


























Classification of chordatesتصنيف الحبليات  \المختبر الثالث 

Phylum : Chordataالحبليات

Subphylum: Vertebrata الفقريات(Craniata القحفيات)

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام 

Class (1)Amphibia      صنف البرمائيات

Order (1) Apoda عديمة االقدام 

Icthyophis kohtaoensis (Caecilian )

Order (2) Urodela الذيليات

Necturus maculosus (mud puppy)حفار الطين

Order (3) Anura عديمة الذنب

Hyla arborea.

Bufo viridis

Rana ridibunda



Class (1)Amphibia

.الجلد أملس رطب ومزود بالغدد وحامالت األلوان -1

.  سة لها دور يرقي مائي المعيشة ودور بالغ على الياب-2

.اإلطراف رباعية وبعضها يفتقد األطراف -3

انة التنفس عن طريق الخياشيم والرئات والجلد وبط-4

.الفم 



Order (3) Anura عديمة الذنب

frogs and toads  الضفادع

والعالجم

Order (2)Urodela الذيليات

Necturus maculosus

(Mud puppy) حفار الطين

Order (1)Apoda عديمة األقدام

Icthyophis kohtaoensis

(Caecilian (

Example (1) :  Hyla arborea

الصفاق تنتهي األصابع بمحاجم للتسلق ، و-1

.مختزل 

صغيرة الحجم والجسم خالي من البقع-2

.ولونها اخضر 

Example (2) :  Bufo viridis

قع كبيرة الحجم والجلد خشن الملمس وذو ب-1

.بنية غامقة

.  أس تمتلك غدد سمية تقع على جانبي الر-2

Example (3) :  Rana ridibunda 

اصغر حجما من العلجوم وجلدها أملس -1

.م والقحف فيها اقل اتساعا من قحف العلجو

.للقشورفاقدأملسالجلد-1

عوجذرأسإلىالجسميتميز-2

منزوجينولهاوذنب،

.القصيرةاألطراف

نفسالتأعضاءالخياشيمتمثل-3

وةاليرقياألدوارفيالرئيسة

بينماالتحولخاللتختفي

شيمبالخياالطينحفاريحتفظ

هذهوتعرفحياتهفترةطول

اليرقيالبلوغ)الظاهرة

Neotony).

.األطراف مفقودة -1

.الذنب قصير أو مفقود -2

الجسم ثعباني وذو أخاديد -3

مستعرضة كثيرة تنطمر فيها

.قشور أدمية 



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda االقدامرباعية 

Class(2): Reptiliaالزواحف

Order(1): Cheloniaالسالحف

Clemmys

Order(2):Rhynchocephalia الراسخطمية

Sphenodon punctatumالمتحجر الحي

Order(3):Squamataالحرشفيات

Suborder (1):Lacertilia(Sauria) السحالياوالعظايا

Mabuya aurata سليمانامحية 

Suborder(2): Ophidiaاالفاعي

Coluber ventromaculatusاألفعى المرقطة

Order(4): Crocodiliaالتماسيح

Crocodile

Class(3): Aves الطيور

Subclass:Neornithesالطيور الحديثة

Order(1):Columbiformes الحماميات

Columba livia domesticusالحمام المنزلي

Order(2):Galliformes الدجاجيات

Gallus domesticus المنزليالدجاج 













Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(2): Reptiliaالزواحف

Order(1): Cheloniaرتبة السالحف

Clemmys



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(2): Reptiliaالزواحف

Order(2):Rhynchocephalia

Sphenodon punctatumالمتحجر الحي



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(2): Reptiliaالزواحف

Order(3):Squamataالحرشفيات

Suborder (1):Lacertilia(Sauria)

Mabuya aurata حية ام سليمان



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(2): Reptiliaالزواحف

Order(3):Squamataالحرشفيات
Suborder(2): Ophidiaاالفاعي

Coluber ventromaculatus األفعى



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(2): Reptiliaالزواحف
Order(4): Crocodiliaالتماسيح

Crocodile



Subclass(2) Neornithesالطيور الحديثة

عظام الجناح مختزلة وتخلو أصابعها من -1

.المخالب 

.الفكوك خالية من األسنان -2

 Keeledعظم القص جيد التكوين وجؤجؤي -3

sternum  والذيل مختزل ويحوي الشاخص ،

.   Pygostyleالذيلي 

Order (1)Columbiformes رتبة الحماميات

Example : Columba livia

domesticus   الحمام المنزلي

Order (2)Galliformes رتبة الدجاجيات

Example : Gallus domesticus الدجاج 

المنزلي 

Subclass(1) Archeornithes الطيور القديمة

Example : Archaeopteryx

.الفكوك مزودة بأسنان -1

.الذنب مدعم بفقرات عديدة منفصلة -2

 Avesالطيور 

الهيكل متعظم كليا والعظام مجوفة والجمجمة رقيقة -3. الجسم مغطى بالريش -2. فقريات ثابتة درجة الحرارة 

.وملتحمة 



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria(  السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية

Order(1):Edentata Example : Armadillo            (الدرداء)

Order(2): Chiroptera يدوية األجنحة Example: Taphozous nudiventriالخفاش

Order(3): Insectivora أكلة الحشرات Example: Hemiechinus auritus القنفذ

Order(4): Carnivoraالضواري Example: Vulpes vulpes الذئب االحمر

Order(5): Cetaceaالحيتان

: Exampleالشائع القصير المنقارالدولفين  Short beaked common dolphin Delphinus delphis

Example:LepuOrder(6):Lagomorphaاالرانب

Order(7):Rodentia القوارض Example: Squirrel السنجاب

الرئيسات                     

Suborder: Anthropoideaالقرد              Example : Monkey

Order(8):Primates 

https://en.wikipedia.org/wiki/Short-beaked_common_dolphin


Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(3): Aves الطيور

Subclass:Neornithesالطيور الحديثة

Order(1):Columbiformes الحماميات

Columba livia domesticusالحمام المنزلي



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(3): Aves الطيور

Subclass:Neornithesالطيور الحديثة

Order(2):Galliformes الدجاجيات

Gallus domesticus الدجاج المنزلي



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات
Subclass:Eutheria ( السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(1):Edentata  Example : Armadillo            (الدرداء)



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria( السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(2): Chiroptera يدوية األجنحة

Example: Taphozous nudiventriالخفاش



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria ( السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(3): Insectivora أكلة الحشرات

Example: Hemiechinus auritus القنفذ



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria ( السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(4): Carnivoraالضواري

Example: Vulpes vulpes الذئب االحمر



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria( السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(5): Cetaceaالحيتان

Example: Short beaked common dolphin Delphinus delphis الدولفين الشائع قصير المنقار



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria (السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(6):Lagomorphaاالرانب

Example:Lepus



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria(  السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية

Order(7):Rodentia القوارض

Example: Squirrel السنجاب



Phylum : chordataالحبليات

Subphylum : Vertebrata   الفقريات (Craniata (القحفيات

Superclass : Tetrapoda رباعية االقدام

Class(4): Mammalia الثدييات

Subclass:Eutheria( السخديات) صنيف الثدييات الحقيقية 

Order(8):Primates الرئيسات

Suborder: Anthropoidea Example : Monkey القرد
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 Anatomy of Amphioxusتشريح الرميح\المختبر السادس 

1-External morphology of amphioxus.

2-Longitudinal section in amphioxus .

:مقاطع مستعرضة-3

Cross section through oral hood region-أ of amphioxus 

 Cross section through pharynx region of amphioxus-ب

 Cross section through intestine region of amphioxus-ج

   Cross section through caudal region of amphioxus-د

Circulatory system in Amphioxusجهاز الدوران في الرميح -4

























 Anatomy of Sea lampreyتشريح الجلكي البحري\المختبر السابع 

 External morphology of sea lamprey-اوال

Sagittal-ثانيا section through anterior end and trunk of 

sea lamprey 

Head (ventral view) of sea lamprey-ثالثا

:مقاطع مستعرضة  -رابعا

1-Cross section through branchial tube 

2-Cross section through trunk region(liver)  

3-Cross section through trunk region(gonad and 

kidney)

4-Cross section through trunk region(intestine)

5-Cross section through caudal region(2nd dorsal fin)

6-Cross section through caudal fin  

 Circulatory system in sea lamprey-خامسا 

Ammocoetes–سادسا  larva



























Anatomy of spiny dogfishتشريح كلب البحر الشائك  \المختبر الثامن 

1-Classification  and external morphology of spiny 

dogfish.

2- Head (Lateral and ventral view) of spiny dogfish.

3-Male and Female cloacal region (ventral view) of spiny 

dogfish.

4-Muscular system of spiny dogfish.

5- Respiratory system of spiny dogfish.

6-Digestive  system of spiny dogfish.

7-Male  and Female urogenital system of spiny dogfish. 

8- Circulatory system (Heart and Arterial blood 

vessels)of spiny dogfish. 



























المختبر السابع 
Anatomy of frog

•1- External feature

•2-Digestive system

•3- Respiratory system

•4- Excretory system

•5- Genital system 

•6- Circulatory system



















المختبر الثاني عشر
Anatomy of Turtle

External feature

Digestive system 

Respiratory system

Urogenital system

Circulatory system













المختبر التاسع
Anatomy of pigean

External feature
Digestive system
Respiratory system
Excetory system
Genital system {male , female}
Circulatory system



















العاشرالمختبر 
Anatomy of the Rabbit

External feature
Digestive system
Respiratory system
Male Genital system
Female Genital system
Circulatory system
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