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افتتح األستاذ الدكتور حممد عواد رئيس جامعة فيالدلفيا فعاليات اليوم العلمي لكلية الصيدلة يف جامعة 

الفاعلة للطلبة أنفسهم أو بالتعاون والتشارك فيالدلفيا. وأكد الدكتور رئيس اجلامعة على أمهية املشاركات 

مع أعضاء هيئة التدريس وذلك تدريبًا ومتكينًا هلم يف البحث العلمي التطبيقي. وقال: آمل أن تكون كافة 

أيام الدراسة أيامًا علمية تدريسية وحبثية تشاركية ملا فيه خدمة اجملتمع والسهر على سالمته وخباصة 

بالنباتات الطبية والعطرية اليت ميكن دراستها واإلفادة منها يف التوصل إىل أدوية أن بلدنا األردن يزخر 

نباتية ملعاجلة الكثري من األمراض ذات الطبيعة احمللية ال بل والعاملية. وأضاف أنه مت ختصيص عشرات 

يف دعم البحث  اآلف الدنانري ملختربات كلية الصيدلة ومتطلبات األحباث فيها وهذا ما دأبت اجلامعة عليه

 العلمي وتوفري كافة مستلزماته املادية والعضوية والبشرية. 

 

وألقى الدكتور عبداملطلب جابر عميد كلية الصيدلة كلمة يف االحتفال قال فيها: جمالنا الصيدالين يف 

الغذائية هي هذا اليوم هو "املكمالُت الغذائية والنباتاُت الطبية وتأثرُيها على الصحة العامة". واملكمالت 



مستحضرات تتركز فيها العناصر ذات األثر الغذائي أو الفسيولوجي للجسم اليت من شأهنا تكملة النظام 

الغذائي للجسم يف حالة فقداهنا من هذا النظام أو عدم تناوهلا بكميات كافية. ويتناوُلها األشخاُص أماًل 

نة. وجتدر اإلشارة إىل أن املكمالت الغذائية يف حتسني صحتهم العامة أو العالج من بعض احلاالت املزم

ومستحضرات األعشاب الطبية ال ُتعدُّ منافسة للعالجات الكيميائية بل ُيكمِّل بعُضها البعض اآلخر. وحسب 

 % من العالجات احلديثة أصلها من النباتات.52منظمة الصحة العاملية، إن حوايل 

 

% من البالغني يف الوالت 20أن حوايل  5002-5002إحدى الدراسات األمريكية أجريت يف الفترة وَقدَّرت 

املتحدة األمريكية يتناولون هذه امُلنتجاِت بشكل ما، كما أن مبيعاهتا وأعداَد متناوليها يف تزايد مستمر. 

ى الفيتامينات واملكمالت بليون دوالر سنويًا عل 11وحسب أحد التقارير فإن األمريكيني ينفقون حوايل 

املعدنية. ومن املكمالت الغذائية، ُيذكر الفيتامينات واملعادن واألمحاض األمينية والدهنية أو أي مادة 

تستخدم الستكمال النظام الغذائي للجسم، هذا باإلضافة إىل األلياف واألعشاب وأي نباتات طبية أخرى. 

عذائيًا منفردًا أو خليطًا من عدة عناصر. وتسوَّق هذه  ومن املمكن أن تتضمن هذه املنتجاِت عنصرًا

 املنتجات على هيئة أقراص أو كبسوالت أو مساحيق أو شرابات.

 

ومت خالل اليوم تكرمي املشاركني به، كما افتتح رئيس اجلامعة فعاليات املعرض الذي أقيم على هامش 

ث خالهلا كل من: الدكتور نوفل نعمان، اليوم العلمي. واشتمل اليوم العلمي على حماضرات علمية حتد

الدكتورة بشرى عبداهلادي، الدكتورة هناء الكيالين، الدكتورة إميان العواملة، الدكتور هاشم طه، الدكتورة 

ناديا أبو نعمة، الدكتور معاذ الزغول، املهندسة مسر أمحد، الدكتور عوين خريس، الدكتور نضال الدوري، 

  الدكتور عماد القريويت، الدكتور طالل أبو رجيع، الدكتور منري مرايات.الدكتورة فدوى النجداوي، 


