
 الطبية النباتية فيالدلفيا حديقة تفتتح علي تنب بسمة األمرية

 

 أمناء جملس رئيس شرف ليلى السيدة معالي حبضور الطبية، النباتية فيالدلفيا حديقة علي بنت بسمة األمرية افتتحت
 وهي ،4002 عام يف فعليًا العمل وبدأت 4002 عام اجلامعة يف العلوم كلية يف أنشئت اليت احلديقة يف مسوها وجتولت اجلامعة،

 خالية نباتات انتاج على وتعمل. زجاجية وبيوت حبثية وخمتربات تدريسية خمتربات تضم حبثية انتاجية تدريسية وحدة
 الطبية النباتات وتكثري وانتاج النباتية، سجةاألن زراعة تقنية باستخدام حمددة وراثية مواصفات ضمن األمراض من

 .اجملاورة الزراعية واملشاتل اجلامعة ملوظفي وبيعها وخارجية داخلية زينة نباتات وانتاج والعطرية،

 

 علي بنت بسمة األمرية لسمو الرائدة اجلهود اجلامعة رئيس عواد أمني حممد الدكتور األستاذ مّثن احلفل يف له كلمة ويف
. اجملال هذا يف األردن معامل من مهمًا ومعلمًا وطنية ثروة كونها الطبية النباتات على واحلفاظ البيئي العمل جمال يف املعظمة
 على موزعه نوع 4200 يقارب ما إىل الوعائية النباتات عدد يصل حيث النباتي احليوي بالتنوع غنيًا األردن يعترب: قائاًل وأضاف

 األنواع من تعترب نوعًا200 حوالي بان بالذكر اجلدير من و. العامل يف املسجلة النباتات من% 2 جممله ما وتشكل عائلة 224
 إىل باإلضافة. العاملية باملعايري مقارنة  عالية نسبة وهي املسجلة النباتات جمموع من% 4.2 يعادل ما أي األردن يف املتوطنة



 باالنقراض املهددة لألنواع العاملية القوائم على مدرجة نوع 21و باالنقراض مهدد نوع 67 نادر، نوع 923 األردن يف يوجد ذلك،
 ..(IUCN) الطبيعة لصون الدولي االحتاد حسب

 

 ومن. . والبحثية والتصنيفية والوطنية التارخيية األهمية بند حتت عطرية أو طبية نباتية حديفة أي انشاء أهمية تندرج و
 األمن عليها يقوم اليت العامل يف الرئيسة احملاصيل من اآلن أصبحت  األردن يف املتأصلة النباتات من العديد أن بالذكر اجلدير
 بيئة من جزءا تشكل احملاصيل هذه  أصول إن. احلمص العدس، الشعري، القمح،: النباتات هذه أمثلة ومن. واالقتصادي الغذائي

 تطوير يف الستخدامها الوراثية للمادة مثينا مصدرا النباتية األنواع هذه تكون أن املستغرب من ليس فإنه لذا النباتية، األردن
   .مستقبال  واستدامتها الزراعية التنمية حتقيق يف واملساهمة األصناف،

 

 أحدث من تعترب الطبية النباتية فيالدلفيا حديقة أن إىل فيها أشار كلمة العلوم كلية عميد حياصات خالد الدكتور ألقى كما
 وقد. والتدريسي واالنتاجي البحثي الوحدة نشاط لتكمل الزجاجية البيوت لوحدة اضافتها مت منشأة أنها حيث ازاتنااجن

 وخاصة والعطرية الطبية النباتات ملفهوم الطالب توعية اىل املنشأة هذه تهدف اجلامعة،حيث أقسام مجيع بتعاون أنشئت
 العالجية واخلواص النباتات هلذه الطبية الفوائد على التعرف اىل باالضافة باالنقراض، املهددة أخص وبشكل األردن يف املوجودة

 األصل ذات النباتات هذه استخدام للباحثني  تهيئ فهي أخرى جهة ومن جهة، من الدوائية لألغراض املستخدمة الفعالة واملواد
 .املعروف الوراثي

 

 احلفل وحضر. البحثية وأهميتها وأهدافها احلديقة مشروع عن تعريفية نبذة الصيدلة كلية من الدوري نضال الدكتورة وقدمت
 هيئة أعضاء من وعدد والعمداء اجلامعة رئيس مستشار والدكتور واملالية اإلدارية للشؤون الرئيس نائب الدكتور األستاذ

 والطلبة واملوظفني التدريس


