
 

 

 الجهاز العصبً 

جهاز ٌسٌطر على االعمال االدارٌة واالادارٌة فً جسم االنسان مع تنظٌم لكافة العملٌات الحٌوٌة 

  -الدقٌقة كل حسب اختصاصة وبالوقت المناسب من التأثٌر على العملٌات االخرى وٌشمل :

 الجهاز العصبً الرئٌسً وٌشمل  -1

ه مةن التةأثٌرات الخارجٌةة ٌقع المخ داخل صندوق عظمً قوي وهو الجمجمةة للحاةاظ علٌة - أ

وٌتصةةةل بالنخةةةا   ( غةةةم وزنةةةا   1511 – 1011وٌبلةةةز وزن المةةةخ عنةةةد االنسةةةان البةةةالز  

 -الشوكً عند الثقب المؤخري للعظم وٌحٌط به ثالثة اغشٌة هً :

 -:من الخارج الى الداخل 

 االم الحنونة  -3االم العنكبوتٌة   -0األم الجافٌة    -1

   -وٌتركب المخ واجزاؤه من :

جةةزر رادي خةةارجً أشةةهب ٌسةةمى الجةةزر القشةةري أو االدل السةةنجابٌة للمةةخ وتشةةمل خالٌةةا  (1

 عصبٌة من شجٌراتها ووحدات نسٌجها العصبً .

للمةخ الموجةودل تحةت  جزر داخلً : ٌعرف بةالجزر النخةاعً : هةو عبةارل عةن المةادل الب ةار (0

 -الجزر القشري وتحتوي على الٌاف عصبٌة مختلاة االتجاهات تقوم بوظائف عدٌدل :

 تقوم باالعمال االرادٌة والقرارات واالفكار الجدٌدل  -1

 خلٌة للجهاز الحركً فً الجسم  -0

 تقوم بوظٌاة الحس , االلم , السمع , النطق . -3

 تخز االنطباعات المرئٌة  -4

أي ناقلةة لووامةر مةن المراكةز المخٌةة الةى االطةراف وتعةرف بااللٌةاف  بعض الٌاف خارجٌة - أ

 المحركة .

وبع ةةةها مةةةوددل أي ناقلةةةة لالحسةةةاس مةةةن االطةةةراف الةةةى المراكةةةز العلٌةةةا وتعةةةرف بااللٌةةةاف  - ب

 الحساسة .

كثٌرل من الخالٌا المخٌة تتمٌز بسهولة ٌلونها االشهب او السنجابً وسةط االلٌةاف البٌظةار . وتخةت  

ل نوال من هذه االنوار بأستالم أشارات خاصة بها تأتٌها من مناطق خاصة او ارسال اجابةات خالٌا ك

وتنبٌهات معٌنة الى مراكز اختصاصها كما ٌتصل كل من هذه االنوار حولها وكةذال  بةالمراكز العلٌةا 

بةٌن  او المتوسطة والسالى . وذال  كل لسهولة االتصةاالت وتنظةٌم التعةاون وتوثٌةق ٌجةري االئةتالف

للقٌةةةام  االنةةوار والمراكةةةز المختلاةةةة بةةةالمخ والتةةةً تتطلةةةب حركتهةةا تنبٌهةةةا وتعاونةةةا وأئتالفةةةا مشةةةتركا 

 بالحاجات ال رورٌة العاجلة والطارئة .

  -االجزار الرئٌسٌة للمخ :

 المخ المقدمً : اي االمامً وٌشمل فصً المخ .

 المخ المتوسط : وٌشمل فخذي المخ .

 



 

 

 

 المخ المؤخري : و ٌشمل 

 قنطرل فارول الى اعلى االمام . - أ

 النخا  المستطٌل الى اسال االمام . - ب

 المخٌخ الى الخلف بٌنهما . - ت

 

 

المخ المقدمً : هو اكبةر أجةزار المةخ وٌتكةون مةن فصةٌن كبٌةرٌن أٌمةن وأٌسةر وٌمتةد كةل منهمةا مةن 

بع هما فً ف  المةخ االٌمةن واالٌسةر العظم الجبهً من االمام العظم المؤخري ومن الخلف ٌاصل 

وٌعرف بةالبطٌن االول والثةانً وٌقةع البطةٌن الثالة  بةٌن المهةادٌٌن البصةرٌٌن أعلةى فخةذي المةخ امةا 

 البطٌن الخامس فٌتوسط بٌن قنطرل فارول والنخا  المستطٌل من االمام والمخٌخ من الخلف .

   -ثالثة أجزار : خٌمة المخٌخ مباشرل وأعلى الثقب المؤخري العظٌم وٌشمل

قنطرل فارول هو الجزر الذي ٌلً المخ المتوسط وٌقع بٌنةه فةً اعلةى وبةٌن النخةا  المسةتطٌل  -1

والنازلةة من االسال وبه جملة الٌاف مستعر ة وانوار عصبٌة زٌادل الى االعصاب الصاعدل 

 التً تمر به .

عنةد  الشوكً منه أسةالالنخا  المستطٌل : هو الجزر الذي ٌلً قنطرل فارول وتتصل بالنخا   -0

العظةةٌم بةةه مراكةةز حٌوٌةةة هامةةة جةةدا و ةةرورٌة للحٌةةال مثةةل مراكةةز نظةةم  الثقةةب المةةؤخري 

 حركات القلب والتناس وتكٌٌف  غظ الدم والتبول والتبرز وغٌرها .

المخٌخ : هو الجزر الخلاً للمخ المةؤخري  ٌشةمل فصةٌن واحةد علةى كةل جهةة تربطهمةا مةن  -3

اخلةه شةجرل الحٌةال . وٌحتةوي المخةٌخ كبةاقً أجةزار المةخ علةى وسط الجسةم الةدوري الةذي بد

ف  من االمام واعلى الخلف الشق الطولً العلوي للمةخ وٌةربط الاصةٌن جملةة مةن مجموعةة 

 االلٌاف الرابطة والموصلة واهمها وأكبرها وماٌعرف بالجسم المندمل أو المقرن االعظم .

سةةطوي ٌاصةةل بع ةةهما عةةن بعةةض ثةةال  وكةةل فةة  طةةرف امةةامً و خةةر خلاةةً زٌةةادل علةةى ثالثةةة 

 حروف .

 اكبر هذه السطوي الثالثة وأوسعها السطح العلوي والوحشً . -1

 السطح االنسً . -0

 السطح السالً وٌشمل كل هذه السطوي . -3

 

النخا  الشوكً : هو جزر الجهاز العصبً والرئٌسً الموجةود بةالثلثٌن العلةوي للثنةات الاقرٌةة وهةو  

سنتمترا( وٌبدا من نهاٌةة النخةا   45سنتمتر ونصف ؟( وطوله   1الشكل ٌبلز قطره  حبل اسطوانً 



 

فةً  ٌتنةاعم المستطٌل عند الثقب المؤخري العظٌم وٌنتهً النخا  الشوكً بالمخروطً االنتهائً الذي

 اول الاقرات العصعصٌة .

  -ٌحٌط النخا  الشوكً ثالثة اغشٌة وهً :

 االم الجافٌة -1

 االم العنكبوتٌة  -0

 االم الحنونة  -3

 

 محتوٌات النخا  الشوكً 

ٌحتً على مادل سمرار سةجابٌة مةن الةداخل لهةا قةرن ملةًر مةن االمةام ٌخةرج منةه االعصةاب  -1

المحركة وقرن أ ٌق منه الةى الخلةف ناتٌةة الاةرو  الحساسةة وذالة  علةى كةل ناحٌةة وٌةربط 

مةةن مجموعةةة مةةن هةةذان الجةةزران جةةزر مةةن المةةادل السةةمرار ومةةن وسةةطها تتكةةون هةةذه المةةادل 

 الخالٌا العصبٌة .

ٌحةةٌط بهةةذه الطبقةةة السةةمرار طبقةةة بٌ ةةار وهةةً عبةةارل عةةن الٌةةاف عصةةبٌة بع ةةها صةةاعد  -0

 وبع ها نازل واالخر موصلة .

 

ٌوجد فً النخا  الشوكً أنبعاجان االولةى ٌسةمى االنبعةاج العنقةً واالخةر ٌسةمى باالنبعةاج القطنةً  -

( عصةبا شةكٌا  مةن كةل جهةة وتسةمى 31ل بالنخةا  الشةكً  الظاةائز الشةوكٌة بةه ٌتصةمكان االتصال 

( التةً تمةر بأسةال 10( االولةى باالعصةاب الشةوكٌة العنقٌةة  8باسم المناطق التً تقع فٌهةا فتعةرف  

( االعصاب التً تلٌها باالعصاب الشةوكٌة القطنٌةة 5الاقرات الظهرٌة باالعصاب الشوكٌة الظهرٌة  

 العجزٌة واالخٌر منها بالعصب العصعصً .( أعصاب التً ٌعدها باالعصاب 5 

ٌتصل كل عصب شةوكً بالنخةا  الشةوكً بواسةطة جةذرٌن جةذر أمةامً محةر  ٌخةرج مةن القةرن  -

االمامً لٌغذي الع الت وجذر خلاً ٌدخل الى القرن الخلاً وهو حساس ٌحل االحساس مةن الجلةد 

ٌمتد الجذران فً جذف ثةم ٌنقسةم الةى والمااصل وغٌرها . وٌنجز بعقدل تسمى العقدل الشوكٌة الخلاٌة 

قسمٌن القسم أالمامً وٌسمى بالار  االبتدائً االمامً والجزر الخلاً ٌسمى الاةر  االبتةدائً الخلاةً 

 وكالهما ذو الٌاف محركة والٌاف حساسة 


