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ثلة في ممالملتقى الوطني للعالج بالنباتات والعقاقير تنظم فرحات عباس  1جامعة سطيف 

 علوم الطبيعة والحياةكلية 

ثالثاء يومي الخالل  ،علوم الطبيعة والحياةة يكل ممثلة في فرحات عباس  1جامعة سطيف  تنظم

مـــخبر مع  بالتعاون "عقاقير الملتقى الوطني للعالج بالنباتات وال ، " 2023مارس  15-14واألربعاء 

المحاضرات  بقاعة ذلكو، نةالـعــالج بــــــالـنباتـــات الــطـبـيـة الـــمـطـبـقـة عـــلى األمراض الــمزمــ

ية د عميد كلالسي بمعيةمد الهادي، ـمولود قاسم نايت بلقاسم، بإشراف السيد مدير الجامعة األستاذ لطرش مح

 لجامعة،لعام لااألمين  ،معةوحضور السادة: نواب مدير الجا، ألستاذ خنوف الصديقعلوم الطبيعة والحياة ا

ي فالكلية وامعة العديد من المسؤولين وإطارات الجو األمين العام للكلية، ،رؤساء األقسامنواب العميد و

 أفراد األسرة الجامعية )أساتذة، إداريين وطلبة(. النوادي العلمية، مختلف المستويات، 

ها تطرق في ، عميد كلية علوم الطبيعة والحياةالسيد كلمة من طرف   في يومه األولبرنامج المن تض

 على أن  ، فضالةاستقطب العديد من المشاريع البحثية على مستوى المخابر العالميأن موضوع الملتقى  إلى 

مة ية المبرالتفاقملتقى إلى اكتسبت تجربة رائدة في هذا المجال، حيث يستجيب هذا الالكلية ابالبحث مخابر 

ر إلى كما أشا ة،الصيدالني الصناعة وزارة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع بين   

ما تم كدالنية، الصياستخالص العديد من المواد في فترة كورونا وذلك بساهمت بشكل فعال مخابر الكلية أن 

فضل المي بنشر مقاالت بحثية على مستوى ع والسيما  ،ذا المجالانشاء العديد من مشاريع البحث في ه

 تثمينجل أال من نشاء مؤسسات ناشئة في هذا المجإل ناشد عميد الكلية، كما الباحثين واألساتذة المختصين

 المواد الطبيعية الجزائرية.

عالج ال همية أإلى متطرقا  مرحبا فيها بالحضور،قدم كلمة افتتاحية مدير الجامعة ومن جهته، السيد 

هود من وحيد الجيا لتالتي يمكن استخالصها من النباتات، داع والصيدالنية ، والفوائد الطبيةرق الطبيعيةبالط

ي هذا جتمع ف، وذلك من أجل تلبية حاجيات المبالطرق العلمية بالنباتاتأجل تكوين شبكة بحث للتداوي 

ي العلم نها أن تساهم بشكل ايجابي في تعزيز البحثلى توصيات من شأإالمجال، كما حث على الوصول 

ذلك  بعدعلنا متمع، على مستوى الجامعة، وتقديم العديد من الحلول العالجية التي يمكن أن يستفيد منها المج

 رسميا عن انطالق فعاليات الملتقى.

 من  لحصافي مستهلها محاضرة افتتاحية لألستاذ عقال تم الشروع بعدها في إلقاء المحاضرات، 

من ، كما تض"موسومة بـ:" قدرة النباتات الطبية الجزائرية في االستقالب البيولوجي 1جامعة قسنطينة 

ن من مختلف محاضرة ألساتذة، وباحثي 40جلسات حضورية ، بما يقارب  6البرنامج المسطر لهذا الملتقى 

لمي عملصق  100ما يفوق رض كما تضمن البرنامج أيضا عالمؤسسات الجامعية والبحثية عبر الوطن، 

ن معارض ، بما في ذلك عدة مشروحات تصويرية ومعرفية حول العالج بالنباتات والعقاقير الطبيعيةل

 تنظيم النوادي العلمية.

يرجى الولوج إلى  وطني للعالج بالنباتات والعقاقيرالملتقى ال برنامج ولمزيد من التفاصيل حول

   https://bit.ly/3ZNvQmhالرابط التالي:

https://bit.ly/3ZNvQmh

