
 فيالدلفيا تحتفل باليوم العالمي للنبات
 

 

 

احتفل قسم التكنولوجيا الحيوية وھندسة الجينات بالتزامن مع احتفاالت الجامعات 
والمؤسسات والحدائق والمتاحف النباتية العالمية برعاية الجمعية األمريكية لعلوم 

العالمي باليوم  (EPSO)والمنظمة األوروبية لعلوم النبات  (ASPB)النبات 
، بھدف تذكير المجتمعات اإلنسانية بأھمية الدراسة 2015أيار  18للنبات والموافق 

والبحث واالستثمار بدعم األبحاث العلمية في علم النبات بكافة فروعه لدوره الھام 
في حياة البشر في تأمين األوكسجين والغذاء والكساء والمسكن والصناعات الدوائية 

  .ضافة للمحافظة على استقرار األنظمة البيئية الحويةوالوقود الحيوي باإل
وألقى األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة كلمة في الحفل قال فيھا: 
تواجه الحياة النباتية في عالمنا المعاصر الكثير من األخطار والتحديات، التي تتمثل 

مراني والصناعي، مما أثر في التصحر وشح المياه والتغيرات المناخية والزحف الع
ولمواجھة تلك األخطار والتحديات أطلقت المنظمة  .سلًبا على الحياة النباتية

األوروبية للعلوم النباتية اليوم العالمي للنبات، وذلك لتحفيز األمم في سائر أنحاء 
العالم لالھتمام بالنباتات، والوقوف على أھمية العلوم النباتية. وخصصت دول عديدة 



بة كبيرة من موازناتھا لألبحاث الطبية النباتية، وغير ذلك من  المشاريع ذات نس
 .الصلة بالنباتات

ومن جانبھا، حرصت جامعة فيالدلفيا على الحياة النباتية، وأنشأت لھا دائرة خاصة 
من أجل استدامة البيئة الخضراء في الجامعة واالعتناء بھا. ويطرح قسم التكنولوجيا 

نظرية وعملية في التقنيات الحيوية للنبات، وزراعة األنسجة النباتية  الحيوية مواد
 .وتطبيقاتھا العملية

وبناًء على النجاحات التي تحققت في اليوم العالمي للنبات خالل السنوات الماضية، 
ستحرص الحدائق النباتية ومختبرات البحوث والمدارس والمتاحف والمزارع على 

م، للقيام بأنشطة متنوعة تتمحور حول النباتات. ويرافق ذلك فتح أبوابھا في ھذا اليو
عدد من الفعاليات في الميادين واألماكن العامة والمسارح والمقاھي والحدائق، في 

 .مختلف بلدان العالم
وأضاف قائالً: ال شك أن للنباتات أھمّية بالغة لصّحتنا وبيئتنا، وليس فقط من أجل 

ذلك لھا أھمّيتھا الكبرى في إنتاج األدوية والوقود استدامة إنتاج الطعام، بل ك
والكيماوّيات والورق والمواد الخشبّية. وعليه، تأتي ھذه الفعالّية لنھيب بالجميع 
باالھتمام بالعلوم النباتّية، والمحافظة على النباتات، والعمل على إيجاد طرق فاعلة 

 .وجديدة للمحافظة عليھا
حياصات عميد كلية العلوم على أھمية اليوم العالمي من جانبه أكد الدكتور خالد 

للنبات مشيراً إلى حرص كلية العلوم على اإلعتناء بالحياة النباتية واستدامتھا ودعم 
  .األنشطة واألبحاث التي تعالج قضاياھا المختلفة

محاضرات علمية حول الحياة النباتية والتنوع النباتي في   واشتمل اليوم على
ضر االفتتاح األستاذ الدكتور محمد عواد مستشار رئيس الجامعة وعدد األردن. وح

  .من العمداء وأعضاء ھيئة التدريس والطلبة
 


