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  ).  واألعراض األسباب حيث  من. (الجحوظی والتضخم البسيط التضخم مرض -٨

  

  

  



 

 

  

  يأتي  مما كل وظيفة أو  أهمية اذكر

  

  .الصماء الغدد -١ 

  . النخامية الغدة -٢

  الهرمونات  -٣ 

  . الوالدة هرمون -4

  .  للمناسل المحفز الهرمون -5 

  . الثديية للغدد المحفز الهرمون -6

  .  النمو  هرمون -٧ 

  .  الثيروكسين -٨

  . الكالسيتونين -9

  مون االنسولين هر -١٠ 

  .الجلوكاجون -١١  

  . الكظريتين الغدتين - ١٢

  . اإلنسان جسم في األدرينالين هرمون -١٣ 

  . التستوستيرون -14 

    االستروجين -15

  . البروجستيرون -16

  

  

  تم بحمد هللا    


