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الجهاز العصبي

:وظيفة وخصائص الجهاز العصبي

فهو . ل ومستمريتكون الجهاز العصبي لدى اإلنسان من باليين الخاليا المتنوعة التي تعمل بشكل متناسق ومتكام

تابعة والرقابة وإصدار بمثابة الهيئة اإلدارية العليا التي تدير الجسم وتتولى مسؤولية عمليات التخطيط والتنفيذ والم

تي ترد إليه من المتنوعة ال( المثيرات)إذ يعتبر الجهاز العصبي الجهة المسئولة عن استقبال المنبهات . األوامر فيه

.مصادر مختلفة وتحليلها وفك رموزها وتحديد نوعية االستجابة المناسبة

أقسام الجهاز العصبي-

:ين، هماينقسم الجهاز العصبي إلى قسمين رئيسي







:المركزيالعصبي الجهاز -1

الدماغ :   * يتكون من جزئين هما 

الحبل الشوكي* 

لغاية منها غشاءان رقيقان ل-أو السحايا–يتكون هذا الجهاز من المخ والنخاع الشوكي، وهما محاطان بثالثة أغشية سحائية 

.( القاسية)األم الجافية أما الغشاء الثالث فهو غشاء ليفي متين يسمى ، .والعنكبوتية.األم الحنونهما 

:أنظر الرسم التخطيطي التالي الذي يوضح تموضع الجهاز العصبي المركزي في جسم اإلنسان









ي الكرتين تلتصق بالوجه الداخلي للجمجمة وتنزل بين نصفي الكرتين المخيتين، وبين المخيخ ونصف:األم الجافية

.ويكون هذا الغشاء سميكا، ويمر عبر الجذور الشوكية وينتهي في أسفل طريق مسدود. المخيتين



هو عبارة عن غشاء رقيق جدا ويكون مزدوج، الطبقة الخارجية توجد في السطح : الغشاء العنكبوتي / العنكبوتية

.بين الطبقتين يوجد فراغ يضم األوعية واألعصاب. الداخلي لألم الجافية، باإلضافة إلى الطبقة الداخلية



هو غشاء يلتصق بالمخ والنخاع الشوكي:األم الحنون.



العنكبوتي ويوجد بين الغشاء العنكبوتي واألم الحنون الفراغ تحت
بالسائل الدماغي الشوكيالذي يكون مليئا 





، كما أن النخاع الشوكي يوجد في قناة عظمية تتكون من (الجمجمة)هذا فضال عن أن الدماغ يوجد في التجويف العظمي 

.أجسام الفقرات وأقواسها الظهرية

ى ، باإلضافة إل(بطيناتهأي )ويحاط المخ والنخاع الشوكي أيضا بالسائل المخي الشوكي الذي يوجد في تجاويف المخ 
.بوتيحنون والعنكبوتية، المعروف باسم الفراغ تحت العنكم الاألفي الحيّز الواقع بين الحبل الشوكيإحاطته بالمخ و

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=13917


:ويتكون الدماغ من ثالثة أقسام رئيسية، هي

:والرسم التخطيطي التالي يوضح ذلكالخلفيالدماغ المتوسط، ، الدماغ األماميالدماغ
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