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 لمستخلصا*
Abstract 
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عنصرا اساسيا في النظام الغذائي في (phoenix dactylifera)تعتبر ثمرة النخيل 

اجزاء كثيرة من العالم, وخاصة في الشرق االوسط وشمال افريقيا. يحتوي التمر على العديد من 

الخصائص ذات التأثير االدراكي التي تمكنه من العمل كمحفز لالداء المعرفي ومحسن للمزاج. 

مر على الجانب المزاجي واالدراكي, فان هدف هذه اسة التوحيث انه ال توجد دراسة تطرقت لدر

الدراسة هو التعرف على االثار المعرفية او المزاجية المحتملة نتيجة تناول جرعة واحدة تحتوي 

مل من شراب التمر لمتطوعين اصحاء, وذلك باستخدام العديد من االختبارات المعرفية.  250على 

يل بامكانها ان تعدل العديد من جوانب المزاج لدى البالغين. في اظهرت النتائج ان ثمرة تمر النخ

هذه الدراسة اصبح المشاركون اكثر يقظة وهدوءا بعد تناول الشراب. كما بوحظ اهم تحسن في 

 مهام االدراك في وقت رد الفعل على العديد من مهام الذاكرة.

*E 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the possible cognitive or mood 

effects following the administration of a single dose of 250 ml of the date’s 

drink to healthy volunteers, using several cognitive computerized 

assessments.. The research was approved by the Division of Psychology 

and Ethics Committee of Northumbria University. Results showed that the 

date palm fruit could modulate many aspects of mood performance in 

adults. In this study participants were more alert, calmer and more content 

after taking date fruit juice. The main enhancement in cognitive tasks was 

noticed in the reaction time (msecs) on numerous memory tasks. 
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