
 
 

 لتربية النحل العربية لجمعيةلالمؤتمر الدولي الثاني 

 لجمعية النحالين اآلسيوية 15المؤتمر و

 

 برنامج املؤمتر 
 2019إبريل  1االثنين  – اليوم األول 

 حفل االفتتاح
أحمد الغامدي، رئيس الجمعية العربية لتربية النحلالمتحدث: أ. د.   

جمعية النحالين اآلسيوية هونجسيري، رئيسسيريوات أ.   
رئيس االتحاد الدولي لجمعيات النحالين )أبيمونديا(أ.د. بيتر كوزموس،   

 الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي 

12:00-11:30 

 
 بيولوجيا النحل، وعلم الوراثة والتربية: جلسة

 رئيس اإلبيومنديا بيتر كوزموس. د: رئيس الجلسة

 12:00-12:20 ، رئيس االتحاد الدولي لجمعيات النحالين )أبيمونديا(كوزموسبيتر د. تربية وانتقاء النحل الكرينولي في سلوفينيا.  •

-12:40 جي، األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية. ووأ. د.  لدى فصيلة النحل الطّنان.فوسفوديستيز إلسفينجوميلين ا إنزيمتعبير توصيف  • 21 :20 

نورو أدجابا، أحمد الغامدي، يلما . بعجائن حبوب اللقاح وتعزيز إمكانات تغذية حبوب اللقاح المعبأة يدوًيا مقارنةً  الحضنةتربية 
ألبحاث النحل، كلية علوم األغذية والزراعة، جامعة الملك سعود. تاديس، سيف الدين أ. محمد، رئيس باجشان  

 

13:00-12:40 

، عبد المجيد الشبه قاحلةتحت الظروف التناسلية لذكور النحل الُمرباه  على الصفاتتاثير موسم التربية والمكمالت الغذائية  •
 الغزاوي

13:20-13:00 

 13:20-13:40 نقاش مفتوح 

صالةالغداء والاستراحة   15:00-13:40 

 بيولوجيا النحل، وعلم الوراثة والتربية: جلسة   

كارل كريلشم، رئيس لجنة بيولوجيا النحل في . د: رئيس الجلسة

 األبيومنديا

Hall A  
 الصالة أ

النحل بمنظمة األغذية لو، تربية أوغارغمحسن دومن أجل االستدامة واإلنتاجية. نظم إدارة الطائفة  ودعمالطبيعى اإلنتخاب   •
 والزراعة )الفاو(.

15:20-15:00 

 15:20-15:40 البطاوي، ك. أ.بالتبريد. وي لذكور نحل العسل حفظ السائل المن •

 15:40-16:00 وسيم، ريففي لبنان. نحل العسل وهجن  وتقييم سالالتتحديد  •

 16:00-16:20 فيصل إبراهيم آدم أسامة. وزارة الزراعة، السودان.لقاح خالل فترة الندرة بالسودان. البدائل حبوب نحل العسل على تأثير تغذية  •

 16:20-16:40 نقاش مفتوح   

 صحة النحل والسمية: جلسة 

جفري بيتس، رئيس لجنة أمراض النحل في . د: رئيس الجلسة

 اإلبيومنديا
Hall B 
 الصالة ب

 15:00-15:20 د. كارل كريلشم، عضو مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات النحالين )أبيمونديا(.استراتيجيات نحل العسل لمقاومة اإلجهاد.  •

 15:20-15:40 جيفري ستيوارت بيتيس، عضو مجلس إدارة االتحادة الدولي لجمعيات النحالين )أبيمونديا(.المخاطر المهددة لصحة نحل العسل.  •

 15:40-16:00 د. سعد مصري، باحث رئيسي، جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، اإلمارات العربية المتحدة. الفاروا. لمكافحة حلم بديلةطريقة  •



 
 

جيانفرانكو كاديدو، اليف كيميكالز في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. لمكافحة الفاروا العضوية  المواداستخدام  •
 جروب.

16:20-16:00 

نحل العسل في القرن الحادي والعشرين في   القصبات الهوائية والحلم األسيوى وحلمالفاروا لحلم المستدامة المكافحة  
دافيد فاندر دوسن، باحث رئيسي، المدير حمض الفورميك التابعة لشركة نود لمنتجات المناحل. سكاريد شرئط باستخدام منتجات 

المحدودة لمنتجات المناحل.التنفيذي لشركة نود   
 

16:40-16:20 

 16:40-17:00 نقاش مفتوح   

 

 2019إبريل  2الثالثاء  –ثاني اليوم ال 

 إدارة النحل والتقنيات واالقتصاد: جلسة 

 ، خبير بجهاز الرقابة الغذائيةدنيس أندرسون.د: رئيس الجلسة

Hall A 
 الصالة أ

 

دافيد نهامو موكومانا، عضو مجلس إدارة االتحاد الدولي لجمعيات النحالين األفريفية.  -العربية تشجيع التجارة اإلقليمية  •

 )أبيمونديا(.
09:20-09:00 

د. دينيس أندرسون، جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، أبو صناعة عسل أكثر استدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. تأسيس  •
 ظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 

09:40-09:20 

 09:40-10:00 آندريا كاندولف بوروفشاك، الجمعية السلوفينية للنحالين.نتاج منتجات النحل. إلالممارسة الجيدة لتربية النحل  •

 10:00-10:20 موسى مفرح القحطاني، باحث اقتصادي.فرص االستثمار في صناعة النحل.  •

د. مانفريد ج. كيرن. أجريكسيلينس . 2050/  2025( في األمن الغذائي العالمي حتى عام 3الدور الرئيسي لتربية النحل ) •

 األلمانية
•  
 

 

10:40-10:20 

التحليل في عسل النحل داخل السوق المحلي لدولة اإلمارات العربية المتحدة باستخدام طرق مبيدات اآلفات  بقايا ا حصر 
خديجة عمر المهيري، د.فيجاي بيشرودي، فاطمة سعيد بنت بخيت ومها سويطة الهاجري، بلدية دبي المستدامة  

 

11:00-10:40 

 11:00-11:20 محمود، س. و.، معهد بحوث وقاية النباتات، مصرالشمع.  ةعث ومكافحةااللتقاط تأثير المصائد الضوئية الملونة المختلفة على  •

 11:20-11:40 مهّني، ك. م.، كلية الزراعة، جامعة  جنوب الوادي، قنا، مصر.م النحل. اإلطارات لجمع سُ تصميمات تأثير استخدام بعض  •

 11:40-12:00 د. جيرهارد ريمكوس، شركة إنترتك.المتطلبات القانونية لتصدير العسل إلى االتحاد األوروبي.  •

 12:00-12:40 نقاش مفتوح 

صالةالغداء والاستراحة   15:00-12:40 

 جودة منتجات نحل العسل: جلسة   

اإلستراتيجية بكلية ، رئيس األبحاث شونا بلير. د: رئيس الجلسة

 اإلمبريال بلندن

 رئيس مشارك: أ.د. وو جي

 األكادمية الصينية للعلوم الزراعية

 Hall B 
 الصالة ب

 09:00-09:20 د. شونا بلير، رئيس استراتيجية البحث في كلية لندن اإلمبراطورية.لطوارئ الصحية العالمية؟ االحل الحلو لحالة  –العسل الطبي  •

دالل مصلح الجداني، قسم تحديد بعض المعادن الثقيلة والعناصر في نحل العسل وعينات العسل من المملكة العربية السعودية.  •
 العلوم البيولوجية )علم الحيوان(، جامعة جدة، المملكة العربية السعودية.

09:40-09:20 

 بالسوقالعسل صر الشحيحة، وبقايا المبيدات في عينات نحل الغذائي من المجموع الكلي لألفالتوكسينات، وبعض العنا التناول  •
 طارق أ. عبد الرحمن وأسماء أ. عيسى، المعمل المركزي للمبيدات الزراعية، مركز البحوث الزراعية، مصر. . المصرية

10:00-09:40 

 10:00-10:20 ليليك، جمعية نحالي سولفينا.  ناتاساالعسل.  تقييمفي ة مهاالواط الرئيسية النق •

 ةاألردني األعسالوالمعالجة الحرارية التقليدية على الخصائص الكيميائية لعينة من  الميكرويفبموجات تأثير المعالجة  •
 التطبيقية، األردن.شهيرة زيتون وعبد المجيد الغزاوي، قسم إنتاج ووقاية النباتات، جامعة البلقاء . ةروبلّ تالم

10:40-10:20 

مختلفة من مناطق  ا البروبوليسفي مستخلصات األحمر العنكبوت  حلمعلى  المبيدات األكاروسيةالتنميط الكيميائي وتأثيرات  •
 أمينة شاكر، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم )السماللية(، معمل مراكش للكيمياء التطبيقية.. بالمغرب

11:00-10:40 



 
 

 11:00-11:20 د. كيرت بيتر رايزكي، يوروفينز. ؟  LC-HRMS مطياف الكتلة عالية الدقة –كيف تتعرف على إضافات السكر –أصالة العسل  •

د. التوليف الوراثي الحيوي للجسيمات النانونية الفضية باستخدام مستخلص صمغ النحل، توصيفها، وأنشطتها البيولوجية.  •
 خالد علي خان، جامعة الملك خالد، أبها.

11:40-11:20 

افتخار أحمد، فاطمة  ICP-MSدراسة على محتوى المعادن الثقيلة في عينات العسل المتاحة في السوق اإلماراتي باستخدام  •
 سعيد بنت بخيت ومها سويكت الهاجري، بلدية دبي

12:00-12:40 

 12:00-12:20 نقاش مفتوح   

صالةالغداء والاستراحة   12:40-12:20 
 

 وتربية النحل في العالمالتلقيح : جلسة 

، رئيس جمعية النحالين سيريوات ونقسيري. دأ.: رئيس الجلسة

 األسيوية

 رئيس مشارك: أ.د. تشن ليهونغ

 األمين العام الجمعية الصينية لعلوم النحل
Hall A 
 الصالة أ

 15:00-15:20 ، أمين صندوق آبيساينس لخدمات المعلومات، اليابان.هيتومي إنوموتوفي اليابان.  البيوت المحمية بساتينفي اتجاهات التلقيح  •

 15:20-15:40 تشين ليهونج، السكرتير العام لجمعية علوم النحل الصينية.تربية النحل في القرن الحادي والعشرين في العالم.  •

 15:40-16:00 تاركان إنجي، اليسن.التابع لمركز تربية النحل التفاعلي.  مشروع أبيالنديا •

 16:00-16:20 نقاش مفتوح  

 العالج بالنحل: جلسة 

، رئيسة لجنة العالج بمنتجات النحل كريستينا ماتيسكو: رئيس الجلسة

 باألبيومنديا

Hall B 
 الصالة ب

كريستينا ماتيسكو، رئيس اللجنة، االتحاد الدولي لجمعيات النجالين أحدث التكنولوجيات.  –التجارب اإلكلينيكية في العالج بالنحل  •
 )أبيمونديا(.

15:20-15:00 

 هبة سيد ووالتأثير المناعي لسم النحل على مرضى االلتهاب الكبدي الوبائي وفيروس التهاب الكبد الوبائي. تقييم السيتوكين •
 حلمي أ. غنيمي، كلية الزراعة، جامعة الفيوم. 

15:40-15:20 

.كلية لندن اإلمبراطورية، لندن، المملكة المتحدةرشا الحاج، تأثير العسل السوداني على الخاليا السرطانية.   
 

16:00-15:40 

 16:00-16:20 الصيدي، هـ. ر.ـ قسم الكيمياء الطبية، جامعة أوبساال، مركز الطب الحيوي.األنشطة العصبية لمنتجات نحل العسل.  •

 بديعة ليوسي. سيدي محمد بن عبد هللا.ستخدام في الطب الحديث، إمكانية اال،  التركيب الكيميائى :وظيفية النحل كأغذيةجات تمن

 

16:40-16:20 

محمد بين عسل الِسدر اليمني وعسل المانوكا في مواجهة بعض مسببات األمراض البشرية.  للبكتيرياالمضاد التفاعل التآزري  •
 جافيد أنصاري، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

17:00-16:40 

 17:00-17:20 نقاش مفتوح   

 

 

 
 

Workshops ورش العمل 
 2019إبريل  3 االربعاء - الثالثاليوم  



 
 

Hall B: 
 

التلقيح اآللي وطرق تربية وإنتاج وإدخال ملكات : ورشة عمل

 نحل العسل
(، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائيةسعد مصري. د)  

المملكة العربية  فيصل، الملك جامعة القحطاني،سعد . د)

 السعودية(
 

Hall A: 
 

 المناطق القاحلة يفإجهاد النحل ت لتقليل إرشادا: ورشة عمل

 (للصناعات الدوائية APIرئيس مجموعة  )د. صبحى قاسم 
10:30-09:00 

Hall B: 
 

 العسل مكافحة آفات وأمراض نحل :ورشة عمل
 (الزراعي ، مركز األبحاثنصر بسيوني .د)

 
 

 

Hall A: 
 

في المسابقات العالمية  تعليمات لضمان الفوز :عملورشة 

 ألفضل عسل
( اناتاسا ليليك، جمعية نحالي سولفين& أندريجا بوروفسان  ) 

 

12:30-11:00 

صالةالغداء والاستراحة   13:30-12:30 

Hall B: 
 

 العالج بمنتجات النحل: ورشة عمل
 البروفيسور مياوشياو مينغ-

البروفيسور وو تشن هونغ، جامعة فوجيان للزراعة والغابات/ 
 معهد فوجيان للعالج الطبيعي، الصين

د. كريستينا ماتيسكو، رئيسة لجنة العالج بمنتجات النحل -
 باألبيومنديا

Hall A: 
 

  اهرة موت نحل العسل: األسباب والحلولظ: ورشة عمل
 (حلقة نقاشية مفتوحة)

 
15:00-13:30 

 

 زيارة إىل حديقة النحل 

•  

 حتا، دبيحديقة النحل/ : المكان •

 . 2019إبريل  4 الخميس الرابعاليوم : التاريخ •

  16:00-8:00: الوقت •

 
 

 

 


