


:محتويات الفصل
 Male reproductiveالجهاز التناسلي الذكري -أولا 

system 
Penisالقضيب -1
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Testesالخصيتان -3
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Vas deferens( القناتان الناقلتان للنطف)األسهران -5
Seminal vesiclesالحويصلتان المنويتان -6
Ejaculatory ductsالقناتان الدافقتان  -7
Prostate( البروستات)الموثة -8

 Femaleالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 
reproductive system

األعضاء التناسلية الخارجية -1
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 Vaginaالَمهِبل -2
Uterusالرحم -3
Uterine tube( أنبوب الرحم)البوق -4
Ovariesالَمِبيضان -5
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.للقضيب جذر ثابت وجسم يتدلى بحرية:ً Penisالقضيبً-1

:Root of the penisجذر القضيب -أ

من ثالث كتل من النسيج الناعظ تدعى بصلة القضيب يتألف -

.اليمنى والساق اليسرىوالساق 

الناصف ، بصلة القضيب على الخط تقع -

ين ، اإلسفنجيتبالعضلتين البصليتين ويتغطى سطحها الخارجي 

.الكهفيتينالسطحان الخارجيان للساقين بالعضلتين اإلسكيتينويتغطى 

تي تتمثل بإنتاج للجهاز التناسلي الذكري وظيفتان أساسيتان هما الوظيفة الجنسية ووظيفة اإلنجاب ال
.النطاف، ونقلها إلى الجهاز التناسلي األنثوي أي قيادتها إلى موضع استعمالها

ن تتقارب الساقاكما تتمادى البصلة نحو األمام ضمن جسم القضيب وتشكل الجسم اإلسفنجي ، -

.لكهفيينجنباً إلى جنب في القسم الظهري لجسم القضيب مشكلتين الجسمين اوتتوضعاناألمام في 



:Body of the penisجسم القضيب -ب
(.Buckفة بوك لفا)يتركب من ثالث أسطوانات من النسيج الناعظ المغلفة بغمد أنبوبي لفافي -

( :الجلدة األمامية)Prepuceالُقلَفة 
فوهة اإلحليلية بواسطة جلدية تشبه القلنسوة تغطي الحشفة وترتبط مع الحشفة إلى األسفل تمامًا من الطيٌة -

.  اللَُّجيمطية تدعى 
.خزانات وعائيةجسم القضيب والحشفة نسيجيًا من حواجز عضلية ملساء وأنسجة ناعظة تحيط بيتشكل -

يتوضعانجسمين كهفيينالنسيج الناعظ السابق من يتألف -
نجي جسم إسفويتصالن بعضهما مع بعض، ومن ظهريًا 

ي نهايته ينطبق عل سطحهما البطني، ويمتد ليشكل فمفرد 
حليلية التي يوجد في ذروتها الفوهة اإل، الحشفةالبعيدة 

(.الصماخ البولي الظاهر)الخارجية 
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:Scrotumالصفن -2
ربخين يحتوي على الخصيتين والب، هو جيب جلدي خارجي للقسم السفلي من جدار البطن األمامي-

.والنهايتين السفليتين للحبلين المنويين
: جدار الصفن الطبقات التالية يضم -

الجلد. 1.

اللفافة السطحية التي تتألف من عضلة السلخ                                                . 2
.Collesولفافة كولس

اللفافة . .الخارجيةالمنوية 3

لفافة . .الُمَشمِ رةالعضلة 4

اللفافة . .الداخليةالمنوية 5

الغاللة . .  الغمدية6
.ومصطبغاً جلد الصفن رقيقًا ومجعدًا ويكون -
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:Scrotumالصفن -2
.لهاالمغطيمسؤولة عن تجعد الجلد dartosالسلخ عضلة -
العضلة الُمَشمِ رة فتتقلص عند لمس أو ضرب الجلد أما -

المشمِ ري، بالمنعكس الوجه اإلنسي للفخذ، ويدعى ذلك على 
بحثًا إلى رفع الخصية والصفن نحو األعلى ويقود 

.  األذىالدفء والحماية من عن 
الغمدية هي كيس مغلق يغطي كاًل الغاللة -

.  خصيةالسطح األمامي واإلنسي والوحشي لكل من 
مخططة، السلخ الموجودة تحت جلد الصفن هي عضلة غير عضلة -

.الضامةاألنسجة الطبقات األعمق فتتكون من أما 
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:Testesالُخصيتان -3
.من اليمنى أخفضوتكون الخصية اليسرى ، الصفن تتوضع ضمنمتحرك ، هي عضو قاس الُخصية -
، البيضاء الغاللة كل ُخصية بمحفظة ليفية قاسية هي تحاط -

من السطح الداخلي للمحفظة السابقة سلسلة ويمتد 
باطن هذا العضو إلى تقسم الحواجز الليفية من 

.فصيصاً 250يقدر عددها بنحو فصيصات 
. الخصوية الزائدة في القطب العلوي للخصية يوجد -
الخصيتانالنطاف بشكل سليم يتطلب أن  تكون إن  إنتاج  -

البطن، وسط ذي درجة حرارة أخفض من حرارة جوف في 
.  درجات3وأن الصفن يؤمن لهما درجة حرارة تقل عن مثيلتها في جوف البطن بـ
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:Testesالُخصيتان -3
 الذي هو فرع من األبهر البطنيالشريان الخصوي تروية الخصية الشريانية تأتي عبر.
 لى شبكة ناقلة للنطاف معوجة وملتوية بشدة، وهي تنفتح عنبيبات4-1يحوي كل فصيص خصوي على

ع النهاية العلوية الصادرة الصغيرة الشبكة الخصوية مالقنياتوتصل ، الشبكة الخصويةاألقنية تسمى من 
.  للبربخ

غشاء قاعدي يحوي أنسجة ضامة ومرنة تقوم للنبيبات
:وهيالنبيباتخاليا بدعم 
، المولدة للنطافالخاليا و( الداعمة)سيرتولي خاليا 

.الناقلة للنطافالنبيباتفي اللحمة بين ليديغخاليا وتتوضع
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:Epididymisالبربخان -4
.نسيويتوضع األسهر على جانبه اإلالخصية ، البربخ هو بنية قاسية تتوضع إلى الخلف من -
األسفل ، مستدق في ذيلوله جسموله الرأسنهاية علوية تؤلف للبربخ -

.جيب البربخعن الخصية في الوحشي تلم واضح يدعى ويفصله 
البربخ شكل أنبوب ملتف بشدة يبلغ طوله قرابة الستة يتخذ -

.باألسهراألنبوب الذي يبرز من ذيله أمتار، ويدعى 
لخزن النطاف حيزًا مالئمًا الطول الكبير السابق يعتبر إن -

. أيضاً بالنضجيسمح لها كما 
. العلوي عند قطب البربخ زائدة بربخية عادة تشاهد -
.كامل طولهاة على القناة البربخية فتتبطن بظهارة عمودية مطبقة كاذبمصلية، أما البربخ بطبقة يتغطى -
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:Vas deferens( القناتان الناقلتان للنطف)األسهران -5
oسم45أنبوب ناقل للنطف ثخين الجدار يبلغ طوله نحو األسهر،

.الناضجة من البربخ إلى القناة الدافقة فاإلحليلالنطاف ينقل وهو 
o األربية، ويصعد في القناة البربخ، األسهر من ذيل يبرز

يكمل سيره  حتى يصل سطح المثانة الخلفي حيث يتوسع ثم 
، راألسه( أنبورة)مجل االنتهائي منه، ويشكل الجزء 

، (األنبورة)النهاية السفلية للمجل تتضيق 
القناة الدافقةلتشكل إلى قناة الحويصلة المنوية وتنضم 

o مخاطية محاطة باطنة، وتحت نسيجيًا من مخاطية يتكون
.تحاط بنسيج ليفيالتي العضالت الملساء واضحة من طبقات بثالث 
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:Seminal vesiclesالحويصلتان المنويتان -6
.ةعلى السطح الخلفي للمثانيتوضعانسم، وهما 5مفصصان يبلغ طول الواحد منهما نحو عضوان •
كل حويصلة في األسفل مشكلة قناة تنضم إلى أسهر تتضيق •

.  الجانب لتشكيل القناة الدافقةنفس 
كل حويصلة منوية من أنبوب كثير االلتفاف مطمور وتتألف •

.  النسيج الضامضمن 
.الحويصلين المنويينالحالبان إنسي يتوضع•
المخاطي للحويصلة المنوية من النوع المطبق الغشاء •

وله تحت مخاطية مغطاة بطبقة رقيقة من الكاذب، 
.تكون محاطة بمحفظة من األنسجة الضامة العضالت 
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:Ejaculatory ductsالقناتان الدافقتان  -7
 طواًل، كل قناة دافقة  أقل من واحد سم تقيس

 ة المنويالحويصلةمن اتحاد األسهر مع قناة تتشكل .

 لى الجزء كل قناة السطح الخلفي للموثة لتنفتح عتثقب
.يةالموثمن اإلحليل بالقرب من حواف القريبة الموثي 
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:Prostate( البروستات)الموثة -8
 هي غدة جنسية تتشكل من نسيج عضلي وغدي وداعم، لها الموثة

اإلجاصة المقلوبة، حيث القمة تتوضع في مستوى شكل 
.أرضية العجان

 الموثة في تشكيل السائل المنوي، غير أنها تشارك
.هرمونية صماوية ذكريةوظيفة تملك أيَّ ال 

 االستمساكموقعها التشريحي دورًا في وظيفة يعطيها
ُمخترقة من القاعدة إلى القمة باإلحليل الموثي الذي يمتد من فهي الرجل، عند 

عند المنوية األكيمة علىوجهه الخلفي العجان، ويحتوي المثانة إلى أرضية عنق 
.املة للسائل المنوي األخيرة تصب القنوات الدافقة الحهذه ثلثه المتوسط مع نظيره القاصي، وفي التقاء 
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:Prostate( البروستات)الموثة -8
 ف من المركب المعصري بتأمين وظيفة االستمساك، ويتأليقوم

توى وهي تتوضع على مس" ملساء"هما الَمصرَّة المسماة جزأين 
توى ، وتتوضع على مس"مخططة"المثانة والَمصرَّة المسماة عنق 

.العجان

 ا غدي كبيران، أحدهمجزءانمن وجهة نظر تشريحية للموثة يوجد
.  غير غديواآلخر 
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:Prostate( البروستات)الموثة -8
 على مستوى القسم الغدي أربعة أجزاء هينميز :

.  المنطقة المركزية* . المنطقة المحيطية* 
.الغدد حول اإلحليل* . المنطقة االنتقالية* 

 العضلي الذي-الليفيغير الغدية تتشكل من السدى المنطقة
.البعيدةالوجه األمامي للموثة ، إضافة للمصرتين القريبة و يحتل 

 ياف عضلية الموثة نسيجيًا من محفظة ليفية رقيقة تحيط بألتتكون
مكونة مع نسيج كوالجيني، وتحت ذلك توجد اللحمة الموثية الملس 

أنسجة ضامة ومرنة وألياف عضلية ملساء، وتوجد الغدد من 
.  ق المثانةضمن اللحمة، وهي تنفتح بين األكيمة المنوية وعنالظهارية 
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Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 
ل كبير، خالفًا يتوضع الجهاز التناسلي األنثوي ضمن التجويف الحوضي وهو داخلي بشك

.  للجهاز التناسلي الذكري 
 ن من أعضاء تناسلية خارجية وأعضاء تناسلية داخليةوهو .يتكو 

:  External genitaliaاألعضاء التناسلية الخارجية -1
أعضاء تناسلية خارجية أنثوية، على  vulva (pudendum)الفرج يحتوي 

،clitorisوالبظر ،mons pubisجبل العانة وتتضمن 
،labia majoraوالشفرين الكبيرين ،labia minoraالصغيرين والشفرين 

.والغدد المرافقة،vaginal openingالمهبل وفتحة 



:Labia majoraالشفران الكبيران-ب
ضام تحدان طي تان جلديتان مرتفعتان من النسيج الدهني والهما -

لى على كل جانب، وتمتدان من جبل العانة في األمام إالفرج 
.في الخلف perineumالعجان 

سطح السطح الخارجي للشفرين بشعر العانة، أما اليتغط ى -
.فهو وردي ورطبالداخلي 

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 
: Mons pubisجبل العانة -أ

رة من النسيج الدهني والضام المغط ى بالجلد والشعر المجع د الخشن  cushionوسادة هي - وق فمدو 
symphysisاالرتفاق العاني  pubis(وهو المفصل المتشك ل من اتحاد عظمي العانة في األمام .)



:Labia minoraالشفران الصغيران -ج
بلون وردي غامق إلى ،mucosal tissueهما طي تان جلديتان رطبتان من النسيج المخاطي -

.أحمر، ويقعان جنبًا إلى جنب إنسي الشفرين الكبيرين
.  علوية وسفلية lamellaكل  شفر في األمام إلى صفيحة يقسم -
 prepuceقلفة البظرالصفيحتان العلويتان لتشكال تتصل -

تشبه القلنسوة وتغطي حشفة البظر، التي 
.البظر frenulumُلَجيمتشكل الصفيحتان السفليتان بينما -
المقابل  ليشكال الخلف يتجه الشفر الصغير نحو الجسم الِعجاني، حيث يتصل مع الشفروفي -

يالعجانوهي طي ة نسيج رقيق على طول الحافة األمامية للجسم fourchetteالعويكشة
.أيضًا لجيم الشفرين الصغيرينوتدعى 

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:Clitorisالبظر -د
.إن  البظر هو عضو صغير بارز تماما تحت قوس جبل العانة-
ية متخص( فراغات كهفية وريدية)على نسيج قابل لالنتصاب يحتوي - صة ، وجسيمات حس 

.  تتحف ز أثناء النشاط الجنسيالتي 

: Vestibuleالدهليز-ه
بيضوية تحاط أماميًا بالبظر، منطقة -

.عويكشة بالشفر الصغير، وخلفيًا بالووحشيًا 

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:الغدد المنتجة للمخاط-و
Skene'sسكينغدد - glands   توجد على كل جانب من فتحة اإلحليل.
شكل على الجانب تنتجان المخاط وتنفتح كل غدة ب( غدتا بارتولين)الدهليزيتان الكبيرتان الغدتان -

.والخلفي للفتحة المهبليةالوحشي 
: Urethral meatusالصماخ اإلحليلي -ز

فوهة اإلحليل الخارجية، وهو فتحة تشبه الشق، هو -
.متحت البظر، ومن خالل هذه الفوهة يغادر البول الجستقع 

غطاة مركز الدهليز تقع الفتحة المهبلية، وهي قد تكون مفي -
(.غشاء نسيجي) hymenبغشاء البكارة أو بشكل جزئي بالكامل 
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:Perineumالِعجان 
وهو تركيب معق د ،anal canalتحت العضلة رافعة الشرج ويعبره القسم السفلي للمهبل وقناة الشرج يقع -

،fasciaeاألعضاء التناسلية الخارجية مع عدد من العضالت، واألوعية الدموية، واللفافات يحتوي 
.، واألوعية اللمفيةواألعصاب

اإلشارة إلى أن مصطلح العجان يستخدم في وتجدر -
التوليد واألمراض النسائية لإلشارة إلى اختصاص 

.واقعة بين الفتحة الشرجية والفتحة المهبليةمنطقة 
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:بنى الجهاز التناسلي األنثوي الداخلية
صة ؛ وظيفتها الرئيسية هي التناسل- .هي أعضاء متخص 
و النفيرين الرحميين األنبوبين الرحميين أ)تضم ن هذه البنى الَمهِبل، والرحم وعنق الرحم، والبوقين -

.، والَمِبيضين، وتراكيب أخرى (أو قناتي فالوب

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



: Vaginaالَمهِبل-2
.أنبوب عضلي قابل للتمطط والتوسع، ويقع بين اإلحليل والمستقيم-
:  المهبل له ثالث طبقات نسيجيةجدار -

نسيج . .epithelial tissueظهاري 1

نسيج . .loose connective tissueضام رخو2

نسيج . . muscle tissueعضلي 3
عنق الرحم على أعلى الجدار األمامي للمهبل، ينفتح -

القسم المهبلي لعنق الرحم وجدران المهبل ويدعى الردب بين 
.vaginal fornixالمهبل قبَو 
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: Vaginaالَمهِبل-2
جل الرحم وهو بمثابة القناة المفرغة أل، هو عضو الجماع عند األنثى: للمهبل ثالث وظائف رئيسية-

.ويشكل جزءًا من نفق الوالدة
من الشريان المهبلي : الشريانيةالتروية -

(  الباطن)فرع من الشريان الحرقفي الداخلي وهو 
الفرع المهبلي للشريان الرحمي، ومن 
الشريان المستقيمي المتوسط، ومن 
(.الحيائي الباطن)الشريان الفرجي الداخلي ومن 

:  الوريديالعود -
(.  اطنالب)األوردة المهبلية ضفيرة حول المهبل، وتصب في الوريد الحرقفي الداخلي ُتشكل 
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:Uterusالرحم -3
:  الشكل والتوضع-أ

ف يشبه اإلجاصةعضو - وهو مضغوط ، مخروطي مجو 
س أبعاده الوسطية عند البالغة الخرو . األمام والخلفمن 

(.سم ثخانةً 3-2سم عرضًا، 5سم طواًل، 8)
وض في منتصف الحوض ويرتبط بجدران الحيتوضع-

.بوساطة الرباطين العريضينالجانبية 

: الوظيفة-ب
.وينمو الجنينيستقبل البيضة الملقحة وفيه يحدث التعشيش-

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:Uterusالرحم -3
: الرحمأقسام -ج

قاع . :  الرحم1
 الجزء العلوي فوق مدخل البوقينيشكل  .

:  الرحمجسم .  2
تحت مدخل البوقين ويتمادى مع العنقيتوضع  .
 د شق أما مقطعه السهمي فهو مجر ، جوف شكله مثلثي بالمقطع اإلكليليله

(.فلح)

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:Uterusالرحم -3
: الرحمأقسام -ج

:  عنق الرحم.   3
يثقب جداَر المهبل األمامي، ويقسم إلى جزء فوق المهبل -

(. يكون حجمه أكبر عند الولود)وجزء مهبلي 
. له جوف يدعى قناة عنق الرحم-

لهذه القناة شكل المغزل، وهي تفتح على جوف الرحم -
وعلى جوف ( الباطنة)الفتحة الداخلية عبر 

(.  الظاهرة)الفتحة الخارجية المهبل عبر 

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:Uterusالرحم -3
: الرحمأقسام -ج

:  عنق الرحم.   3
الفتحة الخارجية شكلها مدور عند الخروس، -

.  ومستعرض ذو شفتين علوية وسفلية عند الولود

 mucous membraneالغشاء المخاطيإن  -
endometriumالبطانة الرحمية للرحم يدعى المبطن 

.myometriumالعضلة الرحمية والطبقة العضلية للرحم تدعى ،

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:Uterine tube( أنبوب الرحم)البوق -4
:الشكل والتوضع-أ

.  سم تقريباً 10بوقان طول كل واحد منهما هناك -
ريض، العالبوق في الحافة العلوية الحرة للرباط يتوضع-

.لرحمبين جوف الصفاق من ناحية المبيض وجوف اويصل 
:الوظيفة-ب

يه ويؤمن مكانًا ليتم ف، يستقبل البويضة من المبيض-
تلقيح حيث يسمح للنطاف بالوصول للبيضة لل)اإلخصاب 

بة كما يؤمن التغذية للبيضة المخ( عادًة في منطقة المجل ص  .  وينقلها إلى جوف الرحم للتعشيش

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:أقسام البوق -ج
:  Infundibulumالقمع -
 القمعالطرف الوحشي وله شكل هو.
 ما بعد الرباط العريض ويعلو المبيضيمتد  .
 حافته الحرة على العديد من النواتئ التي تشبه األصابع تحتوي

.والتي تكسو المبيض وتتدلى فوقه، البوق  fimbriaeخمال تدعى 
.هي الجزء األعرض في البوق : Ampulla( الَمْجل)األنبورة -
.م مباشرةوحشي جسم الرحويتوضع،(النفير الرحمي)هوالجزء األضيق في البوق : Isthmusالبرزخ -
.هو القطعة من البوق التي تخترق الجدار الرحمي: Intramural partالجزء داخل الجدار -

.من الشريان المبيضي ومن الشريان الرحمي: التروية الدموية للبوق 

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 



:Ovariesالَمِبيضان -5
العمر، المبيضان على كل جانب من الرحم، ويتفاوت الحجم والشكل وموقع المبيض معيقع -

حول للرمادي فغدة المبيض مدورة، وناعمة، ووردية عند الوالدة، وتنمو بشكل أكبر وتتسط ح وتت
.  في سن البلوغ

ر؛ أثناء سنوات الحمل، تتخذ هذه الغدة شكل اللوزة وتصبح خشنة، ذات سطح منقفي -
.فهي تنكمش وتصبح بيضاء menopauseبعد سن الضهي أما 

المبيض من الشريان المبيضي، ووظيفته الرئيسية يتروى -
.  إنتاج البيوض والهرمونات الجنسية األنثوية في األنثى الناضجةهي 

Female reproductive systemالجهاز التناسلي األنثوي -ثانياا 
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Mammary glandsالغدد الثديية -ثالثاا 
صة تفرز الحليب، وعلى الرغم من أنها توجد في كال الجنسين، فههي - ي تعمل بشكل غدد ملحقة متخص 

.فقط في األنثىمثالي 

الثديان على كل جانب من جدار الصدر األمامي يقع -
    greater pectoralالعضالت الصدرية الكبيرة فوق 

.anterior serratusوالمنشارية األمامية 

ضمن هالة الثدي،  nippleالحلمةتقع -
.المصطبغة في مركز الثديالمنطقة 



Mammary glandsالغدد الثديية -ثالثاا 
النسيج القابل لالنتصاب في الحلمة للبرودة، يستجيب -

.، والتحفيز الجنسيواالحتكاك
تسم ى على سطح الهالة،  Sebaceous glandsالدهنية الغدد -

،Montgomery's tuberclesمونتغومري حديبات
الذي يطري هاالت الثدي ،sebumالتي تنتج الزهم 

.  والحلمات في أثناء الرضاعة من الثدي
ن الثدي من نسيج غد ي وليفي ودهني- .يتكو 



Mammary glandsالغدد الثديية -ثالثاا 
ة ثديية على تحتوي - . فصاً 25إلى 15كل  غد 
ضمن الفصوص تجمعات لنهايات قنوية كيسية الشكل توجد -

.  رفيعة التي تفرز الحليب في أثناء اإلرضاععنيبية
أربطة ) suspensory ligamentsاألربطة المعلقة تدعم -

الليفية الثدي؛ ويحيط النسيج (  Cooper's ligamentsكوبر
.  بكل  ثديالدهني 

تتالقى لتشكل lobulesالتي تصر ف الفصيصات القنوات -
(  lactiferousالناقلة للَّبن )excretoryالمفرغة  القنوات 

التي تخزن )sinuses  lactiferousالناقلة لل َبن والجيوب 
. فتحة20إلى 15عبر الحلمة ، وتصر ف هذه القنوات على سطح (أثناء اإلرضاعالحليب 



:Menstrual cycleالوظيفة الهرمونية والدورة الطمثية -
يةيتغي ر جسم األنثى مثل جسم الذكر مع العمر استجابة للسيطرة الهرمون.
ة عندما تصل األنثى إلى عمر الطمث، يفرز كل من الوطاء، والمبيضين، والغ د 

ة أثناء الدورة النخامية، الهرمونات التي تؤث ر على بناء بطانة الرحم وطرح هذه البطان
.  الطمثية


