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 مقاالت علمية 
محمد سعید خنبش. د.أ
 د  اتحا–لجنة البحوث والتنمیة البشریة

 فرع الیمن-النحالین العرب

مختبر فحص العسل
محمد حسن المداني. م

جمال عبده الشرعبي. م

حسین عبداهللا الكثیري. م
سالم سعید باسیود



خلیل اسماعیل العبیدي. د

 ورش عمل. ندوات . مؤمترات 






 

 جملة دورية يصدرها مركز حنل العسل جبامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا



 

 
 
 


 
 


 محمد سعید خنبش. د.أ

 
 


 محمد حسن المداني. م
 حسین عبداهللا الكثیري. م

 سالم سعید باسیود




 محمد برك بریكان

 ناجي أبوبكر بارجاء
 عمر أحمد جواس





 تتم جمیع المراسالت عبر 

 مدیر مركز نحل العسل
جامعة حضرموت للعلوم 

 تكنولوجیاوال
 ٩٠٣٦. ب.سیئون ص

 الجمھوریة الیمنیة–حضرموت 
 ٠٠٩٦٧٥٤٠٨٢٢٤: تلفاكس 

 برید الكتروني
Hbc-haduni@yemen.net.ye 
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 حنل العسل يلقح األزهار ويزيد إنتاج احملاصيل
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 : العمل البحثي : اوًال 
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 : التوثیق والنشر : ثانیًا 


 


 
  
 

 
  

 :اد االرش: ثالثًا 
 

 
 

 
 

 
 


 

 
 

 :  عالقات ثنائیة  :رابعًا

















 

 ٥

        – 
 :  جوائز علمیة :خامسًا  
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:  خدم   ة المجتم   ع : سادس   ًا 
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 جلنة البحوث والتنمية البشرية
  اجلمهورية اليمنية–األمانة الفرعية إلحتاد النحالني العرب 
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                       خمترب فحص العسل                                                                        
  جامعة حضرموت–مركز حنل العسل 


       




 :الماء  -١









 :السكریات  -٢


































 :االحماض  -٣















 :المعادن  -٤
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               خمترب فحص العسل
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 : الفیتامینات  -٥
 
















 :المواد الدھنیة  -٦
 





 

 




 أنواع العسل الداكنة اللون أنواع العسل الفاتح واللون العنصر
 ٤٧٣٣ - ١١٥ ٥٨٨ - ١٠٠ Kالبوتاسيوم . ١
 ٢٠١ - ٤٨ ٧٥ - ٢٣ CLالكلورين. ٢

 ١٢٦ - ٥٦ ١٠٨ - ٣٦ Sالكربيت . ٣
 ٢٦٦ - ٥ ٦٨ - ٢٣ Caالكالسيوم . ٤
 ٤٠٠ - ٩ ٣٥ - ٦ Naالصوديوم . ٥
 ٥٨ - ٢٧ ٥٠ - ٢٣ Pالفوسفور . ٦
 ١٢٦ - ٧ ٥٦ - ١١ Mgاملغنسيوم . ٧

 ٧٢ - ١٣ ٣٦ - ١٤  ) Si O2( السيليكا . ٨
 ٢٨,٣ – ٥,٤ ١١,٧ – ٧,٢  )Si(السليكون. ٩

 ٣٣,٥ – ٠,٧ ٤,٨ – ١,٢ Feاحلديد  . ١٠
 ٩,٥٣ – ٠,٥٢ ٠,٤٤ – ٠,١٧ Mnاملنجنيز . ١١
 ١,٠٤ – ٠,٣٥ ٠,٧ – ٠,١٤ Cuالنحاس . ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ١٢

        – 
  
 


  حسن املداينحممد. م                                                                              
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 حسني عبدا الكثريي. م
 موت للعلوم والتكنولوجياامعة حضر جبمركز حنل العسل 





















 :نوع البیض : أوًال 
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 حسین عبداهللا الكثیري.                              م
مركز نحل العسل بجامعة حضرموت 
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 :نوع الغذاء وكمیتة : ثانیًا 

























 :المسكن : ثالثًا 
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           سالم سعید باسیود
 مركز نحل العسل بجامعة حضرموت
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  جامعة حضرموتكلية التربية بسيئون

















































 
















 
 
 
 
 
 
 

 خلیل اسماعیل العبیدي. د
 كلیة التربیة بسیئون جامعة حضرموت
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