
09:00 - 10:00

Organic honey Egypt 11:20 - 11:30Ahmed Abo Srea

Potential of apitherapy in preventive
health approach

Turkey 10:30 - 10:50Ali Timuçin Atayoglu 

Turkey 12:00 - 12:20Hesham El-Seedi  

Al Aseal Company presentation 10:50 - 11:00Fathy Beharry

Is honey good for diabetics? Egypt 11:10 - 11:20Mamdouh Abdulrhman

Roch Domerego

Registration

Session 1 Chair persons: Prof. Dr. Ahmed Hegazi, Prof. Dr. Serrano S. and
 Prof. Dr. Shammah A A

Session 2 Chair persons: Prof. Dr, Mohamed Abd el- Fatah,
Prof. Dr, Roch Domerego, Hesham El-Seedi

4 December, 2022

09:00 - 10:30Opening ceremony

December,4Day 1

Name Lecture TimeCountry

 The Third International Conference on Apith
er

ap
y

The Third International Conference of Apitherapy
Egypt December 4-5, 2022

Agenda

Scarring and osteomyelitis problems France 11:30 - 11:50

Rodríguez, I. The culinary uses of bee pollen Spain 12:20 - 12:40

Shammah A A Saudi
Arabia

14:20 - 14:40

Ebraheem Mady Ali Mady company presentation Egypt 11:50 - 12:00

Bees; small insects and big promises in 
pollination, food supply and medical 
innovation

Egypt 14:00 - 14:20Ashraf Barakat Influence of bee venom on brain 
Toxoplasma gondii load of chronically 
infected rats

Egypt 14.40  - 15.00Amira Gamal Abd El-
Rahim Hefny

Possible correlation between the 
probiotic properties of honey isolates 
and its applied polysaccharides 
polymers

Honey as nutritional Supplement Used 
Against Coronavirus in Saudi Arabia 
in 2020

12:40 - 14:00Coffee Break



5 December, 2022

Saudi 
Arabia

15:00 - 15:20Abdulrahman Saleh
Mohammed Bazaid

Name Lecture TimeCountry

Rateb Samour Palestine 15:40 - 16:00

Saudi Sumra honey: Potential
 antimicrobial agent against Drug 
resistant bacteria

Egypt 17:00 - 17:20Asmaa Anwar Eissa Bee products and climate change

Spain 10:40 - 11:00Serrano, S Efficacy of propolis ethanolic extract as 
natural preservative in beef and chicken 
minced meat

Egypt 11:20 - 11:40Abdulraouf Mohamed
Abdulrahman Amro

Medicinal properties of propolis

Algeria 12:00 - 12:20Amar Zellagui Essential oils from Algerian propolis: 
chemical profile and biological
activities

Egypt 12:40 - 13:00Hebat Allah Sayed El sayeh Propolis Extract : A Possible Antiseptic 
Oral Care against Multidrug-Resistant 
Non-Fermenting Bacteria Isolated from 
Non-Ventilator Hospital-Acquired 
Pneumoniae

Egypt 15:20 - 15:40Ali Farid Spot light on bee and its products 
update trend

Algeria 11:00 - 11:20Narimane Segueni Algerian propolis: past, present and 
future perspectives

Algeria 11:40 - 12:00Akkal Salah Phytochemical investigation of
propolis collected from Algerian 
north-east region

Egypt 12:20 - 12:40Mohamed H. Basiouny Effect of honey on advanced wounds 
and post-surgical wounds

UK 16:00 - 17:00Nicola Kane Demo

Treatment of epilepsy with bee venom

Session 1 Chair persons: Prof. Dr. Ali Farid, 
Prof. Dr Ali Timuçin Atayoglu and Prof. Dr. Ali Sabaaui

Morocco 10:00  - 10:20Badiaa Lyoussi Bee products as a Promising Source of 
Bioactive Molecules and Functional 
Properties: A potential approach that 
warrants a clinical exploration 

Canada 10:20 - 10:40Hossein Yeganeh Rad The impact of Api products on
Autoimmune diseases

13:00 - 14:00Coffee Break



Recommendations and closing ceremony 15:40 - 16:00

Saudi 
Arabia

14:00 - 14:20Abdulrahman Saleh
Mohammed Bazaid

Name Lecture TimeCountry

Rateb Samour Palestine 14:40 - 15:00

Saudi Sumra honey: Potential
antimicrobial agent against Drug 
resistant bacteria

Saudi 
Arabia

16:00 - 16:20Asmaa Anwar Eissa Saudi Sumra honey : Potential
antimicrobial agent against Drug 
resistant bacteria

Egypt 14:20 - 14:40Ali Farid Spot light on bee and its products 
update trend

UK 15:00 - 16:00Nicola Kane Demo

Treatment of epilepsy with bee venom

Session 2 Chair persons: Prof. Dr. Badiaa Lyoussi, Hossein Yeganeh Rad, and
Mr. Ahmed Al Gethami

Sudan 14:20  - 14:40Eiman Taj Clinical trial of combination of Suda-
nese Solanum dubium seeds and Sunnut 
honey for treatment of bronchial asthma

Morocco 15:20  - 15:40Karima El-yagoubi Exploring The Physicochemical and 
Antioxidant Properties of Moroccan 
Jujube Honey And its Diuretic Effect in 
Normotensif rats 

Egypt 15:00  - 15:20Mohamed.F.A. Ramadan Physiochemical analysis of different 
Hypestes forsskalii (Magary) honey 
types, Saudi Arabia

Morocco 14:40  - 15:00Aboulghazi Abderrazak Optimization of the combined mixture of 
olive oil and propolis extract from
Morocco for phenolic content, antioxi-
dant activity and anti-radical activity 
using design of experiment 

Egypt 14:00  - 14:20Aliaa Ragab Al Seady Effect of therapeutic massage and Bee 
Venom to treat Rheumatoid Arthritis and 
deformation of joints 



Saudi
Arabia

Kawthar Omar Aljundi Pollen sources and its nutritional value.

Sweden Shaden A.M Recent insights into chemical and 
pharmacological studies of bee bread

EgyptMarwa N. Atallah The potential ameliorative role of 
propolis against methomyl-induced 
neurotoxicity in the developing brain 
of albino rat 

EgyptAida Abd El-Wahed Insight into the chemical composition 
and biological properties of royal jelly

Poster Session 2 Chair persons: Prof. Abd Haleem Meshref,
Dr.  Prof. Dr. Ebrahem Al Erify

Egypt 13:00  - 14:00Adel el Beialy Middle East Pain Syndrome is a new 
pollution induced disease.

POSTER
4 December, 2022

5 December, 2022

EgyptSobhia S. Sayed Pollen grains and their importance as 
food for bees and humans and their 
biological properties

EgyptAhmed Elgazar The Effect of a Rehabilitation Program 
with Bee Stings on Certain Immune 
proteins and Lower back pain Resulted 
from Lumbar Slipped Disc 

EgyptNaglaa A. Ghazala Propolis: chemical composition, 
biological and medicinal properties

MoroccoChakir Amina Antimicrobial triterpenoids and Ingol 
diterpenes from propolis of semi-arid 
region of Morocco

Poster Session 1 Chair persons: Prof. Dr.  Hussin Al Mehadar
Prof. Dr. Rafat Shapan

Tanzania 12:20  - 13:00Abdallah Shaban
Musa Nyangason 

Apitherapy in Tanzania
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التسجيل09:00  -  10:00

حفل االفتتاح

رئيس الجلسة: أ.د. أحمد حجازى – أ.د. سالود سيرانو – أ.د. أحمد شمخ الغامدى  الجلسة ا�ولى

رئيس الجلسة: أ. د. محمد عبد الفتاح – أ.د. روك ديمريجو – أ.د. هشام الصعيدي الجلسة الثانية

إمكانات العالج النحلي في نهج الصحة 
الوقائية

تركياعلي توماشين 10:50  -  10:30

تأثير سم النحل على العدوى التوكسوبالزما 
جوندي المزمنة    

مصرأشرف بركات 14:20  -  14:00

عالقة ارتباط محتملة بين الخصائص 
الحيوية لعزالت العسل وبوليمرات عديد 

السكاريد المطبقة

مصرأميرة جمال عبد الرحيم حفني 15:00  -  14:40

العسل كمكمل غذائي مستخدم ضد 
فيروس كورونا في المملكة العربية 

السعودية عام ٢٠٢٠

السعوديةأحمد شمخ الغامدي 14:40  -  14:20

الحشرات الصغيرة والوعود الكبيرة في 
التلقيح وا°مداد الغذائي واالبتكار الطبي 

للنحل

السويدهشام الصعيدي 12:20   -  12:00

مصرأحمد أبو سريعالعسل العضوي 11:30  -  11:20

مصرممدوح عبد الرحمنهل العسل مفيد لمرضى السكر؟ 11:20  -  11:00

مصرفتحي بحيرىعرض شركة ا�صيل 11:00  -  10:50

بلجيكاروش دومريجومشاكل التندب والتهاب العظم 11:50  -  11:30

مصرإبراهيم ماضيعرض شركة علي ماضي 12:00  -  11:50

إسبانياRodríguezاالستخدامات الطهيية لحبوب لقاح النحل 12:40  -  12:20

10:30  -  10:00  

استراحة 14:00  -  12:40 



استراحة 14:00  -  13:00

عسل السمر السعودي: عامل مضاد 
للميكروبات محتمل ضد البكتيريا المقاومة 

لºدوية

السعوديةعبد الرحمن صالح محمد بازيد 15:20  -  15:00

منتجات النحل كمصدر واعد للجزيئات 
النشطة بيولوجيا والخصائص الوظيفية : 

نهج محتمل يستدعي استكشاًفا إكلينيكًيا 
في المغرب 

المغرببديعة الليوسي 10:20  -  10:00

فعالية مستخلص البروبوليس ا°يثانولي 
كمواد حافظة طبيعية في لحوم البقر 

والدجاج المفروم

Serrano S.إسبانيا 11:00  -  10:40

مصرعبد الرؤوف محمد عبد الرحمن عمروالخصائص الطبية لصمغ النحل    11:40  -  11:20

عالج الصرع بسم النحل

اليوم الثاني ٥ ديسمبر٢٠٢٢

فلسطينراتب سمور 16:00  -  15:40

المملكةNicola Kaneعرض
المتحدة 17:00  -  16:00

تأثير منتجات النحل على أمراض المناعة 
الذاتية

Hossein Yeganeh Radكندا 10:40  -  10:20

صمغ النحل الجزائري: آفاق الماضي والحاضر 
والمستقبل

الجزائرناريمان سجيني 11:20  -  11:00

زيوت عطرية من صمغ النحل الجزائري: 
الخصائص الكيميائية وا�نشطة البيولوجية

الجزائرعمار زالقي 12:20  -  12:00

مستخلص البروبوليس محتمل للعناية 
بالفم المطهرة ضد البكتيريا غير المخمرة 

المقاومة لºدوية المعزولة من مستشفى 
غير جهاز التنفس الصناعي - الرئة 

المكتسبة في مصر

مصرهبة اÆ سيد السايح 13:00  -  12:40

استقصاء كيميائي نباتي لصمغ النحل 
المجمع من منطقة شمال شرق الجزائر

الجزائرعقيل صالح 12:00  -  11:40

تأثير العسل على الجروح المتقدمة والجروح 
ما بعد الجراحة

مصرمحمد بسيوني 12:40  -  12:20

مصرأسماء أنور عيسىالنحل وتغير المناخ مصر 17:20  -  17:00

مصرعلي فريدإلقاء الضوء على النحل ومنتجاته  15:40  -  15:20

رئيس الجلسة: أ.د. على فريد – أ.د. علي توماشين – أ.د. على سبعاوى الجلسة ا�ولى



تحسين المزيج المركب من زيت الزيتون 
وخالصة البروبوليس من للمحتوى الفينولي 
والنشاط المضاد لºكسدة والنشاط المضاد 

للجذور باستخدام تصميم التجربة المغربية

المغربأبو الغازي عبد الرزاق 15:00  -  14:40

الكشف عن الخصائص الفيزيائية 
والكيميائية والمضادة لºكسدة لعسل 

العناب المغربي وتأثيره المدر للبول في 
فئران نورموتنسيف

المغربكريمة اليعقوبي 15:40  -  15:20

التحليل الفيزيوكيميائي �نواع عسل المجرى 
المختلفة ، المملكة العربية السعودية

مصرمحمد فتحي رمضان 15:20  -  15:00

التوصيات والحفل الختامي 16:00  -  15:40

تأثير كل من التدليك العالجي ا°ستشفائي 
بسم النحل لعالج التهاب المفاصل 

الروماتيدي وتشوهات المفاصل

مصر 14:20  -  14:00

المسار السريري لتوليفة بذور السوالنوم 
السوداني وعسل الشمس لعالج الربو الشعبي 

السودانايمان تاج 14:40  -  14:20

عالية رجب الصعيدي

رئيس الجلسة: أ.د. بديعة اليوسى- أ.د. حسين يوجانى–    أ. أحمد القثامي الجلسة الثانية
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رئيس الجلسة: أ.د. حسين المحضار – أ.د. رأفت شعبان   الجلسة ا�ولى

تنزانياعبد اÆ شعبان موسى نيانجاسونالعالج بمنتجات النحل في تنزانيا 13:00  -  12:00

مضادات الميكروبات للتربينات الثالثية 
والثنائية لصمغ النحل المجمع من المنطقة 

شبه القاحلة في المغرب

المغربأمينة شاكر

تأثير برنامج إعادة التأهيل مع لسعات النحل 
على بعض البروتينات المناعية وآالم أسفل 

الظهر الناتجة عن االنزالق الغضروفي القطني

مصرأحمد الجزار

حبوب اللقاح وأهميتها كغذاء للنحل 
وا°نسان وخصائصها البيولوجية

مصرصبحية س. سيد

البروبوليس: التركيب الكيميائي والخصائص 
البيولوجية والطبية

مصرنجالء أحمد غزالة

رئيس الجلسة: أ.د. عبد الحليم مشرف – د. إبراهيم العريفي  الجلسة ا�ولى

متالزمة ا�لم في الشرق ا�وسط هي مرض 
جديد يسببه التلوث. 

مصرعادل البيلي 14:00  -  13:00

نظرة ثاقبة في التركيب الكيميائي 
والخصائص البيولوجية لغذاء ملكات النحل .

مصرعايدة عبد الواحد

الدور التحسني المحتمل لصمغ النحل ضد 
السمية العصبية التي يسببها الميثوميل في 

نمو المخ  للفئران البيضاء .

Æمصرمروة عطا ا

السعوديةكوثر عمر الجنديمصادر حبوب لقاح وقيمتها الغذائية .

رؤى حديثة في الدراسات الكيميائية 
والدوائية لخبز النحل .

Shaden A.Mالسويد

المعلقـــة

اليوم الثاني ٥ ديسمبر ٢٠٢٢

الراعي البرونزيالراعي الذهبيالراعي الرسمي شركاء النجاح


