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          جـامعـة الشـام الخاصـة

          كليـة الطب البشري   

 
 واخللية احلياةإىل علم مدخل   

INTRODUCTION TO BIOLOGY & CELL 

وتعنيااlogosوتعنيالو يم ،اولوثمنيةااBiosمناكبمميناأوالهممااBiologyيشتتتتتم البيالوجياواعيماالبيالو يم  ا

ا،أيالوعبيالوذيايدرسالو يم ابكلاتفمصتتتيب مالو ية،لوكمئنمتاالبيالوعبياأوالودرلستتتةاابموجياواعيما هواهاالبيالاءيمواأو

شكلالاءيمو مئص ماوخصوتركيج ماووظمئف مالو يايةاوطرقاتكمثرهماوتطارهمالوجنينياولنمقملاصفمت مااب اايدرسا

ةالجرالاعيملالوممعمقجة،اويج ثابياتازيع مالوجغرلبياوتكيّف مامعالوجيئمتالارضتتتيةالوممجمينة،اولوعتقمتابينايلوارلث

اعداءمعةاوياربطابينالانالعالو مويةاولوجمئد اأبرلدالوناعالوالءداوبينالانالعالومخمبفةاوتمريخاءيمت مالناطري الو

وزرلليةاالبيامجمالتالوعبامالومطجيقيةاكموطباولوصتتتتتيدوةاولوج ا الالوعممبينامناقجاومطجيق ملبامالو يم امعربها وىا

جلاءيمواالمويالو يالو،اولمويالولمومينامنااونميزابين جمينيناياءياباعادان مت ااو وامجردالوجمعابينالمومينامم

ياعالبووقداتاستتتتاامورغيامنالومجمينالوالضتتتتنابينالونجمتاولو يالوهذهالوصتتتتبةاهيالو يم اباصتتتتبةاوثيقةابينالوعمومين،

ما يبينه كلوجياواعيماتاستتعمكاكجيرلكاب يثاأصتتجنايشتتملابرولمكالديد اتمخصتت اودرلستتةابنيةاووظمئ الوكمئنمتالو يةا

 التالي: المخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

نجدوالمعزيناءمىالآلوالنات ديداولضناومف امالو يم اونشائ مابشكلادقي ،ابمعري اولٍفاوب يم اويسايسيرلكاا

وهاالو مبظاوسراالوجممد ،يميزالوممد الو يةالنالوممد ااDNAوـابم،اDNAالحياة هي الـ يعمجرابعضالوجياواعييناأوا

لومياتعملاضتتمنالوكمئنالو ياوهذلاهاااDNA لوـتتتتتتتتلو يم اولستتممرلريم ماا والواءد الاستتمستتيةاوب يم اهيامارثمتا

ب ياا،اةالحيالبروتينات أساس ويقرابري اآخراأوااووظيفيمكاتكاينالو يم ابنيايمكاالنامسؤولDNA بملامف امالو يم 

ية ية،أواابنيا يةااوظيف يةامعظياأعزلوالوخب تدخلابيابن ية، ها يدامناالو يالن عد نمت،والاءيم ادووالو مومنفسابالوجروتي

ااAntibodiesولاعستتممالومضتتمد ااولوميازين،بروتينمتالاكميناافضتتلكةاتميابرولو ايم ق اباستتمطةالو يماغبابين

وينفردابري اثموثاباصتت الوظالهرالومياتميزالوممد الو يةالناالوممرضتتةالبعالنالوجستتياضتتدالوعالملاروتينمتاتدب

 علم الحياة
 Biology 

 ة(لكلياعلم التشريح )البنية 
 Anatomy 

 (الخلوية)البنية  النسجعلم 
 Histology 

 لية(لكا الوظائف) الفيزيولوجيا
 Physiology 

   الكيمياء الحيوية
 Biochemistry 

 (لخليةا وظيفة) البيولوجيا الجزيئية
 Molecular biology 

  الفيروساتعلم 
 Virology 

 (الجراثيم) األحياء الدقيقةعلم 
 Bacteriology 

 (الفطور) الفطرياتعلم 
 Mycology 

 (النباتات) النباتعلم 
 Botany 

 (الحيوانات) الحيوانعلم 
 Zoology 

 المحاضرة األولى

 أ.د.آدم متوج
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تبكالوتءية،اوقدالستتتتتتمنداهذلالوفري البىامجدأا تمييزالو يم اأستتتتتت لامناتعريف م اايمكنامتءظةالوفروقابينالوكمئنا

مامنايرهوايم ركاويمنفساويأكلاويرىاويستتتتتمعاوغألو ياوغيرالو ي،ابموكمئنالو ياوخمصتتتتتةالو يالو،ايستتتتتمطيعا

 Characteristicsابمظاهر الحياة أو ما يطلق عليه تعبير خصااا ا الحياةلواظمئ الو يايةااوتعرفاهذهالابعملا

of lifeاااااااااولومياسنج ث ماأدنمهاا

ايضتتتتمك،اوت الوتستتتتجباأمرب ياتمكمثراالو يم ،تجديابعضاخصتتتتمئ ااالفيروساااااتأواابموذكر،ومنالوجديرااا

ب ياأشكملابسيطةاغيراءيةامنالوممد اابيروسية،ومعاهوكاالاياعداممايسمىاخبيةاا،DNA) لوـتتتتتتغموجمكاااورلثيمكااع مزلكا

 اااااخرىاأوممكمثراومناثياتنمشرا وىاختيمادلخلالوخبايةااوتسمخدمالآلويمتالوارلثيةاولوجروتينمتات معيالوختيمالو ية

 :Organizationاالتنظيم -1

لو يةابمركيبامعقدابيامسمايمتالوجنيةالومخمبفة،اوخمصةالبىالومسماىالوجزيئي،ا هاتنمظياامتلوممعضيّاتمميزا

ئمتابيا وذرلتاولوجزي يةل خلالوخب فملتتالو يايةاادل مةاا–ءيثاتميالوم قد اولو م يةالومع يمئ وذرلتالوكيم كلال اوتشتتتتتت

ابفضتتتتتتلومنظييالو يم ،اوتيااايمتولبىامدىاقرووادرسالبمموالو يم اهذهالومستتتتتتماولوجزيئمتالوعضتتتتتتّيمتالوخبايةا

كمرونياكشتتتت اويدلتالوكمئنمتالو يةاابمومج رالإللوفيزيمئيةالومعم ابياب ياتعقا–لاع ز الو ديثةاولوطرلئ الوكيميمئيةا

 وىاعزيئمت ماامتتشترينالومرلكيبات تالوخبايةالومستمم ابموعضتيّالومركيباولومنظييات تالوخباي،اوأصتجنالآلواممكنمكا

بىامتالو يةالمالوصتتتتتغير ابلاولوذرلتالومياتمركبامن مااومناأهيالوخصتتتتتمئ الومميز اوبممعضتتتتتيّالوكجير اوعزيئمت 

،ايم ولومياتعداأستتتمسالو اأن ماتمركبامناعزيئمتات مايالبىالوكرباواتشتتتكلالومركجمتالوعضتتتايةلارضتتتياكاكجنما

اااخير والومركجمتالاوكناالاتكاّاابينممالوجالمدات مايالبىاهرلتالوكرباو

تءظاختلادرلستتتتتتتتةالومجمالتتمتالو يالنيتتةالومتتدرنابياتعقيتتدالوجنيتتةاولواظيفتتةابتتدولكامناوءيتتدلتالوخبيتتةايو

Protozoaابمو يالنمتالومعقد الوميات مايالبىاختيماكثير اتنمظيابياأنستتتتتتجةاا ولاخير اتشتتتتتتكلااTissuesولنم موك

اع مزالو ضتتتتتيااSystemsنالاع ز ااكمومعد اولوكبيةاولوقبب اولوميابدورهماتشتتتتتمركابياتكاياOrgansألضتتتتتموا

ا،أنستتتتجة،اختيمألضتتتتمو،ااأع ز ،يمكنادرلستتتتةالوكمئنالو يابيالومستتتتمايمتالومخمبفة اوبموممويااولودورلوااااا وخ ا

اهرلتاا ،عزيئمتاصغيرا،عزيئمتاكجير 

،اوهذلاستتتراقدرت مالبىالستتتميعم الومركيباولواظيفةمعقد اوامنضتتتجطةاولبىالوعماماتعدالوكمئنمتالو يةاأنظمة

 اولومزلم مابمستتتتتتتمرلت مالوجنينيةاولواظيفيةاGenomeلومعبيممتالوارلثيةالوصتتتتتتتمدر امنالوجرنممثالوارلثياالوجيناما

اولومطاريةاو وىاءٍداممالوسباكيةاا

 : Metabolismاالستقالب  -2

لو يةاالوجسياولومياتسمخدماوجنموالوختيماولانسجةهاامجمالةالوعمبيمتالوكيميمئيةالو يايةالومياتميابيالالسمقت اااااا

،اثياDigestionلوطعممالاسمسيةاوت ايب ما وىاطمقةااويشمملالالسمقت البىاتنمولالوطعمماوهضمهاالدمناتفكيكاما

أوالو دمااAnabolismلالستتتتتمقت ابعدالممصتتتتتممالوغذلوا مماوبجنمواانالتثاوتستتتتتمخدماAbsorptionلممصتتتتتمصتتتتتها

Catabolismاييالوجزيئمتالوعضتتايةالوكجير اولومعقد ا وىاعزيئمتطتعرفالومفملتتالوكيميمئيةالومياتعملالبىات اا

لومفملتتاباعادالاكستتتجيناالومنفسالو الئي اأوابعدماوعادهاالومنفسالوتهالئياأواأصتتتغراوأبستتتطابمو دم،اوتمياهذها

معات ريراكميتتمتاا2Coوااo2Hلاوبغتتذلوا وىالومخمر ااويمميزالومنفسالو الئياولبىالكسالوتهالئيابم طيياكتتممتت

ايخزواقستتتتتتياكجيرامن مابياعزيئمتالادينازيناثتثيالوفاستتتتتتفمتاكجير امنالوطمقةاالوعمبيمتانمشتتتتتتر اوبطمقة اولوميا

ومأديةاعميعالواظمئ الو يايةااأممااتفملتتامطبقةاوبطمقةاولومياتستتتتتتمخدماهيااوهذلايعنياأواتفملتتالو دماATP)ا
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لوكيميمئيةالومياتجمعابينالوجزيئمتالوصتتتتتغير اولوجستتتتتيطةاومكايناعزيئمتالوجستتتتتيالوكجير الومعقد ابمعرفالومفملتتا

ا ةاوبطمقة اأياأن ماتستتتتتتم بكالوطمقةااهذلاوينمثالنالمبيمتابمفملتتالوجنموااوهياتفملتتامستتتتتتم بكةاوبطمقةااممصتتتتتتّ

 اتطرحا وىاخمرنالوجستتتتيالناطري اأع ز اولوكربانيةونمروعينيةالالستتتتمقت امجمالةامنالوفضتتتتتتاالوجرلزيةاول

اامنفسالو ضياولإلطرلحاولو

لوكمئنالو ي،اوكذوكابينالوكمئنالو ياولواستتتتطاأواهنمكاتجمدلامستتتتممراوبجزيئمتابيناأعزلواامما ساااابق تجااااتنت اااا

ضتتتايةالمتالو يةالبىالومركجمتالوعضتتتايةاولوتيناءصتتتالالوممعضتتتيّا،اأياأوالو يم اترتجطابعتقةاوثيقةابلوم يطابه

 وااخرى،أبكبممتاالومالدامعالواستتطاالاتستتمطيعاأواتقامابهالوجالمداتجمدلامنالوجيئةاوتطرحالوفضتتتتا وىالوجيئةاا وا

يينالوم يطةاهياممايمعب اب معةالوكمئنمتا وىامصدريناأسمسةاولوجيئةابينالوكمئنمتالو ياولومأثر االومأثيرامآثرلتأهيالو

االوكيميمئيةاولومالداهممالوطمقةا

 td،ا هاتعممدالبىالومركيبالوضتتتتائياAutotrophicتكاواهلتيةالومغذيةاالونجمتمت وىاأوامعظيااوتجدر اإلشااااارةااااا

Photosynthesisلو يالنمتاولوفطريمتاابياتركيبامالدهمالوعضتتتتتاية،اأمماFungiبإن مات صتتتتتلالبىاغذلئ مامناا

اةاا وامعظيالوجرلثيياغيريّاHeterotrophicمنالومغذيةابمونمطاغيريالومغذيةاالونمطهذلا،اويدلىامتاأخرىممعضتتتتتتيّا

الومغذيةاااةلومغذية،ا الاأوابعض ماهلتي

يمكناأوايستتتمخدماإلنجمزالملام ددالوطمقةالة،اوكلاشتتتكلامناأشتتتكملاويمكناأواتم الالوطمقةا وىاأشتتتكملاممناّااااا

مكالوختيمالوممخصتتتصتتتةاتقبصتتتالنقستتتمممكاخبايمكاأوانقتكابعمالك،اأوابيابعضأواضتتتمنالوخبية،ابقدايكاوالصتتتطنملمكاءيايمكا

يممابينالوختيماوباضتتتمنلوطمقةالوكيميمئيةاأبضتتتلاأشتتتكملالوطمقةابمونستتتجةاوبختيمالو ية،ا هايمكنات ايب مالضتتتبيمكاا وا

نجمتمتابمواابياأياوقت ب ستتتبالوطبباوامنظمةالانالعاالونجمتية،الوعالشتتتب،الوبالءي اوت ريرهمابكميمتالقمصتتتمديةا

وجستتيطاأوالالوغباكازااباستتمطةالومركيبالوضتتائيا وىاطمقةاكيميمئيةالوشتتمستتيةلوطمقةاالت اّاالوخضتترلوااهلتيةالومغذية 

أممااا C-Cديدابيالورلبطةالومستتتتتتمهميةابيناهرلتالوكرباواوبموم ا،ولودستتتتتتياولوجروتينمتالونشتتتتتتموالوممعددالوستتتتتتكمكر

بىات صلالب اشالوعالالو يالنمتمصمدراطمقم ماعمهز ااأيابشكلاطعمم ابجعضاالو يالنمتابعبي ماأوات صلالبى

شجي صلا اءيلبىالونجمتمت،اولوجعضالاخراالوبالا لوطمقةابمومغذيةامجمشر ةاالبىالوطمقةابمومغذيالبىالو يالنمتالوعم

 وىاأوااوالءي الالشتتب،اانجمتمت،اFood chainالوطمقةامناشتتكلا وىاآخرالجراستتبستتبةاغذلئيةاأخرىاتنمقلبكبممتا

لالونجمتمتاولستتتتتمخدلم مابيامامر اأخرىامناقجويعمدالممصتتتتتمصتتتتت لو يةابيالومربةاولو الوامتالاعثثالوممعضتتتتتيّاتم بّا

نمتلآلزوتامنالومربتةاتمم الونجتمتتمتاابمثتكاامجتددلكالومركيتبالوضتتتتتتائيا ياباومركيتبالو ما الامينيتةاولوجروتي

عدابومناثيايعادالآلزوتا وىالومربةااولوتءمة،لومركجمتالاخير ا وىالو يالنمتالوعمشتتتتجةاوتنقلاالوضتتتتائي،لومركيبا

ااولو يالنمتاماتالونجمتمتا

ااوستتتت اوة،اوتممثلمالوطمقةابستتتترلةاتم ررامن اعللاامخمزواقصتتتتير ا الطاقةمخازن  ز توعين منويمكن تميي      

 اC-Cااكرباوا–بيالورلبطةالومسمهميةاكرباواخمزنةامومخمزواطايبةالاعلاتممثلابيالوطمقةالوا،ATPبجزيئمتالوـتت

أنزيممتا اتماستتتتتط ماوهياالاتم ررا اّلانميجةاتفملتتالستتتتتمقتبيةامعقدا،Macromoleculesبيالوجزيئمتالوكجير ا

اناليّةا

 : Growthالنمو  -3

متالو يةاأممالوممعضتتتيّاا،لوخمرعي ما وىاستتتط مالداعديد اابإضتتتمبةتنماالاشتتتيموالوتءيةاكموجبارلتاولوصتتتخاراااااا

مناختلااخلالوختيمالو يةدلاوتم اللوذلتيةاأوالوغيريةااابمنماادلخبيمكابمستتتتتتمخدلمالوطعممالوذياتمنمووهابطريقةالومغذية

يةا يةااAssimilationتمثيلالمب جةلومالدالوغذلئ وذلئ ممويايميالونماانميجةاا،لوختيما وىامالداشتتتتتتجي ةابممد اهذهال وبمو
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لوازواأوالوزيمد ابياءجيالوخبيةاأوازيمد ابيالددابيالوطالاأوالمبيمتالالستتتتتمقت ااويمضتتتتتمنامف امالونماالوزيمد ا

تجدأاميامتاكثيرلتالوختيماولوتنماا وىاءجيامعين،اوتنقستتيابعداهوكااأممالوممعضتتيّاالوخبيةمتاوءيد الوختيماابموممعضتتيّا

،اDifferentiationبيممثلالونماابزيمد الددالوختيمايبيهاظمهر الوممميزااZygoteبموجيضةالومبق ةاءيمت مالمد ادور ا

أو انمطامنالوختيم اولومياتجممعاا44اياعدالندالإلنستتتتتتموااولواظيفةوبمومموياتكايناأنممطاخبايةامخمبفةالوشتتتتتتكلا

كلانمطانستتيجي ابألضتتموابأع ز ابكمئناكمملااهذلاويصتتلاا044ممايقر امناعستتيالإلنستتمواومشتتكلاأنستتجةااي مايا

متاكلاناعاطالومشتتتتفرالوماعادابياصتتتتجغياءيا وىالددامعينامنالوختيماوءجيامعينامنالوجستتتتياوب الومخطاكمئن

اااDNA بموـولومممثلا

 :Response to stimuli للمنبهات االستجابة -4

ولوتدلخبيتةاممتمايزيتدامنابرمابقتمئ ماالوختمرعيتةمتالو يتةامنالالستتتتتتمجتمبتةاوبمغيرلتالوجيئيتةاتممكنالوممعضتتتتتتيتّا     

ااويمياتنفيذالالستتتتتتمجمبمتاResponseهذهالومغيرلتاكمؤثرلتاتنمثالن مالستتتتتتمجمبةاولستتتتتتممرلرهمابيالو يم ااوتعملا

لوخمرعيةاولودلخبيةابمومنستتتتتتي ابيناألضتتتتتتموالو ساولوج مزالوعصتتتتتتجياالومنج متلومنمستتتتتتجةاالوستتتتتتباكيمت اردلكالبىا

بمونجمتمتاتنماابمتجمهامصتتتتدراااخير الالومنج متوينمثالوستتتتباكالومنمستتتتباكردابعلالبىاااوعضتتتتتتولو رمانمتاول

ااعذ لوضاواأوابمتجمهاا Chemotaxisاكيميمئيااعذ ئيةالوضاو،اءمىالوجرلثيياتم ركابمتجمهابعضالومالدالوكيميم

جمبةالنالومنجهالستتتتتمابينمماتعمجرالو ركةابعيدلكاا يجمبية،لومنجهالستتتتتمجمبةااوتعدالو ركةابمتجمها اPhototaxisضتتتتتائيا

تالو دقةاضيسبطالوضاوالبىالوعينابإواءصبتالسمجمبةاوتقجّااغمىالبيهميقامالوطجيبابموكش البىالواسبجيةااوءين

اااااميممكايكاوا،او واوياتمقجّضالو دقةايكاواءيمكا

ممالوج ثالنالوطععطشاولوخطرابستتتتتباكيمتاوختلابمر اءيمت مالبىامنج متالوجاعاولوتستتتتتمجيبالو يالنمتا

لالستتتمجمبمتاأيضتتتمكا وىالستتتممرلريةالوناعااخبادالوناع ابدولكامنااوهجاممكااوتؤديولوشتتترل اوتفمديالاخطمرادبملمكا

بستتتتتتباكيمتالامامةاولابا الومممثبةابمورلميةاولوعنميةااولنم موزلاولالقمرلو اغلوستتتتتتباكيمتالوجنستتتتتتيةاالومعمرف،الو

اومنج متلو طعممالونستتتلاولودبمعالنهااولبىالوعماماتستتتمطيعالو يالنمتالارقىالوردابفعمويةاأكجراوأبضتتتلالبىاعميعا

ااافلوخمرعيةاولودلخبيةاكموجاعاولوعطشاولوخا

ا Reproductionالتكاثر  -5

تخبيداابىلم ام دود ،ا الاأواهذهالوكمئنمتاوقجلاأواتماتاتمصتتتت اعميع مابقدرت ماءيابفمر تمميزالوكمئنمتالو يةااااااا

لو يم ام مبظةابذوكالبىالسممرلريةالانالعااويميالومكمثراكنميجةاوبنمااامعالوعبياأواسنالونضانالوجنسيايخمب امنا

اناعا وىاأخراا

اا.Sexual rولومكمثرالوجنسياا.Asexual rوياعدانمطموامنالومكمثر الومكمثرالوتعنسياا

ولءدابقط،اوالاتاعداألضتتمواوختيماخمصتتةابمومكمثراوتممثلاأنممطالومكمثرااأ ويشتتمركابيالومكمثرالوتعنستتيا

،اBudding،الومجرلياBinary fissionلوتعنستتتتتتيالوذياي د ابيالونجمتمتاولو يالنمتالودنيمابمالنشتتتتتتطمرالوثنمئيا

اااRegenerationولومجديدااSporulationتكاينالابالغاأوالوجذورا

،اينااهكراوأنثى امنانفسالوناع والومكمثرالوجنستتتتياهاالوشتتتتمئعابيامعظيالو يالنمت،اويمطبباهذلالومكمثراأبا

س سيةاخمصةاانطمي مجميض ااوتم دالوختيماوبيا  اتمشكلابياألضمواخمصةااخصىاواف ياكلامن ممابختيماعن

قستتتياوتنمااومعطيابردلكاعديدلك،اوبمومموياصتتتفمتالونستتتلاتنمقلالناطري الومياتناZygoteلوجنستتتيةابيابيضتتتةامبق ةا

لتنوع الوختيمالوجنستتيةاابيالومكمثرالوتعنستتياتنمقلالوصتتفمتالناطري الوختيمالوجستتمية ااويميابيالومكمثرالوجنستتيا
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ودورالومم يدياCrossing over،اويعاداهوكا وىالوعجارالوارلثياالوراثي للنجااااااا  لوعشتتتتتتالئيااولومازعاا Iبيال

بكلاأ ايشمركابنص الددالوصجغيمتالومميزاوكلاناعاا،وبصجغيمتاختلالالنقسممالومنص ،اوأيضمكا وىالإلخصم 

وذرية،الوبيالو قيقةا واأهيامماي ققهالومكمثرالوجنسياهااظ ارالومجمينابياصفمتاامنالانالع،اوأخيرلكا وىالوطفرلتا

اسياهاالوطفرلتابقطاابياءيناأوامصدرالومغيرلتابيالومكمثرالوتعن

ياعدانمطموا هاهاالوشتتتمئعاولومأوافامناصتتتارالومكمثرالوجنستتتي،اا.Biparental rلاباينا والومكمثرالوثنمئيا

اااHermaphroditismولومكمثرالوخنثايااParthenogenesisلومكمثرالوعذرياأوالوجكرياا–آخرلوا

 :Evolutionوالتطور  Genetic controlالتحكم الوراثي  -6

،اويمثلالوجيناماعميعاGenomeمتالو يةابمءمالئ مالبىابرنممثاورلثيايعرفابموجيناماعميعالوممعضتتيّااتمميز

كمئنالو يالوماعاد يمت،اولوماا مارثمتالو نةامناز  اولومكاّامرثمتاهيالومعباممتالومشتتتتتتفر االومرلبىالوصتتتتتتجغ

متامناعيلا وىاوهذهالومعباممتاهيالومياتنمقلابينالوممعضتتتتيّاا،DNAجيالومنقامالاكستتتتجينايلو مضالوناويالور

كمئنالو ي،اوياعهالوجرنممثالوارلثيا يةابيالو فمتالوجنيايةاولواظيف ممتاأخرى،اي ددالوجيناماعميعالوصتتتتتت أخراابكب

نبامنابدوراءمسيابياكلاعماDNA امعالوجيئة،اأيايقامالوـتتتتتتتالالنقسمماولالسمقت اولونمااولوممميزاولومكمثراولومكيّا

اتطاره،اسباكهاوأنشطمهاااوظمئفه،ءيم الوكمئن اتركيجه،ا

وعاداصتتارتيناممتزممينابياكلاكمئناءي الوصتتار الوجينيةاولوصتتار الومظ ريةااوتم دداامما ساابق تال  

البىالومعباممتالوارلثيةالومرمّا اابشتتتتتتفر الوارلثيةاتركيبتجعمكاوز ابيالوصتتتتتتار الاووى،ا هايميالوصتتتتتتار الاخير ابنموك

اااأوالوطمبعالوظمهري اةأيالوصار الومظ رياالوجروتينمتالوميات دداخصمئ اوصفمتالوكمئنالو ياووظمئفه

رابعدالد اأعيملاقداتظ و،ا واظ ارالوصتتتتتتفمتالومميز اتمكرراعيتكابعداعيلانميجةالنمقملالومعباممتالوارلثية

فمتاعديد اومستتتتتتمقر،اهذهالومغيرلتاتؤديا وىا مدريجياوناعاماالتطورصتتتتتت نمتالو يةاالو جمكامماتكاوامامنالوكمئ وغمو

فية،اأياأن ماتستتتتتتملدالاعيملالبىالوعيشابيابيئم مابكفمو األبىامناأستتتتتتتب مااولبىالوعمامالومغيرلتالومطاريةاتكيّا

متالو يةابفعلاقاىالومطارالجرالوزمن،ابموصتتفمتالومياتستتملدالبىالوجقموات تاتمشتتكلاخصتتمئ اوصتتفمتالوممعضتتيّا

قداولوظروفالوجيئيةالوقمئمةايزدلدالنمشتتتتتتمرهمالبىاءستتتتتتم اتبكالومياتجعلالوكمئنالو ياأقلاتأقبممكامعاهذهالوظروفاا

باستتتمطةاامطارلنالوأبكمرهاا1051لممااكتابه أصااا  األتواعبيااCharles Darwinلر الوعموياتشتتتمروزادلروينا

نادلروينالالصتتطفموالوطجيعيالومعجرالنهاغموجمكابعجمر ا Natural selectionلالصتتطفموالوطجيعيا البقاء ،اوقداوضتتّ

صفمتالوميايفضب مالالصطفمواالألصلح" بياصببانظريمهاا هاأوالوجيئةاتنمخبالابرلدالاكثرامتئمةاوبعيش،اوأوالو

ون ميةابإواعميعالوكمئنمتالو يةامناهذلالوناعاستتتتتتمميلا وىالوجقموالبىاقيدالوطجيعياتمررا وىالاعيملالوقمدمةااوبيال

ااااا ،ابينمماتندراأواتنقر اأبرلدالوناعالآلخراااااااااا Survivalلو يم االوجقيم

 وامظمهرالو يم امناتنظيياولستتتمقت اونمااو ءستتتمساوت كياورلثياقمبلاوبمغييراتؤمنالوم مبظةالبىاءيم ااااا

ختلابقمئهاكفرداولومياتخمب امناناعا وىاآخر،ابينممايعدالومكمثرامنالواستتتتتتتمئلالوضتتتتتتروريةاومخبيدالوكمئنالو يا

اولسممرلريةالانالع،ابمابرلداتمات،اولوناعايسممرابموجقمواا

   :Levels of organization in lifeمجتويات التنظيم في الحياة 

اااايبي وب يم امنالاصغرا وىالاكجراكممايمجعالومنظييالوعمويالومعقيدا

 ونمرونمتاتمأو امنا وكمرونمتاوبروتانمتاالومالد،عاأصغراوءد اوجمياوهي: Atomالذرة  -1
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جمطاهرتيناأواا:Moleculeالجزيء  -2 مماأكثراوهاالرت ئمتالو يم ا ئمتالوعضتتتتتتايةاايعرفاومناأهياعزي بموجزي

 الوناوية ولوبيجيدلتاولوجروتينمتاولو ما ااالوسكمكرلوكجير ا

وهياترلكيباصغير اتاعداضمنالوخبيةاومن مالوجسيممتالوكاندريةاوع مزاغاوجياا:Organellesالعضيّات  -3

 ااااااا وخاولونال ااااااا

عداويااوب يم ،وهيالواءد الاصتتتغراالو ية،ئنمتاملاستتتمستتتيةاوبكلواءد الوجنيايةاولواظيفيةااوهي: Cellالخلية  -4

والااالاتممبكالضتتتتتيّمتاغشتتتتتمئيةالوخبية،وهياكمئنمتاوءيد االوناى،اProkaryotesاابدلئيمت ختيماطتئعيمتا

      .وناىلبىالضيّمتاغشمئيةااEukaryotesاياختيماءقيقيمتالوناىمبينممات انال ،

ثيرلتاضتتيّمتاكعبيامعظيالوممالوختيمالوممشتتمب ةابموشتتكلاولوجنيةاوتؤديانفسالواظيفةاتجممعا:Tissue النجااي  -5

 ا وخالوعظميااااااولونسيثااعضبياولونسيثالوعصجيو،امثلالونسيثاللوختيماومشكلانسيجمكا

 لوكجدامغاولوكبيةاومومؤدياوظيفةام دد اكمودايمأو امنالد اأنسجةاتجممعامعمكاا:Organالعضو  -6

ولومنمستتتتتلاالو ضتتتتتيا كأع زاويمأو امنالد األضتتتتتمواممرلبطةالواظيفةا:Organ systemالعضاااااوي الجهاز  -7

 ااااااولومنفسا

نمراوفيلاولوويضتتتتتتياأع ز الضتتتتتتايةامخمبفةالوجنيةاولواظيفةاكمالوختيم،وهاا مماممعدداا:Organismالكا ن  -8

أوامناءقيقيمتالوناىاكماميجماجرلثيياووقدايكاوالوكمئناوءيدالوخبيةامنابدلئيمتالوناىاكماولوشتتتتتتجر اولارنبا

 اااااااااااولوجمرلمسياما

كأشتتتتتتجمرااولءد ،بيامنطقةامجمالةامنالوكمئنمتالو يةامنانفسالوناعاتعيشااوهيا:Populationالجماعة  -9

 ااااالوغمبةالوصنابرابيا

يابيامنطقةام دد اكموغمبةالومأبرلدامناأنالعامخمبفةااولومأثر االومأثيرويمضمناتآثراا:Communityالمجتمع  -11

 ااااالوغمبةابياا،اأياتكّاوامجممعمكاءيايمكاوأزهمرلكاوطيارلكاوءشرلتاوغيرهماألشمبمكات مايابمإلضمبةاوألشجمرا

اوم يطةلالوفيزيمئية لوتءيةاالوجيئةااةولوجيئالومجممع الو يةااأييمأو امنالوكمئنمتاا:Ecosystemالنظام البيئي  -11

جمدوةابيناكمبةالوعتقمتالوممابيئيمكاتجنىتمثلانظمممكاالوميالوغمبةابمثتكابيا،ولومياتمفمللامعابعضتتتتتت مابمستتتتتتممرلر

 اولوطمقةامكانمتالونظممالوجيئيالبىاتجمدلالومالدا

امتوي ددابمومجملالوذياي د ابيهانشتتتتتتتمطالو يم ،وهاالوغتفالوذياتاعدابيهااBiosphereالمحيط الحيوي  -12

ااوهالوايمبسةاوممواويضياكلالونظيالوجيئيةالوماعاد اللاكاكجنمالارضيامناالو ية،لوكمئنمتا

 :  Interaction with environmentتآثر الكا نات الحية مع البيئة 

 اتمضتتتتتتمناوبصتتتتتتارالوجيئية،خمبفةا وىات قي الومالزوابيالومنظاممتامةامعابيئمت مالولوكمئنمتالو ياي دفاتآثراااااا

ااسفر لوفلو يةاهاالقمرلوالمبيمتاابيالونظيلناهذلالومالزواومناأهيالامثبةاالارضياجنمالبىاكاكلسممرلريةالو يم ا

اPhotosynthysisالوضتتتتتتائيا اولومركيبRespirationالومنفساOxidative phosphorylationالومأكستتتتتتدية

وألكستتجيناكةاءيايةامستتم بالجراتفملتتااستتكمكر،ادستتي،ابروتينمت تستتمقببالوجزيئمتالوعضتتايةالوكجير اابمو يالنمت

ايةايئمتالوعضتتتلونجمتمتاومستتتمخدمهابيالصتتتطنمعالوجزولوذياتمبقفهاالو الوالومنجعثا وىا2COمنمجةاكميمتاكجير امنا

الو الوابيااكستتتجينكميمتاكجير امنالاات ريرهوكامعاا،اويمرلب Fixationوهااممايستتتمىابمثجيتالوكرباواانفستتت م،

اءميمعمتلمممايؤمناالوكرباو،غمزيالاكستتجيناوثمنياأكستتيداةاوهلتيةالومغذيةامستتمايمتاتضتتجطالوكمئنمتاغيريّااذلوهك

ااابيالوعمبيمتالو يايةكلامن مما

ا
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االساااتتباب في مجاااتويات ألازي األوكجاااجين والكربون في ظ دا المنظومات البيئيةل ظا تجاااتقلك األبقار الجاااكاكر المتناولة مجاااتهلكة 

 األوكججين ظلى الهواء.األوكججين ومنتجة ألاز الكربون الذي تجتخدمه األشجار في التركيك الضو ي وتطلق 

اا

شديدازيمدلتاكجير ا ش دتالوعقادالاخير اوألس الو بيالو الواولوذياي مجسابيالوغتفالوجاياا2COبياكميمتاوقدا

Atmosphereيجةاوبمونمالوخمرعياهما وىالوفضموادويمنعالنمشمرهماوتجدّاالو رلر الومنجثقةامناسطنالار اوألر ا

ةاأءداأهيالامثبويمثلالالءمجمسالو رلريااومقب اغيرامستتجاقااءرلر الار ابشتتكلبيادرعمتالرتفمعاانشتت داءمويمكا

اااااالار اكاكبابىادياي ددالو يم اللنالومغيّرالوجيئيالوذيالبىالإلنسموالومعمملامعهاكخطراع

 :Biodiversity and Classificationالحيوي وتصنيف الكا نات الحية التنّوع 

،امممايجعلالومعمملامعاهذلاآلالفامنالانالعالونجمتيةأكثرامنامبيانياناعامنالو يالنمتاومئمتالاءمويمكااعرفي اا    

لو مئبةاضتتمناداهذهالالدلااوقداكموامنالوم ممالاستتمستتيةاوبعبممواوضتتعانظمماماءداومصتتني الوعددالو مئلاصتتعجمكاعدلكا

ااااامجمالمت مامرلتباومس يلادرلسم ماووف يامخمب الوعتقمتابينا

صتتتمءبالوم مووةالاووىاوبمصتتتني البىاأستتتمسالبميادقي اا 1745-1627ااJohn Rayيعمجرالوعمويالإلنكبيزياااا

وكمواهذلالوعموياأولامنالرفالوناعا الوناعاالو ية،لوصتتفمتالوخمرعيةاوبكمئنمتااهممدابي مالبىاأستتمساتشتتمبولوميالل

معااووكن ماالاتمزلونابين م،تمزلونابيممااوتستتتتمطيعاأومارباواعيةاممشتتتتمب ة،اامجمالةامنالابرلدالومياو ماصتتتتفمت

أواأبرلدالوناعالوالءداتمجمدلالومارثمتانستتمنمثامنالومعري ااا لقيمةآخر،او واءد اهوكاينمثاهجمئناعالبرلدامنانا

بيممااتنمستتتتبيمكاوعمتكامغبقةاورلثيمااالانالعالومخمبفةا،ابينمماتكاواأبرلد ثيمكاوتنمستتتتبيمكاعملامفماءةاورلااب يبيممابين ما

ااا ابين م

تضتتتمناوضتتعاأولامنالقمرحانظمممكاعديدلكاوبمصتتتني اا 1770-1747اا Carl Linnaeusيعدالوعمويالوستتتايديواااااا

امنالوناعادلبملوكمئنمتالو يةاضتتتتتمنامرلتباتصتتتتتنيفيةا ا،Genusثياعمعالانالعالوممشتتتتتمب ةابياعنسا،اSpeciesلوك

لوممشتتمب ةابياا،اولورتبOrderرتجةاوعمعالوفصتتمئلالوممشتتمب ةابياا،Familyوعمعالاعنمسالوممشتتمب ةابيابصتتيبةا
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وبذوكااولءد ااKingdomولوشتتعبالوممشتتمب ةابياممبكةاا،Phylumولوصتتفافالوممشتتمب ةابياشتتعجةاا،Classصتت ا

مرورالوزمنالسماعبالسم دل االو يةااومعبياتصني الوكمئنمتاأصج تاهذهالومجمميعالوسجعةاهيالاسمسالومعممدا

صتتتت اأواباقاصتتتت اأوات تاشتتتتعجةاأواباقاااكم تت تاأواباقالومجمالةالورئيستتتتيةامرلتباعديد اتاضتتتتعا مما

ا وخ اااااااااااشعجة

وكلاناعالستتتتتيا هاألطىاا،Binominal Nomenclatureلوعموياوينياساطريقةالومستتتتتميةالوثنمئيةاهذلاوقدالقمرحااااا

تجدأاووتجدأاب رفاالتينياكجير،اولوثمنيةاالستتتتتتيالوناعاتمثلالوكبمةالاووىالستتتتتتيالوجنسااالتينيمين،يمكاوامناكبممينا

باصتتتتتتغير،ب رفاالتينيا بةااومنوفا رمووكتهممايكمبا ممئ بةالومياتاضتتتتتتنانظملاالو االوكببالاهبياوينياس مامث

Canis familiarsولوذئباC.lupus آوىااولبناC.aureusالوكت عميع ما وىاعنساولومياتنمميااCanisاا

ااDomainاأوالومجملامصتتطبناعديداكمستتماىاألبىاهاالونطمقوقداأضتتي امنذالومستتعينمتامنالوقروالوممضتتياااااا

االوعمتتمئ  ائيتتةاولوجرلثييالوجتتدلاEukaryotesءقيقيتتمتالوناىااهي وب يتتم اوقتتداميزالبمتتموالاءيتتمواثتثتتةانطتتمقتتمتا

ArchaeaولوجرلثييااBacteriaاضمنابدلئيمتالوناىاوتصن اكلامنالونطمقينالاخيرينااProkaryotesاا

هماااااا نمتالو يةالوميات ماياختيم كمئ يمتالوناىالو وكاويضتتتتتتيانطمقاءقيق كةاممباهي ناىاوتمازعابيناأربعاممم

ااوكمثملالناProtistsلاولويااوممبكة Animals وممبكةالو يالنمتا،Plantsاوممبكةالونجمتمتا،Fungiالوفطار

اا،Animalلو يالوا ،الوممبكةEukaryotesءقيقيمتالوناىاا لومجملاكمآلتي يكاواوإلنسمواالومجمميعاثممنيلومصني ا

 لوجشتتريةا لوفصتتيبةا،Primatesامتلورئيستتا لورتجةا،Mammaliaالوثدييمتا ،الوصتت Chordataالوشتتعجة الو جبيمت

Hominidae،الإلنسموا لوجنساHomo،الإلنسموالوعمقلا لوناعاHomo sapiensااااا

بيناكلا هاتخمب الوممد الوارلثيةاا،بياتصتتني الوكمئنمتالو يةا DNAالوـتتتتتتتتات مويلالوممد الوارلثيةااوطجقتاءديثمكااااا

ااااولسمخدمامؤخرلكامسمخدلمالخمجمرلتاخمصةبويمكناتمييزهمابعض مامنابعضاا،ناعامنالانالعاضمنالوجنسانفسه

شيفر الو شيفر اب يثاابعض،وممييزالانالعابعض مامناا (DNA barcodingاDNAاـتتتتتتتمصطبنا يكاواوكلاناعا

ااالومعبجةابيالوجقمويمتاخمصةابهاولومياتشجهالورمزالومبص البىالومنمجمت
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 مدخل إىل بيولوجية اخللية
INTRODUCTION TO CELL BIOLOGY  

دلتايلومميز اوبممد الو يةاالوستتكريمتاولوجروتينمتاولوبيجهياأصتتغراوءد اوب يم ،ااوالوجزيئمتالوكجير ااالخلية

مةالانظهذهالوجزيئمتابياولو ما الوناوية اويستتتتتتتاءيةابمورغيامناأن مامناميزلتالوممد الو يةاابقطالندمماتنمظيا

الومعقد الوفعموةالومياتمكاوامن ماخبيةابإن ماتعجرالو دالوفمصلابينالاءيمواولوجالمداا

 Cellمتالو يةاايعرفاهذلالومف امابمونظريةالوخبايةاهيالواءد الوجنيايةاولواظيفيةالاستمستيةاوبممعضتيّااالخلية

theoryلبيالوخبيةاابدأااوقداCytologyدرلستتتتةاامنات ق وقدالوقروالوممستتتتعالشتتتترااامنذالوختيمامج ريمكادرلستتتتةابا

منالالكمشمبمتاممماأدىا وىانشاوابرعاكجيرامناالوكثيرلوعشرينالوقروالوختيمابياأولخرالوقروالوممسعالشراومطبعا

متايّاتابيهاتقنيمتاممعدد اوب صتتالالبىاب ياأبضتتلاوبممعضتتطجقاCell biologyلوجياواعيماستتميالوجياواعيمالوخبايةا

ايةاالوخبلبيالو يةالبىالومسماىالوخبايااوسنبخ اأدنمهاأهيالاءدل الوممريخيةابياتطارا

سمعمماRobert Hookeاكب  اروبرتاهاا 1665 سمعملوفبينابم لاتعجيراخبيةاواص الامج رامركباممطاراول

الاسمسيةااللمقداأوالوختيمابمرغةاوأواأغبفم ماهيالوممد الو يةاااوءدلتالوفبين

الونال اكجسياكرويامميزابيالوختيمالونجمتيةاااRobert Brownوص اروبرتابرلوواا 1831

لونظريةالوخبايةالومياوءدتااSchwannولمويالو يالواشالوااSchleidenقدمالمويالونجمتاشتيدواا 1838-1839

امتالو يةاالابكمرابأوالوخبيةاتمثلالواءد الوجنيايةاولواظيفيةالاسمسيةاوبممعضيّا

وم مايمتالوخبيةامميقنمكاأن ماتمثلالوممد ااProtoplasmلجمر الوجروتابتستتتتتتممااPurkinjeاثألطىاباركنا 1841

ااسيمابتسمما+انال ا=ابروتابتسمم اااCytoplasmلو يةادووالاغبفةالوخبايةااألطىابيممابعداتعجيرالوسيمابتسمما

اسمبقةاو مابالسطةالالنقسممالوخباياااأوالوختيماتظ رامناختيماVirchowأظ رابيرشااا 1855

اةالنالخمزلوالوصفمتالوارلثيةاولنمقمو مااأوالونال امسؤوواHaeckelناهيكلابيّا ا1866

ااChromosomesدرسالالنقسممابمومفصيلاووصفتالوصجغيمتاا 1866-1000

ااالوخضرلولكمشفتالوصمنعمتاا 1881

ااMitochondriaاكاندريم ميماواللكمشفتالوجسيممتالوكاندريةا 1891

ااGolgi apparatusع مزاغاوجياالكمش ا 1898

ممكاوبارلثةالوخباية،اأيالوربطابينالبيازخثمنيةاوألطىاا1066لومنسيامنذالممااMendelندلالملامالكمش ا 1911

الوممعب ابصار ارئيسيةابجنيةالوصجغيمتاوتازل ماختلالالنقسممالوخباياااGeneticsلوخبيةاولبيالوارلثةا

الومج رالإلوكمرونيااالخمرلعا 1945

بموجنيةاايتوبخبيةالوميادلالوجنيةالودقيقةاتيالكمشتتمفوبفضتتبهاشتتمعالستتمعمملالومج رالإلوكمرونيابيالبيالو يم ااا 1964

اااUltrastructureلوفمئقةا

ويعاداستتجباللمممدالو يم البىاأستتمساخباي،ااوالوخبيةامناءيثالومجدأاهيامنظامةاكيميمئيةامعقد امفصتتاوةا

و مااماويشكلابذوكاءدودالوخبيةاويؤمنملومجمدالتابين لناوسط مابموغشموالوخباياأوالوجتسميالوذيايسملدابياتنظييا

معالواسطاا مالناطري الومجمدلبيلوكيميمئيةاامئيمكالناوسط مالبىاترلكيزالوعنمصرلو مميةااوي مبظابصلالوخبيةابيزي

خمماوطرحا يةالو يمئ جمت ماالوفضتتتتتتتتاوتستتتتتتمطيعوب صتتتتتتالالبىالومالدالوكيم وكاأوات مبظالبىاث جم بذ ااالالستتتتتتمم

Homeostasisا اا
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ويستتتمطيعالوذياينظيابعمويمتالوخبيةااDNAت مايالوخبيةادلئممكالبىالوستتتيمابتستتتمماوممد اورلثيةالبىاشتتتكلا

ناختيمامايعاداأيضتتتمكالومف امالوذيامفمدهاأوالوختيمالوجديد اتشتتتم ولومضتتتمل ااينستتتخانفستتته ابممشتتتكلاختيماعديد اا

اعزواأسمسيامنالونظريةالوخبايةاااوهذلالومف املوممسعالشر،االوقرواسمبقةاو ماءصرلكا وى

ولوجروتابتسمماالوممد الو يةابيالوخبية اتعجيرامنالوقروالوممسعالشراوضعاوبدالوةالبىام مايمتالوخبيةالو يةا

نهايمياتازيعالوعملابيااالوكيميمئيةا–ءيثاتجريابيهالومفملتتالو يايةا يعرفالآلوابفضتتتتتتتلالومج رالإلوكمرونياأ

اOrganellesمتالوخبايةالوجروتابتسمماءيثاتاعدابي ماترلكيبادقيقةام دد اهلتاوظمئ اممخصصةاتدلىالوعضيّا

 واهذلااامتالوخبية لوكيميمئيةاتجريابياءجرلتامخمبفةاالضتتيّاا–عميعالوفعمويمتالو يايةااأياألضتتمواصتتغير  اا وا

ايالوخبايااف يالومعضّاولومقسييا وىاءجرلتامنفصبةاهاامفممحا

متاهيالوجستتيممتاوأصتتغراهذهالوعضتتيّاا1031ةاتيالكمشتتمب مامناقجلاروبرتابرلوواوقداكمنتالونال اأولالضتتيّا

متابياختيماممخصتتصتتةابقطالومياتاعدابياعميعالوختيمااتاعدابعضالوعضتتيّااRibosomesاالوريجاستتاممت لوريجية

امثلالوصمنعمتالويخضاريةالومياتاعدابياختيمالونجمتمتالوخضرلواا

لوخبيةاوجنةالو يم الاستتتتتتمستتتتتتيةاوجميعالوكمئنمتالو يةالبىالخمتفاأنالل ماعموالهممممالوعبممواولبىاللمجمراأوا

والوجستتتيامكايبعبيالوخبيةاابكلاكمئناءيايمكمثراعنستتتيمكاينشتتتأامناخبيةاولءد اهيالوجيضتتتةالومبق ة،اومناهذهالاخير ا

رافملتتالو يايةالومياتميادلخب ماتستتتتتملدابيا ظ ممتالوخباية،اووظمئف ماولوم والومعربةالودقيقةاوجنيةالوعضتتتتتيّااابأكمبه

اايزملومشتكلالوستاياأوالوشتمهالوذيايمياتنفيذلكاوبجرنممثالوارلثيالوماعادابياصتجغيمتانال اكلاخبيةااويميالالنقستمماولومم

البىاشتتتتتفر اورلثيةامجرمجةابيالوزممواولومكموالوكمئنمتبياالونماو وجنيناأوالا ها،لو يةاختلالومشتتتتتكلالوجنينيابنموك

اءمىاأوالوسرطموايجدأابخبيةاوينم يابارمااا،رمثابيالوزممواولومكمومج

ااألججامها ظلى مجموعتين:لومكانةاا جك عدد الخاليااتقجم الحيواتات

تمأو اأعستتتتمم مامناخبيةاولءد ا،اProtozoaأوالاوويمتالو يالنمتااMonocytozoaوءيدلتالوخبيةالو يالنيةا -1

وخبيةالويميابدلخلاهذهابياهذهالوكمئنمتاكمئنمكامستتتتتتمقتكابذلته،الوخبيةا،الاميجم اوبمومموياي ددامف اماالوجرلمستتتتتتيام

 اااااا وخحرلطعميعالآلويمتالومياتؤدياوظمئ الو يم الومعروبةامنانمااولسمقت اوتنفساوتكمثراو 

 

 

 

ا

ا

ااMetazoaلو يالنمتالومالوياأواكثيرلتالوختيمالو يالنيةا -2 عستتتتتتتمم مامنالدداكجيرامنالوختيماتنشتتتتتتأاتمأو اأ 

مرلءلالومشتتكلااتنقستتيالنقستتمممتاكثير اومعطياختللوميااZygoteمعظم مامناخبيةاولءد اهيالوجيضتتةالومبق ةا

أو انمطاا44خبيةامن ماا1414ىااالباغينيامتيينالوختيماأوامبيمرلتالوختيمااي ماياعستتتتتتيالإلنستتتتتتموالوجمونلوج

نمطامناا044تجممعالوختيمالوممشتتمب ةاومشتتكلاأنستتجةالوجستتيالومخمبفةااياعدابياعستتيالإلنستتموااامخمب  اخباي

الانسجةالومخمبفة اوتكاوالانسجةاألضمواولاخير اتكاوالاع ز اومجماعالاع ز اتكاوالوكمئنالو ياا
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ية ية الكا ن و يد الخل ية الكا ن كثير الخاليا عن خل كمئنبأن ماعزوامنااوتختلف خل يمماوبا،اوتمخصتتتتتت لو ق

مممدالبىاوظمئف مابمالل،اوتنجزاباظيفةام دد ااخبيةالضبيةاوبمقب ،اخبيةالصجيةاءسيةاأواءركيةاأوابكريةاااا وخ 

و ماانتممميزايصتتجالندمموامستتمقبةالنابمقيالوختيمالاخرى،اوالاتستتمطيعاأواتعيشابصتتار الانممطالوخبايةالاخرى

ااامرام ددل

ذلا،ا هاتستتمطيعالوخبيةاأواتجقىاءيةادوواهويتحدد شااك  الخلية ووفيفتها بفضاا  البروتين التمايزي أو الكمالي

تاولوستتتؤللالومطروح اكي اووممهلالخمبفاالوجروتين،اوهوكابفضتتتلالوجروتينمتالاستتتمستتتيةالوممشتتتمب ةابياعميعالوختيم

ونمتجةامنالوجيضتتتتةالومبق ةاستتتتمر الوصتتتتجغيمتانفستتتت مالوختيمابأشتتتتكمو ماووظمئف ملاطمومماأواعميعاختيمالوجستتتتياول

البنية  يعود اشااتقاخ خاليا متباينةاوبموممويالوجرنممثالوارلثيانفستته اولو ستتمانمتاهلت مااستتنجيبالناهوكابمقمضتتم  ا

ااظلى:الصجية،الضبية،الظمية،اغدية،اكريمتاءمرلو،اوبيضمواااا وخ ااوالوفيفة

 ،اأيايخمب امنانمطاخبايا وىاأخرااتوعي DNAارتباط الهجتوتات بالـ  -1

 يخمب امنانمطاخبايا وىاأخرااCPGالنيناغلوممجاعابموابأساس الجيتوزين 3CHارتباط زمرة الميتي   -2

 االوممجمينةاةخبايوتخمب ابيالانممطالاوتاتتأستلة الهج -3

اموعاداعميعالومارثمتابياعميعاختيالبىالورغيامن ا هايعملابياكلانمطاخبايااالتعبير الجيني التفاضاااااالي -4

لوجستتتتتتي اطمقيامنالومارثمتايخمب الناطمقياأيانمطاخباياآخراابمجمالةالوجينمتالوميايعجرالن مابيالوختيما

 الوعضبيةاهياغيرالومجمالةالوميايعجرالن مابيالوكريمتالودمايةالو مرلو

  نمطينمما وىالوعوفقاً لبنيتها وتعضيها الخلوي مناع ةاأخرىااوتقجم الخاليا

تكاواهذهالوختيماامتميكرونا14-1بيناقطرهماايمرلوحهياختيما اProkaryotic cellsالنوا  بدا ياتالخاليا  -1

ممد الوـتتتتتتتتتتتالوخبيةااتكاولواءيد ااCyanobacteriaاةزرقملوالووخضتتتتترلجرلثيياولواBacteriaلوجرلثيياأعستتتتتمما

وبموممويااNucleoid regionتقعابيامنطقةاتدلىاشجيهالونال ااصجغياولءدادلئريبشكلاا DNAاالوـتتتتتالوارلثية

بتستتتتتتميدلتااهوكابمإلضتتتتتتمبةا وىاوياعد ااs74لوجستتتتتتيممتالوريجيةاصتتتتتتغير اانايّة،االاتاعدانال اءقيقية،اوالا

Plasmids ا،وتمضمل ابصار امسمقبةالناتضمل الوصجغيالو بقيا،لنالوصجغيامنفصلتاعدابشكلاادلئرية

معالوعبياأوالوجتستتتتتتميدلتاتاعدابيالوجستتتتتتيممتاالو يايةامثلامقمومةالومضتتتتتتمدلتاتمننالوجكمريماصتتتتتتفمتااوهي

 الوكاندريةاولوصمنعمتالوخضرلوا

عميعاواأعستتتمماااوهياتكاّاميكرووا54-14ويمرلوحاقطرهمابيناا Eukaryotic cells نواالالخاليا  قيقيات  -2

ومكاينالوصجغيمتااRNAخطيايشمركامعالوجروتينمتاولوـااDNAلوـااالوكمئنمتالو يةالاخرىالو يالنيةاولونجمتية

Chromosomesالوريجاستتتتتتاممتاكجير اةام مطةابغتفاناوياوت مايالبىانايّاادلخلانال اs04وت ماياا ا

وىاأوا اومن الجدير باإلشارةمتالوسيمابتسميةاالوناىالبىاعميعالوعضيّاابدلئيمتهذهالوختيماولبىالكساختيما

ميكرونمك،اا144قطرابيضتتتةالوثدييمتا وىايصتتتلاطالاابمثتكاالومج ريةايمجموزابيالو جيالوقيمستتتمتاابعضالوختيم

وكذوكايصتتلاطالالوخبيةالوعصتتجيةالندالإلنستموااستتنمممرلت،يصتتلاقطرابيضتتةالوطياراولوزولء ا وىالد اابينمم

موكريمتاباتاعداختيماصتتغير الو جياعدلكااوبمومقمبل،اولو يممواو وىاأمممرابيالوزرلبةا وىالشتترلتالوستتنمممرلتا

ميكرونمتاا5اـتتتلوالايمجموزاقطرهماولوختيمالو جيجيةابيالومخيخالندالإلنسموااميكروو،ا5ا7لو مرلوالندالإلنسموا

ااالإلنسمواأصغراختيماعسياوتعد ا

 العالقة بين الشك  والوفيفة:

وأيضمكابسجباا،لوماعادابيالوختيمالونجمتيةابسجبابقدلوالوغتفالوخبايالوقمسياأشكمالكاممعدد تممبكالوختيمالو يالنيةا

اميجيايستتملدالوشتتكلالا،ابمثتكاويعكساشتتكلالوخبيةاتكيّف ماواظيفةام دد الوختيمالوخبايالوذيايطرأالبىاهذهالوممميزا
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يمتاوتقامالوكريمتالو مرلوااولوجبعمةاوالبىالو ركةاوبكريمتالوجيضتتتتتتتم ثدي ااوكان ما،باظيفم مالبىاأكملاوعهبيالو

ي اوبختيمالوعضتتبيةامنات قويمكنالوشتتكلالومغزوياااأقرلماصتتغير اورقيقةاولديمةالونال اومشتت انةابمو يماغبابين

ااااااالوعصجيالالومنجيهونقامنالسمقجمللوشكلالوشجيرياوبخبيةالوعصجيةاالومخمبفةااويسملدلومقب اوبموممويا نجمزالو ركمتا

امنالومكانمتالاسمسيةالومموية ااتتألف الخلية  قيقية النواةولبىالوعماما

 اي يطابموخبيةاويعطياشتتتتتكب مالوم دداويؤمناءمميم ماوينظياتجمدلالومالدابين ماوبيناألشااااااء بالسااااامي أو خلوي -1

 لواسطالوذياتاعدابيهاا

نالوخمرناماويكاوام مطمكاالونال ،لوذيايقعاخمرناالوسيمابتسممالبىالوجزوالوجروتابتسميا اتشمملالجيتوبالسما -2

سيمايتسممالوخبيةالواتسمياابموغشموالوج شفمبةا-أ  : يالنيةامناتمكاوا سيماسالااHyloplasmالوجتسممالو أوالو

Cytosolانزيممتاولوجروتينمتاولامتحالومعدنيةاولومدخرلتاوت ماياستتتتمئلاتن لابيهالأوالوممد الاستتتتمستتتتيةاا

لومستؤووةالناأكثراوظمئ الوخبيةاوتمضتمن الوشتجكةالوجتستميةالودلخبيةاالوستيمابتستميةمتاعضتيّالواا-باا،غذلئيةلو

(ER) Endoplasmic reticulumاغتتاوتتجتتيا اعتت تتتمز ،Golgi apparatusالوتتجستتتتتتتتيتتمتتتمتالوتتكتتانتتتدريتتتةا ،

Mitochondriaةا،الوجستتتتتتيممتالو موّاLysosomesالوجستتتتتتيممتالوريجيةا،Ribosomesالومركزي،الوجستتتتتتييا

Centrosomeلوخباياا،الو يكتتلCytoskeletonالوخياطالوتتدقيقتتةااMicrofilamentsاالومماستتتتتتطتة،الوخياطا

Intermediate filamentsجمت،الا قةاانيجي ودقي فمتاخبايةاغيراءا-ج، Microtubulesل ومدخرلتايةاكممكمن

 اولوقطرلتالودسمة اولاصجغةاكموميتنينالوغذلئيةااالوغبيكاعينا

متالوخبايةاالءمالئ مالبىالوممد الوارلثية،اوت مطابغتفاناويايشتتتتمملالبىاثقا اوهيامناأهيالوعضتتتتيّااالنواة: -3

 ناويةاتسمنابمجمدلالومالدابين ماوبينالوسيمابتسمماا

 لاالبىالو ركةاولومنقا اتاعدابيابعضالوختيمالو يالنيةاكماهدل اولوسيمطالومياتسملدالوخبيةملحقات خلوية -4
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اعلم الخلية وفروع العلوم البيولوجية األخرا:العالقة بين 

ا

يالوجياواعيةالاخرى،ابمثتكايرتجطالبيالوخبيةالرتجمطمكاقايمكابعبلبيالوخبيةاوبروعالوعباماابينياعدالتقةاوثيقةا

لوذيايخم اأستتتتمستتتتمكابدرلستتتتةالوممد الوارلثيةالوم ماوةالبىالوصتتتتجغيمت،اوهيا ءدىالومكانمتااGeneticsلوارلثةا

ااااCytogeneticsهذلالالرتجمطابرعاعديدامنابروعالوجياواعيمات تالسيالوارلثةالوخبايةامنالورئيسيةاوبنال ااوقدانشأا

ومماايعممدالبىالددالوصتتجغيمتالوذياأصتتجناءمويمكااTaxonomyوتاعدالتقةاقايةابينالبيالوخبيةاولومصتتني ا

ويرتجطالبيالوخبيةاأيضتتتتتمكابصتتتتتتتاوثيقةامعاالومخمبفةالانالعااوتجمينمت مابياةالوخمصتتتتتةت مبهامنالومارثمتالوناليّا

اااEcologyولوجيئةااPhysiologyووظمئ الالضموااEmbryologyولوجنينااEvolutionلبام الومطارا

نهاممادلما بلا  ثمكااالمرضوالايق الامرالنداهذلالو دا نةاختيماي د ابيااخبل ها"يعرفاءدي بينعكسامعي

صبةابماوك موةامرضيةاولض ة اا  اولوظالهرالومرضيةااتقاماكلاخبيةالمر ذلايمضناعبيمكاأوالبيالوخبيةاوثي الو

ستتياكبهاابإهلاأدتاهذهالوختيمالواظمئ الومخمبفةاضتتمبرالمب ماوصتتمونالوجممناختيماكثيرلتالوختيماباظيفةام دد ااوي

لومنمطةاب مابصتتار استتبيمةاصتتبناءملالوجستتيابأكمبه،او هلامرضتتتالوختيماولخمبتاوظمئف مالنعكساهوكامرضتتمكالبىا

لوجستتياابمثتكالندممايصتتيبالومر اختيمالوجنكريمسايصتتم الوفردابمر الوستتكري،او هلالخملانشتتمطالوغد الونخمميةا

قزممكاأوالمتقمكااوقدايخملالنقسمماخبيةاممابمنقسيابصار امسممر اوغيرامجرمجةاوبختيمالومممميز اوغيرااأصجنالوفرد

ااوهذلامماععلالوخبيةامجمالكاخصتتتتجمكاعميعاألضتتتتموالوجستتتتيلومممميز ابمم الا وىاخبيةاستتتترطمنيةامؤديةا وىا مرل ا

اوبدرلسمتاولوج ا ابياعميعالو مالتالومرضيةاا

،ايعدالبيالوخبيةابيالواقتالو مويامفممحاوجميعالوعبامالوجياواعية،اب ااعزوامكملاأواأستتمستتياوخالصااة القو 

ااااااو ذهالوعباماا

 ملخص احملاضرة

مع  رثآوصاافاتها العامة وخصااا صااها وتصاانيفها وبعا أشااكا  الت الحيةلتنّوع الكا نات درساانا في هذا المحاضاارة 

ميا ي للحياة )التركيك الكيلالتتقا  ظلى التركيك الكيميا ي  األولى( أسااااس المقدمة )المحاضااارةهذا وتعتبر  بيئاتها.

خلية الحية بجميع مكوتاتها ووفا فها المختلفةل وهذا ل ومن ثم ساانبحف في المحاضاارات القادمة الالحيوي للخلية(

خاليال الالمختلفة.  البنيةطرأ على الكا نات الحية في مجااااااتويات فهم أعمق للتغيرات المرضااااااية التير تيؤدي ظلى 

   مر الذي يقع في صلك اهتمام االختصاصيين في مجا  العلوم الطبية.األ األجهزةلل ل األعضاءالنج 

 تهاية المحاضرة األولى
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