعألياػرةلاعميػعلعألى ػل لنفمفػلزل

ل.غمدلعا يلىافلنغمدل نعفلمفيأ ضلليانطلىلرغ لفملمًلل
ل
ل
ل

ل
لغلجلمجلعاي ي لعاع بي .ملطعلف رلل(41 نرةل)

  
ل
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 الفصل الثاني 
 (  9)  املخترب

                                           
  Animal kingdomاململكة احليوانية 

  The Invertebratesالالفقريات 
هييمجمومة يي جميينجات الحيياتجات تيي جاتنييمجنانمييحج يينجظهرييلاجميينج  ييثجاتمظلييرجاتاييارومج

%جمينج97حهدامجاتهمةدجاتفقريجةهيمجنلتيحجةاتنرك بجةاتحشةءجاالجاحلاجنشنركجفمجم زةجملم جةهمجا
جمومةعجاالحةاعجاتمهرةف جفمجاتممم  جات  ةاحت ج.ج

ج
 اهمية الالفقريات

 -) فوائدها ( : -1
جنهدجمصادرجغذالت جملم جفمجاتهاتمجكاترةبتانجةاتم ارجةغ رهاج.ج-1
جنحنججمةادجمف دةجكاتهسلجةاالسفحججةغ رهاج.ج-2
جتمنرب ج.جاتفالدةجاتنمجنقدملاجدةدةجاالرضجج-3
جنقةمجاتالفقرياتجفمج ممت جنمقتحجاالزهارج.ج-4
جتسنادمجاتظهضجمحلاجفمجاتقراءج مىجاالفاتجات شري ج.ج-5
جنهدجاتالفقرياتجمنجات  ةاحاتجاتمفرم جفمجاتنواربجاتهممت ج.-6
ج
 -)اضرارها ( : -2ج
جنسببجا دادجكب رةجمحلاجامراضجفنا  جتالحسانجةات  ةانج.ج-1
جاتزرا ت جاتاطرةج.ججآلفاتانهدجظهرلاجمنج-2
ج
ج
ج
ج
ج
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   Phylum : protozoaشعبة االبتدائيات -1
 (41الصورة )  Amoeba proteusاالميبا  :مثال

 -لمشعبة:الصفات العامة 
ج.جUnicellularنهدجا ثرجات  ةاحاتجظساط جةاصغرج وماجةنسمىجا ادت جاتامت ج-1
جاتنحاظرجواحبمجاةجشها مجاةجمهدةمج.ج-2
جريقجاتسطحجاتاارومجظاالحنشارج.جاتنحفسج نجط-3
ج نمجاالبرازج نجطريقجاتفوةاتجاتمنقمص جة نجطريقجاتسطحجاتاارومج.ج-4
جنن ركج نجطريقجاالسةاطجاةجاالهدابجاةجاالقدامجات اذظ ج.ج-5
ج.ججasexualةاتالوحسمجج Sexualاتن اثرجظطريقن نجوحسمج-6
ج
ج
ج

ج
ج.(جاالم ظا41صةرةج)
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   Phylum : poriferaسفجييات شعبة المساميات او اال-2
 (42الصورة ) Demospongiaeاالسفجج  :مثال

  -الصفات العامة لمشعبة :
جنهدجمنجات  ةاحاتجمنهددةجاتاالتاجاتةاطل ج.ج-1
جاتنحاظرجتكةنجشها تاجاةجن ةنج دتم جاتنحاظرج.ج-2
جتتسجتممسامتاتجا راءجنحفست ج.ج-3
جم جمنجاتثقةبج.جا نسبجهذهجاتنسمت جظسببجةوةدجا دادجهال-4
جاتاالتاجات ست جةاتهصبت جمفقةدةجفمجاتمسامتاتج.ج-5
جاتن اثرجوحسمجاةجالجوحسمج.ج-6
ج
ج
ج

ج
ج.االسفحجج(42صةرةج)

ج
ج
ج
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  Cnidaria :Phylumشعبة الالسعات -3
 (43الصورة )  Hydra الهايدرا: مثال

 -لمشعبة :الصفات العامة 
جتىجن ةينجحس جج.جنهدجا ثرجنطةراجتةصةلجمسنةىجاتنهرت جف لاجا-1
جاتنحاظرجشها مجاةجشها مجثحالمجاةجشها مجواحبمج.ج-2
جنمنازجبةوةدجاتاالتاجاتالسه ج.ج-3
جظلةرجاتاالتاجاتهصبت ج.-4
جاتن اثرجوحسمجةالجوحسمج.ج-5
ج

ج
ج

ج.الهايدرا (43صةرةج)
ج
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 (  11)  املخترب
  Phylum : Platyhelminthesشعبة الديدان املسطحة  -4

 -:لمشعبةالصفات العامة 
اوساملاجراةةجمرغةط جمنجاتحا ت جاتظلري جاتظطحت جةمينجهحياجواليتجنسيمت جاتشيهظ جظاتد يدانج-1

جاتمسط  ج.ج
اتوليييازجاتلريييممجانجةويييدجفليييةجغ يييرجكاميييلجةتفنقيييرجاتيييىجفن ييي جاتمايييرججة متييي ج يييد ىجظييياتطرازج-2

جاتمغمحج.ج
جبتييييييييييي ج نييييييييييياتحجاتوليييييييييييازجاالبيييييييييييرازيجمييييييييييينجاالتييييييييييياجابرازيييييييييييي جااصييييييييييي جنيييييييييييد ىجظاتاالتييييييييييياجاتمل-3

Flame cellجةنحنلمجظاتفن  جاالبرازي ج.جج
جتتسجتلاجولازجنحفسجاةجدةرانج.ج-4
جمهتشنلاجطف مت جةنن اثرجوحستاجاةجالجوحستاج.ج-5

  :مثال
 ) حمزون الكبد (  Fasciola hepaticaالدودة الكبدية -1

نتييي جةهيييمجذاتجشيييكلجبتريييةيجمسيييطحجمييينجاتحا تييي جاتظلريييي جاتظطحتييي جةهيييمجشيييبت جبةرقييي جحظا
 digestive systemاتوليازجاتلريممجتكيةنجةج.جةهيمجنسيببجميرضجنهفينجات بيدج ج(44ةرةج)اتصي

غ ييرجكامييلجتفنقييرجاتييىجفن يي جاتماييرجج.جنبييداجاتقحيياةجاتلرييمت جظفن يي جاتفييمجاتةاقهيي جفييمجقميي جاتماييرةطج
اتراسييمجةن يياطجفن يي جاتفييمجظيياتم ومجاتفمييمجةنييلديجفن يي جاتفييمجاتييىجاتبمهييةمجةبييدةرةج ييلديجاتييىجاتمييرءج

االمهاءجةاتنمجسر انجمياجننفيرعجاتيىجفير  نجاتمينجةاتسيرجةبيدةرهاجننفيرعجاتيىجفيرةعجنيد ىجةمح جاتىج
اتردةبجاتمهةت جةنحنلتانجبحلات جمسيدةدةجننغيذىجاتيدةدةج ميىجميادةجاتصيفراءجةاتيدمجةاتمميحجةاتاالتياج

 اتولييييازجاتنحاسييييممجتمييييدةدةجات بدتيييي جاميييياجاتنييييمجت صييييلج م ليييياجميييينجكبييييدجاتمريييي ح ججاتطاللتيييي 

Reproductive systemاتدةدةجاحثت جفأنجhermaphrodite اتب ةضجنناذجشكالجبتريةتاجةج جج
ج.ج(45اتصةرةج)اصفرجةنمنمكجغطاءج حدجا دىجحلا ن لاجتةنججذاتةج

ج
ج
ج
ج
ج
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ج

ج
ج

جاتدةدةجات بدت ج.ج(44صةرةج)
ج

ج
جبتر جاتدةدةجات بدت .ج(45صةرةج)

ج
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  Clonorchis sinensisالدودة الكبدية الصيجية -2
.ج(46اتصيييةرةج)مسيييط  جةمنطاةتييي جةحا مييي جاتممميييسجةذاتجتيييةنجرصاصيييمجاتيييدةدةجاتظاتغييي ج

 ن ةنجمنج اتولازجاتلرممةجبمةنجذهبمجنسببجداءجات مةحةركس جة حدماجن ةنجفمجاتصفراءجننمةنج
اتبمهييةمجةيييلديجاتييىجمييرمجقصيي رجثييمجاتييىجردبيي نجمهييةي نجةاسييه نج حنلتييانجبحلييا ن نجمغمقنيي نجقييربج

جملارةجاتوسمج.ج
جنمنميييييييكجاال رييييييياءجاتنحاسيييييييمت جاتذكريييييييي جةاال رييييييياءجاتنحاسيييييييمت جفججممجتميييييييدةدةاتوليييييييازجاتنحاسيييييييامييييييياج

قابميي جحدظيي جفييمجظغطيياءجم ييدبجنجنمنييازذاتجقشييرةجصييفراءجسيمتك ججةاتبتريي جشييكملاجبترييةيجاالحثةتي  ج
ج.ج(47اتصةرةج)اتول جاتثاحت ج

ج
جاتدةدةجات بدت جاتص حت ج(46صةرةج)

ج
جبتر جاتدةدةجات بدت جاتص حت (ج47صةرةج)



 شلله بشرى دلي محد د. م.               العبيدي      علي أ.د. طالب حسني                   العمليعلم الحيوان 

47 

ج
  Taenia saginata او دودة البقرة الشريطية ودة الشريطية اليرداءالد-3

ب ةرييييلاجكرةتيييي جاتشييييكلجذاتجغشيييياءجوح حييييمج ج(48اتصييييةرةج)نسييييببجداءجاتظقييييرةجاتشييييريطت ج
ج.ج(49اتصةرةج)اكجدااملاجوح نجسداسمجاالشةجبشرةجنظمجاارومجشفافجةق

ج
ج

جاتدةدةجاتشريطت جاتورداءج.(ج48صةرةج)
ج

ج

ج
ج

جتدةدةجاتشريطت جاتورداءج.اجبتر (ج49صةرةج)
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  Blood flukes  المثقبات الدموية-4
  Schistosoma haematobiumالمجشقة الدموية  -أ

االوحاسجن ةنجمحفصم جاماجاتب يةضجج (50Aاتصةرةج)جببجداءجبملارزياجاتمواريجاتبةتت نس
ج.ج(50Bاتصةرةج)فن ةنجبترةت جاتشكلجةذاتجشةك جحلالت ج

ج
ج.اتبتر جBاالحثىجةاتذكرججAمةت ججاتمحشق جاتدج(54صةرةج)

  Schistosoma japonicumالمجشقة الياباجية -ب
ب ةريلاجن يةنجكرةتي جةذاتجشيةك جواحبتي جج (51A)اتصيةرةججنسببجداءجاتمحشقاتجاتتاظاحت 

ج.ج(51B)اتصةرةججصغ رةجشبت جظاتحدظ ج

ج
جاتبتر .جBاالحثىجةاتذكرججAج اتمحشق جاتتاظاحت ج(51صةرةج)
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  Phylum : Aschelminthesشعبة الديدان الكيسية -5
  Ascarisمثال : دودة االسكارس 
  -الصفات العامة لمشعبة :

ةيرميييزجمصيييطمحجاتد يييدانجات تسيييت جاتيييىجةويييةدجويييةفجوسيييممجةهيييةجبييي نجويييدارجاتوسيييمجةاتقحييياةج-1
جاتلرمت ج.

جاتواهزجاتلرممجمنجاتطرازجاتمفنةحج.-2
ج.ججFlame cellاجتلبت جاولزنلاجاالبرازي ج ظارةج نجاالت-3
جتتسجتلاجولازجنحفسجاةجدةرانج.ج-4
جظهضجافرادهاجطف متاتجةاالوحاسجمحفصم ج ادناج.ج-5

ن يياطجظطظقيي جااروتيي جذاتجشييكلججبترييةيججن ييةنجاتب ييةضج(52Aاتصييةرةج)جفييمجاالسييكارس
ج  ثجن اطجاتبتر جظطظق جسمتك جشفاف جزواوت نجاالتبةم نجةقدجنفقدجهذهجاتطظق  جاشح جمكةح جم

ج.ج(52Bاتصةرةج)ةغالفجدااممجرق قج

ج
ج

ج.اتبتر جBاالحثىجةاتذكرججAاالسكارسجج(52صةرةج)
ج

ج
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 (  11)  ترباملخ

   Phylum : Annelidaشعبة الديدان الحمقية : -6
 (.53اتصةرةج) Lumbricus terrestris   دودة االرض :مثال

 -:الصفات العامة لمشعبة
جنمنمكجوةفجوسممج قتقمج.ج-1
جتلرمت جكامم جاحبةبت جمسنقتم جةمهقدةجاتنرك بج.جاتقحاةجا-2
ج ناتحجاتولازجاالبرازيجمنجنرك بج د ىجظاتحفريدتاج.ج-3
جولازجاتدةرانجمنجاتحةعجاتمغمحج.ج-4

ج
 

جدةدةجاالرض.ج(53صةرةج)
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  Phylum : Arthropodaشعبة مفصمية االريل -7
 (54صورة )ال  Honey beeجحمة العسل مثال: 

  -:شعبةالصفات العامة لم
جن ملجكلج قم جزةججمنجاالقدامجاتمفصمت ج.ج-1
جتكةنجولازجاتدةرانجمنجاتحةعجاتمفنةحج.-2
جاتنحفسجتكةنجبةاسط جاتقص ظاتج.ج-3
ج.جاالوحاسجمحفصم اتنحاظرجواحبمج-4

ج

ج
جح م جاتهسل.ج(54صةرةج)
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  Phylum : Molluscaشعبة الجواعم او الرخويات -8
 (55صورة )ال  Helixالحمزون  مثال:

 الصفات العامة لمشعبة
جاوساملاجغ رجمهقم ج.ج-1
جولازجاتدةرانجمنجاتحةعجاتمفنةحج.ج-2
جاتنحفسج نمجاماج نجطريقجسطحجاتوسمجاةج نجطريقجاتغالصمج.ج-3
ج.ةاالوحاسجمحفصم اتنحاظرجواحبمج-4

ج

ج
جات مزةن.ج(55صةرةج)
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  phylum : Echinodermataشوكية اليمد -9
 (56الصورة )  Seastarالبحر مثال: جيم 

 الصفات العامة لمشعبة
جاوساملاجغ رجمهقم ج.ج-1
جاتنحفسج نمج نجطريقجاتغالصمجاتومدت ج.ج-2
ج.جةاتنحاظرجشها مجةاالوحاسجمحفصم ولازجاتدةرانجمانزلج-3

ج

ج
جحومجاتظ ر.(ج56صةرةج)
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 (12) املخترب
  The Frogالضفدع 

 ية الفقريات الثاجو :شعبة
 البرمائيات صجف: 

 لمضفدع المظهر الخاريي 
جتكةنجتزججةرطبج ج دمجارنظاطجاتومدجظاتهرالتجاتةاقه جن ن ج.ججSkinاتومدج -1
مثمييثجاتشييكلجةمسييطحجةةاسييهاجةمرييغةطجميينجاتوليي جاتظلرييي جةاتظطحتيي جةمييدببججHeadاتييراسج -2

اته حييانجةج( ج57)اتصيةرةججاسيه جنمنييدج يةلجامييامجةوياحبمجاتييراساتفيمجفن يي جةججةأوزاليي ج حيدجاالميام
صييغ رنانجنقهييانججاتمحاريييانجاتااروتيياناتفن نييانجتييراس.جةجكب رنييانجنبييرزانجفييةىجمسيينةىجسييطحجا

ج حدجاتحلات جاالساست جتمول جاتظلري جتمراسج.ج
جنمنمكج مةدجفقريج.جج trunkاتوذعج-3
االطرافجاالمامت جن ةنجمنجوزءجقريبجمنجاتوسيمجةيمتي جاتهريدجةظهيدهاجات يدججlimbsاالطرافج-4

 جاصيياظ ج  ييثجاالبلييامجتكييةنجمفقييةد جنن ييةنجات ييدجميينجاترسيي جةاتمشييوجةاالصيياظ جة ييددهاجاربيي
االطييرافجاتامفتييي جنن يييةنجمييينجاتفايييذجةيمتييي جاتسييياىجثييمجاتقيييدمج.ج ن يييةنجاتقيييدمجمييينجرسييي جةمشيييوجةج

ةامس جاصاظ جةن ةنجمنصم جبظهرلاجظصفاىجةاتذيجهةج ظارةج نجطت جومدت جةيةودجاصظ ج
جلامج.جاثريج د ىجاصظ جقبلجاالب

ننثبييتجحلا نيي جاالمامتيي جظمقدميي جاتفييكجاتسييفممجةن ييةنجحلا نيي ججtongueاتنوةيييحجاتفمييمجاتمسييانج-5
جاتامفت ج رةجطمتق ج.

ج
جاتمظلرجاتاارومجتمرفدع.ج(57صةرةج)
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 Circulatory Systemيهاز الدوران 
 -:من تركيب االوعية الدموية ت

اماتجةذتكجالنجاتدمجاتذيجفمجاالةردةج:جةهمج ظارةج نجاحاب بجغ رجمرح جةنمنمكجصم -1
اتصةرةجدااملاجن تجرغوجمحافضجةنسا دجاتصماماتج مىجمح جاتندفقجاتهكسمج

(58). 

اتشه راتجاتدمةت ج:جن ةنجرقتق جةشظ جحفاذةجةاتفالدةجمحلاجهمجزيادةجاتمسا  جاتسط ت ج -2
 ةنسمحجظاالحنشارجتمداالجةاتاارجج.

جاتدمجفمجدااملاجتكةنجن تجرغوج ياتماتشرا  نج:جن ةنجقةت جةمرح جةاتسببجتهةدجت ةنج -3
 .3كماجفمجاتودةلج

 

 

ج.(جةظتف جاالة ت جاتدمةت 3ودةلج)

جاتةظتف جاتنرك بجت
ت ملجاتمةادج)جبرةن نجاتدمج جامالحجالج رةت ج جمةادجغذالت ج ج Bloodاتدمج 1

جهرمةحاتج جاةكسو نج جةثاحمجاةكس دجات اربةنج(جداالجاتوسم
جاتقمبجظانواهمنجا راءجاتوسمججنحقلجاتدم Veinsاالةردةج 2
اتشه راتجاتدمةت جج3

Capillaries 

جةهمجنسا دج ميىجاحنشيارجاتميةادجبي نجاتيدمجةاالحسيو ج بيرجمسيارج
جاةردةججاةردةجصيييغ رةججاتشيييه راتجاتدمةتييي جج)جاترلييي ج

جشييه راتجدمةتيي ججشييرا  نجصييغ رةججاتشييرا  نججاتقمييبج
جاالحسو ج(ج

جدمجاتملكسدجمنجاتقمبجاتىجكاف جاح اءجاتوسمنحقلجات Arteriesاتشرا  نجج4
جةهةج ظارةج نجمرا ج Heartاتقمبجج5
جةهةجمسنةدعجالحناججةن م لجكرياتجاتدمجةنرشتحجاتممح Spleenاتط الجج6
اتولازجاتممفمجج7

Lymphatic system 

ج وم جةيرشحجسةاللجاتوسمجاتب حت ج
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ج.(جمقط جنشري مجفمجاترفدع58صةرةج)
 

 ة :ميموعة اسئم
ج:جماجاتمركبجاتذيجتهطمجكرياتجاتدمجاتمةنجاال مرج؟ج1س

جةةظتفن ج ملجاالةكسو نج.جHemoglobinجج:جاتلتمةكمةب نج
جاتدمجاتبتضج؟جاالتا:جماجهمجةظتف جج2س

ججج:ج مات جاترفد  جمنجاالصاظ ج.
ج؟جتإلحسان:جماجاتفرىجب نجكرياتجاتدمجات مرجتمرفدعجةكرياتجاتدمجات مرجج3س

جدمجات مرجفمجاالحسانجالجن نةيج مىجحةاةج.جج:جكرياتجات
ج
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