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:تمهيد-1
.الحجاججوفيدعىالذيالعينمكان• Orbit

امباألمقاعدتههرميبشكلوهوالوجهيالقحففيالحجاجيقع•
.القحفعظاممشاركةمنويتشكلبالخلف،وقمته

:وشقينثقبةوعبراألمامإلىالخلفمنفيهيمر•
والعصبالعينيوالوريدالعينيالشريانمعالبصري العصب
.العينيبوالعصللعينالمبعدوالعصبالبكري والعصبللعينالمحرك

مسارلىعتتوضعالتيالوديةالنظيرةالهدبيةالعقدةأيضا  يحوي •
الوتريةحلقتهامعالستالعينيةوالعضالت،للعينالمحركالعصب
.عاألربالجهاتإلىتحركهابحيثبالعينالمحيطة
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:Eyelidsاألجفانً-2
. جاجينهي طيات جلدية ليفية عضلية متحركة ومتوضعة أمام كل من الحاألجفان •
.  الجفنييوجد في كل جانب جفنان علوي وسفلي توجد بينهما فسحة هي الشق•
.  يغطي الجلد الجفن من الخارج، وتبطن الملتحمة الجفن من الداخل•
من أشعار صفوفعلى الحافة الحرة لكل جفن صفان أو ثالثة يوجد •

.  األهدابتسمى 
.على هذه الحافة غدد دهنية وغدد عرقيةتنفتح •

:Conjunctivaالملتحمةً-3
.رقيقة تبطن الوجه الخلفي لألجفان وتغطي القسم األمامي للعينمخاطية •
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Eye (ophthalmos) العين-أولًا
:Lacrimal apparatusجهازًالدمعً-4
.نفيةالدمعيتين وكيس الدمع والقناة الدمعية األالقنيتين  :الدمعيةالغدة الدمعية وقنواتها المفرغة والطرق يشمل •
.  في الزاوية األمامية الوحشية لسقف الحجاجlacrimal glandالدمعية الغدة •
، الدمعيةيتكون معظم الدمع من مفرز مائي تصنعه الغدة •

.  الغدد الدهنية في حافة الجفن بإفراز دهني قليل يضاف إلى الدمعوتقوم 
.  كيس الدمعمنه، وينزح الباقي إلى % 50يصب الدمع على الملتحمة ويتبخر نحو •
.  الدمع في حفرة عظمية تتوضع في الزاوية السفلية اإلنسية للحجاجكيس •
كل منهما في الثلث اإلنسي المتوضعتينlacrimal canalsعبر قنيتي الدمع الدمع  الدمع  يتلقى كيس •

.  الجفن الموافقلحافة 
lacrimonasalيتمادى كيس الدمع مع القناة الدمعية األنفية • ductيتنفتح على الصماخ األنفي السفلالتي  .
.تتوضع هذه القناة في نفق عظمي يسمى النفق الدمعي األنفي•



: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
o سم2.4نحو ثلث الحجاج، ويبلغ قطرها نحو تشغل  .
o هيجدارها من ثالث غالالت، يتألف:
.scleraالصلبة و corneaة القرنيمنالمكونة fibrous layerطبقة ليفية :غاللةًخارجية•
تشمل القزحية وهي ، vascular (pigmental) layer( المصطبغة)الطبقة الوعائية :غاللةًوسطى•

.والمشيميةوالجسم الهدبي 
.retinaالشبكية :غاللةًداخلية•
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: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
:للعينالليفيةًالخارجيةًالطبقةً-أ

:  Scleraلصلبةًا•
 لفيةالعين الخخمسةًأسداسًويغطي العين،الشفاف من الغالف الليفي لكرة غيرالقسم هي  .
 بياض العين"األمامي من الصلبة مرئي عبر الملتحمة العينية الشفافة ويدعى القسم."

:  Corneaالقرنيةً•
 األمامي من العينالسدسمن الغالف الليفي، وتغطي الشفافالقسم هي.
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: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
:للعينالوعائيةًالوسطىًالطبقةً-ب

ًالمشيميةChoroid  :
قاتم متوضع بين الصلبة والشبكية، وهي تشكل القسم األكبر غشاء •

.الطبقة الوعائيةمن 
.معظم الصلبةتبطن •
.  ciliary bodyأماميا  في الجسم الهدبي تنتهي •
.ة فصلها عن الصلبةيمكن بسهولولكن المشيمية ارتباطا  متينا  بالطبقة الصباغية من الشبكة، ترتبط •
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:للعينالوعائيةًالوسطىًالطبقةً-ب
ًالجسمًالهدبيCiliary body :

.  ذو بنية عضلية  ووعائية، وهو يربط المشيمية بمحيط القزحية•
، ciliary processesثنياتًتشكلًالزوائدًالهدبيةتوجد على سطحه الداخلي •

aqueusتفرزًالخلطًالمائيًالتي وهي  humor والخلفيةاألمامية العينالذي يمأل حجرتي  .
.  هي الحيز الكائن بين القرنية في األمام  والقزحية في الخلفحجرةًالعينًاألمامية•
.في الخلفوالجسم الهدبيوالعدسة ، فهي تقع بين القزحية والحدقة في األمام حجرةًالعينًالخلفيةأما •

لقزحيةًاIris:
يختلف حجم الحدقة باستمرار عند ،pupilفتحة مركزية هي الحدقة تاركة  تضيق  تتوسع و تالعدسة، أمام •

.الشخص الواعي لضيط مقدار الضوء الداخل إلى العين
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: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
:الضوءًومنعكسًالحدقةً

sphincter pupillaeالحدقةالعضلة مصرة : عضلتانتنظم سعة الحدقة • muscle الحدقة موسعة ، والعضلة
dilator pupillae muscle.

سعا  في الحدقة ، ومن ث مَّ فإن قطع هذه األلياف يحدث تو نظيرةًوديةبألياف معصبة العضلة مصرة الحدقة •
dilator pupillaeغياب الفعل المعاكس لعمل العضلة موسعة الحدقة بسبب  muscle.

.العصبيباستخدام مصدر ضوئي وقت الفحص pupillary light reflexيختبر المنعكس الحدقي للضوء •
.  هذا المنعكس في تقبض الحدقة استجابة للضوءيتجسد •
الحدقتين كلتاحين يدخل الضوء إلى إحدى العينين تتقبض •

.في كال الجانبينالبصري كل شبكية ترسل أليافا  ضمن السبيل ألن 
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: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
:Retina)الشبكيةً)الطبقةًالداخليةًللعينً-ج
.  تتشكل من منطقتين بصرية وغير بصرية تفصل بينهما الحاشية المشرشرة•
optic part of the retinaتتلقى المنطقة البصرية من الشبكية •

:  الضوء المرئية وتتألف من طبقتينأشعة 
لطبقة العصبية هي القسم المستقبل للضوءا  .
خاصية تتألف من طبقة خاليا صباغية تقوي :الطبقة المصطبغة

.  الضوء ضمن العينتبعثر الضوء في المشيمية بإنقاصها امتصاص 

unopticغير البصرية من الشبكية المنطقة • part  م الجسعلى المصطبغةللطبقة أماميا  تشكل استمرارا
.وعلى الوجه الخلفي من القزحيةالهدبي 
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: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
:Retina)الشبكيةً)الطبقةًالداخليةًللعينً-ج

(:القسمًالخلفي)العينًأوFundusً(ًقعر)قاعً
:(الحليمة البصرية)optic diskالبصرًيالقرصًيحوي باحة منخفضة حلقية تعرف باسم •

توجد في مكان دخول العصب البصري إلى كرة العين  .
 البصري لكونه يحوي أليافا  عصبية وال يحوي مستقبالت للضوء فإن القرص،

.  حساس للضوء ويدعى البقعة العمياءغير 

:macula luteaالصفراء(ًاللطخة)البقعةًإلى الوحشي تماما  منها توجد •
يظهر اللون األصفر للبقعة فقط حين تفحص الشبكية بضوء أحمر.
 الرؤيةبحدة متخصصة فيها مخاريط خاصة مستقبلة للضوء، الصفراء البقعة.
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: Eyeball (oculi)كرةًالعينً-5
:Retina)الشبكيةً)الطبقةًالداخليةًللعينً-ج
oraالمشرشرة ( الحافة)ينتهي القسم البصري من الشبكية في األمام  على طول الحاشية • serrata  .
.الحاشية المشرشرة إلى النهاية األمامية من قسم الشبكية المستقبل للضوءتشير •
هو فرع من الذي تتم توعية الشبكية بوساطة الشريان الشبكي المركزي •

.عداًمخاريطًوعصيًالطبقةًالعصبية،العينيالشريان 
أما المخاريط والعصي من الطبقة العصبية الخارجية فهي تتلقى المغذيات •

هي أدق األوعية التي choriocapillariesالشعيرات المشيمية من 
.للمشيميةالسطح الداخلي على 

.تجتمع أوردة الشبكية لتشكل الوريد الشبكي المركزي •
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:Refractive media of the eyeًالعيناألوساطًالكاسرةًفيً-6
.القرنية والخلط المائي والعدسة والخلط الزجاجيهي 

:Corneaالقرنيةً-أ
.الخارجية للعينللمس تتوضع في القسم األمامي من الطبقة الليفيةحساسة اةموعً غيرًهي منطقة شفافة دائرية •
.تتغذى بالتشريب من الخلط المائي والدمع واألكسجين الممتص من الهواء•
.يعصبها العصب العيني•

:Aqueous humorالخلطًالمائيً-ب
،الهدبيةسائل مائي رائق يشغل حجرتي العين األمامية والخلفية، تنتجه الزوائد •

.  والعدسةيغذي القرنية 
مروره عبر الحدقة من الحجرة الخلفية إلى الحجرة األمامية ينزح الخلط المائي بعد •

sinus venosusالجيب الوريدي الصلبيإلى  of sclera  نيةالكائن في الزاوية القزحية القر ( قناة شليم)أو.
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:Refractive media of the eyeالعيناألوساطًالكاسرةًفيً-6
:Lensالعدسةً-ج
.تقع خلف الخلط المائي والقرنية والقزحية، شفافة محدبة الوجهين محتبسة داخل محفظةبنية •
.الجسم الهدبيب lens capsuleيثبت الرباط  المعلق للعدسة محفظة العدسة •
يتغير تحدب العدسة، والسيَّما وجهها األمامي، باستمرار من أجل رسم صور •

.القريبة أو البعيدة على الشبكيةاألجسام 
Vitrousالخلطًالزجاجيً-د humor

(Vitrousbodyالجسمًالزجاجيً)
.كرة العين، متوضعةً خلف العدسةأربعة أخماس يتكون من مادة شبيهة بالهالم شفافة تشغل •

.نقل الضوء، ويضبط الشبكية في مكانها ويدعم العدسةعلى عملي•
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:Refractive media of the eyeاألوساطًالكاسرةًفيًالعينً-6
:العدسةًوآليةًالمطابقة•
:الكائنة في الجسم الهدبي شكل العدسةالعضالتًالهدبيةًتغير •

 دبي الحلقي تقلص العضلة الملساء في الجسم الهنظيرًالوديًعندما يسبب التنبيه
لى العدسة، أصغر حجما ، وينقص التوتر المطبق عبالمصرة الحلقة الشبيهة تصبح 

.  رؤية القريبةوتجعل زيادة التحدب انكسار العدسة مالئما  لل،يسمح للعدسة بالتكورمما 
 غياب التنبيه نظير الودي، تعود العضالت الهدبية إلى االسترخاء، في

.البعيدةالعدسة إلى التعرض إلى شد يسطح وجهها، ويسمح بالرؤية وتعود 
قريبةزيادة تحدب رؤية هدبيةعضلة تقلص تنبيه نظير ودي.
 رؤية بعيدةزيادة تسطح استرخاء عضلة هدبية ودينظير غياب.
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Ear(Auris)األذنً-ثانياًا
.داخل العظم الصدغييتوضعهي عضو •
.  أي عضوا التوازن والسمعالقوقعيانالدهليزيياناألذنان هما العضوان •
. ظاهر ومتوسط وباطن: تقسم األذنان إلى ثالثة أقسام•
(.  الظاهر)السمعي الخارجي والصماختتكون األذن الظاهرة من الصيوان •
.  الوسطى فهي جوف هوائي يحوي داخله عظيمات السمعاألذن •
.معقدة من فسحات سائلة تسمى التيهشبكة الباطنةاألذن •
.تتوضع مكونات األذن الوسطى واألذن الباطنة في العظم الصدغي•



aurisاألذنًالخارجيةً-1 externa))External ear :
:Auricleصيوانًاألذنً-أ
.يتكون من صفيحة غضروفية مرنة مغطاة بالجلد•
.Conchaالمحارةًعدد من االنخفاضات أعمقها يسمى يهعليوجد •
.Helixالِحَتارًتسمى حافة الصيوان المحيطية •
، فصيصًاألذنيسمى الجزء السفلي منه الخالي من الغضروف •

.مكون من نسيج ليفي جلدي غزير التوعية الدمويةوهو 
.يرتبط بالصيوان عدد من العضالت الضامرة عادة  •
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aurisاألذنًالخارجيةً-1 externa))External ear :
:External acoustic meatusالصماخًالسمعيًالخارجيً-ب
.مم يمتد من محارة الصيوان إلى غشاء الطبل25مجرى طوله نحو •
.يإنسيًعظموقسم وحشيًغضروفيًتتكون جدران هذا المجرى من قسم •
.  مستور بجلد يتمادى مع جلد الصيوان، ويحوي جريبات شعرية وغددا  دهنية وصمالخية•
داخل ( دمل)ود شديد االلتصاق بسمحاق الغضروف أو العظم مما يفسر اآلالم الشديدة التي ترافق وجالجلد •

.الصماخ السمعي الخارجي
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aurisاألذنًالخارجيةً-1 externa))External ear :
membranaالطبلًغشاءً-ج tympani))Tympani membrane:
.سم1نحوقطره ، الطبلغشاء يفصل بين الصماخ السمعي الظاهر وجوف •
ه الوحشي الجلد • . ئلمستوىًمايتوضع في و ،وجهه اإلنسي غشاء مخاطيويغطي يغطي وجه 
.بلًالطبلعصبًحالوجه الذي يجاور هذا ، الطبلتتثبت قبضة المطرقة في الوجه اإلنسي لغشاء •
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. tympanic cavityجوفا  محفورا  داخل العظم الصدغي، يسمى الجوف الطبليتشكل •
البلعوم ومع،الغارعظيمات السمع، وله اتصاالت مع الخاليا الخشائية عبر مدخل جوف الطبل يحوي •

.األنفي عبر النفير البلعومي الطبلي

.يبطن داخل األذن الوسطى غشاء مخاطي•

يتكون الجدار الوحشي لألذن الوسطى من غشاء الطبل •
يتلقى الصوت الذي ينتقل عبر عظيمات السمع الذي 
.الجدار اإلنسي لألذن الوسطى ومن هناك إلى األذن الباطنةإلى 

auris))األذنًالوسطىً-2 medius Middle ear:
Ear(Auris)األذنً-ثانياًا



auris))الوسطىًاألذنً-2 medius(Middle ear):
Ossiculaالسمعًعظيماتً• auditus:

 المطرقةً: صغيرةعظيمات ثالثmalleusالسندانوincusالركابوstapes  .
مفصل آخريوجد بين رأس المطرقة وجسم السندان مفصل، وبين الفرع الطويل للسندان ورأس الركاب.
 ،تستند قاعدة الركاب إلى غشاء الطبل الثانوي الذي يغلق النافذة القوقعية

(.إلى النافذة الدهليزية)تنقل اهتزاز الصوت إلى األذن الباطنة ( رافعة)تتشكل وبذلك 
 هنالك عضلتان صغيرتان ملحقتان باألذن الوسطى هما:

.موترة الغشاء الطبل وعضلة الركابةالعضلة 
ًمسار داخل العظم الصدغي، للعصبًالوجهي

يجاور في قسم من هذا المسار جداري األذن الوسطى اإلنسي والخلفي، وهو 
.  الخشائيةاإلبرية قبل خروجه من الثقبة وذلك 
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.داخل القسم الصخري للعظم الخشائيتقع •
وتتوضعمكونة من شبكة فسحات سائلة تسمى التيه الغشائي، •

.جوف عظمي مبني بالطريقة نفسها هو التيه العظميفي 
:التيهًالعظمي•
ه وعددها ثالثة، وتحوي داخلها القسم الموافق من التي: Semicircular canalsاألنفاقًنصفًالدائريةً₋

.القنواتًنصفًدائرية، أي الغشائي
وهو قسم يحوي بعض أقسام التيه الغشائي :Vestibuleًالدهليزً₋

(.SacculeوالُكَيْيسUtricleًالُقَريبةً)
.القناةًالقوقعيةتشبه قوقعة الحلزون وتحتوي :Cochleaًالقوقعةً₋

auris)الداخليةًاألذنً-3 internusً)Internal ear
Ear(Auris)األذنً-ثانياًا



auris)الداخليةًاألذنً-3 internusً)Internal ear:
:الغشائيالتيهً•
التي تقع في األنفاق نصف والكييسالقريبةًونصفًالدائريةالقنواتً₋

تحوي بنى حساسة لحركة سائل يسمى التي الدائرية والدهليز من
وله عالقة مع التسارع الخطي والتسارع الزاوي ،(الداخلي)الباطن اللمف 

(.وظيفةًالتوازًن)

الصوتية موجات للحساسا  ( العضوًالسمعي)عضوا  خاصا  وتحوي االقوقعةتسكن في القوقعيةالقناةً₋
التي انتقلت عبر عظيمات السمع وسلكت في اللمف الداخلي ضمن 

.القوقعيةالقناة 

ينتقل حسا التوازن والسمع إلى الجهاز العصبي المركزي عبر ₋
الدهليزي القوقعيالعصب 

Ear(Auris)األذنً-ثانياًا



cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا
  أكبر أعضاء الجسم مساحة ووزنا  .

 الجسم وينظم حرارته، وتختلف سماكته من منطقة إلى أخرى يغطي.

 طبقتينمن يتألف له ملحقات ، و:
.epidermis(ًالظهارةًالجلدية)ظهارية تدعى البشرة خارجية 1.
.dermisاألدمةًالثانية تدعى الطبقة 2.



cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا
:epidermis(ًالظهارةًالجلدية)(البشرة)ظهاريةًالخارجيةًالطبقةًال•
.  ومتوسفةة نمتقر تحتوي على عدة طبقات خلوية متراصة تكون السطحية منها ₋
.تحدد لون الجلد الخاصصباغيةفيما بينها خاليا ذات وظيفة تنحشر₋
.العميقةالبشرة بواسطة طبقاتها تتجدد ₋
تصبغ الزائد عند يتوقف لون الجلد على كمية صباغ القتامين في خاليا الطبقة القاعدية للبشرة، وتلحظ ال₋

المناطق الحارة والرطبة، كما يزداد عند نفس الشخص سكان 
بعض النواحي مثل األعضاء التناسلية الخارجية في 

(.هالة الثدي)فتحة الشرج و اللعوة وحول 
والوجهالفخذ والساعد والعضد والعنق )في بعض األماكن رقيقة ₋

وثخينة في أخمص القدم وراحة اليد بسبب تعرضها 
.الجهود اآلليةإلى 



:Dermisاألدمةًالثانيةًالطبقةً•
لنهايات العصبية ضام ليفي ورخو يحتوي عدة عناصر وبنى كجذور األشعار والغدد الدهنية والعرقية وانسيج ₋

.وأوعية لمفيةالدمويةوالشعيرات 

.أعظم ثخانة لها عند الرجال في ناحية الظهرالنساء، تبلغ ثخانة عند أقل ₋

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



:Dermisالطبقةًالثانيةًاألدمةً•
:في األدمة بصورة متوازية وباتجاهات مختلفة( المغراويةاأللياف )حزم الكوالجين تصطف -
 يةامتداد طوالني في األطراف، ودائري في الجذع، كما تمتد بصورة موازية للثنيات الجلدذات.
 اف المذكورة أهمية ذلك بأن الشقوق الجراحية يجب أن تجرى بصورة موازية التجاهات حزم األليتتمثل

.  يخفف من اتساع الندبة وأثرهامما 
 بخطوطًالتشطريدعى امتداد األلياف المغراويةlines of cleavage.

وتدفع أمامها ( الطبقة الحليمية)الطبقة السطحية من األدمة تتبارز -
األعراف الجلدية واألثالم بينها، ويكون ذلك أكثر البشرة مشكلة 

اليد وأخمص القدم، وتدعى البصمات، راحة في وضوحا  
.الشرعيالطب يستفاد منها في حيث 

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



:Dermisالطبقةًالثانيةًاألدمةً•
(:النسيجًتحتًالجلد)األدمة باألعضاء واألنسجة تحتها بوساطة اللفافة السطحية تتصل ₋

ين وأخمص القدمينتتباين ثخانة النسيج الشحمي تحت الجلد، وتبلغ جلها في بعض النواحي مثل األليت.
تغيب تحت جلد الجفنين والصفن والقضيب.
تقل ثخانتها تحت جلد الجبهة واألنف  .
 في األليتين وتتوزع النسيج الشحمي عند النساء أكثر وضوحا ، ثخانة

.والثديين والعضديين بصورة خاصةوالفخذين 
 كما تكون ثخانة النسيج الشحمي أكثر وضوحا  عند سكان األقاليم

.، وهي قليلة نسبيا عند سكان الصحارى (تخدم كمادة عازلة)الباردة 

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



ب ₋ قطاعات الجلد بالجذور النخاعية، ومن األهمية بمكان معرفة وُتعصَّ
.السريرياتالجذور والقطع النخاعية المصابة في لتحديد القطاعات هذه 

الوديةغدد الجلد وأوعيته والعضالت الناصبة لألشعار باأللياف تتعصب -
.  العقدية التي تصل الجلد مع األوعية الدموية أو األعصاب الجسميةبعد 

مختلف النهايات الحسية المتعلقة باأللم واالهتزاز الجلد على يحتوي -
، وتتوزع هذه النهايات بصورة (الحرارة والبرودة)وحس الحرور واللمس 

منتظمة، بحيث تزداد كثافتها حول فوهات الجسم وفي األعضاء غير 
.الخارجية وهالة الثديالتناسلية 

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



:الجلدملحقاتً
:Hears (Pili)األشعارً-أ
.  مادة كيراتينيةثل متوهي البشرة، الشعرة داخل جريٍب يمث  ل امتدادا  من تنمو •

مشكلة حفرة مملوءة تتقعر البصلة . نهاية الشعرة مؤلفة بصلة الشعرةتتسع •
.ضام وأوعية تدعى حليمة الشعرةبنسيج 

( حزمة ألياف عضلية ملساء)erector muscleللشعرة الناصبة تمتد العضلة •
.األدمةالجزء السفلي للجريب الشعري وسطح بين 

.وديةهذه العضلة بألياف تتعصب •

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



:الجلدملحقاتً
:Hears (Pili)األشعارً-أ
ة التي تمثل امتدادات تقلصها إلى توضعها بصورة عمودية تقريبا ، كما تضغط أيضا  على الغدد الدهنييؤدي •

اهد ذلك عند الشعرة، ويؤدي شدها الدائم للجلد إلى ترصعه بحيث يشبه جلد اإلوزة، وأكثر ما يشلجريب 
.في جلد العضدينالنساء 

على الشفاه وراحة اليد لًينموًالشعر بصورة متباينة، ولكنه يتوزع •
القضيب والبظر والشفرين الصغيرين والوجه اإلنسي للشفرين الكبيرين وحشفة 

القدم، وتتحكم الحالة الوراثية بتوزع الشعروأخمص 

.يرتبط لونه بكمية األصبغة الجلدية•

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



:الجلدًملحقاتً
(ً:UngiusومفردهاUnguesً)Nailsاألظافرً-ب
.  صفائح متقرنة كيراتنية على ظهر السالميات األخيرة ألصابع اليدين والقدمينوهي •
ط به ثنية جلدية الظفر الذي ينتهي بحافة حرة تحيوجسمفي الشق الظفري يتوضعجذريقسم الظفر إلى •

(.  الظفراستارة)
.  حيث ينمو منها الظفرسريرًالظفرًالبشرة الجلدية تحت الظفر تدعى •
.  ُهَليلًالظفرعند حدود جسم الظفر مع جذره قوس بيضاء محدبة نحو األمام هي توجد •
.تنمو أظافر اليدين بصورة أسرع من أظافر القدمين•

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



:الجلدملحقاتً
:Sebaceous glands(ًالدهنية)الغددًالزهميةً-ج
(.جذور األشعاربنى ملحقة ب)في األدمة وتنفتح قنياتها على سطح الجلد بوساطة جريب الشعرة، تتوضع •
.  لممرضةمن العوامل اوتقيهاتساعد المادة الزهمية في الحفاظ على مرونة الشعرة وترطب سطح البشرة •
.القدموال في أخمص راحة اليد في لًتوجدً•

:Sudorific glandsالغددًالعرقيةً-د
أنبوبية ملتفة دقيقة تتوضع عميقا  في األدمة، غدد •

.  على سطح الجلد بواسطة المسامات العرقيةوتنفتح 
.  اإلبطية والمغبنيةالناحيتين في الشفة وحشفة القضيب بينما تكون كثيرة في لًتوجدً•
.بعض األمالح، وتفرز باإلضافة إلى الماء، البولة وحمض البول و (خفضها)تساعد في تنظيم حرارة الجسم •

cutis)ً)Skinالجلدً-ثالثاًا



(حاسةًالشم)األنفً-رابعاًا
.نفسيةتقع منطقتها في سقف األنف، وهي منطقة صغيرة تشكل أقل من ربع مساحة المنطقة الت•

بداية العصب تمتد منها نهايات عصبية خاصة بحس الشم، وتجتمع في البصلة الشمية التي تعتبر•
يل الشمي إلى تنتقل التنبيهات الشمية عبره ثم عبر السبالقحفية، حيث ، وهو أول األعصاب الشمي

.هاز الحوفيالخاصة في القشرة المخية بعد أن تسلك طريقا  يتضمن عدة مراحل في أقسام الجالمناطق 



(حاسةًالذوًق)اللسانً-خامساًا
تتوضع عناصرها في اللسان وبرزخ الفم على شكل براعم ذوقية •

:  وهي علىما تتوضع في حليمات ذات أنماط متنوعة، غالبا  
(  حليمات ورقية)، أو ورقي (حليمات محوطة)كأسي أو ، (حليمات كمئية)فطري شكل 

:  نتتوضع هنا خاليا حسية ذات أشكال خاصة طوالنية مشعرة تمتد منها محاوير تعود إلى عصبي•
حبل الطبل الذي يجمع أغلب إشارات التذوق من الثلثين األمامين للسان . 1

العلياإلى المراكز العصبية ويصل نحو العصب الوجهي لينتقل 
الذي ينقل باقي حس الذوق ( القحفي التاسع)اللساني البلعومي العصب 2.

.  المراكز العصبية العلياإلى 


