جمـعيـة النحــالين التعـــاونية بالباحـــــــة
BEEKEEPERS COOPERATIVE ASSOCIATION - ALBAHA

املـؤمتــر الدولـي الـرابع

للجمعـية العـربية لـرتبية النحــل
شعار المؤتمــــر :

الممارسات الجيدة إلدارة النحل من أجل تربية نحل مستدامة

البـرنامــج العلمـــي للمؤمتـــر

S c i e n t i f i c Program
 ١٩ - ١٨يوليو 20٢٢م
فندق المنتزه الوطني ،بلجرشي ،منطقة الباحة،
المملكة العربية السعودية

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للجمعية العربية لتربية النحل
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ً
صباحا
وقت التسجيل09:00 - 08:00 :

اليوم األول  -االثنين  ١٨يوليو ٢٠٢٢م
كلمة اإلفتتاح والترحيب
أ٠د ٠أحمد بن عبدالله الخازم الغامدي
رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر
رئيس الجمعية العربية لتربية النحل

09:00-09:10

الجلسة :العالج بمنتجات النحل ١
رئيس الجلسة :د .ستيفان ستانقاسيو
العالج بمنتجات النحل والدواء الوقائي
د .علي اتايوجلو  -تركيا

09:10-09:20

العالج بمنتجات النحل والحمل
د .ايتين اتايوجلو  -تركيا

09:20-09:30

العالج بمنتجات النحل :طريقة عالج جديده لمرضى الصدفية
أ.د .أحمد حجازي  -مصر

09:30-09:40

مضادات الميكروبات ترايتيربينويد ودايتيربين في البروبوليس في المنطقة شبه القاحلة في
المغرب
د .أمينة شاكر  -إيطاليا

09:40-09:50

دور سم النحل ومنتجاته األخرى في أمراض المناعة الذاتية
د .أحمد الصباغ  -مصر

09:50-10:00

فعالية عسل الصحراء و العكبر كمضادات للفطريات على األغشية الحيوية لفطر الكانديدا
أ.عبدالقادر بن حليمة  -الجزائر

10:00-10:10

الدور المحتمل لنحل العسل و منتجاته في عالج وتخفيف إنتشار مرض فيروس كورونا
د .مقبل النويري  -السودان

10:10-10:20

الخصائص العالجية للعسل :المركبات النشطة بيولوجيا وطرق التوصيف
د.عبدالله زهره  -مصر

10:20-10:30

استراحة

10:30-10:50

الجلسة :العالج بمنتجات النحل ٢
رئيس الجلسة :د .عبدالرحمن كوشك
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العالج بهواء خلية النحل :فرصة كبيرة لمربي النحل
د .ستيفان ستانقاسيو  -رومانيا

10:50-11:00

األدوار البيولوجية والعالجية للعسل السعودي :دراسة مقارنة
د .محمد انصاري  -الهند

11:00-11:10

مضادات القرحة ومضادات اإللتهابات للعسل الصحراوي في الجزائر
أ٠د .نورالدين جبلي  -الجزائر

11:10-11:20
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النشاط المضاد للميكروبات لعسل السدر المصري وتأثيره التآزري مع العوامل المضادة
للميكروبات
أ٠د .سيد حمودة  -مصر

11:20-11:30

دور بعض أنواع عسل النحل في التئام قرحة المعدة من خالل تنظيم بروتين الصدمة الحرارية
) (HSP47وعامل نمو بطانة األوعية الدموية )(VEGF
د .مروة شعير  -مصر

11:30-11:40

مستخلص العكبر :إمكانية استخدامه كمطهر للفم ضد البكتيريا غير المخمرة المقاومة لألدوية
والمسببة لإللتهاب الرئوي
د.هبة الله السائح  -مصر

11:40-11:50

التأثير التآزرى المضاد للبكتريا لعسل السدر المصري مع المضادات الحيوية و قدرته على إعادة
ميكروب المكور الذهبي العنقودي المقاوم
للميثاسيلين والحساس لألوكساسيلين
أ.د .محمد عبد الحفيظ  -مصر

11:50-12:00

المالحظات الرئيسة والنقاش

12:00-13:00

الغداء

13:00-14:30

الجلسة :صحة وحيوية نحل عسل
رئيس الجلسة :د .فايسالف يوفينيفيتش
التشخيص والكشف الجزيئي عن فيروسات نحل العسل
د .رائد ابوقبع  -إيطاليا

14:30-14:40

مرض النيوزيما :أثره ،والوقاية منه و تدابير السيطرة عليه
د .نصر بسيوني  -منظمة األغذية والزراعة ) ( FAO

14:40-14:50

فيروس تشوه الجناح في نحل العسل البري في المملكة العربية السعودية :اإلكتشاف
والتشخيص والتوصيف
د .علي هروبي  -السعودية

14:50-15:00

الفيوماجيلين في نظم المكافحة المتكاملة لآلفات لعالج مرض النيوزيما
د .ماجد رشيد  -كندا

15:00-15:10

المعينات الحيوية وأثرها على صحة النحل
ُ
د .فايسالف يوفينيفيتش  -الواليات المتحدة االمريكية

15:10-15:20

آليات الدفاع المناعي في نحل العسل
د .روال الكتبي  -السعودية

15:20-15:30

استراحة

15:30-15:50
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يتبع الجلسة  :صحة وحيوية نحل عسل
رئيس الجلسة :د .فايسالف يفينيفيتش
إستخدام سلوك النحل التغذوي والوفيات والبروتينات الناتجة عن الصدمة الحرارية للنحل
كمعايير لتأقلم نحل العسل مع الحرارة
د .شاهرة زيتون  -األردن

15:50-16:00

تحسين طرق معالجة البذور :عامل رئيسي لتقليل المخاطر على نحل العسل والملقحات
األخرى للحفاظ على التنوع البيولوجي
د .حيدر عبدالقادر  -السعودية

16:00-16:10

تأثير أبراج اإلتصاالت على أداء وسلوك نحل العسل (النشاط الخارجي)
د .فائزة صالح  -مصر

16:10-16:20

مزايا وعيوب التغذية التكميلية بالسكر المحول
د .محمد عمر محمد  -مصر

16:20-16:30

اإلستراتيجية الوطنية لصحة نحل العسل ومكافحة األمراض في المملكة العربية السعودية
أ.حسن بالحارث  -منظمة األغذية والزراعة ) ( FAO

16:30-16:40

المالحظات الرئيسة والنقاش

16:40-17:20
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اليوم الثاني  -الثالثاء  ١٩يوليو ٢٠٢٢م
الجلسة :تربية وانتقاء نحل العسل
رئيس الجلسة :أ.د .محمد خنبش
ً
محليا :الجهود المتواصلة على ساللة النحل
تحسين النحل المتكيف
 Apis mellifera ligusticaفي إيطاليا
أ .رافائيل داالليليو  -إيطاليا

08:30-08:40

النتائج والتوقعات لمشروع الحفاظ على ساللة نحل العسل المحلي في المملكة العربية
السعودية
د .رمزي السرحان  -األردن

08:40-08:50

دراسة األداء التناسلي للذكور وملكات النحل Apis mellifera intermissa
في شمال الجزائر
أ.حميدو لطرش  -الجزائر

08:50-09:00

دراسة اإلرتباط بين مختلف القياسات الشكلية والحيوية وأداء الملكات في تكاثر النحل
د .هنان سارا

09:00-09:10

المالحظات الرئيسة والنقاش

09:10-09:40

الجلسة :جودة وغش العسل
رئيس الجلسة :د .نوربيرتو غارسيا
وضعية غش العسل في العالم
أ.د .نوربيرتو غارسيا  -األرجنتين

09:40-09:50

الفحص الحسي للترويج للعسل وتحسين جودته :التجربة اإليطالية
أ.جيان لوجي  -إيطاليا

09:50-10:00

جهاز الرنين المغناطيسي :أداة للكشف عن الغش في العسل واألطعمة األخرى
د .بيتر اورام  -كندا

10:00-10:10

العناصر الكبرى والصغرى والسامة في عينات العسل من محمية الدندر بالسودان
د .لبنى عبدالله  -السودان

10:10-10:20

مقارنة بين جودة بعض األعسال المحلية األردنية مع عسل المانوكا
د .أمل العبادي  -األردن

10:20-10:30

دور الهيئة العامة للغذاء والدواء في وضع التشريعات التي تضمن سالمة وجودة العسل
في السعودية
أ .رانيا بوقس  -السعودية

10:30-10:40

استراحة

10:40-11:00

المالحظات الرئيسة والنقاش

11:00-11:30
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الجلسة :التنمية المستدامة لتربية النحل ومنتجات نحل العسل
رئيس الجلسة :د .داني العبيد
تربية النحل المستدامة من أجل التنمية الريفية في المملكة العربية السعودية
د .نورو أدجابا  -منظمة األغذية والزراعة ) ( FAO

11:30-11:40

متابعة سالالت نحل البحر األبيض المتوسط وقدرتها على التكيف مع التغير المناخي من أجل
التحسين المستدام للنظم البيئية الزراعية
أ٠د .نورالدين أدعجالن  -الجزائر

11:40-11:50

تطوير وتنمية المراعي النحلية بمنطقة الباحة ،المملكة العربية السعودية
أ.يلما تاديسي  -أثيوبيا

11:50-12:00

مواجهة تأثير التغير المناخي على نحل العسل لتلبية المتطلبات الغذائية
د .محمد دسوقي  -مصر

12:00-12:10

فاعلية تلقيح النحل على إنتاجية محصول الفاصوليا في اإلسماعيلية ،مصر
د.كريمان محمود  -مصر

12:10-12:20

التجربة التونسية في مجال النحل العضوي
أ .عباس سعيدي  -تونس

12:20-12:30

الغداء

12:30-14:00

مكونات وجودة غذاء ملكات النحل المنتج في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية
أ.عبدالقادر بازياد  -اليمن

14:00-14:10

إستخدام نظم المعلومات الجغرافية واإلستشعار عن بعد للكشف عن المناطق الغنية بالراتنج
إلنتاج العكبر من المناحل
د .عبدالرؤوف محمد عبدالرحمن  -مصر

14:10-14:20

تأثير تغذية النحل بالمشروبات الغازية على التركيب البيوكيميائي لعينات العسل واحتمالية
تأثيره على صحة االنسان
أ.تهاني الزهراني  -السعودية

14:20-14:30

المالحظات الرئيسة والنقاش

14:30-15:00

نقاش عام ومالحظات ختامية ونهاية الجلسات
أ.د .أحمد الخازم الغامدي  -أ.د .محمد سعيد خنبش  -د .نورو ادجابا محمد
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