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  الخالصة 

 ورلغتتتسس رل ل  تتتن  يتتتا  لل نتتتال رليةتتت ةن ونمتتت ةن تشتتتةة ةن  هتتتال رلسةرمتتتن   اةنتتتن تناولتتت        

  ار  رلعتتتتاسر س تتتتا  رل ةنتتتتن وهتتتتو  تتتت   ه تتتتا س تتتتا  رل تتتتو    ,رلسر نتتتتن لنتتتتومة   تتتت  رل ةتتتتوة

 رلتتتتت  تة تتتح  لتتتت   تتتو  فا تتتن  رلسر نتتتن وهتتتو  تتت  رل ةتتتوة رلمتتت ا و تتتائة رلغارئةتتتن رل فتل تتتن 

  -:  ا ةلت (الناحية التشريحية )ال رلسةرمن    وأظية  ه

وة تتتو  لتتتت  رلمتتت ا  أ تتتو    تتتا لتتتت  تتتائة  س تتتا  رل تتتو   رلشتتت   رل ظيتتتةق لل ن تتتاة لتتتت  -1

 ق ةة.  س ب ش    رلة و  ا رلم ا أ ا لت  ائة س ا  رل و   هة ت رلش   ت ةة ا 

و   تتت  لمتتتا  ور تتت/ ولمتتتا  س تتتا  رل تتتو    ة تتتو  ة  تتتت رلشتتت   رل ةتتتةة  رللمتتتا  لتتتت  -2

    ائة رلم ا  

ر تتتو  س تتتا  رل تتتو   لتتتت  وة تتتو ن تتتوب مةتتتلت أ تتتاةل متتت  رل تتتةقي لتتتت  تتتن رل تتتائةة  ,م -3

ي ملتتح رل ةتتا  لتتت ىل تتةل رل  انتتن رلسرفلةتتن  تتتوقت,لةتتنع متت  التت  رلمتت ا     تتا لتتت  تتائة

  ونتتاع رل و تتلن  ملتتح تومتت  لتتت رلومتت  رل تتائةة  تتن ل  تتةقي   تتا ة تتتوق   تتن رلنتتومة .

. 

ةة  ت متتتل رلتتتح  عتتتسل أ ا ةتتتن أو ضسةتتتن و عتتتسل مةتتتلةن أو رل ان تتتن. ائرل عتتتسل لتتتت  تتتن رل تتت -4

وأ تتو   تت  رل عتتسل را ا ةتتن   غ لتتت ت تتو  ار  شتت    س تتا  رل تتو   رل عتتسل را ا ةتتن لتتت 

. ورل  انتتتتن رلسرفلةتتتتن لل عتتتتسل را ا ةتتتتن ل تتتتن سوةقتتتتترلتتتتتت ت تتتتو  ار  شتتتت    رلمتتتت ا  تتتتائة ل

 لتتت س تتا  رل تتو     ت تتو لا  رل عسةتتن. أ تتا رل عتتسل رلعةتتلةن ة  ت تتتوق ملتتح رل لة تتائةرل تت

, سرئتتتةق رلتتتتت ت تتتو  ار  شتتت    رلمتتت ا   تتت   تةلتيتتتا لتتتت  تتتائة  ومتتت وأ قة تتتةن رلشتتت  

ة    متتول     تتن متت ة ن ار  لتتو  أفةتتة   تت ة ائةو  انتتن رل عتتسل رلعةتتلةن لتتت  تتن رل تت

 .   Cuticleأو رل ةوت   ،   ن رل ت ةنن  :تم ح

وت تتتو   ،تتتتت لن  تتت  راتنتتتح مشتتتةق ورل تتتائل ورلل تتتائ ت رل تتتائةة لسقة تتتن لتتتت  تتتن را عتتتاي ر -5

  رلم ا  .  ا لت  ائة  س ا  رل و  أ و  لت 

  تتتا  س تتتا  رل تتتو   رل متتتت ةل ت تتتو  أ تتتو  لتتتترالمتتتوةة  و ن ورلتتتتت تشتتت   ظتتترا عتتتاي رلغلة -6

ةنتيتتتت  تتت  ملتتتح رل   تتت  ولت تتتن رل   تتت  رلتتتتت  رل تتتائةة رلمتتت ا  ،   تتتا وة تتتتوق  تتتن رلتتتت 

 فنليا رل يا  رلية ت .
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  تتو   تت  ل تتة  رة تت  ورةمتتة و تتا     تتج لتتت س تتا  رل تتو ة    رل تتائةة رل  تتس لتتت  تتن  -7

 ر  ة     ائة رلم ا  

ةتور تتس  تتة  اةرمتتت رالتنتتت مشتتةق ملتتح شتت   ضتتسل شتتةة ةن   رل تتائةة  رل ن ةةتتاف لتتت  تتن -8

 ، و ا  لت رل و   ر و      ن ةةاف  ائة رلم ا  

لتتت    تتتسرة رل نتتتال رليةتتت ةن ةتتتت لن  تتت  رل   تتتا  راة عتتتن ، ( سةةة يةالناحيةةةة الن  )أ تتتا  تتت           

ورل   تتتن رل  تتتلةن  رامامتتتةن وهتتتت رل   تتتن رل فا ةتتتن ورل   تتتن ت تتت  رل فا ةتتتن ورل   تتتن رلعةتتتلةن

  -أو رل ةرنةن وهت   ا ةلت:

ةق  ةشتت ت  تعتتسس ت تتو  رل   تتن رل فا ةتتن لةتتج  تت  نمتتة  ظيتتات رل تتائةة  لتتت  تتن :رللمتتا  -1

ورلتتتت تو تتس لتتت  تتن رلغتتسس رللعا ةتتن  :رل   تتا   ت تتة , وت تتتوق ملتتح تةر ةتتب ضسةتتن تمتت ح

رل   تتتن رلعةتتتلةن  نل تتتن  تتت  مةتتتن  هة لةتتتن ورلتتتتت ت تتتو   سمو تتتن  نمتتتة  ،  رل تتتائةة ر

 .ة  ائةضةةولت لت لما   ن رل 

نمتتة  ظيتتاةق  ةشتت ت ة  ت تتو  رل   تتن رل فا ةتتن لةتتج  نل تتن  تت  ائةلتتت  تتن رل تت :رل تتةقي -2

وت تتتوق رل فا ةتتن ملتتح  ةتتا   ولةتتن لتتت  تتن رلنتتومة     ت تتة  نومتتا  تتا  تعتتسس رل   تتا  

وت تتتتوق ملتتتح رلغتتتسس رل ةةئةتتتن  رلمتتت ا  أ تتتو    تتتا لتتتت  تتتائة  س تتتا  رل تتتو ة وت تتتو  لتتتت 

لتتتت  تتتن رل تتت ئة   تتت  رل تتتةقي ورلتتتتت ت تتتو  س تتتا  رل تتتو   لتتتت رل تتت ة ن را تتتلةن  ةتتت  

ة   نل تتن ائة.رل   تتن رلعةتتلةن لتتت  تتن رل تت  تتا ملةتتج لتتت  تتةقي  تتائة رلمتت ا      تتاع  ر  تتة

رلسرفلةتتتتن  ةت تتتتن لال   ن,سرفلةتتتتاع وفاة ةتتتتاع   تتتت  ألةتتتتان مةتتتتلةن  لمتتتتاي  ةت تتتتن لتتتتت    تتتتتة 

 تتائة رلمتت ا  أمتت     تتا لتتت  س تتا  رل تتو   وت تتو  لتتت  ،رلفاة ةتتن  ةت تتن  ولةتتاع و سرئةةتتاع 

لتتتتت رل تتتتةقي  رل   تتتتن رل ةرنةتتتتن :ةقة تتتتن تمتتتت ح     تتتتن أمتتتتنل ,وت تتتتا  رل   تتتتا  رل تتتتا وةل

ت تتتتوق رل تتت ة ن رال تتتةلن لتتتت  و تتتلن س تتتا   ال/رلعلتتتوق ورل  تتتلةن لتتتت رل تتتةقي رلمتتت لت 

رل تتو   ملتتح رلغتتسس رل فا ةتتن  ةن تتا ت تتتوق رل تت ة ن رال تتةلن لتتت  و تتلن  تتائة رلمتت ا  

 ملح رلغسس رل فا ةن .

ت تتتتو  رل   تتتتن رل فا ةتتتتن لةيتتتتا    نتتتتن  لتتتتت رل تتتتائةة , :رل عتتتتسل رل  ة ةتتتتن ورل عتتتتسل رلعةتتتتلةن -3

ورلتتتتتت  فنةتتتا م وسةتتتتن  متتتتة ن وت تتتتتوق ملتتتتح تةر ةتتتتب ضسةتتتتن ةتتتت   رل تتتت ة ن را تتتتلةن 

 رل ةا   :وهنا   ةو ر     رل   ن رل فا ةن تم ح ،رلغسس رل عسةن رل مة ن:تم ح 
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رل   تتتتن ت تتتت  رل فا ةتتتتن لتتتتت رل عتتتتسل را ا ةتتتتن ل تتتتن رل تتتتائةة   نل تتتتن  تتتت  نمتتتتة  ةتتتتال         

  تتتا لتتتت  تتتائة  س تتتا  رل تتتو ة  عسةتتتن رلع ة تتتن وت تتتو  أمتتت   لتتتت  وت تتتتوق ملتتتح رلغتتتسس رل

 تتتتنب    تتتا   نل تتتن  تتت  رال ا ةتتتن ل تتتن رل ةتتتةة   , رل   تتتن رلعةتتتلةن لتتتت رل عتتتسل رلمتتت ا  

 ةت تتتن  ومتتت ةن رلورل   تتتن   ولةتتتا و ائلتتتن  ةت تتتن  تتتتة   تتت  رالةتتتان رلعةتتتلةن رل لمتتتاي, رل  

رل تتتو    تتتت   تتتائة رلمتتت ا  ، رل عتتتتسل رلعةتتتلةن لتتتت  تتتتن لتتتتت س تتتا  وهتتتت أمتتت   سرئةةتتتاع 

رل   تتن .  ونتتن  تت     تتتة   تت  راللةتتان رل لمتتاي سرفلةتتن سرئةةتتن وفاة ةتتن  ولةتتن  رل تتائةة 

 رل  لةن  نل ن    نمة  ةال وت ة   ال عسل    رلفاة . 

رلشتت   رل   تتن رل فا ةتتن لتتت را عتتاي رلسقة تتن ل تتن رل تتائةة  ت تتو     نتتن  تةر ةتتب أ تت عةن  -4

  تتا لتتت  س تتا  رل تتو ة  لتتت أ عتتاي  رمتت   ت تتو   رل فا ةتتن رل   تتن  و (رل ضا تتا )تتتسمح 

 تتتةلن .رل تتت ة ن را وت تتو     نتتتن  فنةتتتا ظياةةتتن م وسةتتتن وفنةتتتا   متتةن. رلمتتت ا   تتائة 

. رل   تتن ت تت  رل فا ةتتن  نل تتن  تت   لتتت  فا ةتتن  تتن رل تتائةة  ت تتتوق ملتتح ف اةتتا الة تتة 

را عتتاي لتتت  تتن رل تتائةة  .رل   تتن رلعةتتلةن لتتت رل تتائةة   نل تتن  نمتتة  ةتتال وملتتح ر تتتسرس

رل   ن رلسرفلةتتن  ةت تتتن سرئةةتتاع ورلفاة ةتتن  ةت تتتن  تت     تتتة   تت  رالةتتتان رلعةتتلةن رل لمتتاي,

. وت تتا   ال   تتن رل  تتلةن رلمتت ا    تتا لتتت  تتائة  س تتا  رل تتو ة   ولةتتاع وهتتت أمتت   لتتت 

 لت  ن رل ائةة .

  متتت   أإال  ،لن عتتتاي لتتتت  تتتن رل تتتائةة  جار  تة ةتتتب  شتتتا ي  ونتتتا ت ورالمتتتوةرل متتتت ةل  -5

رلفنةتتا رل  متتةن لتتت  وت تتتةرلمتت ا    تتا لتتت  تتائة  س تتا  رل تتو ة  ر  تتةرل   تتا  ة تتو  لتتت 

ولت تتن رل فتتة  ت تتو   تت وسل ، رل ةتتةة رال عتتاي رلغلةظتتن ر تتتة  تت  رال عتتاي رلسقة تتن لتتت  تتن 

  عةن  هة لةن لت  ن رلنومة .

 رل ائةة  .نلا  نم ةن  لل  س ورل ن ةةاف لت  ن ترفة لل تظي -6

           

 

 


