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حسن الجنابي يلقي محاضرته العلمية في . د. وزير الموارد المائية ا   
بدعوة من لجنة التعليم المستمر  الجامعة المستنصرية/رحاب كلية العلوم 

   لقسم علوم الحياة 

  اصيل حبه.د  

صـادق .  د .  برعاية السيد رئيس الجامعة المسـتـنـصـريـة أ 
رعـد  سـعـدون صـبـري .  د.  الهماش وعميد   كلية العلوم  ا

وبحضور رئيسة قسم علوم الحياة  اقـامـت لـجـنـة الـتـعـلـيـم 
سوزان .  د.  م. برئاسة وٕاشراف  االمستمر لقسم علوم الحياة 

ندوة  علمية تحت عنوان الوضع المائي في الـعـراق سعدي  
وٕادارة الموارد المائية وذلك  في تمام السـاعـة الـعـاشـرة مـن 

على الـقـاعـة الـمـركـزيـة  30/3/2017صباح يوم الخميس 
استهل منهاج الندوة العلمية بتالوة عطرة من .  لكلية العلوم 

القران الكريم ووقوفا بإجالل واحترام  لقـراءة الـفـاتـحـة عـلـى 
  .شهداء العراق والحشد الشعبي وسماع النشيد الوطني 

والقى السيد رئيس الجامعة المستنصرية كلمـتـه الـتـرحـيـبـيـة 
بسيـادة الـوزيـر شـاكـرا حضـوره وتـواجـده إللـقـاء مـحـاضـرة 

والقى  عـمـيـد كـلـيـة .  علمية برحاب  الجامعة المستنصرية 
العلوم  كلمته التـرحـيـبـيـة بسـيـادة الـوزيـر مـتـمـنـيـا لـلـعـراق 

 . االستقرار والنصر لحشدنا الباسل 

سوزان سعدي  رئيس لجنة التعليم .  د.  م .  أت  اوبد
المستمر بعرض فلم وثائقي على سيادة الوزير يتناول 
فعاليات ونشاطات لجنة التعليم المستمر لقسم علوم الحياة 
واهم الندوات والموتمرات العلمية وورش العمل التي نظمت 

بعدهـــــــــا القى  السيد الوزير االستاذ  .  من قبل اللجنة 
الدكتور حسن الجنابي  محاضرته العلمية  بعنوان مياه 
العراق من الوفرة الى الشحه  ،وأشار معالي الوزير من 
خالل محاضرته العلمية  الى التحديات التي تواجهه الوضع 

 .المائي في العراق داخليا وٕاقليميا 

وأكد معالي الوزير  على  الية ادارة الموارد المائية في ضوء 
شحة المياه  وندرتها نتيجة للمتغيرات المناخية بسبب 

مطار والتصحر الحتباس الحراري  المناخي وانحباس االا
اضافة الى   ذلك   الحروب و وأثارها من  تجفيف 

حسن .  د.  وتطرق  ا .  هوار الالمسطحات المائية ومنها ا
الجنابي  الى جهود الوزارة لسنوات في اعادة الحياة اليها 

 ئحة التراث الوضمها مؤخرا الى 
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بـقـائـهـا عـلـى ال ليات والبرامج الموضوعة لتنفيذ الـتـزامـات الـعـراق ال العالمي وا
 .الالئحة العالمية 

قـلـيـمـيـة الـتـي تـواجـه ال كذلك تطرق  سيادته الى التحديات ا
ادارة الموارد المائية في العراق كون موارده مشتركة ويعـتـبـر 
دولة مصب  مؤكدا ان تلك التحديات بحاجة الـى اتـفـاقـيـات 

وفـي . مد بين الدول المـجـاورة  مـع الـعـراق ال دولية طويلة ا
د سـوزان سـعـدي  بـاب .  م.ختام المحاضرة العلمية فتحت ا

الحوار والنقاش مع سيادته وتعهد بحل كـل مشـاكـل بـحـوث 
الطلبة المتعلقة بوزارته بصدر رحب  وأكـد ان بـابـه مـفـتـوح 
للجميع وان وسائل التواصل معه سهله جدا عبر الفيـسـبـوك 

 .وغير ذلك  

سوسن ساجد رئيسة فرع التقانة .  د.  ثم بعد ذلك  عرضت ا
االحيائية على سيادة الوزير فلما كانت قد سجلته ضم 
رحلتها العلمية مع مجموعة من اساتذة  الجامعة لالهور 

  .بغرض االستكشاف العلمي والدراسات البحثية 

وفي ختام الندوة العلمية قدم السيد رئيس الجامعة  
المستنصرية الدكتور صادق الهماش لسيادة الوزير درع 

رعد .  د.  المستنصرية  في حين اهداه عميد كلية العلوم ا
سعدون صبري درع كلية العلوم  وبالنهاية اهدته رئيس قسم 

رجوة حسن عيسى   قيثارة العراق  تثمينا . د. علوم الحياة  ا
وصدره    لجهوده المبذولة  وتواصله مع  المجتمع الجامعي

وبحضور عدد كبير .الرحب الستيعاب الجميع بروح ابوية  
من االساتذة والتدريسيين والطلبة تكللت الندوة بنجاح باهر 

 .ولقاء رائع مع سيادة الوزير 

حسن الجنابي .  د.  هذا و افتتح السيد وزير الموارد المائية ا
هوار العراقية والذي المعرض للصور الفوتوغرافية  جسدت ا

اقيم على هامش الندوة العلمية التي اقامتها   لجنة التعليم 
الجامعة /  المستمر لقسم علوم الحياة في كلية العلوم

 .المستنصرية 
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الجامعة /انطالق  حمالت  العمل التطوعي  لتشجير حدائق كلية العلوم 
 المستنصرية  

  اصيل حبه.د     

برعاية  السيد عميد كلية الـعـلـوم الـجـامـعـة الـمـسـتـنـصـريـة  
االستاذ الدكتور رعد سعدون صبري  باشرت   لجنة التعلـيـم 
المستمر لقسم علوم الحـيـاة  بـحـمـلـة   الـعـمـل الـتـطـوعـي  
لتشجير حدائق كلية العلوم  بالتعاون مع المهندس الزراعي 
الخاص بكلية العلوم  علي عبد ذرب  وذلك  ابتـدأ مـن يـوم 

وعلى هامش الحملة اقـامـت  7/3/2017الثالثاء الموافق  
اللجنة على القاعة الـمـركـزيـة لـكـلـيـة الـعـلـوم نـدوة عـلـمـيـة  
بعنوان االثر البايولوجي للعـواصـف الـتـرابـيـة عـلـى الصـحـة 

االسـتـاذ " والبيئة في الـعـراق وأسـالـيـب الـحـد مـنـهـا الـقـتـهـا 
الدكتورة لبنى عبد الجبار الـزبـيـدي  الـتـدريسـيـة فـي  قسـم 

 .الهندسة البيئية لكلية الهندسة في  الجامعة المستنصرية 

التـقـتـيـنـا  ... وضمن النشاطات الميدانية لمجلة واحة العلوم  
بعميد كلية العـلـوم االسـتـاذ الـدكـتـور رعـد سـعـدون صـبـري 

والصالة والسالم ...  بسم اهللا الرحمن الرحيم :  وتحدث قائال 
انـطـالقـا مـن ,  على سيد الكائنات محمد واله وصحبه وسلم 

 بدا أشاعة فكر العمل التطوعي في الوسط الجامعي

وباعتبار االستاذ الجامعي قدوة ونبراسا للمجتمع الـعـراقـي و  
ان الفكر التطوعي فكر بناء إلضافة لمسات التعاون الـهـادف 
بين افراد المجتمع عامة وطلبة الجامعة خاصة و اشـارة الـى 
توجيهات وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة المسـتـنـصـريـة 
بهذا الصدد  باشرت كلية الـعـلـوم وبـمـبـادرة بـعـض االسـاتـذة 
بإشراف علمي وعملي بجمع التبرعات الشخصية وبـجـهـودهـم 
الذاتية وبالتعاون مع طلبة كلية العلـوم وقسـم عـلـوم الـحـيـاة 
بشكل خاص  بتشجير الحدائق الجامـعـيـة الـمـحـيـطـة بـكـلـيـة 

جاءت هذه  الـمـبـادرة الـتـطـوعـيـة    مـتـزامـنـة مـع ,  العلوم 
بتاريخ  4240توصيات اجتماع هيئة الراي التاسع ذي العدد 

واســتــغــالال لــمــوســم الــربــيــع مــوســم الــحــيــاة .  7/2/2017
واألشجار الخضراء وماله من تأثيرات صحيـة ونـفـسـيـة عـلـى 

وان شــاء اهللا الــحــمــالت .  الــطــلــبــة والــمــجــتــمــع بشــكــل عــام 
التطوعية  سوف تستمر   لتحقيق اهدافنـا فـي  الـمـسـاهـمـة 
لخلق مجتمع صحي في كل المجـاالت مـن اجـل بـنـاء عـراق 

 .افضل بإذن اهللا 
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في حين اكد السيد العميد  على ضرورة العمل التطوعي من 
وذلك  من خالل الخوض في   اكتساب خبرات جديدةناحية 

ان ،  ق العمل التطوعي يدفع الطالب   ألداء العمل بنجاح وات
ة ، وھي  ف ل ت خ ددة في مجاالت م ع ت مما يكسبه خبرات م
د من  زي ا ي م ات م ع خبرات عملية لم تدرس بالكتب والجام

ل ة بشك ي ل م ع اة ال ي م .  عام ومن خاللأھميتھا في الح ل ع ت
ارات  ھ ن ، وھي م اجحي ن مھارات جديدة وھذا  طموح ال
ام  ھ م جاز ال ة إلن ي ل م ع اة ال ي ح يكتسبھا في الدخول في ال
ط  خطي ت دا ، وال ي التطوعية ، والتي تتطلب تنظيم الوقت ج
الجيد ، وكيفية ادارة العمل ،والتصرف بالميزانية المتاحة ، 
ا  ھ ل ا ، وك رھ وتحديد األھداف والعمل للوصول إليه ، وغي
ك  مھارات ھامة يكتسبھا المتطوع وتعود عليه بالنفع بعد ذل

  . في باقي المجاالت العملية
وم ا  ل ع ة ال ي ل . د. م .  وھذا تحدث  معاون العميد  االداري لك

ات : حازم كاطع دواي  قائال  ي ل ك وم من ال ل ع ة ال ي ل تعتبر ك
ة  السباقة بالعمل التطوعي حيث باشرت  الحمالت  التطوعي
ة مع  ن زام ت حمالت م ا جاءت   ال ن ت ي ل بالتشجير ضمن ك

بتاريخ  4240توصيات اجتماع ھيئة الراي التاسع ذي العدد 
ال . 7/2/201 م ي االع ة ف ارك ش م ى ال ل ت ع ث ي ح ت وال
ام وبناءا على  . التطوعية  تأكيد االمم المتحدة حول يجب القي

ظة  حاف م ار، وال بعملية مكثفة ومستمرة في زراعة األشج
حازم  يجب .  واضاف د. على األشجار الموجودة من القطع 

ظة  اف ح توعية المواطنين على كافة المستويات   بأھمية الم
تي  وث واألمراض ال ل ت على بيئتھم، وتعريفھم بمخاطر ال
سوف تنتشر من وراء ھذا التلوث ، وإيجاد الطرق المناسبة 
زام  ت ن االل ي واطن م ى ال ات و يجب عل اي للتخلّص من النف

ا ھ حدثت .  بالقوانين البيئة الموضوعة والعمل ب ن ت في حي
ورة سوزان سعدي  ت دك مر  ال مست رئيسة لجنة التعليم ال

 حسين لرئيس تحرير 

ا    ھ ول مت : "  مجلة واحة العلوم   مؤكدة بق د   ت حم ال
برعاية السيد عميد كلية العلوم  االستاذ الدكتور رعد سعدون  

إشراف د ة .  وب ي طوع ادرة ت ب رجوه حسن اطالق  اول م
مساعدة عدد من   لتشجير الحدائق الخاصة بكلية العلوم وب
م كال  مر وھ مست طلبة علوم الحياة وأساتذة  لجنة التعليم ال

ه .  د,  رغد ضياء عبد الجليل.  من د ذر حب ن ي . ا,  اصيل م عل
دون . د,  مرتضى  ا سع وري وست  صب اء ن ا .  د,  سن صب
در جاسم  . د,  رياض   د .  ا.  حي ز. د,  مروج احم ا عزي . رن
ة  جاءت  .  وأكدت  د طوعي ت ادرة ال ب م سوزان سعدي ان ال

دد  ع اسع ذي ال ت متزامنة مع توصيات اجتماع ھيئة الراي ال
ة في . 7/2/2017بتاريخ  4240 مشارك ى ال والتي حثت عل

ا  ھ ن ة م زراعي د اكدت  . االعمال التطوعية وخصوصا ال وق
رة  م ة الزالت مست ل حم ان ال رئيس لجنة التعليم المستمر ب
ا  ن ت ي ل للعناية بالمناخ االخضر والمساحات الخضراء خدمة لك
ة  سي ف ن ا ال ن ت ال ولجامعتنا والنعكاس المنظر والعمل  على ح

م .  كما وبينت د. والصحية  ي ل ع ت سوزان سعدي رئيس لجنة ال
انت من اجل  ة ك ل المستمر لقسم علوم الحياة  ان ھذه الحم
تنمية الموارد الطبيعية وزيادة قدرة المجتمع للتكيف والتطبع 
للمتغيرات المناخية ومقاومة العواصف الترابية وبذلك نحقق 
د  ق ة ف ي ھدفنا اال وھو تحسين البيئة والعناية بالموارد الطبيع
بحث  رة ال مي دائ ل ع بحث ال ي وال اولت وزارة التعليم العال

دد ب ت  ع ال ا ب ھ اب ت ي ك ر ف وي ط ت خ  6/222وال اري ت ب
ة   10/1/2017 ي ث ح ب اھتماما كبيرا بذلك ودعمت المشاريع ال

ة  رعاي ا ب ن ت ن في ھذه التخصصات وبھذه المناسبة عقدت لج
رعد سعدون ندوة تخصصية حول .  د.  م .  عميد كلية العلوم ا

راق  ع االثر البايولوجي للعواصف الترابية على صحتنا في ال
عواصف  ة من ال اي حم ة وال اي وق ة ال ي ف ي وتناولت الندوة ك

 .الترابية 



 اصيل منذر حبه . مقال رئيس تحرير مجلة واحة العلوم د

الشعير وعالج القولون وخاصية ادرار البول       

 

 

 
ة   ي م ضمن مواضيع مجلة واحة العلوم اليوم نتطرق الى اھ

ا اإلنسان  يعد الشعير . الشعير الصحية  ھ ل م ع ت أقدم مادة اس

رآن  ق في غذائه، وقد جاء ذكر الشعير ضمن الحبوب في ال

الكريم  ومن مكونات الشعير نشا، وبروتين، وأمالح معدنية 

تت  منھا الحديد و الفسفور والكالسيوم و البوتاسيوم حيث أثب

ل  ي ل ق ة في ت ق ائ ف الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعير ال

ات  ي ل دم من خالل عدة عم رول في ال مستويات الكولست

ر مع  ي موجودة في الشع ة ال ل ح ن م حيوية تتحد األلياف ال

ه  ت ب الكولسترول الزائد في األطعمة فتساعد على خفض نس

ون  ول ق ة في ال ل ح ن م اف ال ي في الدم  وينتج عن تخمر األل

قالب  أحماض دسمة تمتص من القولون، وتتداخل مع است

وي  حت ك ت ذل دم وك الكولسترول فتعيق ارتفاع نسبته في ال

ى خفض  عمل عل ة ت حبوب الشعير على مركبات كيميائي

جسم  معدالت الكولسترول في الدم، ورفع القدرة المناعية لل

ا  ھ ت ي م مدى  أھ حددا ل ة م والتي ونسبتھا في المادة الغذائي

ى أن ,  وقيمتھا الغذائية  فتشير الدراسات العلمية العالمية  إل

ر  ي ا الشع المعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم التي يحتويھ

ى  ي تساعد عل ت ة ال ي عصب موصالت ال لھا تأثير على ال

وم  اسي وت ب التخفيف من حاالت االكتئاب، وفي حالة نقص ال

 يزداد شعور اإلنسان باالكتئاب والحزن، 

ة ة  . ويجعله سريع الغضب واالنفعال والعصبي وحيث إن حب

ح  الشعير تحتوي على عنصري البوتاسيوم والماغنسيوم  تصل

, ويعد الشعير عالج الرتفاع الضغط والسكر.  لعالج االكتئاب

في الشعير على )  القابلة للذوبان( حيث تحتوي األلياف المنحلة 

لتكون ھالمات لزجة تبطئ  تذوب مع الماء)  بكتينات( صموغ 

ة م ,  من عمليتي ھضم وامتصاص المواد الغذائية  في األطع

ات؛  ري ا السك ى رأسھ فتنظم انسياب ھذه المواد في الدم وعل

مما ينظم انسياب السكر في الدم، ويمنع ارتفاعه المفاجئ عن 

ى سكر .  طريق الغذاء ر عل ي ويرجع ھذا التأثير الحميد للشع

ة(  الدم أن عموم األطعمة الغنية باأللياف ل ح ن ر م ) منحلة وغي

ا  ھ ا ل م فقيرة الدسم وقليلة السعرات الحرارية في معظمھا، بين

م  ھ ن ة وال دسم ة ال م تأثير مالئ يقلل من اندفاعنا لتناول األطع

حاث أن  ا أكدت األب م للنشويات الغنية بالسعرات الحرارية ك

قي من  وم ت تناول األطعمة التي تحتوي على عنصر البوتاسي

اإلصابة من ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي الشعير على عنصر 

ة ي ل خ . البوتاسيوم الذي يخلق توازنا بين الملح والمياه داخل ال

كذلك فإن الشعير له خاصية إدرار البول، ومن المعروف أن 

ة  ول من أشھر األدوي ب ى إدرار ال عمل عل ي ت ت األدوية ال

 . المستعملة لعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم

  

  اصيل حبه. د / رئيس تحرير مجلة واحة العلوم  
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 قسم علوم الحياة  ..........تكريم الطلبة المتميزين 

  التلوث االشعاعي وتأثيراته الصحية والبيئية           

برعاية السيد عميد كلية العلوم الدكتور رعد سعدون  اقامت لجنة التعليم المستمر وعلى القاعة المركزية  محـاضـرة  عـلـمـيـة 
بعنوان التلوث االشعاعي وتأثيراته الصحية والبيئية القها االستاذ المساعد الدكتور اياد عبد المحسن احمد  التدريسي في فرع 

تضمنت المحاضرة عرض حيوي وعلمي لكثير .     28/2/2017قسم علوم الحياة و ذلك في يوم الثالثاء / التقانة االحيائية 
من المواد االشعاعية المضرة ومدى ضررها على الكائن الحي وكيفية التعامل مع التلوث االشعاعي وبنهاية المـحـاضـرة تسـلـم 

رجوة عيسى حسن مـتـمـنـيـة لـه الـمـزيـد مـن .  الدكتور اياد عبد المحسن احمد شهادة تقديرية  من رئيس قسم علوم الحياة د
  .العطاء العلمي 

 
 

. د. تشرفت لجنة الـعـالقـات الـعـامـة واالعـالم بـرئـاسـة ا
سوسن ساجد  بإقـامـة حـفـل تـكـريـم عـدد مـن الـطـلـبـة 
وبدعوة رؤساء الفروع قسم عـلـوم الـحـيـاة  حـيـث كـرم 

قســم عــلــوم  الــحــيــاة لــفــيــف مــن طــلــبــتــه الــمــمــيــزيــن  
الحاصلين علـى مـعـدل االمـتـيـاز فـي الـفـصـل الـدراسـي 

 االول  وتكريم الطلبة المشاركين بمعرض العلمي 

الطالبي االول الذي اقيم في اليوم المفتوح  السنوي   
بشهادات تقديرية وهدايا رمزية وتزامنت هذه االحتفالية 

اذار في الحديقة النباتية /1مع مناسبة عيد المعلم ي 
رجوة عيسى حسن من قبل التدريسين . د.حيث كرمت ا

بهذه المناسبة فألف مبارك جهودكم وألف مبارك تألقكم 
 .العلمي 
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  دور النيماتودا في المكافحة البايولوجية

لجنة التعلـيـم /  اقام قسم علوم الحياة 
دور (  المـسـتـمـر مـحـاضـرة بـعـنـوان 

) النيماتودا في المكافحة البايولوجـيـة 
القاھا االستاذ  المساعد الدكتور مـعـن 
عبد العزيز شفيق التدريسي في فـرع 

قسم علوم الـحـيـاة ، وذلـك /  الحيوان 
في تمام الساعة العاشرة مـن صـبـاح 

 يوم الثالثاء 

وعـلـى الـقـاعـة  2017-2-21المصادف  
 .المركزية في كلية العلوم  

وتكللت الندوة العلمية بنجاح بحضور عـدد 
كبير من تدريسي كلية العلوم وبـنـھـايـة 
الندوة تسلبم الـدكـتـور مـعـن شـھـادات 

 .الشكر والتقدير لجھوده المبذولة 

 

 تدريسي من قسم الكيمياء يلقي محاضرة في الجامعة التكنولوجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  وجي ول احتفاءا بانطالق المعايير الوطنية لجودة الجامعات ،اقام قسم ھندسة االنتاج والمعادن في الجامعة التكن
ل .  د. الندوة المركزية لخبراء ومتخصصي الجودة واعتمادية المختبرات في العراق ، والتي القى خاللھا أ ي جم

ر (  موسى ضباب التدريس في قسم الكيمياء محاضرة علمية بعنوان  البعد االستراتيجي لتطبيق مارسات المختب
امج ).  في المؤسسات التعليمية ضمن المواصفات الدولية GLPالجيد  رن جاح ب محاضرة في ان واسھمت ال

 .التأھيل لتحقيق معايير االعتماد خدمة لجامعاتنا الغراء وبلدنا العزيز



     

اختصاص  وراثة جزيئية/ حيدر جاسم الخفاجي  . د....... في ضيافة واحة العلوم        

 

  
 -أهــــــال  بـالــدكــتــور حــيـدر جــاســم الـخــفــاجــي  :  اصـيــل  حــبـه .  د

قسـم عـلـوم الـحـيـاة بـالـتـخـصـص الـدقـيـق / تدريسي فـي كـلـيـة الـعـلـوم
حاصل على   ماجستير مناعة مـتـقـدم  لسـنـة   ,   )  وراثة جزيئية ( 

جــامــعــة بــغــداد  وحــاصــل عــلــى شــهــادة  الــدكــتــوراه  مــن /  1995
لـديـه  الـخـبـرة فـي مـجـال الـتـحـلـيـالت ,   2015جامعة بابل عام   

المرضية المختبرية  مع امتالك الممارسة الميدانية في المخـتـبـرات 
( يمتلك من البحوث المنشـورة .  التعليمية في وزارة الصحة العراقية

بحثا  والمشاركة في العديد من المؤتمرات والدورات العلـمـيـة )   15
نـرحـب بـك  ضـيـفـا  بـمـجـلـة واحـة الـعـلـوم  لـهـذا .  والمهرجانات  

االسبوع  تـقـبـل  تـرحـيـبـي  وكـلـي ثـقـة  بـمـشـاركـتـك  ذات الـفـائـدة  
حـيـدر  مـحـورنـا .   د.  والوعي  لنشر الوعي والـثـقـافـة  الصـحـيـة  

لهذا اليوم  سرطان القولون والمستقيم ؟ مـاهـي طـبـيـعـة الـمـرض ؟ 
 وماهي اعراضه السريرية ؟ 

اصيل   وتحية  . اهال بك د: حيدر جاسم الخفاجي   . د -
في البداية  لنوضح للقارئ  , لكادر المجلة وكل العاملين عليها   

هو مصطلح ) Colorectal cancer(سرطان القولون والمستقيم 
يعبر عن االورام الخبيثة في االمعاء الغليظة والمستقيم ، حيث 

يتم التعامل مع هذه االورام على انها مرض واحد رغم انها 
تختلف عن بعضها البعض من الناحية البيولوجية ومن الناحية 

" (السرطان الغدي"يسمى هذا النوع من السرطان . العالجية
Adenocarcinoma .( وتواجد هنالك العديد   من االمراض

(، سرطاوي )Lymphoma(لمفومة / ورم لمفي : النادرة منها 
Carcinoid(ورم ميالنيني / ، ميالنوم)Melanoma ( وغرن

( –ورم خبيث في االنسجة الضامة او مشتقاتها  –ساركومة (
Sarcoma (  , سرطان .   ٪ 95نسبة الشفاء تكون اكثر من

٪ من الحاالت  55القولون والمستقيم يصيب  الجنسين  بنسبة 
. سنة  40٪ بين النساء وبأعمار اكثر من  45بين الرجال و 

 تطور سرطان القولون والمستقيم ينجم عن  مزيج من العوامل 

الوقاية . الغذائية ونمط الحياة باإلضافة الى العامل الوراثي, البيئية
من هذه العوامل يؤديان ، حتما الى خفض كبير في معدالت 

اما اعراض سرطان القولون . االصابة بسرطان القولون والمستقيم
والمستقيم االولية    تتميز  باالسهال، االمساك ، نزف من 

بصورة غير معروفة، انسداد االمعاء ) انيميا(المستقيم، فقر الدم 
,  الغليظة، االم في البطن مع انخفاض الوزن دون سبب معروف

وجود الدم في البراز أو عليه؛ سواء كان لون الدم فاتحًا أو شديد 
انزعاٌج عام بالمعدة , كون البراز أرفع بكثير من المعتاد , القتامة 

الشعور بأن ,  آالم غازية متكررة ,  ، امتالء، مغص ) انتفاخ(
شعوٌر ,   انخفاض الوزن بدون أسباب,  األمعاء غير فارغة تمامًا 

 . دائٌم بالتعب

حيدر ماهي العوامل المتسببة بسرطان القولون والمستقيم . طيب د 
                                                  في العراق تحديدا ؟ 

العوامل المتسببة بسرطان القولون والمستقيم  في العراق تحديدا   -
تنحصر  بالتعرض الى االشعاعات المسرطنة نتيجة التعرض الى 

االسلحة  المشعة بالحروب المتكررة مما ادى الى التلوث البيئي 
. االشعاعي وخاصة في مجال االغذية الزراعية نتيجة لتلوث التربة

وكذلك التلوث الهوائي الناتج من االبخرة والغازات المنبعثة من 
الديزالت، والتلوث المائي االشعاعي نتيجة لوجود المنشآت 

الكيمياوية والنفطية على االنهر سواء كان ذلك في داخل البلد او 
.                                                                     خارجه 
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المحور المهم من الدراسة قد تضمن دراسـة نـوع فـايـروسـي انـتـشـر 
والذي ينتقل عن طـريـق )  هيومن بابلوما ( مؤخرا في العراق يسمى ب

فـي وزارة الصـحـة وقـد    ممارسة الجنس حيث تم تسجيله الول مـرة
هذه الدراسة حيث يـتـسـبـب هـذا الـفـايـروس    اعتمد رسميا من خالل

بـالـمـئـة وهـو )  43(  بسرطان القولون والمستقيم بنسبـة تصـل الـى 
يصــيــب االنــاث اكــثــر مــن الــذكــور كــمــا تــم ايضــا دراســة نــوع مــن 
سرطانات القولون الناتجة عن عوامل وراثية بسبب نوع من الجينات 

التي تعمل على حدوث حليمات داخل قناة القولون )  الفاب( المسى ب
مئة الى اكثر من الف حليمة وتـنـقـل مـن جـيـل الـى    والمستقيم من

استخدام تقنيات حديثة في التشخيص وتتضمن انزيـم الـبـلـمـرة  . جبل
     .المتسلسل   من خالل استخدام جينات محددة

ون   - ول ق روس في احداث سرطان ال اي ماھو  تأثير البابلوما  كف

 والمستقيم؟ 

 Human Papilloma Virus( يــعــتــبــر فــايــروس الــبــابــلــومــا   -
(HPV  ( من الفايروسـات الـتـي لـهـا الـتـأثـيـر الـمـعـنـوي فـي احـداث

ومـن مـمـيـزات .  سرطان القولون والمستقيم وكذلك في تحول الخاليا 
هذا الفايروس بان الحـامـض الـنـووي مـن نـوع الـرايـبـي الـمـنـقـوص 

قـطـعـة  72المـوجـود داخـل عـلـبـة مـكـونـة مـن  DNAاالوكسجين  
ويصـيـب  virionويـحـتـوي عـلـى الـفـريـون  pentamersخماسية 

االنسجة الطالئية المخاطية وانسجة الجلد ومنها القولون والمستقيـم 
مسببا بذلك تحوالت للخاليا الطالئية الى خاليا غير طبيعة سرطانيـة 
وينتقل هذا الفيروس عن طريق االتصال الجنسي ويكثر في الـنـسـاء 

 اكثر منه في الرجال                       

 ماهي طرق الوقاية من سرطان القولون والمستقيم ؟  -

للوقاية من سرطان القولون والمستقيم من خالل الطرق الـمـتـبـعـة   -
للكشف المبكر والوقاية من هذا السرطان  ويتم مـن خـالل  اخـتـبـار 

وتعتبر مـن الـطـرق  (Occult blood test(الدم الخفي في البراز 
والــكــشــف الــمــبــكــر مــن خــالل الــتــنــظــيــر الــقــولــون           .  الــقــديــمــة  

(Colonoscopy)   

                                                                

فـي "  الزيادة في اكل الـلـحـوم وخـاصـة الـحـمـراء"  ويسهم عامل 
انتشار المرض وكذلك   شرب الكحول بكميـات كـبـيـرة قـد يـزيـد 

هناك دراسة وجـدت )  NCI(من خطر االصابة بسرطان القولون 
غ مـن الـكـحـول  30األشخاص الذين يستهلكون أكثر من "أن 

غ يـومـيـا لـديـهـم  45يوميا خاصًة الذين يستهلكون أكثـر مـن 
وايضا زيـادة .   زيادة خفيفة في خطر اإلصابة بسرطان القولون

التدخين من قبل افراد المجتمع العراقي لكافة المـراحـل الـعـمـريـة 
 . وخاصة عند الذكور 

 كيف يتم تشخيص سرطان القولون والمستقيم؟  -  

يعتبر تشخيص سرطان القولـون والـمـسـتـقـيـم  مـن احـد   -   
العوامل التي تساعد على العالج والذي يتم  بـعـدة طـرق، 
لــكــن مــن الــمــهــم الــتــأكــيــد عــلــى ان الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
للتشخيص االكيد والقاطع هي باستخدام المنظار الداخـلـي 

)Endoscope   ( منظار القولـون  )Colonoscopy (
وفي نـفـس الـوقـت ,  الذي يمكن ان يكشف عن السرطان 

لتأكـيـد الـتـشـخـيـص )  Biopsy(يمكن اخذ عينات خزعة  
٪ مـن  75تـجـدر االشـارة الـى ان حـوالـي . في المختبر 

الـحـاالت الـجـديـدة مـن هـذه االورام تـكـون دون اعــراض 
، وبــمــا ان )    Asymptomatic) ( عــديــمــة االعــراض( 

هنالك اهمية قصوى للكشف المبكر، فانـه يـتـوجـب وضـع 
خطة منظمة للكشف المبكر يمـكـن بـواسـطـتـهـا مـنـع هـذا 

  -.                                         المرض تمامـا
حيدر حول الـوراثـة الـجـزيـئـيـة  حـول .  كتخصص دقيق د

موضوع سرطان القولون والمستقيم  بماذا تميزت دراسـتـك 
 -للدكتوراه ؟                                     

وراثة جـزيـئـيـة ، خـلـويـة ومـنـاعـيـة :  اطروحتي للدكتوراه 
ھدف  ,  لسرطان القولون والمستقيـم فـي الـعـراق  عـلـى ت

الكشف عن سرطان القولون والمسـتـقـيـم بـفـحـص تـقـنـيـة 
  ان ,(PCR(البلمرة المتسلسل  
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يمكنها ان   -وكذلك من خالل اجراء الفحوصات المخبرية الدورية 
  .تمنع معظم الحاالت السرطانية

ــ االجراءات التي  يمكن ان تقلل خطر االصابة بسرطان القولون -
 ماهي والمستقيم  

االغذية أو النظم الغذائية منخفـضـة الـدهـون، عـالـيـة   -حيدر . د  -
االلياف مع حصص يومية متعددة من الـفـواكـه والـخـضـراوات 
والحـبـوب الـنـشـويـة تـعـمـل عـلـى ان تـقـلـل قـابـلـيـة االصـابـة 

مـادة ( بالمرض، إن تناول غذاء غنـي بـالـكـالسـيـوم والـفـوالت 
غذائية يحتاجها الجسم بكميات قليلة وتوجد فـي الـخـضـراوات 

 •.  قد يـقـلـل ذلـك الـخـطـر أيضـا)  الصفراء والخضراء الورقية
رغـم   : NSAIDsالعقاقير الالستيرويدية المضادة لاللتهـاب 

من عدم معرفة السـبـب إال أن تـنـاول تـلـك االدويـة لسـنـوات 
. عديدة يبدو أن يخفض معدالت االصابة بالسـرطـان الـمـعـوي

مع ذلك فإن التناول المنتظم لالسـبـريـن، وهـو نـوع مـن تـلـك 
االقـالع عـن  •.  العقاقـيـر، ال يـقـلـل خـطـر سـرطـان الـقـولـون

. إذ إن تدخين السجائر يزيد خطر سرطان القولـون:   التدخين
إن الـنـسـاء الـالتـي يـتـنـاولـن :   العالج التعويضي الهرموني •

هرمون بـعـد سـن انـقـطـاع الـطـمـث يـنـخـفـض لـديـهـن خـطـر 
% . و %  30االصابة بسرطان القولون بنسبة تترواح بـيـن 

إن استئصال البوليبات الورميـة الـغـديـة :   استئصال البوليبات
 يعمل على التخلص من مصدر محتمل 

اكـل و   .والـخـضـروات الـفـواكـهاالكثار من اكـل مع  .لالورام الخبيثة
وشـرب  الـتـدخـيـناالبـتـعـاد عـن و .الخبز ذات االلياف العاليـة

المصنـعـة مـثـل الـمـرتـديـال،  اللحوماالبتعاد عن اكل ,  الكحول
تــنــاول األســبــريــن أو وان  .الــهــوت دوق، الســجــق، وغــيــرهــا
  .البرفين يقي من سرطان القولون 

 ماهي االجراءات المتبعة لتشخيص المرض ؟ -

يقوم الطبيب المعالج بإدخال أنبوب طويل مرن غير مـزود   -
بإضاءة لفحص المستقيم والجزء السـفـلـي مـن الـقـولـون 
وذلــك لــلــتــأكــد مــن خــلــوه مــن األمــراض الســطــحــيــة أو 

في حال تبين وجود ورم سطحي فـيـمـكـن أخـذ .  السرطان
عينة منه عن طريق المنظار وٕارسالها للمختبر للفـحـص 

هذا الفحص يحتاج إلى دقـائـق .  والتأكد من طبيعة الورم
ويمكن إجراؤه في عيادة الطبيب، وال يحتاج إلـى تـخـديـر 

  .أو استخدام مسكنات عالية التأثير

 ما المقصود به ؟ تنظير القولون

يستخدم الطبيب أنـبـوبـًا طـويـًال مـرنـًا مـزودًا بـإضـاءة يـعـرف 
بمنظار القولون وذلك لمعاينة أنحاء القولون والمستـقـيـم 

فـي .  كافة والتأكد من خلوه من أورام سطحية أو سرطـان
حال وجود ورم سطحي يـمـكـن إزالـتـه وذلـك عـن طـريـق 
سلك لولبي يمرر مـن خـالل الـمـنـظـار، ثـم يـثـبـت حـول 
قاعدة الورم ويقوم الطبـيـب عـادة عـنـدهـا بـإرسـال تـيـار 
كهربائي خالل هذا السلك يعمـل عـلـى فصـل الـورم عـن 
جدار القولون وسحبه للخارج ومن ثم إرسالـه لـلـمـخـتـبـر 

إال أن تـحـضـيـرًا .  وتحديد ما إذا كان الورم سرطانيًا أم ال
خاصًا بتنظـيـف الـقـولـون يـطـلـب مـنـك قـبـل إجـراء هـذا 

دقـيـقـة، قـد  20الفحص، ويستغرق هذا الفحـص عـادة 
تشعر خالل المنـظـار بـبـعـض الضـغـط وذلـك نـاتـج عـن 

بـاإلضـافـة لـبـعـض الـتـقـلـصـات أو .  تحرك المنظار نفسه
التشنجات التي قد تشعر بها بعبد الفحص في حـال أخـد 
الطبيب لعينات قـد تـالحـظ قـطـرات مـن الـدم فـي الـبـراز 

حيـدر   عـلـى  مشـاركـتـك .  جزيل الشكر د .لبضعة أيام
ولنا حـوار مـتـجـدد ومـرض مـنـاعـي جـزيـئـي . التوعوية 

اصــيــل حــبــه وجــزيــل الشــكــر .  شــكــرا لــك د  -    .. اخــر 
والتقدير لعميد كلية العلوم ولـكـادر مـجـلـة واحـة الـعـلـوم  
على اتاحتها هذه الفرصة القيمة لنا كباحثين فـي مـجـال 

 . العلم والعلماء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%83%D9%87�
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86�
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84�
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85�
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سجلت اول مبادرة  استكشافية علمية سياحية لمجموعة 
ة /  اساتذة من كلية العلوم  ع جام قسم علوم الحياة  في ال

ايش(  المستنصرية الى اھوار العراق  جب طاق )  ال ى ن عل
امة حيث ,  جامعاتنا العراقية    ع ات ال الق تشرفت لجنة الع

واإلعالم  في قسم علوم الحياةبإقامة رحلة علمية سياحية 
اھوار (  الى جنات العراق  المتمركزة في جنوبنا الحبيب  

 . 18/2/2017-16وذلك في ) الجبايش 
وم د ل ع ه  .  والتقت رئيس تحرير مجلة واحة ال ل حب اصي

ة  ي م ل ع ة ال رحل برئيسة لجنة العالقات العامة والمنظمة لل
وم  ل ع ة ال ي ل ك ة /  ورئيس فرع التقانة االحيائية ب ع جام ال

حدثت   المستنصرية االستاذة الدكتورة سوسن ساجد وت
سم :  قائلة  ضمن النشاطات العلمية والميدانية والحقلية لق

الجامعة المستنصرية نظمت /  علوم الحياة في كلية العلوم 
ى  ة ال ي م لجنة العالقات العامة واالعالم زيارة  ميدانية عل

ة  ار ومكون  –اھوار الجبايش في محافظة الناصري ذي ق
وم  وم وعل ل ع ة ال ي ل رحلتنا  كان  مجموعة  من اساتذة ك
ه  ع تكنلوجيا و اساتذه  من جامعة النھرين كانت رحلة ممت

ز  60حقا حيث  تقع اھوار الجبايش تقريبا  م عن مرك ك
ا .  المدينة وتمتد لمساحات واسعة  ھ ي اه ف حاليا نسبة المي

عمق %  55 كون .  م 3-2,5ب ة ي طق ن م ل في ال ق ن ت وال
بت  تي رت قصب ال وت ال ي دة ب م مشاھ بالمشحوف وت
تصف  ن اك في م ن ك ھ ذل كمضايف الستقبال السواح  وك
ر  ي ث ك راقي وال ع الھور بيوت قصب خصصت للجاموس ال
اك  دة االسم ا مشاھ ھ ن ة م خالب ة ال ي ع من المناظر الطبي
وع   ن اك ت ن ومصائد السمك اما بالنسبة للطيور  فقد كان ھ

سوسن ساجد .  واكدت د.  احيائي  في المنطقة نوعا ما 
احة  بان المنطقة تحتاج اللتفاته ودعم من قبل وزارة السي
داخل  وتھيأت  الحال لبدا نوافد السياح من الخارج ومن ال

ة  ب رع .  في التوافد الى اھوارنا الحبي طرقت رئيس ف وت
جمع  ذة ب التقانة االحيائية الى قيام مجموعة من االسات
ة  ي ائ م ات  ال ات ب ن عينات للترب والطحالب واإلعشاب وال

ة  : العلوم  قائال  ال رح ا وسحر ال م االھوار  سحرن ال ع
ذي  والمؤرخين والباحثين، ومنھم السير ولفريد ثيسجر ال

 رحلة إلى عرب "أقام فيه سبع سنوات وألف كتابا اسماه 

كالفن ماكسويل وكـتـب ، كما زاره المستشرق " أھوار العراق
مـمـلـكـة " مؤلفا شهيرا حوله ، وأطـلـق عـلـى الـمـنـطـقـة اسـم 

هناك اماكن تتفاعل فيها المياه الـعـذبـة  القصب في الحقيقة 
والمظهر الطبيعي والبشري في إظهار مدى تأثير النمط علـى 
عمليات الـنـظـام االيـكـولـوجـي فـي ضـوء مـقـايـيـس الـتـطـور 

وهو يسعى من وراء ذلك لتحقيق التكـامـل .  المكاني والزماني
 ..بين تلك األنواع من النظام االيكولوجي

ة )..  االھوار( ان   :  حيدر .  واضاف د ي ائ م تلك المساحات ال
خمسة  التي استوطنھا االنسان منذ نحو ما يزيد على ال
زمن  ود من ال ة عق االف سنة كانت تعد حتى قبل بضع
ا  ي ق ري محطة استراحة للطيور المھاجرة من اسيا الى اف
ور  طي اك و أل وبالعكس وموطنا للكثير من انواع االسم
ات  ات ب ن واع من ال ة ألن انت حاضن ا ك ھ فضال عن ان
صرا  ل عن والمزروعات وأھمھا قصب البردي الذي يمث
ة في  م ائ ع اساسيا في عمارة بيوت االھوار واكواخھا ال
ا  سي ي ن ي ة ف ن دي م بعض ب ا ال ھ ھ ھذه المنطقة التي شب

اخ .  االيطالية ن م ل وال ة الشك احي ا من ن ھ والتي تتشاب
وأم  راق ت ع وار ال يت اھ ى سم رارة حت ح ودرجات ال

ريج.  فينيسيا د ف ام اتب واالعالمي ح ك " وكما يقول ال
نفتخر بان اھوارنا كانت موطناً أزلياً لواحدة من أعرق 
ا في  ھ إن ك ف ذل الحضارات وھي الحضارة السومرية وك
انت  ا ك ھ إن االفتراض التأريخي الميثولوجيا والقصص ف

وح  ه ن ن دأ م ت ان واب ) ع( المكان الذي حصل فيه الطوف
انت  ة ك ن دي رحلته اإليمانية وغيرھا لذا فإن أور ھي م
ا  ھ ي انت ف تي ك يوما ما ميناء ومحطة تجارية للسفن ال
سومر تنقل تجارتھا عبر األھوار وكذلك كان ھذا المكان 

 وإلجراء دراسات  علمية مكثفه ومكوناته يشكالن محمية 
وم /  حيدر جاسم .  تحدث د ل ة /  تدريسي في كلية الع ع جام ال

 المستنصرية   لواحة 
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عسف  ت ن من ال دي د أو ال ق ت ع م ي ال ق ة ت ي ع ي ب ط
ل  أم ت ا ان فسحة ال م مسه ك ذي ي اد ال واالضطھ
أمل  ت ھجة ال رؤى ب ك ال ل ت وجمالية المكان تعطي ل
ة وبعض  ي دائ ن والتعبد وااللتجاء كما في الديانة الم
ي  ان ث اسي ال ب ع عصر ال ة في ال وري ث ات ال حرك ال
اء ھو روح  م ا، إذن ال رھ ج وغي زن كالقرامطة وال
موجودات  طبوغرافية األھوار والحاضنة الحياتية لل
م  مالئ ان ال ك م ة ال ي وغراف طب ذه ال التي رأت في ھ

ه ع رار م م االھوار ھي   .لديمومة وجودھا واالست
داد  سحر الجمال وخفايا الطبيعة وعمق التاريخ وامت
ى  ا اال من عاش عل الحضارات ال يعرف اسرارھ

ا ھ ي اة ف ي ح مشحوف     .ضفافھا ومارس ال  .…وال
ى،  !!! هللا  وما ادراك مالمشحوف، سمة الھور األول

ذ  قوارب خشبية تفرد سكان األھوار في صناعتھا من
ة في  حرك بسھول ت ى ال ا عل ھ درت القدم، تمتاز بق
وزن  ة ال ف ي المستنقعات ذات المياه الضحلة ألنھا خف
وارب  ق مصممة بطريقة تجعلھا أكثر انسيابية من ال

اة . األخرى، ي اصل ح ويدخل المشحوف في جميع مف
ل  ق ن سكان االھوار، فھو لصيد الطيور واالسماك وال

وجد .  من مكان إلى آخر مشحوف ت باإلضافة إلى ال
ا  ا م ھ ن وع آخر م في مناطق األھوار قوارب من ن

اك " الكعدة" و"  البلم" يعرف بـ ادي األسم ، لكن صي
والطيور المھاجرة ورعاة الجواميس ھم األكثر تعلقاً 
ه  عون ب ت م بالمشاحيف، بحكم طبيعة عملھم الذي يت
وع  مصن اي ال ن وھم ينشدون المواويل على أنغام ال

حضاري  .من القصب ويتجلى في االھوار اإلرث ال
م  ى أرضه أھ دت عل ذي شي راقي ال ع وب ال جن ل ل
ة  ي ل اب ب ة وال ري ل السوم ث ة م شري ب حضارات ال ال

تي ,  واالكدية  ة ال ئ ي ب ال وفي الغناء الريفي المتأثر ب
تي  ار ال ھ ا واألن احتضنته بسھلھا وخصوبة أرضھ
اذ صالح  ارتوت منه، ھذا ما يقوله وما يصفه االست
ة  ظم ن وقي في م حسن باحث اجتماعي وناشط حق

اء " يقول ,  شط العرب االنسانية الثقافية ن غ صوت ال
ك  ي ه ال ل ق ن ة ت احي الريفي ياتيك من كل صوب و ن
ود  ع امواج المياه الھادئة وكأنه سمفونية سومرية ت
مات  ل ك رة ف اب غ بك لسبعة االف عام من العصور ال
ا  ھ ات ري رن ذك جواد وادي وصوته الشادي أصداء ت
قري  وكأنھا لوحة موناليزيه رسمت بريشة فنان عب

ذي لتسٌطر لنا سرمدية  دي ال ود االھوار االب وخل
حضارة  ة ال ا اسطورة عمق و عراق يحكي لن

دي( ,  السومرية ي ). مشحوفي طر الھور والفالة ب
 حية وشواھد من الحضارة القديمة "أنھا صور

خ  اري ت ين عمق ال تي جمعت ب ة ال لتلك البيئ
وري  ث ي ال ضال ن خ ال اري الحضاري للعراق والت
لسكان االھوار فالمشحوف واسطة نقل سومرية 

ة )  البطحة( واالھوار  بيئة سومرية والفالة وسيل
 صيد سومرية قديمة

ا في :  حيدر عن رحلتھم قائال .    ن ت ل انت رح ك
ة  ي ھ ي رف وقت ت االھوار رحلة علمية وبنفس ال
جعلتنا نشعر بان االمل دائما موجود والحياة في 
ا  ن ت زل ن در م ى ق ة و عل ع ت م العراق الزالت م
ا قي  ن ان ا ب رن ا شع ن ن اال ان ي ي ع ذة جام كأسات
داء  ا الصع سن ف ن ة ت المراحل االولى من الجامع
عادت بنا الحياة من جديد كما عادت االھوار الى 
ا  ن د ليس ل سابق عھدھا اعطتنا االمل من جدي
ا  دم ا عن ھ ي ن ل لساك فقط وانما لكل العراقيين ب
ة  اصري وصل الباص الذي ينقلنا الى محافظة الن
ا  زوھ ن ك تي ي ة ال كأنه عادت ثقة الناس بالطبيع

ما ذا اقول وعن .  النھا فعال كنز من كنوز الدنيا 
مات  ل ك ر الن ال ي ب ع ت ع ال طي ماذا اتحدث ال است

 . والجمل التستوعب ما اقول عن رحلتنا 
دون  في حين تحدثت االستاذة البايولوجية  صبا سع

ة  ل ائ ان :  خزعل حول رحلتھا العلمية ق طريق ك ال
ى  رقالت وصوال ال ع اكثر من رائع وال توجد اي م
ة  داي ي ب رة ھ ي غ ة ص ي ائ ات م ح ط مس

ى . لالھور  اه ال ي م وبالنتيجة وبعد رفع منسوب ال
وجدنا  االھوار الصغيره في منطقه %  55اكثر من 

ه و . الجبايش ومفردھا الجبيشه ل ال يمكن الي وسي
ذي  نقل اخرى تستخدم غير المشحوف الخشبي  ال

ع يتحرك  ن م بواسطة ماطورات خاصه لكن ھذا ال ي
من استخدام الطريقه التقليديه وھي التحرك بالعصا 
طعون  حيث تست دا ب قي ج على الماء الذي كان ن
مت  د ن مشاھده قاع الھور والنباتات المائية التي ق
ا  في  ھ ال وعة وجم ن ت م بداخله وأيضا االسماك ال

 .الماء
ره  ت ا طول ف ن ي اما عن الطيور فقد كانت مرافقه ال

ة  ع رائ ا ال ھ وان ال . الرحله وبإشكالھا وأل عال جم ف
 .االھوار  ال يوصف  اجمل بقاع االرض
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ار /  رعد سعدون  اقام قسم علوم الحياة .  د.  برعاية السيد عميد كلية العلوم  المحترم ا ن مر سم مست لجنة التعليم ال
ورة      saccharomyces cerevisaeبعنوان دراسات جزيئية للتخليق الحيوي للبيروكسوم في  ت دك القتھا ال

راق  ع االت ( نضال عبد االمير علي عن دراستھا التي اكملتھا خارج ال زم ات وال ث ع ب ال خاصة ب دراسات ال ضمن ال
ة .  وعلى القاعة المركزية  6/3وذلك يوم االثنين )  الدراسيه  ي ل وتكللت المحاضرة بالنجاح واعجاب الحضور من ك

ة .  العلوم بسمنار العلمي وبنھاية المحاضرة سلمت د ري دي ق ادة ت مر شھ مست م ال ي سوزان سعدي رئيس لجنة التعل
 .للدكتورة نضال متمنيه لھا مزيدا من التقدم 
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 قسم الحاسبات ينظم حلقة دراسية عن نظام                                         
 

                                                              Intrusion detection systems   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اء محاضرة  5/1/2017أقام قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يوم الخميس الموافق  ق حلقة دراسية تضمنت ال
م    Intrusion detection systemsكريم ھاشم الساعدي بعنوان . د.من قبل م ري ور ك ت دك ا ال ، قدم خاللھ

واع من  كشف عن عدة أن ل ه ل خدام م است ت شرحاً وافياً عن ھذا النظام الذي يعد من انظمة كشف التسلل حيث ي
ى  ھجمات عل تضمن ال ذا و ي التصرفات المريبة التي يمكن أن تنتھك نظام الحاسب األمني وتفقده موثوقيته ، ھ
ومات  ل ع م ات و ال ف ل م ى ال وصول ال ه و ال مصرح ب ر ال الشبكة ذات مستوى خدمات امنية ضعيفة ، الدخول غي

ور  الحساسة  ف ى ال م عل ت وذلك بعد ان يعمل على تحليل البيانات التي يتم استقبالھا بحثا عن اي محتوى مشبوه لي
تي    تجاھل ھذه البيانات والتخلص منھا، ھات ال ي ب ن ت واع ال كما سلط الضور على معمارية انظمة كشف التسلل وان

د رئيس )  الفيروسات، حصان طروادة، والديدان( تصدرھا والبرامج الضارة  ، وفي نھاية الحلقة التي حضرھا السي
دراسات . م قسم الحاسبات  ة ال ب ل د ميثاق طالب العكيلي وعدد من تدريسيي ومنتسبي القسم فضال عن عدد من ط

 .العليا تم فتح باب النقاش وتمت االجابة عن اسئلة واستفسارات الحضور العلمية  
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 احتفالية  فرع الفطريات وعلوم النبات 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

رج .  د.  رعد سعدون صبري  وبحضور المعاون العلمي ا.  د.  برعاية السيد عميد كلية العلوم المحترم ا محمد ف
ة . د. ورئيس قسم علوم الحياة ا ي ال ف رجوة حسن  اقام فرع الفطريات وعلوم النبات في قسم علوم الحياة  احت

ى .      23/3/2017على القاعة المركزية يوم الخميس المصادف  حة عل ابتدأ منھاج الحفل بتالوة سورة الفات
 . ارواح شھداء العراق وشھداء الحشد الشعبي وشھداء العلم 

ى ان   دا عل ؤك ة  م القى االستاذ الدكتور ھاشم كاظم رئيس فرع الفطريات وعلوم النبات كلمته بھذه المناسب
ه .  العلم قوام الحياة وارتقاء الشعوب  ه وتخصصات داف أھ رع  ب ف وتخلل االحتفال عرض فلم تعريفي عن ال

  .الدقيقه ومختبراته العملية 

ام ا ة  ق . د.  ولكون قسم علوم الحياة عرف بتميزه الدائم بين اقسام كلية العلوم بكم االنجازات العلمية والعملي
رجوة حسن عيسى رئيسة قسم علوم الحياة بتكريم عدد .  ھاشم كاظم  رئيس فرع الفطريات وعلوم النبات  ود

. ا:   من اساتذة فرع الفطريات وعلوم النبات المتميزين بعدة مجاالت علمية  بمناسبة يوم العلم   وھم كال من 
ار ود.  رغد ضياء عبد الجليل  ود.  د,  كتب علمية وبراءة اختراع  7عبد العزيز مجيد عن تأليف .  د ب . االء ج

يق  .  د,  براءة اختراع علمية 7سندس حميد عن .  احمد ساھي عن اعلى تقييم لثالث سنوات  د شذى علي  شف
ا .  د,  رسائل ماجستير وجائزة اليونسكو    4بحث وبراءة اختراع و 39عن  ھ ه عن حصول ذر حب ن ل م اصي

بحث و اربع كتب ولكونھا الواجھة االعالمية للفرع والقسم والكلية عن مجلة واحة   13لثالث جوائز دولية و
ن .  ھدى فاروق ود.  د,   ريام ناجي عن حصولھا على جائزة اليونسكو .  د,   العلوم كرئيس تحرير  غيداء حسي

ادة .  م. شيماء نغيمش  وا.  لقاء جميل وم.  عن جھودھم ونشاطھم العلمي  وم ة شھ ل ار سعدي  من حم م ان
 .الماجستير عن تميزھم النشط  لالرتقاء العلمي للفرع 

م معرض .  و اختتم الحفل بتوزيع شھادات تقديرية وجوائز على االساتذة المتميزين  وأقيم على ھامش التكري
اجات    ت ن كبير للنتاجات العلمية تضمن الكتب العلمية المؤلفة واالطاريح والبحوث العالمية والمحلية وعرضا ل

 . تكثير النباتات واالعشاب الطبية وغير ذلك 

 

 



 
 معلومات طبية انتشرت بشكل خاطئ

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتناقل دائما  مجموعة من المعلومات الطبية ألخاطئة ورغم ذلك نرى الكثير يعمل بها بـدون أي  الـنـقـاش، فـدعـونـا 
 نتعرف على تلك األساطير الطبية 

واالعتقاد خاطئ ، فاالعتقاد أن العطاس  يسبب توقف القلب لـجـزء مـن  طبية أسطورة : العطاس يسبب توقف القلب 
الثانية هو أمر مزيف وليس حقيقي ، ولكن السبب في هذه األسطورة هو أن بعض حاالت العطس يمـكـن أن تسـبـب 

 .عدم انتظام ضربات القلب وهو النتيجة الطبيعية للتغيرات التي تحدث داخل الصدر لحظتها
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  الجامعة المستنصرية/ جانب من فعاليات وانجازات الوحدة الفنية لكلية العلوم 

 

 

http://www.mstmron.com/forums/showthread.php?t=370704�


  حضور فاعل لتدريسي من قسم علوم الجو في ندوة للمديريه العامة للمناھج في وزارة التربية 
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ه .  د. حضر التدريسي من قسم علوم الجو م ي رب ثائر عبيد رومي ندوة في المديرية العامة للمناھج التابعة لوزارة الت
خامس  2017-2-20وذلك يوم االحد الموافق  ال خاص ب ، كونه قد ساھم في تاليف كتاب علم االرض المنھجي ال

رر .  العلمي التطبيقي وتمت مناقشة الكتاب مع ممثلي المديريات العامة للتربيه في بغداد والمحافظات  ق م علما ان ال
سيدرس الول مرة في العراق ويتضمن فصوال تتعلق بالغالف الجوي وعلوم الجيولوجيا والبيئة وقدم التدريسي في 

 .التي تسھم في تعزيز آليه التعليم    نھاية الندوة بعض المقترحات

          

 قسم الفيزياء .... مناقشة ماجستير                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وم /  تمت بعون هللا تعالى المناقشة العلنية العلمية  لطالبة الماجستير فادية فؤاد من قسم علوم الحاسوب  ل ع ة ال ي كل
للحصول على شھادة    وذلك على قاعة الدراسات العليا لقسم علوم الفيزياء 21/2/2017الموافق  في يوم الثالثاء 

ة  موسوم ا ال ھ ت  Retrieval System of Encrypted Images based on" الماجستير عن رسال
Features Analysis "  ن   - رئيسا   -بان نديم ذنون.  د.ا: وقد كانت اللجنة تتكون من كال من ھري ن ة ال ع جام

ن . الجامعة المستنصرية ، م  -عضوا  -مھدي   د صادق عبد العزيز. م. ا ،  اسم حسي ة   –عضوا   - د كريم ق ع جام ال
ول   –مشرفا و عضوا    -ميثاق طالب العكيلي.  د. م و  المستنصرية  ب الجامعة المستنصرية وفي نھاية المناقشة تم ق

فالف مبروك للطالبة فادية فؤاد متمنين لھا دوام .  بتقدير امتياز    بعض التعديالت الطفيفة عليھا   الرساله مع اجراء
 .الموفقيه و النجاح 



 

كلية العلوم / نشاطات وحدة التعليم المستمر   
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وم  تعد وحدة التعليم المستمر من الوحدات التابعة الى كلية العل
دوات  ن رات وال م ؤت م د ال ق ي ع دور ف دة ب وح م ال ھ ، وتس

وم وورش العمل والمحاضرات  ل ع ة ال ي ل ام ك روم اقس ي ت الت
فضال .  عقدھا خالل الموسم الثقافي من كل عام دراسي جديد 

اد  ق ع د ان ي واع ة م عن ذلك، تقوم وحدة التعليم المستمر بمتابع
دوات  تلك الدورات ورفع التوصيات التي تتوصل أليھا تلك الن
ھدف  ة ب نصري ست م الى وحدة التعليم المستمر في الجامعة ال

ك تسعى .  استثمارھا في تطوير المسيرة العلمية والثقافية  كذل
ن  ي احث ذة وب ات ق مع أس سي ن ت ى ال مر ال ست وحدة التعليم الم
د دورات  متخصصين في المجاالت العلمية المختلفة بھدف عق
ة  ي وم حك ة ال ي يشارك فيھا موظفي الوزارات والدوائر الرسم
ارات  ھ م ر ال طوي ام في ت والمؤسسات غير الحكومية  لإلسھ

 .والكفاءات المشاركين في تلك الدورات 

 :رؤية الوحدة

 .كلية العلوم والمجتمع، معاً نستمر بالتعلم، معاً نرتقي

 :أھداف الوحدة

ة ومؤسسات   - تجسير الھوة ما بين الجامعة والكلية من جھ

د  حدي ت رك ل مشت الدولة واإلفراد والمجتمع من خالل العمل ال

ن في  وتطوير االحتياجات المعرفية والتقنية والتطبيقية للعاملي

ة دول ات ال س ؤس                                                   -م

ة   — دريسي ت وادر  ال ك ن ال إشاعة ثقافة التعليم المستمر ما بي

ن  ي دريسي ت اء ال ق والموظفين والطلبة في كليتنا، من خالل أب

ة  ي م ل ع طورات ال ت ال ة ب والموظفين وخريجي كليتنا على صل

ة  والتطبيقية في مجال تخصصھم واالطالع على العلوم الحديث

 ً  .لغرض رفع كفاءة ادائھم علمياً وفنياً وتطبيقيا

لف  مخت ي ل المساھمة في نشر الثقافة والوعي العلمي والتقن
ات  ق ل ح ة من ال ل ام ة ش ف ل ت خ يب م قطاعات المجتمع بأسال
الدراسية والندوات والمؤتمرات للنھوض بالمجتمع من سائر 

  .نواحيه لمواجھة مختلف حاجاته ومتطلباته

مؤسسات   - لف ال ي ومخت ال التفاعل بين وزارة التعليم الع
دورات  والوزارات لتبادل الخبرات العلمية، من خالل عقد ال

 .والندوات وورش العمل المشتركة

اھج   - ن م مر وال ست م م ال ي ل ع ت إحداث التكامل بين برامج ال
مع  الدراسية في الكلية واألقسام العلمية بما يلبي حاجة المجت

 .      والسوق

 -:أسماء مسئولي لجان التعليم المستمر في األقسام العلمية

اظم .  د. م. أ واحد ك د ال ب م _  مھند ع ي ل ع ت مسؤول وحدة ال
 المستمر

 قسم علوم الحياة_ سوزان سعدي حسين . د.م.أ

 قسم علوم الجو_ اسراء قحطان عبد الكريم . د.م.أ

 قسم الفيزياء_ بھجت بھلول كاظم . د.م.أ

 قسم الكيمياء_ احمد متنبي عبد هللا . د.م.أ

 قسم الرياضيات_ شذى سامي سجاد . د.م

 قسم علوم الحاسبات_ كريم ھاشم كريدي . د.م



  تدريسية من قسم علوم الحياة تتمكن من تسجيل تتابعات لجين في مواقع الجينات العالمية 
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اة .  تمكنت د  ي ح وم ال ة في قسم عل دريسي ت ن ال ن /  اسراء حسي جي ات ل ع اب ت ل ت وم من تسجي ل ع ة ال ي ل ك

CYP3A5   كي ري ات االم ن جي والعائدة لمرضى عراقيين مصابين بسرطان الثدي ، حيث تم التسجيل في بنك ال

ا EMBLوكذلك في بنك الجينات االوربي DDBJوفي بنك الجينات الياباني   NCBIالعالمي  م نشرھ ، حيت ت

ذه  .KY120204الى KY120195والتي تبدأ من accession numberتحت االرقام التتابعية  ر ھ ب وتعت

ذي  ة ، وال ارن ق الدراسة االولى من نوعھا في العراق ،وبھذا تعد ھذه التتابعات مصدر ومرجع للباحثين ومحط م

  . يعد مصدر قوة للبحث العلمي في مجال البحوث الجينية في العالم خدمة لالنسانية

          

 قسم الكيمياء )... أھمية نشر البحوث في مجالت علمية رصينة حصراً (ندوة حول   

       

 

 

 

 

 

 

أھمية نشر البحوث في مجالت (لجنة التعليم المستمر اقيمت  ندوة حول  -ضمن نشاطات قسم الكيمياء 
خالد الجنابي كلية التربية . في القاعة المركزية لكلية العلوم والقى  المحاضرة د)  علمية رصينة حصراً 

  .ابن الھيثم جامعة بغداد وبحضور عدد من تدريسي كلية العلوم تكللت الندوة بنجاح 



 
  الصابون المضاد للجراثيم يحوى مواد كيميائية تعطل الھرمونات: دراسة   

  )كلية العلوم ( سارة ناجي عزيز  -:بايولوجي .م       
 

حول أضرار الصابون المضاد للبكتيريا، وحظر استخدام بعض المواد الكيميـائـيـة الـمـسـتـخـدمـة  ”FDA“ بعد تحذيرات إدارة الغذاء والدواء
حاليا فى الصابون، كشفت دراسة أمريكية أن المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع الصابون المضاد للبكتيريا يعطل عمل الهـرمـونـات، 

 األمـريـكـيـة ، والـتـى جـاءت بـعـد حـظـر إدارة الـغـذاء والـدواء“  أوريجـون” ووفقا لدراسة قام بها مجموعة من الباحثين فى جامعة والية 
“FDA”  نوعا من المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع منتجات التنظيف المضادة للجراثيم، واستكماال لدراسات وتـقـاريـر إدارة الـغـذاء

 .والدواء ثم الكشف اليوم عن استخدام هذه المواد الكيميائية تعطل عمل هرمونات الجسم
وأشار الباحثون فى إدارة األغذية والعقاقير إلى أنه ال يوجد دليل علمى على دور هذه المواد الكيميائية فى قـتـل الـجـراثـيـم بـحـيـث تـكـون 
أفضل من الصابون العادى، ولكن الشركات المصنعة استغلت نقطة أهمية التخلص من الجراثيم للتـسـويـق لـمـنـتـجـاتـهـا، وبـالـكـشـف عـن 
المواد المستخدمه فى هذه المنتجات حذرنا من خطر هذه المنتجات، حيث إنها تؤدى إلى خلل فى مستويات الهرمونات لألفراد، باإلضـافـة 

 .إلى أنها تجعل البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية وهو ما يحولها إلى بكتيريا شرسة تصيب الجميع باألمراض الكثيرة
ونصح الباحثون بعدم اإلفراط فى استخدام هذه المنتجات وكل ما نحتاجه للتنظيف الجيد هو الماء والصابون مما يؤدى إلى قتل البكتيريـا 
والجراثيم بكل أمان دون ترك آثار جانبية، حيث إن استخدام هذه المنتجات تجعل الجسم يكون مقاوما ضدها وعند اإلصابة بأى نـوع مـن 

  .البكتيريا يكون من الصعب االستجابة لألدوية

    19 

 

 بحث علمي 
 

 

 :نهاية  حكمت  زكي بحث  علمي بعنوان . نشرت التدريسية د

 

 

Enhanced antibacterial and anti-biofilm    activities of   
biosynthesized silver  
nanoparticles against pathogenic bacteria  

 and Environmental Resources Conservation     Geneticوذلك في
Journal of and Environmental Resources Conservation    

 
 .  
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                   قسم الرياضيات عزاء على روح الشھيدين / اقامت كلية العلوم  
 )علي حسين لطيف وابنه عمر علي حسين (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قسم الرياضيات  عزاء على روح  الشھيدين علي حسين لطيف وابنه عمر / اقامت كلية العلوم  
ر من  ي ث ك علي حسين  الذي تغمد هللا  تغمد هللا روحھما بفسيح جناته اثر تفجير ارھابي طال ال

طيف  .  المواطنين في منطقة البياع  ن ل ي حسي د عل ي ر ان الشھ ذك ادة وي ى شھ حصل عل
ر / جامعة بغداد/  البكالوريوس في علوم  الرياضيات دي كلية التربية ابن الھيثم وتكلف بمنصب م

م االدارة في كلية العلوم لمدة عشر سنوات شھدت له بالكفاءة العالية  و ھ مشھود ل ان من ال ك
ى  ر عل دي بحسن السيرة وكرم األخالق والكفاءة اإلدارية وحصل على العديد من كتب الشكر والتق

ة /  مستوى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  نصري د /  السيد رئيس الجامعة المست السي
 .عميد كلية العلوم

 ))السيرة الذاتية (( 

 2003/7/22عين المغفور له على مالك كليتنا في 

دة  م ة ل ي وات)  10( كلف بمھام مدير اإلدارة في الكل ارا من     سن ب ت ة  2006/4/2اع اي غ ول
2015/2/25 . 

اريخ  ت ا ب ن ت ي ل ات في ك اضي ري وم ال ى قسم عل اريخ  2015/2/26انتقل إل ت د ب شھ واست
 . اثر التفجير اإلرھابي في معارض البياع  2017/2/16

 .سنة ) 25(مدة خدمته على مالك الكلية 

د من  دي ع كان من المشھود لھم بحسن السيرة وكرم األخالق والكفاءة اإلدارية وحصل على ال
مي  ل ع بحث ال ي وال ال ع م ال د /  كتب الشكر والتقدير على مستوى معالي وزير التعلي السي

 .السيد عميد كلية العلوم / رئيس الجامعة المستنصرية 
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