اسم المادة  :عمم الحشرات

Principles of Entomology

رمز المادة PRO-127 :

الساعات المعتدة  3 :ساعات معتمدة في األسبوع

أهداف المادة  :بنهاية الفصل الدراسي يكون الطالب قاد اًر عمى -:
 .1التعرف عمى الصفات العامة المميزة لمحشرات .

 .2التعرف عمى أنواع الحشرات ذات األهمية اإلقتصادية في السودان .
 .3معرفة طرق التغذية لمحشرات وأضرارها لممحاصيل المختمفة .
 .4كيفية تطبيق طرق المكافحة لآلفات الحشرية المختمفة .

وصف موجز للمادة :

د ارسةةة عمميةةة ون ريةةة لمحشةرات ا الوصةةف الخةةار ي والةةداخمي – التطةةور – التقسةةيم – أضةرار الحشةرات
ومنافعها  ،طرق مكافحة الحشرات الضارة بالمحاصيل في السودان ) .
تفاصيل مقرر المادة :

 -1الصفات العامة والوصف الخةار ي لمحشةرات  -2التشةري الةداخمي د ارسةة األ هةزة الداخميةة وطةرق عممهةا
 -3ن ةةم التطةةور والتكةةاار فةةي الحش ةرات

 -4تقسةةيم الحش ةرات ون ةةم التسةةمية العمميةةة

 -5الم موعةةات

الحشة ةرية ذات األهمي ةةة اإلقتص ةةادية ف ةةي الس ةةودان أضة ةرارها – منافعه ةةا  -6الط ةةرق العام ةةة لمكافح ةةة ا ف ةةات
الحشرية الهامة .

تفاصيل عملي المادة :
 .1الصفات العامة لمحشرات ا الشكل الخار ي )
 .2التشري الداخمي لمحشرات

 .3أنواع التطور في الحشرات
 .4تقسيم صف الحشرات

 .5أساسيات وطرق مكافحة ا فات الحشرية
 .6آليات المكافحة الكيميائية

 .7تطبيقات عممي إلستخدام آالت المكافحة

طريقة التدريس :

تعتمد عمى المحاضرات الن رية والتطبيقات العممية بالمعمل

طريقة التقويم:
إمتحان تحريري نهائي = %44
إختبارات مرحمية = %24

أعمال فصمية ا تكاليف – تقرير – سمنارات ) %24

إمتحان عممي نهائي %24
الم موع = %144

مصادر ومراجع مختارة :
 .1د .شةةاكر محمةةد حمةةاد وآخةةرون  ،ا – )2444أساسةةيات عمةةم الحشةرات  -دار المطبوعةةات ال ديةةدة ،
اإلسكندرية  295 ،ص .

 .2د .عمي بدوي وآخرون  ،ا - )1997الحشرات الزراعية  -مطبوعات امعةة الممةك سةعود الريةا
 414ص .

،

 .3د .عبةةد العزيةةز المنشةةاوي  ،د .عصةةمت ح ةةازي  ،ا - )1994ا فةةات الحش ةرية والحيوانيةةة  -منش ة ة
المعارف اإلسكندرية  621 ،ص .

 .4د .توفيق مصةطفى  ،د .أحمةد الةرداد المةومني  ،ا )1994آفةات الحديقةة والمنةزل – -الةدار العربيةة ،
356ص .

