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م

الموضوع

العناصر

1

تقسيم
المملكة الحيوانية

2

قبيلة األوليات
وعالقتها باالنسان

3

قبيلة األوليات
وعالقتها بالحيوان والحشرات

4

قبيلة األوليات
وعالقتها بالنبات

5

قبيلة المفلطحات
الديدان الكبدية
وديدان البلهارسيا

6

قبيلة المفلطحات
الديدان الشريطية

يوجد عدة تقسيمات للمملكة الحيوانية اذكر اهم هذه
التقسيمات مع التمثيل لكل قبيلة
لالوليات دور كبير فى تدهور صحة االنسان واصابته
بالعديد من األمراض فى ضوء ذلك اذكر اهم انواع هذه
األوليات والصفات العامة لها والبيولوجى الخاص بها
ودور العوائل الوسيطة فى انتشارها وكيفية الوقاية منها.
تصاب حيوانات المزرعة بالعديد من الكائنات األولية
ومن ضمنها االوليات الحيوانية والتى تسبب نفوق عدد
كبير من تلك الحيوانات فى ضوء ذلك اذكر اهم انواع
هذه األوليات والصفات العامة لها والبيولوجى الخاص
بها ودور العوائل الوسيطة فى انتشارها وكيفية الوقاية
منها.
تتعرض النباتات لالصابة بالعديد من اآلفات وتسبب
خسائر اقتصادية كبيرة بالنسبة للمحاصيل ..تناول هذا
الموضوع مركزا على اهم اآلفات اآلولية ومميزاتها
وعالقتها بالنباتات واأل همية اقإقتصادية لها وكيفية
الوقاية منها.
تنتشر ديدان الفاشيوال وديدان البلهارسيا فى مصر ودول
العالم وهى تسبب مشاكل كبيرة بالنسبة لالنسان وايضا
الماشية واالغنام وتضعف الحيوانات فتقلل من قيمتها
كمصدر للحوم وااللبان ...ماهى اهم االنواع المنتشرة
فى البيئة المصرية والعوائل الوسيطة لها والبيولوجى
الخاص بهذه االنواع وماهى الطرق الطبيعية للحد من
انتشار مثل هذه الديدان .
تعتبر هذه الديدان ديدان معوية ويعانى االنسان وكثير
من ا لحيوانات المستانسة من االصابة بالعديد من انواع
هذه الديدان ...ماهى اهم األنواع المنتشرة فى البيئة
المصرية وماهى المميزات العامة التى تميزها ومراحل
دورة حياتها وماهو الطور المسئول عن احداث الضرر.

7

قبيلة االسطوانيات
االسكارس واألنكلستوما

8

قبيلة االسطوانيات
النيماتودا النباتية

9

قبيلة مفصليات االرجل
األكاروسات النباتية

11

قبيلة الرخويات
القواقع

تتطفل مثل هذه الديدان على الحيوانات واالنسان
وتصيب القناة الهضمية والكبد والكلى والرئتين ...تناول
بالبحث عن ما هى الصفات العامة لهذه الديان واهم
األنواع والتركيب التشريحى لها ودورة حياتها.
تعتبر الديدان النيماتودية من االعداء الخفية والتى تسبب
خسائر اقتصادية كبيرة فى المحاصيل الزراعية...تناول
هذا الموضح موضحا اهم األنواع وتأثيرها الضار
بالنسبة للمحاصيل الحقلية والبستانية واهم الطرق
الحديثة المستخدمة فى عمليات المكافحة.
تعتبراألكاروسات من اآلفات الحيوانية الهامة والخطيرة
جدا بالنسبة للنبات والحيوان واالنسان ...من وجهة
نظرك أذكر اهم اآلفات األكاروسية التى تصيب بعض
محاصيل الخضر من حيث وصفها واعراض االصابة
والضرر .
تضم الرخويات العديد من االنواع الضارة بالزراعة
وكذلك التى لها أهمية طبية وبيطرية ...صمم مشروع
يوضح المميزات العامة لهذه القبيلة واهم القواقع الضارة
بالزراعة وكذلك القواقع الى تلعب دورا وسيطا لبعض
الحيوانات واالنسان.
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