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منهانوعوكل.رئيسيةانواعاربعةالىالطالئيةاالنسجةتنقسم
او,واحدةطبقةمنيتكونأي(Simple)بسيطةهيئةعلىيوجد

.واحدةطبقةمناكثرمنيتكونأي(Stratified)طبقيةهيئةعلى

خلويةنالبيالمادةانحينفيقليلة,للنسيجالمكونةالخالياعدد-

.النسيجمناالكبرالجزءتكون

.الدمويةباألوعيةغنية-

الجسمألعضاءالداخليةاوالخارجيةاالسطحعلىتوجدقلما-

.المختلفة



Tissue/ النسيج 

 خلوية بين وتربط بينها مادة والوظيفة من الخاليا التي تتشابه في التركيب مجموعة /Matrix
.تنتجها الخاليا ذاتها 

تصنيف األنسجة الحيوانية

األنسجة . Epithelial Tissues/   الطالئية   1

األنسجة . Connective Tissues/   الضامة   2

األنسجة . Vascular Tissues/    الوعائية   3

األنسجة . Muscular Tissues/   العضلية   4

األنسجة .  Nervous Tissues/   العصبية    5

وظائف األنسجة

تغطى االسطح الخارجية للجسم كما هو الحال في الجلد. 1.

تغطى االسطح الخارجية لمعظم االعضاء الداخلية . .كما في الكلية والقلب, جسم االنسانفى2

تبطن معظم االعضاء الداخلية للكائن الحى مثل القناة الهضمية. 3.

تكون االجزاء التي تنتج االفرازات في جميع الغدد. .مثل الغدة العرقية والدرقية, 4

تكون اجزاء االحساس في اعضاء الحس. .  االطراف مثال, 5



 االنسجة الطالئية /Epithelial Tissues

الخصائص

 واحدةهيئة صفائح ذات طبقة تتجمع الخاليا على /Simple اكثراو/Stratified 

 الخلوية المادة بين(Intracellular substances )قليلة جدا  .

 االعصابوكثيرة -دموية يتخللها اوعية ال.

 ما ترتكز على غشاء قاعدىعادة(Basement membrane  .)

أنواع األنسجة الطالئية

(Squamous epithelia)الطالئية الحرشفية ( 1

Simple)البسيطةالحرشفية squamous)

الحدودمنتظمةغيرمسطحةالخاليامنرقيقةطبقة.

الدمويةواالوعيةالفمتجويفيبطن:مثال.

Stratified)الطبقيةالحرشفية squamous)

الحرشفيةالخاليامنطبقاتعدة.

للجلدالخارجيةالطبقة:مثال.
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The Animal Tissues( I)األنسجة احليوانية 

Cubodial)المكعبة الطالئيةاالنسجة ( 2 epithelia)

(Simple cubodial)المكعبة البسيطة 

الشكلمكعبةالخاليامنواحدةطبقة.

الدرقيةالغدةاانسجة:مثال.

Stratified)الطبقيةالمكعبة cubodial)

المكعبةالخاليامنطبقاتعدة.

العرقيةالغددحويصالت:مثال.



(Columnar epithelia)األنسجة الطالئية العمادية . 3
.خاليا اسطوانية مستطيلة من تتكون 

.  اهدابسطحها قد يعلو 

Simple)البسيطةالعمادية columnar)

الطويلةاوالعماديةالخاليامنواحدةطبقة.

الدقيقةلألمعاءالمبطنةالطبقة:مثال.

(Simple ciliated columnar/ )العمادية البسيطة المهدبة 

. طبقة واحدة من الخاليا العمادية لها اهداب

الرحم:مثال.

((Stratified columnar/ العمادية الطبقية 

.  عدة طبقات من الخاليا العمادية

البلعوم:مثال.

 / (Pseudo-stratified columnar)العمادية الطبقية الكاذبة
يتكون النسيج من طبقة خاليا واحدة ولكن يبدو مكون من اكتر

.  الخاليا في مستويات مختلفةانويةمن طبقة نظرا لوجود 

 طبقة من االهداب تعلوالخالياقد

القصبة الهوائية: مثال.



4- االنسجة الطالئية االنتقالية(Transitional epithelia)

.ةعدة طبقات من خاليا عمادية تقريبا تعلوها طبقة من الخاليا الكبيرة المستدير* 

.تالئم وظيفة العضو الذى يوجد فيه هذا النسيج* 

. تعطيه القدرة على التمدد* 

.المثانه البولية:مثال* 

(فرازالغدد خارجية اإل)الغدد القنوية . األنسجة الطالئية اإلفرازية-5

فنوات/قناةعليتحتوى

اليتنقسم.الطالئيةالخالياسطوحعلىإفرازاتهاتصب:

غدد. .معدةالفيللمخاطالمفرزةالطالئيةوالخالياالكأسيةالخاليا:الخليةوحيدة1

غدد. :إلىوتنقسم:الخالياعديدة2

أنواع4منهايوجد؛واحدةقناةولهامتفرعةغير:بسيطةغدد.

أنواع4منهايوجد.وعديدةمتفرعةقنواتلديها:مركبةغدد.



الغدد القنوية البسيطة-أ

:بسيطةأنبوبيةغدد.1

األفرازيةالقناةمنبدالا فوهةولهامجوفةاسطوانية.

الدقيقةاألمعاءفيليبركوهنخبايا:مثال.

:ملتويةأنبوبيةغدد.2

طويلةإفرازقناةلها.االلتواءوشديدةطويلةدقيقةأنيبيباتمنتتكون

:متفرعةأنبوبيةغدد.3

متفرعةأنبيباتعدةإلىتنقسم

(عشرباالثنىبرونرغدد:مثال).

:حويصليةغدد.4

العنبعناقيدوتشبهمجوفةحويصالتهيئةعلىمنهاالغديالجزء.

:  تنقسم الغدد الحويصلية إلى نوعين

متفرعة. .الزهمانيةالغدد:1

غير. .المنويةالحوصالت:متفرعة2
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الغدد القنوية المركبة-ب

الضامالنسيجمنمحفظةبهاتحيطفصوصمناألحيانمعظمفىتتكون.

نسيجيةفواصلبينهممجهريةفصيصاتعدةمنفصكليتكون

أكبرنواتقفيبدورهاتصبداخليةفصيصيةقنياتداخلفصيصكلإفرازيصب

للغدةالرئيسةاإلفرازيةالقناةفيالنهايةفيتصب.

النوع األنبوبي-1

أنبوبي ملتف  .

الغدد المعدية: مثال.

النوع الحويصلي-2

غدد الجهاز التنفسي: مثال.

الحويصلي–النوع األنبوبي -3

بعض وحدات اإلفراز أنبوبية وبعضها اآلخر حويصلية  .

الغدد اللعابية: مثال

(الجرابي)النوع الكيسائي -4

مؤلف من أكياس أو أجربة .

الغدد اللبنية: مثال.



أشكال الغدد القنوية اإلفرازية

اإلفرازيةالخالياأنواع

الخاليا. باألنزيماتغنىمائياافرازاتفرز:المصلية1

بالمخاطغنىلزجاافرازاتفرز:المخاطيةالخاليا2.

الخاليا. (مخاط+انزيماتتفرز)والمخاطيةالمصليةالخاليامنمزيج:المختلطة3
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االنسجة الضامة -ب

Connective Tissues

تعمل هذه االنسجة على ربط وتدعيم تراكيب الجسم المختلفة  .

الخصائص العامة

ة تكون فى حين ان المادة البين خلوي, عدد الخاليا المكونة للنسيج قليلة

.الجزء االكبر من النسيج

غنية باألوعية الدموية.

ةقلما توجد على االسطح الخارجية او الداخلية ألعضاء الجسم المختلف.

هناك نوعان رئيسيان لألنسجة الضامة هما:

(Proper connective tissues)االنسجة الضامة االصيلة :  أوالا 

(Dense connective tissues)االنسجة الضامة الصلبة : ثانياا 



Proper connective tissues/ االنسجة الضامة االصيلة -أوالا 
(الياف)ليفيةخاليامنتتكونخلويةالبينالمادةبأنتتميز

األنواع-

Mucous connective tissues/ النسيج الضام المخاطى-1

يتميزبأن خالياة متفرعة او مغزلية الشكل مبعثرة او متشابكة * 

(.  Mucin)المادة البين خلوية غروية وتحتوى على مخاط * 

.  الحبل السرى للجنين فقط: مثال* 

Areolar)النسيج الضام الليفى الفجوى -2 fibrous connective tissue

االشكالمتنوعةمبعثرةوالخالياسائلةشبةخلويةبينالمادة

بيضاءاليافتتخللها/Collagenمطاطةصفراءوالياف/Elastin.

الرئيسيةالدمويةباألوعيةيحيط:مثال.



(Proper connective tissues)االنسجة الضامة االصيلة 

النسيج الضام الليفى االبيض -3

(White fibrous connective tissue)

يضاءببأليافمحاطةالخاليامنالنسيجهذايتكون
بالعظامالعضالتتصلالتياالوتار:مثال.

النسيج الضام الليفى االصفر-4

(Yellow fibrous connective tissue)

فراءصبأليافمحاطةالخاليامنالنسيجهذايتكون

(المفاصلعندالعظامتربط)االربطة:مثال



النسيج الضام الشبكى-5

(Reticular connective tissue)

.  األلياف متشابكة شديدة تصبغ بصبغات الفضة* 

الخاليا مبعثرة خالل االلياف * 

.يحيط باألعضاء الليمفاوية: مثال* 

النسيج الضام الدهنى -6

(Adipose connective tissue)

الخاليا لها القدرة على تخزين الدهون* 

.على هيئة نقيطات دهنية مميزة

.يحيط بالكلية والقلب وتحت الجلد: مثال* 



https://www.youtube.com/watch?v=D-SzmURNBH0
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