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 الجلسة العملية السابعة:

 الحيوانات عند الجنيني التنامي                                                         

Animal embryo Development    
 

 أهداف الجلسة:

 التعّرف على مراحل التنامي الجنيني. .1

 تعريف اإلخصاب ومراحله. .2

 تحديد أنماط االنقسام. .3

 :على التنامي يشتمل

 الشكلي التحول  .1

 األعراس تكوين .2

 الجنيني التنامي .3

 :عند الحيوانات متشابه املبكر الجنيني التنامي

 الضفدع عند الجنيني التنامي •

 الدجاج عند الجنيني التنامي •

 اإلنسان عند املعيدة •

 

 الجنيني التنامي مراحل

A. اإلخصاب Fertilization 

B. االنقسام Cleavage  األصيلةBlastula 

C. املعيدة تشكيل Gastrulation 

D. األعضاء تشكيل Organogenesis 

 

 2n  الصبغي العدد ثنائية بيضة مخصبة لتشكيل (n) ونطفة (n) بيضة اتحاد هو :اإلخصاب

 

 :اإلخصاب مراحل

 بالبيضة املحيطة الواقية للطبقة النطفة واختراق تالمس -

 النطفة سطح على بجزيئات البيضة سطح مستقبالت ترتبط -

 البيضة إلى واحدة نطفة من دخول أكثر املتعدد، أي اإلخصاب البيضة سطح في تبدالت تمنع -

 

 
 



 

 

 
 Cleavage Patterns االنقسام أنماط

 املح بسبب البيضة قطبي لون  يختلف -

o املح فيه مخزن  إعاش ي وقطب املح قليل حيواني قطب 

o اإلعاش ي  القطب باتجاه الحيواني القطب من جهة ويتشكالن والثاني األول  االنقسامين أخدودا يتعامد

 .بالحجم متساوية خاليا 4وتتشكل

o متساوية بالحجم غير خاليا 8 وتتشكل الحيواني في القطب أفقيا ويكون  متناظر غير الثالث االنقسام. 

o الُتوْيتة تشكيل Morula ثمانية بعد  
 
 .انقسامات تقريبا

o ْصيلة تشكيل
ُ
 .األصيلة جوف الخاليا وتشكيل تباعد عبر Blastula األ

o املخصبة البيضة لحجم مساو   األصيلة حجم. 

 

  Gastrulation املعيدة تشكيل -

 :فيتشكل األصيلة ثقب عبر الداخل األصيلة إلى سطح خاليا ودخول  انخماص عبر 

o خارجية  طبقة Ectoderm 

o متوسطة  طبقة Mesoderm 

o داخلية  طبقة Endoderm 

 الجلد + عصبيال جهازال  :خارجية طبقة 

 وجهاز التنفس الهضم جهاز بطانة : داخلية طبقة 

 عنها ينشأ : متوسطة طبقة: 

 العضالت .1

 والقلب الوعائي الجهاز .2

 العظمي والهيكل التكاثري  الجهاز .3

 الضامة األنسجة .4

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 املحضرات املطلوبة للرسم :

، مرحلة التويتة، مرحلة األصيلة، مرحلة املعيدة)املبكرة (الخليتين) االنقسام مرحلة البيضة املخصبة )امللقحة(، مرحلة

 .واملتأخرة(، مرحلة األنبوب العصبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الضفدع عند الجنيني التناميمراحل 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 األعضاء مستوى تنظيم       الجلسة العملية الثامنة:          

Organs level of organization 

 

 أهداف الجلسة:
 .الخاصة بالجسم تحديد بعض التعاريف -1

 التعّرف على البنية التشريحية لبعض أعضاء الجسم. -2

3- .
 
 تمييز املقاطع مجهريا

 
 واحدة. وظيفة في تشترك املتماثلة الخاليا من مجموعة: النسج -

 كالقلب. متخصصة فةيوظ تنفذ أنسجة مجموعة :العضو -

 كجهاز الجسم نشاطات رئيسة في لتنّفذ بعضها مع تعمل أعضاء عدة من مجموعة :العضوي  الجهاز -

 الدوران.

 ية.العضو  األجهزة من مجموعة : الحي الكائن -

 

 Organs system  الجسم أجهزة أعضاءالبنية التشريحية لبعض 

 :يالهضم جهازال

   Intestine األمعاء 1.

 Liver الكبد. 2

 : العصبي الجهاز

 Spinal cord الشوكي النخاع 1.

 Nerve العصب 2.

 :الدوران جهاز

 Blood vessels األوعية الدموية 

 .الشريان1

 .الوريد2

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :جهاز الهضم

 Intestine  األمعاء 1. 

 . الجزيئات الغذائية امتصاص ثم هضم وظيفتها الهضم جهاز من جزء األمعاء

  األمعاء: جدار يف طولي مقطع دراسة

 .واالمتصاص الهضم وظيفتها ظهارية بطبقة مغطاة : Mucosa املخاطي الغشاء طبقة 1.

 ألياف عصبية تحوي  الضام النسيج من طبقة : Submucosa املخاطبة تحت الطبقة 2.

 .الهضمية النواتج تمتص ,وأوعية دموية وأوعية ملفاوية

 املنتظمة التقلصات تسبب : Muscularis امللساء الخاليا العضلية طبقة 3.

 طول  على الطعام تحريك في تساعد Peristalsis التمعجية بالتحركات تسمى موجية حركة العضالت لتلك

 :طبقتان وتضم .األمعاء

.A دائري  أملس عضلي نسيج طبقة. 

.B طولي. أملس عضلي نسيج طبقة 

 .فيها صفيحة رقيقة من نسيج ضام مغطاة بظهارة يةغشائ طبقة : Serosa املصلي الغشاء طبقة 4.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األمعاء جدار في طولي مقطع بنية               

 

 

 

 

 



 

 

 Live الكبد    2.

 األيسر من أكبر األيمن Lobes  فصين من يتكون  الجسم أعضاء أضخم

 Hepatic cell خاليا كبدية  من تتكون  Lobules فصيصات إلى فص كل يقسم

 Small blood vessel صغير مركزي  دموي  وعاء فصيص كل مركز في

 الكبدي الوريد إلى الكبد خارج الدم ينقل

 بنيات: ثالث صاتيالفص يقع بين

 Hepatic artery الكبدي للشريان فرع 1.

 Hepatic portal vein الكبدي الباب للوريد فرع 2.

 Bile duct  الصفراء لنقل صفراوية قناة 3.
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 :الجهاز العصبي
 

 Spinal cord الشوكي  النخاع 

o ية املركز يةالعصب الجملة من جزء 

o ري الفق العمود قناة ضمن يتوضع 

o سم 45 حوال طوله يبلغ 

o حرف شكل على محيطية، ورمادية مركزية ضاءيب نيمادت من يتركب X  

 

 :أيمن وأيسر متناظرين نينصف إلى بثلمين الشوكي النخاع قسمي

 ) بطني( أمام ثلم 1.

 يةالسنجاب املادة حدود إلى صلي ) ظهري ( خلف ثلم 2.

 : الرمادية املركزية املنطقة تتميز

 قرنين أماميين )بطنيين( عريضين وقصيرين. 1.

 قرنين خلفيين )طهريين( ضيقين وطويلين. 2.

 

 
 



 

 

 

 العصب

 بنية العصب:

 حزم عصبية .1

 تحوي الحزم بداخلها محاوير الخاليا العصبية .2

 يحاط العصب والحزم العصبية بغمد من نسيج ضام ليفي .3

 يوجد بين الحزم أوعية دموية ونسيج ضام .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األوعية الدموية

 أنواعها:

 Artriesالشرايين  .1

 Veinاألوردة  .2

 باإلضافة إلى الشعيرات الدموية  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :التاسعةالجلسة العملية 

  املناعي الجهاز

The Immune System  

 

 الجلسة:أهداف 

 تعريف املناعة -1

 التعّرف على أقسام املناعة. -2

 تحديد األعضاء الكبرى للجهاز املناعي. -3

 التعّرف على ملفاويات الجهاز املناعي. -4

 لألخماج املناعي الجهاز محاربة كيفية عن أمثلة -5

 

 مقدرة الجسم على مقاومة األحياء الدقيقة، وبعض املركبات الغريبة عن الجسم، والتي يمكن أن تضره....: املناعة

 قسمت املناعة ألى نوعين رئيسيين:

املناعة غير النوعية )املناعة الطبيعية(: موجودة مع اإلنسان منذ الوالدة، وهذا النوع من املناعة غير نوعي ضد كائنات 

 ة معينة، ولكن يحمي الجسم ضد غزو كل الكائنات واملواد الغريبة عنه بشكل عام.حية ممرض

 املناعة النوعية )املناعة املكتسبة(: 

 ال توجد منذ الوالدة، ولكنها تنشأ أو تكتسب بعد تعرض الجسم للكائن الحي أو املادة الضارة بالجسم، 

 ثم التمييز إلى معينة تهدف بمهمة يقوم عنصر لبروتينات وكلوا الخاليا من أنواع مختلفة من املناعي الجهاز يتكون 

 .أجنبية ضد مادة التفاعل

 

 املناعية االستجابات عمل أساس

النوعي  غير املناعي الجهاز قدرة وبسبب األنسجة، هذه ثم حماية ألنسجتنا الغازية األجنبية العناصر تمييز على القدرة

ا، االستجابة على  تعمل االستجابة وهذه عادة، النوعية غير جهاز االستجابات هو للغزو  يتصدى جهاز أول  فإن سريع 

 أيام لعدة تحتاج قد والتي التكيفية االستجابة وتحريض على تنبيه

عمر  من املبكرة الفترة في واألبرز  سيطرة األكثر هي غير النوعي املناعي الجهاز استجابة تكون  كامل، بشكل تتفعل حتى

 .اإلنسان
 
 



 

 

 

 

 :املناعي للجهاز الكبرى  األعضاء

 

 

 

 

 
 

 املناعي الجهاز ملفاويات

 البائية الخاليا

ا  األضداد إنتاج هي األساسية ووظيفتها املناعي للجهاز متخصصة خاليا وهي البائية اللمفاوية الخاليا تسمى أحيان 

 العظام نقي داخل للدم املكونة الجذعية الخاليا من الخاليا البائية وتتطور  املناعية،

 قد تنضج، وعندما السليمة، النسج ضد أضداد تنتج حتى ال تعلم أو البائية الخاليا وتتدرب نضجها، عملية من كجزء

 الدم، مجرى  وفي األمعاء من املناطق والطحال، وبعض اللمفية والعقد العظام، نقي داخل البائية تشاهد الخاليا

 عبر تستجيب فإنها ) مستضد( أجنبي جسم مع البائية تلتقي الخاليا وعندما

باالستجابة  تسمح والتي ذاكره، خاليا إلى تنضج أن البائية للخاليا ويمكن البالزمية، الخاليا تسمى خلية إلى النضوج

 .أخرى  مرة الخمج نفس مع التالقي تم إذا السريعة

 األضداد

 فلكل ،)غيره دون  ومحدد معين ملستضد نوعية ومحددة أنها أي(االختصاص عالية مصلية بروتينية جزيئات هي

ا تصمم ضدية جزيئات يوجد مستضد أجنبي  املثال سبيل وعلى واملفتاح، القفل مثل هذا املستضد لتناسب خصيص 

 الدفتيريا تناسب وأخرى  األطفال شلل فيروس تناسب جزيئات أضداد توجد

 .الحصبة تناسب وأخرى 

 التائية الخاليا

 تعمل كما بالفيروسات املصابة الخاليا مباشرة تهاجم التي املناعية الخاليا من آخر نمط وهي اللمفاوية، الخاليا

 لكنها العظام في نقي للدم املكونة الجذعية الخاليا من التائية الخاليا تتطور  .املدبر العقل أو املناعي كمنظمات للجهاز

 التائية اللمفاوية تتطور الخاليا حيث الصدر في املناعي بالجهاز متخصص وهي عضو الصعترية، الغدة في تطورها تكمل

 خاليا ملهاجمة ضئيل احتمال ولو لديها التي التائية الخاليا من بالتخلص الغدة تقوم هذه كما ناضجة تائية خاليا إلى

 من األخرى  وتزور األعضاء الصعترية الغدة تترك الناضجة التائية والخاليا مهاجمه للذات، أي نفسه السليمة اإلنسان

 .والدم العظام ونقي والعقد اللمفاوية الطحال مثل املناعي الجهاز

 



 

 

 

ا لها، محدد مستضد مع تتفاعل تائية خلية كل  ذكرت في كما( بها الخاص املستضد مع الضد جزيئة كما تتفاعل تمام 

ا التائية الخاليا وتنوع املستقبالت، تشبه التائية سطح الخاليا على موجودة جزيئات عبر وذلك ،)البائية الخاليا  كبير جد 

وهي  املستضد تمييز على قدرات التائية وللخاليا مستضد، مع أي تتفاعل أن يمكنها تائية خاليا لديه الجسم أن لدرجة

 التائية بالخاليا املخبرية التقارير في وتعرف للخلية املصابة قاتلة أو قاتلة تائية خاليا وهناك وظيفتها، في مختلفة

 .املساعدة التائية والخاليا السامة،

 بطبيعتها القاتلة الخاليا

ا وقيل بسهولة، املصابة بالفيروسات الخاليا تقتل ألنها بطبيعتها القاتلة الخاليا سميت تحتاج  ال ألنها طبيعية قاتلة أيض 

بأرقام  وتوجد العظام، نقي من بطبيعتها القاتلة وتشتق الخاليا التائية، الخاليا مثل الصعترية الغدة داخل التعليم

ا منخفضة ا وربما الفيروسات، للدفاع ضد مهمة وهي النسج، وفي الدم مجرى  في نسبي   وتقوم السرطان، من الوقاية أيض 

 حقنها عبر بالفيروسات املصابة الخلية بقتل القاتلة هذه الخلية

  .املاء لجدري  املسبب الحماق فيروس ضد في الدفاع خاص بشكل مهمة وهي الكيميائيات من قاتلة بجرعة

 

 

 لألخماج املناعي الجهاز محاربة كيفية عن أمثلة

 :الجراثيم

فيزيائي  كحاجز الداخلية املخاطية واألغشية الجلد بيئتنا، ويعمل في السطوح معظم وتحويها الجراثيم، تغطيها أجسادنا

يمكن  عندها الجلد أو املخاطية األغشية التهاب أو جرح تدمير أو املرض يسبب وعندما األخماج، منع في للمساعدة

 واملتممة، األضداد مباشرة تغطيها األنسجة إلى الجراثيم املمرضة تدخل عندما وعادة الجسم، إلى تدخل أن للجراثيم

 بابتالع املعتدلة تقوم وعندها غريب، الجراثيم كش يء هذه بسهولة تميز أن املعتدلة البيض للكريات وهذا يسمح

 لكن فعال بشكل الجراثيم طبيعي تقتل بشكل واملعتدلة واملتممة األضداد من كل تعمل وتدميرها، وعندما جراثيمال

ا الجراثيم عدد يكون  عندما  .الجرثومي الخمج املعتدلة يحدث أو املتممة أو األضداد إنتاج في نقص هناك أو كبير 

 

 :الفيروسات

 الطريقة التي عن مختلفة الفيروسات ضد أجسادنا بها التي تدافع والطريقة متكرر، بشكل للفيروسات معرض معظمنا

 أجهزتنا عن االختباء على يساعدها وهذا خاليانا، داخل فقط وتتكاثر تعيش فالفيروسات الجراثيم، فيها الجسم يحارب

 التحذير عادة وهذا خمج، بوجود األخرى  الخاليا لتحذر الخلية سيتوكين تفرز  فيروس الخلية يصيب وعندما املناعية،

وتستمر  الوقائية العملية هذه على تتغلب الفيروسات من الكثير الحظ ولسوء بالخمج، اإلصابة من األخرى  الخاليا يمنع

 وتقتل الخلية مكانه إلى وتهاجر الفيروس ي للغزو  تنتبه القاتلة بطبيعتها والخاليا الجوالة التائية الخاليا لكن الخمج بنشر

ا الفيروس مدمرة لقتل الطريقة وهذه الفيروس، تستضيف التي طريقة  لكنها خاليانا من بالعديد التضحية بسبب جد 

ا فهي الفيروس بقتل التائية اللمفاوية الخاليا تقوم فيه الذي نفسه الوقت وفي الفيروس، الستئصال فعالة تخبر  أيض 

 الخمج، منع على األضداد تساعد ثانية مرة بنفس الفيروس نصاب وعندما أضداد، تنتج أن البائية اللمفاوية الخاليا

ا  .للخمج ألطف سير إلى وهذا يؤدي الثاني، للخمج بسرعة وتستجيب تائية، ذاكرة خاليا وتنتج أيض 

 النشاط العملي: تحضير حلقات بحث حول علم املناعة

 


