
 
 

 توصيف مقرر النحالة المرتحلة في البيئة الصحراوية .
 التنمية المتواصلة للبيئة  هدكتورا: البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 ياري: اخت للبرامج اختياريأم إجباري عنصر 
 مشروعاتها  وإدارة:  التنمية المتواصلة للبيئة    القسم الذي يقدم البرنامج

 مشروعاتها  وإدارة:  التنمية المتواصلة للبيئة   القسم الذي يقدم المقرر
 )ه(دكتورا   السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ)  البيانات األساسية
 DE007 الكود:  ي البيئة الصحراويةالنحالة المرتحلة فالعنوان:

  1المحاضرة: 2:التدريسيةساعات ال
  2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب)  البيانات المهنية
 األهداف العامة للمقرر )1

 التعرف علي مفهوم النحالة المرتحلة و أسباب ارتحالها .
  ا . تحديد العالقة بين أفراد طائفة نحل العسل و المهام الوظيفية لكل منه

 بالتقنيات المنهجية للنهوض بالمناحل . اإللمام
 لمواسم الفيض. األمثلالمناحل و االستغالل  إلدارةاكتساب المهارات الفنية 

 التعرف على طبيعة نحل العسل كحشرة اجتماعية و كيفية التعامل معها . 
 مية الزراعية والبشرية.التعرف علي القيمة االقتصادية لنحل العسل و الدور الحيوي للنحل في التن

 و تأسيس المناحل  في البيئات المختلفة .  إنشاءالتدريب علي 
 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر )2
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المعلومات الالزمة لتنمية واستدامة  وضح ي2/1/1
     الموارد الطبيعية .

 المحلية و العالمية يفسر المفاهيم و المعارف 2/1/1/1
 المتعلقة بالنحالة المرتحلة .

 المناحل ءال نشا ةيذكر الشروط الالزم 2/1/1/2
يعدد مواسم الفيض في البيئة المصرية و عالقتها   2/1/1/3

 باالستدامة البيئية .

يدرك مدى مساهمة موضوع الدراسة لتنمية 2/1/6 
 كل في البيئة المحيطة.المعرفة وحل المشا

 

نشاء و و التقنيات الحديثة الالطرق العلمية ناقش ي2/1/6/1
 .  تأسيس المناحل 

يحدد دور النحل في تلقيح المحاصيل وعالقته  2/1/6/2
 بالتنمية الزراعية

 عالقة البيئة بارتحال النحالين .يستنتج   2/1/6/3

ية 
هن

الذ
ت 

ارا
مه

ال
 

0B2 /2/6المشاكل المعقدة  لحل المعرفة والفهم وظف ي

والمتعددة األبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة 

بغرض إجالء الرؤى وتقديم الحلول ومقترحات غير 

 نمطية .

التقنيات العلمية الحديثة لتدعيم إنشاء المناحل حدد ي 2/2/6/1
 و التغلب علي المشاكل التي تواجه النحالين.



 
 

 لمحتويات)ا3
 

حصص  محاضرة عدد الساعات الموضوع
 /عمليإرشاد

 مقدمة عن أهم المعارف و المفاهيم المتعلقة بالنحل .
 في مصر .تطور النحالة في العالم و 

2 1 2 

 أنواع نحل العسل
            طائفة النحل والمهام الوظيفية ألفرادها . 

                               .سلوك نحل العسل.  

2 1 2 

    المناحل و خاليا النحل .
    انشاء المناحل.

4 2 4 

 2 1 2 .العمليات النحلية
 مواسم الفيض 

 أسباب ارتحال النحالين
 امل البيئية  المؤثرة علي نشاط النحل .العو

6 3 6 

 أفات و أمراض نحل العسل و طرق مقاومتها
 أسباب تدهور المناحل . 

6 3 6 

 وحدوث التنمية الزراعية تلقيح المحاصيل فينحل العسل دور
 القيمة الطبية لمنتجات نحل العسل

 الجدوي االقتصادية من تربية النحل و ارتحال النحالين 

6 3 6 

 
 موضوعات المقرر و ما تحققه من نواتج تعلم)4

االستدامة  آليات وأدوات بشان عمليةحدد ي2/2/7
بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقييم اآلثار 

 البيئية المحتملة .

يشخص المشاكل التي تواجه النحالين طبقا  2/2/7/1
 .للظروف البيئية

يربط  بين العوامل المؤثرة علي نشاط النحل و  2/2/7/2
 أسباب ارتحال النحالين
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رة  البيئية وتقييم األثر تصميم نظم اإلداتقن ي2/3/1

 البيئي

 إدارةالمختلفة و  النحلية تيتدرب على العمليا2/3/1/1
 المناحل

 وأمراضهيصمم برنامج للوقاية من أعداء النحل 2/3/1/2
 المختلفة .

يحدد اآلليات و التقنيات الواجب إتباعها لتعظيم  2/3/4/1 يعظم العائد من تطبيق نظم اإلدارة البيئية 2/3/4
 لعائد االقتصادي و البيئي من عملية االرتحال و تربية النحل . ا

ولة
منق

 ال
 و

مة
لعا

ت ا
ارا
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ال

 

و  ثقافة الحفاظ على البيئة  يساهم في نشر 2/4/1
 وتنميتها واالستدامة لمواردها المختلفة.

يتواصل بفاعلية مع زمالئه أثناء التدريبات العملية  2/4/1/1
 .و الميدانية

عداد قواعد بيانات بيئية تكون بمثابة ن من إتمكي2/4/2  
 الحاجة.ليه وقت إبنك للمعلومات يمكن الرجوع 

 يواكب التطورات العلمية في مجال النحالة المرتحلة.2/4/2/1

1B2/4/4مصادر المعلومات (نصية ولفظية وعددية  ينوع

 .وبيانية).

 
في البحث و جمع المعلومات النترنت يستخدم ا  2/4/4/1 

 ليب الحديثة إلنشاء المناحل.باألسا صةالخا

 
2B2/4/5  في فريق كفرد وعضو وقائدعمل ي 

 في فرق متناسقة أثناء حل المشكالت. عمل ي 2/4/5/1
 

رقم  
 الموضوع

 ما يحقق األسبوع الموضوع
 من نواتج التعلم    

 مقدمة عن أهم المعارف و المفاهيم المتعلقة بالنحل . 1
 تطور النحالة في العالم و في مصر .

 األول
 

2/1/1/1-2/4/2/1 
 

 2/4/5/1-2/4/1/1 الثاني - أنواع نحل العسل 2



 
 

U5:العالقة بين المقرر والبرنامج( 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 لذهنيةالمهارات ا
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المعايير األكاديمية للبرن�امج 
 تحقيقهابالمقرر قوم التى يو

2/1/1 
2/1/6 

 
 

2/2/6  
2/2/7 

2/3/1 
2/3/4 

2/4/1 
2/4/2 
2/4/4 
2/4/5 

U6مصفوفة مضاهاة مخرجات التعلم مع موضوعات المقرر ( 

            يفية ألفرادها . طائفة النحل والمهام الوظ
                                 .سلوك نحل العسل.  

    المناحل و خاليا النحل . 3
    انشاء المناحل.

 الثالث
 والرابع

 

2/1/1/2-2/2/6/1-2/4/4/1 

 الخامس .العمليات النحلية 4
 

2/3/1/1-2/4/1/1 

 مواسم الفيض  5
 اب ارتحال النحالينأسب

 العوامل البيئية  المؤثرة علي نشاط النحل .

 السادس 
 الثامن -السابع -

2/1/1/3 
2/2/7/1-2/2/7/2 

 
 أفات و أمراض نحل العسل و طرق مقاومتها 6

 أسباب تدهور المناحل . 
 العاشر -التاسع 

 والحادي عشر
2/1/6/1-2/3/1/1 
2/3/1/2-2/3/4/1 

 نحل العسل في تلقيح المحاصيل وحدوث التنمية الزراعيةدور 7
 الجدوي االقتصادية من تربية النحل و ارتحال النحالين

 
الثالث  -الثاني عشر -

 عشر
 و الرابع عشر

2/1/6/2 
2/1/6/3 
2/3/4/1 

 التعلم للمقرر مخرجات موضوعات المقرر
 األسبوع 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11
 12
 13
 14
 

 

المعرفة و الفهعم
 

x              2/1/1/1  يفسر المفاهيم و المعارف المحلية و العالمية
 . المتعلقة بالنحالة المرتحلة

  x            2/1/1/2 المناحل ءال نشا ةيذكر الشروط الالزم  
     x         2/1/1/3   يعدد مواسم الفيض في البيئة المصرية و

 عالقتها باالستدامة البيئية .
  x      x      2/1/6/1 نشاء و التقنيات الحديثة الالطرق العلمية ناقش ي

 .  و تأسيس المناحل 
           x   2/1/6/2  يحدد دور النحل في تلقيح المحاصيل وعالقته

 بالتنمية الزراعية
            x  2/1/6/3    عالقة البيئة بارتحال النحالين .يستنتج 
   x   x        2/2/6/1 لتقنيات العلمية الحديثة لتدعيم إنشاء حدد اي

المهارات الذهنية المناحل و التغلب علي المشاكل التي تواجه النحالين.
 

      x   x x    2/2/7/1 ا يشخص المشاكل التي تواجه النحالين طبق
 .للظروف البيئية

      x x       2/2/7/2  يربط  بين العوامل المؤثرة علي نشاط النحل
 أسباب ارتحال النحالينو 

    x    x      2/3/1/1النحلية المختلفة و ادارة  تيتدرب على العمليا
المهار .المناحل

ات
المهن 

  

         x     2/3/1/2  ة من أعداء النحل يصمم برنامج للوقاي



 
 

U7(:طرق التعليم والتعلم 

 
نواتج 
التعلم 

المستهدفة 
للمقرر

 

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم
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المعرفه 
 و الفهم

2/1/1/1 x        x      
2/1/1/2 x x       x      
2/1/1/3 x        x      
2/1/6/1 x        x      
2/1/6/2 x           x   
2/1/6/3 x  x         x   

المهارات 
 الذهنيه

2/2/6/1  x  x        x   
2/2/7/1  x  x        x   
2/2/7/2 x  x   x   x      

المهارات 
 مهنية ال

2/3/1/1  x x x       x  x  
2/3/1/2  x   x x      x  x 
2/3/4/1   x  x       x   

المهارات 
 العامة

2/4/1/1  x  x       x x   
2/4/2/1    x    x x      
2/4/4/1   x     x    x   
2/4/5/1    x   x    x x   

U8نواتج التعلم المستهدفة)طرق التقويم ل: 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

االختبار 
 التحريرى

االختبار 
 الشفوى

االختبار 
 العملى

أعمال 
 السنة

 المعرفه و الفهم

2/1/1/1 x x   

2/1/1/2 x    
2/1/1/3 x    

2/1/6/1 x    

 وأمراضه المختلفة .
         x x x  X 2/3/4/1  يحدد اآلليات و التقنيات الواجب إتباعها

لتعظيم العائد االقتصادي و البيئي من عملية االرتحال و 
 أسيس المناحل ت

 x   x          2/4/1/1  يتواصل بفاعلية مع زمالئه أثناء التدريبات
المهارات العامة و  ة.العملية و الميداني

المنقولة
 

 
 

  
 

x              2/4/2/1  يواكب التطورات العلمية في مجال النحالة
 المرتحلة.

   x           2/4/4/1  في البحث و جمع النترنت يستخدم ا
 باألساليب الحديثة إلنشاء المناحل. المعلومات الخاصة

 x             2/4/5/1 العمل في فريق وحل المشكالت. يستطيع 



 
 

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

االختبار 
 التحريرى

االختبار 
 الشفوى

االختبار 
 العملى

أعمال 
 السنة

2/1/6/2 x   x 
2/1/6/3 x    

 المهارات الذهنيه

2/2/6/1 x   x 
2/2/7/1 x    
2/2/7/2 x x   

 المهارات المهنية
2/3/1/1 x   x  

2/3/1/2 x  x  
2/3/4/1 x    

المهارات العامة 
 والمنقولة 

2/4/1/1   x  

2/4/2/1 x   x 

2/4/4/1  x   x 

2/4/5/1    x x 
U9-الوزن النسبي لكل تقييمالجدول الزمنى للتقيم و 

 
 زمن التقييم الوزن النسبي/ تقييم طرق التقيم

بعد نهاية األسبوع الخامس  %60 األختبار التحريري  النهائى
 عشر

 األسبوع الخامس عشر %15 األختبار الشفوي النهائى
-األختبار متعددة ألعمال السنة (تقيم المشاريع

مناقشات قصيرة خالل  –عروض تقدمية  – تقاريروال
 المحاضرة ....)

15% 
من األسبوع الثالث الي 

 األسبوع الثالث عشر

 الرابع عشر 10 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى
 األجمالى 100% 

 قائمة المراجع)10
 . (دار المعارف)نحل العسل و منتجاتة   )2000(د/ محمد علي البنبي

 .        (دار المعارف) )نحل العسل في القران الكريم و الطب .2001حمد علي البنبي .(د /    م
 دار المعارف القاهرة العالج بعسل النحل . ) 2004 (ترجمة دكتور الحولجي  د/يوبريش

. D .John EW. Eckert and Frank R. Shaw(2003) Bee Keepering . 
  D .  Dadant and Sons(2005) The hive and the honey bee .     

 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ -6-4
 اإلمكانات المطلوبة للتعليم والتعلم 

 قاعة المحاضرات و أجهزة العرض  ، المعمل ،  المزرعة و المنحل .  
 منسق المقرر: د/أماني محمد عبد العال رزق

 د/أماني محمد عبد العال رزق  التنقيح و المراجعة :
 شاهين منصور لبرنامج:د/ صبري منسق ا

 المراجع الداخلي:د/محمد الشناوي
 نادية حامد البتانونيد./   رئيس القسم:

 
 /   /  التاريخ:  


	توصيف مقرر النحالة المرتحلة في البيئة الصحراوية .
	(أ)  البيانات الأساسية
	(ب)  البيانات المهنية

	2/4/5  يعمل في فريق كفرد وعضو وقائد
	2/4/4ينوع مصادر المعلومات (نصية ولفظية وعددية وبيانية)..
	2 /2/6يوظف المعرفة والفهم لحل  المشاكل المعقدة والمتعددة الأبعاد في سياقات مألوفة وغير مألوفة بغرض إجلاء الرؤى وتقديم الحلول ومقترحات غير نمطية .

