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  واالستخدامات المزدوجة لمواد النانو والفيمتو CBRN........ ورشة عمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

صـادق مـحـمـد . د. تحت رعاية رئيس الـجـامـعـة الـمـسـتـنـصـريـة أ
قسـم الـكـيـمـيـاء  يـوم الـثـالثـاء    -الهماش ، عقدت كلية العـلـوم

واالستخدامـات   CBRN" ورشة عمل تحت عنوان  2/5/2017
اسـتـضـاف قسـم الـكـيـمـيـاء "  المزدوجـة لـمـواد الـنـانـو والـفـيـمـتـو

وبمبادرة من االستاذ الدكتورة سلوى حميد ناصر ودعم لجهودهـا 
من قبل السيد رئيس الجامعة وكليات العـلـوم والصـيـدلـة والـطـب 
االستاذ الزائر الدكتور نبيل محيى عبد الحمـيـد مـؤسـس وعـمـيـد 
كلية الصيدلة في جامعة كفر الشيخ في جمهورية مصر العربية 
اللقاء ستة محاضرات علمية بواقع محاضرتـيـن لـكـل كـلـيـة مـن 
كليات الجامعة اعاله بدأتها كلية العلوم وتلتـهـا كـلـيـة الصـيـدلـة 

وكان في اسـتـقـبـال الضـيـف السـيـد . واخرها كان في كلية الطب 
رئيس الجامعة االستاذ الدكتور صادق محـمـد الـهـمـاش والسـيـد 
مساعد رئيس الجامعة للشؤون االدارية الدكـتـور يـوسـف كـاظـم 
الحيدري والسيد عميد كلية العلوم الدكتور رعـد سـعـدون صـبـري 
والسيد رئيس قسـم الـكـيـمـيـاء الـدكـتـور ضـيـاء هـادي واالسـتـاذ 

استهل االستاذ الزائر مـحـاضـرتـيـه .  الدكتورة سلوى حميد ناصر 
بشكر لقسم الكيمياء واالستاذ الدكتورة سلوى حـمـيـد نـاصـرعـلـى 
دعـوتــهـم الــكـريــمــة والــحـضــور الـكــريــم مــن تــدريســيـي الــكـلــيــة، 

وقـد قـدم االسـتـاذ  وجهودهم الـمـبـاركـة فـي انـجـاح الـورشـة ، 
الدكتور نبيل محيى عبد الحميد فـي كـلـيـة الـعـلـوم مـحـاضـرتـيـن 

 االولى 

والـثـانـيـة "  أسلحـــة الدمــــار الشامل و تاريخهــــا الدموي "    بعنوان
تطبيقات النانو والفيمتو تكنولوجي في مجـال الـكـيـمـيـاء "    بعنوان

وتخلل الورشة محاضرة للدكتورة تـغـريـد خضـر مـحـمـد "  الحياتية 
بعض الـنـبـاتـات والـبـكـتـريـا "  من الجامعة التقنية الوسطى بعنوان 
وبـعـد االنـتـهـاء مـن الـقـاء ".  الممتصة لالشعاع والـمـواد الضـارة 

المحاضرات تم طرح األسئلة والـمـداخـالت والـمـنـاقشـات مـن قـبـل 
الحضور حول المواضيع المطروحة مما أغـنـى الـفـائـدة الـمـرجـوة 
من الورشة ، هذا وشهدت الورشة حضورا متميزا من قبل اساتـذة 
االقسام العلمية كافة وطلبة الدراسـات الـعـلـيـا والـدراسـات االولـيـة 
فضال عن حضور متميز لمديرية البحث والتطـويـر فـي الـجـامـعـة 
المستنصرية وممثليـن عـن جـهـاز االمـن الـوطـنـي واسـاتـذة مـن 

أن هذه الورشة تأتـي تـفـعـيـًال لـرؤيـة الـجـامـعـة،    . جامعات اخرى
ودعمهًا لجهود االساتذة العاملين فيها واهمية الورش وايجابياتهـا 
في دعم العملية التعليمية وما يرتبط بها من قرارات وتعاون فـيـمـا 
يــخــص الــدراســات االولــيــة والــدراســات الــعــلــيــا وســبــل الــتــعــاون 

وبـعـد   . مستقبالبين جامعة كفر الشـيـخ والـجـامـعـة الـمـسـتـنـصـريـة
االنتهاء من اعمال الورشة قام السيد عميد كلية العلـوم بـتـسـلـيـم 
الشهادات التقديرية ودرع الـكـلـيـة الـى األسـتـاذ الـزائـر والـدكـتـورة 
تغريد خضر محمد والدكتورة سلوى حميد ناصر تثمينًا لـجـهـودهـم 

   وعطائهم المتميز



 اصيل منذر حبه . مقال رئيس تحرير مجلة واحة العلوم د

   

 عـوز الصفـائح الدمـوية             

          )Thrombocytopenia (   

 

 

 

 

  

  اصيل حبه. د / رئيس تحرير مجلة واحة العلوم  

نتطرق  في هذا العدد من مجلة واحة العلوم  الـى  
حالة عوز صفائح الدم   الناتـجـة عـنـد انـخـفـاض 
معدالتها عن الطبيعي  بتلقي العالج الكـيـمـاوي و 
عجز النخاع العظمي الُمحبط عـن إنـتـاج الـبـدائـل 
بالكّم الالزم ، و تزداد خـطـورة حـالـة الـعـوز عـنـد 

،  3عـلـى مـلـم 10.000انخفاض الـتـعـداد عـن 
حيث ُيعد المريض في حـالـة عـوز حـادة تسـتـلـزم 

الصـفـائـح الـدمـويـة  تـكـمـن .   المعالـجـة  سـريـعـا
أهميتها في وظيفتهـا كـجـزء مـن آلـيـات الـحـمـايـة 
بالدم، و لدورها  في تكوين التـجـلـطـات و حـمـايـة 
األنسجة المختلفة من النزف، برتقـهـا و إغـالقـهـا 
لمواضع الجروح أو القطوع بأي موضع بـالـجـسـم، 
حيث تنشط عند حدوث جرح أو قطع بالشعيرات و 
األوعية الدموية، و تهـرع لـتـتـجـمـع بـالـمـوضـع و 
تحتشد بأعداد كـبـيـرة ثـم تصـبـح لـزجـة و تـتـراكـم 
بمساعدة بـروتـيـنـات مـعـيـنـة بـالـدم لـتـكـون كـتـلـة 
متماسكة، تعمل كسدادة تغلق الموضع، و بـنـفـس 

و مـن .   الوقت تفرز موادًا تحث على تـجـلـط الـدم
 هنا فانخفاض معدالتها بالدم 

نتيجة إحباط النخاع عقب تلقي العقاقير الكيماوية، ُيـعـرض 
المريض  لمخاطر سـهـولـة الـنـزف و فـقـد الـدم لـخـاصـيـة 
التجلط، إذ يكون الجسم عرضة لسهـولـة الـتـكـدم و الـنـزف 
لفترات أطول  من ابسط الجروح، أو عـرضـة لـلـفـقـد الـحـاد 
للدم عند هبوط المعدالت إلى مستويات متدنية جدا، إضافة 
إلــى خــطــورة نشــوء نــزف داخــلــي مــمــا قــد يســبــب أضــرارا 

و إضافة إلى ذلك  فهي أيضا قد تعيق .  باألعضاء الداخلية
الجدولة الزمنية للمعالجات قد  تؤخر إجراء بعض العمليـات 
. الجراحية مثال ، تحسبا لفقد كميات كبيرة من الدم خـاللـهـا

علـى الـرغـم مـن أن عـوز الصـفـائـح الـنـاتـج عـن الـعـالج 
الــكــيــمــاوي شــيء  عــارض،  ومــن  أعــراض الــعــوز 

ظهـور آثار تشبه الكـدمات تحت الـجـلـد مـخـتـلـفـة : الشائعة 
األحجام زرقاء أو غـامقة اللون، إضافة إلى سهولة الـرّض 

ظهور حبيبات و بـقـع حـمـراء عـلـى .  و التكدم ألدنى سبب
نشوء نزف اللثـة و األسنان خصوصا عـنـد األكـل و .  الجلد

 سهولة النزف من األنف دون . التنظيف
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حدوث النزف  يمكن اتخاذها عند نشوء حالة العـوز 
و نقص تعداد الصفائح، لتقلـيـل مـخـاطـر الـنـزف و 
لــلــحــمــايــة لــحــيــن عــودة الــمــعــدالت إلــى الــمــســتــوى 

وهـي الـمـحـافـظـة عـلـى نـظـافـة الـفـــم و :  المـالئـم 
تنظيف األسنان بفرشاة ناعمة و بمعجـون :  طراوته 

ملطف، و عـنـد تـعـذر اسـتـخـدام الـفـرشـاة فـيـمـكـن 
. استخدام اسفنجة ناعمة أو قـطـعـة شـاش مـعـقـمـة

تـجـنـب اسـتـخـدام .   عدم استخدام العيدان الخشبـيـة
مطـهـرات الـفـم الـتـجـاريـة ال نـهـا  تـحـتـوي  عـلـى  
الكحول، وتسبب  جفاف  الفم و الـلـثـة مـمـا يـؤدى 

و استخدام مرطب الشفاه بشكـل .  إلى سهولة النزف
تـنـاول الـمـاء أو الـعـصـائـر .  دائم لمنع الـتـشـقـقـات

تنظيف الـفـم و .  باستمرار عند الشعور بجفاف الفم
المضمضة بعد الوجبات باستخدام محلول البـاكـيـنـج 

عــدم الــتـمــخـط بشـدة ، وعـدم نـفــخ األنــف , صـودا 
عـدم السـعـال بشـدة و يـنـبـغـي مـراجـعـه  . لتنظـيـفـه 

عدم محاولـة .  الطبيب لوصف شراب مناسب للسعال
التبرز بشدة  إذ أن ذلك يحدث   شروخات بالشرج، 
إضافة إلى زيادة الضغط عـلـى الشـعـيـرات الـدمـويـة 
بــالــدمــاغ، و عــنــد وجــود إمســاك يــنــبــغــي مــراجــعــه  

عـدم اسـتـخـدام .  الطبيب لوصف المـلـيـن الـمـنـاسـب
وعـدم اسـتـخـدام ,  المحرار  شـرجـيـا لـقـيـاس الـحـرارة

تـجـنـب الـنـشـاطـات  .   التحاميل و الـحـقـن الشـرجـيـة
 العنيفة، مثل التمارين 

الرياضية  أو أي نشاط قد يتسبـب فـي الـرضـوض أو 
, الوقوع و إحداث إصابات و كذلك تجنب حمل أثـقـال 

عـدم :  تجنب تعـاطي األدوية المؤثرة على تجلـط الــدم 
تعاطي األسبرين أو أي مركبات تحتوي على األسبرين 
و التحقق من وجود حمض السالسيليك في أي دواء، 
كما تلزم استشارة الـطـبـيـب الـمـعـالـج قـبـل تـنـاول أيـة 

وعدم تناول اي  عقـار غـيـر سـتـيـرويـدى أو ,  عقاقير
مضادات الحموضة، تجنـب تـنـاول أي مـن مـخـفـفـات 

, إتباع نظـام حـمـيـة مـالئـم  .  الدم أو كابحات التخثر
تناول المزيد من السوائـل عـلـى مـدار الـيـوم و زيـادة 
معدالت تروية الجسم، للـحـفـاظ عـلـى رطـوبـة الـفـم و 

تـنـاول .   دورة الجـهـاز الـهـضـمـي و تـجـنـب اإلمسـاك
لـحـم،  دجـاج، أجـبـان، (  األغذية الغنية بالبروتيـنـات 

تجنب الـخـضـروات غـيـر الـمـطـهـيـة و ). بيض، حليب 
وعـنـد حـدوث الـنـــزف .  ُصلبة القوام و صعبة الـهـضـم

ينبغي إبالغ طبيب  المعالج  و يمكن الضغـط بـإحـكـام 
على مكان النزف لمدة خمس دقائق، و إن لم يتـوقـف 
يستمر الضغط  لحين وصولك  للطبيب، و فـي حـالـة 
النزف من األنف يتم الضغـط بـاألصـابـع تـحـت فـتـحـة 
األنف مع إبقـاء الـرأس مـرفـوعـا لـألعـلـى، و يـنـبـغـي 
استدعاء الـطـبـيـب الـمـعـالـج بـالسـرعـة الـمـمـكـنـة فـي 
الحاالت   اختالل فـي الـرؤيـة و صـداع مـتـواصـل أو 
اختالل الوعي و الشـعـور، أو الـنـوم غـيـر الـطـبـيـعـي 

 لفترات طويلة 
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  كلية العلوم تقيم محاضرة توعوية عن األدلة الجنائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محـاضـرة تـوعـويـة  4/2017/   10برعاية السيد عميد كلية العلوم المحترم اقامت وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم يوم االثنين المصادف  

 عن األدلة الجنائية وتكلم خاللها النقيب الفيزياوي مصطفى ذياب احمد من مديرية تحقيق األدلة الجنائية في وزارة الداخـلـيـة عـن طـرق كشـف

الجرائم وكيفية التوصل الى المجرم من خالل البصمات اواالفرازات الجسمـيـة وتـكـلـم أيضـا عـن االبـتـزاز االلـكـتـرونـي ودور الـوزارة فـي حـمـايـة 

  .السيد المحاضر تثمينا لجهوده القيمة محمد فرج شذر بتكريم . د.أ وفي الختام قام السيد معاون عميد كلية العلوم . المواطنين 

 

 قسم علوم الحياة يقيم ورشة عمل بعنوان العالج الذاتي ولذة العيش بسالم
 

 

 

 

 

 

ورشـة عـمـل  28/3/2017اقام قسم علوم الحياة فرع الحيوان وبالتعاون مع لجنة التعليم المستمر في القسم يوم الثـالثـاء 
والتي استمرت ليومين شمل الـيـوم االول الـجـانـب الـنـظـري الـذي الـقـت خـاللـه )  العالج الذاتي ولذة العيش بسالم (  بعنوان 

جميلة عيسى كاظم التدريسية في قسم علوم الحياة تناولت فيهـا عـدة مـحـاور شـمـلـت الـجـانـب الـنـظـري شـمـل الـعـالج . د. م
وايضـا  ( الـمـسـاج(  بالموسيقى وتاثير اطالة السجود واالستماع للكتب السماوية اضافة الى ذلك العالج بالتدليك الـمـوضـعـي 

العالج الريكي واالبر الصينية واخيرا الرفلوكسولوجي والسجوك، ووتناولت المحاضرة ايضا النبـذة الـتـاريـخـيـة لـتـلـك الـمـحـاور 
وتعريفها وكذلك االدلة العلمية لالعتراف بها والحاالت التي نجحت في عـالجـهـا، وشـمـلـت فـعـالـيـات الـيـوم الـثـانـي االربـعـاء 

وفي الختام كرمت السيدة رئيسة قسم علوم الحياة الـدكـتـورة رجـوة حسـن عـيـسـى االسـاتـذة . الجانب العملي ، 29/3/2017
  . المشاركين والقائمين على ورشة العمل بشهادات تقديرية تثمينا لجهودهم القيمة



  
  

  زيارة ميدانية الى مختبرات البصمة الوراثية في الطب العدلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن النشاطات العلمية والزيارات الـمـيـدانـيـة  

التي ينظمها قسم علوم الحياة في كلية العـلـوم 

،زار طلبة فرع التـقـانـة االحـيـائـيـة فـي الـقـسـم 

مختبرات الطب العدلي في دائرة مـديـنـة الـطـب 

وخالل الزيارة اطلع الطلبة على اهم االختبارات 

العملية الدقيقة التي يتم تطبيقها وانجازهـا فـي 

مختبرات البصمة الوراثيـة والـعـائـديـة والـنـسـب 

ومــخــتــبــرات الــتــحــري عــن هــويــات الــرفــاة 

 المغدورين وشهداء مجزرة سبايكر والمقابر 

مـؤمـنـة حـازم . الجماعيـة ، كـمـا وقـد تـحـدثـت د
حسن مديرة الشعبة ان الـهـدف مـن الـمـحـاضـرة 
هو تفعيل الزيارات الميدانية للطلبة والتـطـبـيـقـات 

فيما اشـاد ,  المختلفة في مختبرات الطب العدلي 
مصــطــفــى مــنــجــد مــديــر قســم الــمــقــابــر فــي . د

محاضرته عن الية العمل في مجال تحديد هـويـة 
مصـطـفـى مـحـمـد عـلـى اهـمـيـة . الرفاة واوضح د

البصمة الوراثية وبنك الـجـيـنـات وتـحـديـد هـويـة 
هـذا ورافـق ,  االشخاص سيما في حـقـل االجـرام 

ســوســن ســاجــد رئــيــس فــرع الــتــقــانــة . الــطــلــبــة د
صبا سعدون و . اخالص نوري و م. االحيائية و د

 . علي مرتضى.م
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 )التصنيف العالمي للجامعات(عقد ندوة لقسم علوم الرياضيات بعنوان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضمن نشاطات لجنه التعليم المستمر في قسم علوم الرياضيات تـم فـي 
الـجـامـعـة /  في كليه العلوم    25/4/2017صباح يوم الثالثاء الموافق 

بعنوان التـصـنـيـف الـعـالـمـي لـلـجـامـعـات وعـلـى    المستنصرية عقد ندوة
القاعة المركزية لكلية الـعـلـوم وذلـك بـحـضـور مسـؤول وحـده الـتـعـلـيـم 

ورئـيـس قسـم    مهـنـد عـبـد الـواحـد كـاظـم.  د.  م. المستمر لكلية العلوم أ
ناديه هاشم جاسـم وعـدد مـن تـدريسـيـي كـلـيـه .  د. م. علوم الرياضيات أ

مـن    بكلمة ترحيـب بـالـحـضـور الـكـريـم   الندوة   تم افتتاح.  العلوم الكرام
وفاء سيد حسنين مؤكدين على أهـمـيـة .  شذى سامي سجاد و د.  قبل د

إللقاء الضوء على مـفـهـوم الـتـصـنـيـف الـعـالـمـي    عقد مثل هكذا ندوات
للجامعات العالمية وكيفيه االرتقاء بالجامعات العراقية لـنـيـل مـثـل هـكـذا 

األكاديميـة التصانيف تصنيف أكاديمي باإلضافة الى التعرف على ابرز  
 العالمية المتبعة من قبل الجامعات ذات 

تـراود اغـلــب    واإلجـابـة عـلـى عـده أسـئـلـة   االعـتـمـاديـة األكـاديـمـيـة
ومـا   األكاديميين من حيث  كيف يتم تقييم والمقارنة بين الجامعـات؟

ابـرز    ?المعايير المعتمدة لقياس كفـاءة الـجـامـعـات وجـودتـهـا    هي
اسـبـاب تـراجـع   ومـاتـواجـه الـتـصـانـيـف الـعـالـمـيـة    االتهامات الـتـي

وتـم أغـنـاء    .الجامعات العربية في التصنيفات العالميـة لـلـجـامـعـات
الــنــدوة بــأبــرز الــمــقــتــرحــات تــحــســيــن مســتــوى تصــنــيــف الــجــامــعــات 
العراقيةعالميًا ثم فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور لـالـسـتـمـاع 

وفـي الـخـتـام  .ومقترحاتهم حول مفهوم التصنيف العالمي   الى أرائهم
وفـاء سـيـد حسـنـيـن .  شذى سـامـي سـجـاد و د.  د تم تكريم كل من 

بشــهــادة تــقــديــريــه لــكــل مــنــهــمــا مــن قــبــل رئــيــس قســم الــريــاضــيــات 
وحدة التعلـيـم الـمـسـتـمـر لـكـلـيـة    نيابة عن نادية هاشم جاسم . د. م.أ

  . العلوم

 

قسم علوم الحياة في معرض االبتكار واالبداع / اركة  فرع التقانة االحيائية جانب من مش
 2017لمشاريع التخرج واالساتذة والباحثين ليوم الجامعة 
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 DNAقسم علوم الحياة ينظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي  لـ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برعاية وحضور السيد عميد كلية الـمـحـتـرم وبـحـضـور السـيـد 
رئيس الجامعة االستاذ الدكتور صادق الهماش المـحـتـرم نـظـم 

يـوم الـخـمـيـس    فـرع الـتـقـانـة االحـيـائـيـة/  قسم علوم الحـيـاة 
(بــيــوم الــدنــا الــعــالــمــي    االحــتــفــال الســنــوي 27/4/2017

DNA) وهو احتفال عالمـي بـذكـرى اكـتـمـال مشـروع الـجـيـنـوم
وهــو الــتــاريــخ الــذي يصــادف  25/4/2003الــبــشــري فــي 

اكتشاف بنية الحلزون المزدوج والتركيب الـجـزيـئـي لـلـحـامـض 
 من قبل العالمين واتسن  25/4/1953في  DNAالنووي

وكرك من جامعة كامبرج البريطـانـيـة، وفـي هـذا السـيـاق الـقـت 
السيدة رئيسة القسم الدكتورة رجوة حسن عيسى كلمة تعـريـفـيـة 

سوسن ساجد رئـيـس فـرع الـتـقـانـة . بهذه المناسبة ،كما القت د
كلمة اوضحت فيها النشاطات العلمية للفرع سيما االحتفال بهذا 
اليوم  العالمي وتم كذلك تكريم عدد من االساتذة المتميزين فـي 
الفرع، كما وقد افتتح السيد رئيس الجـامـعـة الـمـعـرض الـعـلـمـي  

  النوعي المخصص لالحتفال بهذا الحدث العلمي الكبير

 

 مشاركة في مؤتمر جامعة النھرين 

 

 

 

في اعـمـال الـمـؤتـمـر ..  الجامعة المستنصرية/  كلية العلوم / شاركت االستاذ المساعد الدكتوره سرى احمد عبد الستار التدريسية في قسم الكيمياء 

بـالـبـحـث  2017نـيـسـان  11-10لـلـفـتـرة مـن " سواعد تصون الوطن وعقول تشحذ الهمم" جامعة النهرين تحت شعار / العلمي العاشر لكلية الطب 

  Protease Impact by Gold Nanoparticles and Nickel Nanoparticles in sera of Iraqi Burn Patients الموسوم 



   

 

 صبا هادي بنيد الدايني. د... ضيفة مجلة  واحة العلوم                

 اصيل حبه . د

 

 

 

اهال بالدكـتـورة  صـبـا هـادي بـنـيـد :  اصيل  حبه . د
في قسم علوم الحياة في كـلـيـة )  تدريسيه ( الدايني  

العلوم للجـامـعـة الـمـسـتـنـصـريـة مـن مـوالـيـد بـغـداد 
/ حاصلة على بكالوريـوس عـلـوم الـحـيـاة .  1980

وحصـلـت عـلـى ,  2001جامعة المستنـصـريـة عـام 
الـجـامـعـة  2005درجة الماجستير لعلم النبات سنة 

بشـهـادة الـمـاجسـتـيـر   2006تعينت عام  .  ذاتها 
/ تدريسية عـلـى الـمـالك الـجـامـعـة الـمـسـتـنـصـريـة 

وبعد مرور فـتـرة مـن الـخـدمـة .  الدراسات المسائية 
الجامعية   قررت  تقديم استـقـالـتـهـا  لـتـهـاجـر مـن  

لتحقيق طموحها بدراسـة  2009العراق الى روسيا  
ــات    ــب ــن ــة ال ــي ــائ ــي ــم ــي ــوراه فــي اخــتــصــاص ك ــت ــدك ال

phytochemistry  –   ــعــل عــلــى ــف ــال وحصــلــت ب
شهادة الدكتوراه من  جامعة فـارونـيـش فـي روسـيـا  

وضمن الـكـفـاءات الـعـائـدة .   2012االتحادية عام 
الى العراق استقبلتها جامعة ديـالـى  لـتـكـون عضـو 

وبـــعـــد عـــامـــيـــن .    2013\ 9\ 22تـــدريســـي  فـــي 
ـــقـــال  ـــت ا االم اســـتـــطـــاعـــت االن ھ ت ع ام ى ج ال

 لتمارس  2016) المستنصرية ( 

لـديـهـا .  مهنة التعليم علـى مسـتـوى بـنـاء جـيـل واعـي 
العديد من البحوث المنشورة عالـمـيـا ضـمـن الـجـامـعـات 

شاركت بالكثير من الندوات العلـمـيـة .  الروسية والغربية 
لها بصمة واضحة في العديد مـن .  كمحاضر وكحضور 

صـبـا هـادي .  اهـال بـك د.  المؤتمرات الدولية والمحليـة 
بنيد ضيفة واحة العلوم   بهـدف نشـر الـوعـي الصـحـي 

اهـال بـك مـرة . والثقافـة الـعـلـمـيـة بـالـمـجـتـمـع الـعـراقـي 
محـور عـدد الـيـوم مـن مـجـلـتـنـا  هـو مضـادات . ثانية 

صبا هـادي بـنـيـد .  االكسدة وما هو اثرها البيولوجي ؟ د
شكرا لمجـلـة واحـة .  اصيل  حبه  .  اهال بك د:  الدايني 

الــعــلــوم  ألتــاحــتــهــا  هــذه الــفــرصــة لــلــكــوادر الــعــلــمــيــة  
فـي .   للمشاركة معكم في نشر الوعي  والثقـافـة الـعـامـة

oxidaالبداية يجب ان نعرف ماهي  االكسـدة  on    ,
أحد التفاعالت األسـاسـيـة الـمـهـمـة فـي تعتبر االكسدة  

جسم اإلنسـان ، فـمـثـًال يـقـوم الـجـسـم بـأكسـدة الـغـذاء 
للحـصـول عـلـى الـطـاقـة ،هـذه الـعـمـلـيـة  تـحـتـاج الـى 

نواتج تلـك األكسـدة هـي  مـا ال ,  األكسجين إلتمامها  
فـتـقـوم   (free radicalالـجـذور الـحـرة ( تحمد عقباه 

 بتقسيم جزيئات الخلية وتدمرها 
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مــن خــالل ســلــســلــة مــن الــتــفــاعــالت ، كــمــا تــدمــر 
األحماض الدهنية الموجودة في الـخـلـيـة مـمـا يـجـعـل 
أجسامنا عرضه للعديد من االلـتـهـابـات والـفـيـروسـات 

أكسـدة خـاليـا لـذا يـمـكـن الـقـول ان .   والسرطانـات 
هو الخلل الذي يحدث لخاليا الجسم نـتـيـجـة  األنسان

) الـنـاتـجـه عـن األكسـدة ( الرتباط الجذور الحرة بهـا 
بداية األكسـدة  , فتقوم هى بأكسدة الخاليا و تدميرها 

هــى انــتــقــال الــكــتــرونــات مــن مــادة مــا الــى الــعــامــل 
المؤكسد حيث ان العامل المؤكسد هو المـادة الـقـادرة 

و تـؤكسـد غـيـرهـا ) تستقبل الكترونات( على ان تختزل 
 ). اى تفقد غيرها الكترونات(

هل هناك عوامل تساعد على اكسدة خاليا  -
 اجسامنا ؟

هناك الكثير من الـعـوامـل الـخـارجـيـة والـتـي ,  نعم   -
تساعد على أكسدة خـاليـا أجسـامـنـا ، فـعـلـى سـبـيـل 
المـثـال الـتـعـرض إلـى اإلشـعـاع ،او  تـنـاول الـغـذاء 
المحتوى على هرمونات صناعيـة ، الـتـدخـيـن يسـهـم 
كذلك بشكل كبير  ، استنشاق هواء ملوث ، التعـرض 
للمبيدات الـحـشـريـة ، بـعـض األدويـة الـتـي نـأخـذهـا 
لعالج بعض األمراض ، وتناول أغذية محتـويـة عـلـى 
مواد حافظة ، أو أغذية تحتوي علـى دهـون مشـبـعـة 
وهذه موجودة  بكثـرة فـي الـوجـبـات السـريـعـة وعـلـى 
الرغم من أن أجسامنا تصـنـع مضـادات لـألكسـدة إال 

لحمـايـة الـجـسـم ، عـن كمية أضافية أننا نحتاج إلى 
 طريق األغذية المحتوية على  

مضادات األكسدة الطبيعية الموجودة في الخضراوات 
.الطازجة والفواكه واألغذية البحرية وبعض المكسرات   

طيب ماهي مضادات االكسدة ؟  -  

هى مركبات قادرة   antioxidantمضادات االكسدة 
على ابطاء او منع أكسدة الجزيئات عن طـريـق أزالـة 

 free radical)الجذور الحرة الوسطية   
intermediates)    و تمنع عمليـة األكسـدة بـأنـهـا

هى نفسها تتأكسد بدًال من الخلية فبذلك تحمى الخلية 
 freeو بــمــا ان الة  مــن مــخــاطــر الــجــذور الــحــر 

radical   او الجذور الحرة هي عـوامـل مـؤكسـدة اى
تؤكسد فإن مضادات األكسدة هى عوامل مـخـتـزلـة اى 
تختزل و تعطى الكترونات حتى تهدأ الجذور الـحـرة و 

 تستقر فال تفسد فى خاليا الجسم
هل لمضادات االكسدة انواع تصنيفية ام ال ؟ -  

مــنــهــا  األكســدة  هــنــاك انــواع مــن مضــادات .  نـعــم 
تــعــتــبــر االنــزيــمــات : مضــادات االكســده االنــزيــمــيــه 

المضاده لالكسده خط دفاع اول للجسم ضـد الـجـذور  
الـــحـــره والـــتـــي تـــتـــمـــثـــل بـــاالنـــزيـــمـــات الـــمـــضـــاده 

ــــــالكســــــده ــــــه    ل ــــــي ــــــون    : االت ــــــي ــــــاث ــــــوت ــــــجــــــل ال
GLUTATHONE   ,    الكالتـيـزCATALASE   ,

 SUPER OXIDE   الســوبــر اوكســيــد ديســمــوتــيــز
DISMUTSE 

وتعد احد االنظمه الخلويه المضاده لالكسده وتعمل 
  على كنس بقايا االوكسجين االحادي وتوجد بصوره
مؤكسده او مختزله حيث تلعب هذه االنزيمات دورا 

فعاال في وقاية الجسم من التاثير المدمر لجذور 
 ..االكسده الحرة 
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 هل ينتج الجسم انزيمات مضادة لالكسدة ؟  -

ــعــم  ــمــات مضــادات ,  ن ــزي ــجــســم بــعــض ان ــتــج ال ــن ي
ــيــز : االكســده  ــمــســوت ــهــا الســوبــر اوكســيــد دي مــن

,    CAT    والـــكـــالـــتـــيـــز GSHوالـــجـــلـــوتـــاثـــيـــون 
مكمالت هذه المركـبـات مـتـاحـه لـتـزويـد مـخـزون و 

الجسم مره ثانيه وتدخل المعـادن فـي تـركـيـب هـذه 
الـنـحـاس النـزيـم الـزنـك المنـغـنـيـز : االنزيمات مثل 

حـيـث يـعـتـمـد هـذا (  السوبر اوكسـيـد ديـمـسـوتـيـز 
االنزيم في تركيبه على النحاس والزنك والـمـنـغـنـيـز 
ويوجد في النباتات والحيوانات وبتركيز عالي يوجـد 
في الـمـخ والـكـبـد والـقـلـب وكـريـات الـدم الـحـمـراء 

وتكفل االنزيمات المختلفه بفضل نشاطهـا )  والكلى 
المحفـزسـرعـة حـدوث عـدد هـائـل مـن الـتـفـاعـالت 
الــكــيــمــيــائــيــه فــي الــجــســم او خــارجــه لــذا تــعــتــبــر 
االنزيمات المحركات الحقيقـيـه لـجـمـيـع الـعـمـلـيـات 

 . الحيويه
نسـمـع كـثـيـرا مضادات األكسدة الغـذائـيـة   ماهي  -

 ؟عنها ويحثنا عليها خبراء التغذية 
مضادات االكسدة الغذائية كثيرة متمثلة بالمأكـوالت 
البحرية كاألسماك وغيرها ذات أهمية كبيرة الحتوائها 

ويـعـرف عـلـمـيـا الشـاي االخضـر ,  على مـادة الـزنـك
 Camelliaكــامــيــلــيــا ســنــيــنــســيــس " بــاســم نــبــات 

sinensis   ،عــرفــت الصــيــن الشــاي األخضــر أوال
قـبـل الـمـيـالد  800ومنها انتقل إلى اليابان في عام 

عندما عاد رهبان بوذا اليابانيون من الصـيـن الـذيـن 
ذهبوا إليهـا لـلـدراسـة وهـم يـحـمـلـون مـعـهـم الشـاي 

 .األخضر الذي استعملوه كعشب طبي 
أوراق الشاي الخضراء تتأكسد وتـتـحـول إلـى الـلـون 
األسود نتيجة الحرارة والرطوبة التي يتعرض لها أثناء 

 الشحن، ومن هنا عرف 

الشاي األحمر فـي كـل بـالد الـعـالـم بـعـدمـا أصـبـح  
ولـلـحـصـول عـلـى الشـاي   . مشروب اإلنـجـلـيـز األول

األحمر يجب أن تتأكسد أوراق الشاي بالكامل، بينمـا 
يتعرض الشاي األخضر لبعض التبخير الخفيف قـبـل 

ومـؤخـرا .  أن يترك لكي يـجـفـف ويسـتـعـمـل بـعـد ذلـك
عرف العالم الشاي األخضر، وبدأ يعرف المزيـد عـن 

 .فوائده مع تطور األبحاث لدراسته
ماذا عن الـرمـان وفـوائـده الـعـالجـيـة ؟ مـن    -

خالل النت هناك طرق عـالجـيـة تسـتـخـدم بـهـا 
  قشور الرمان وغيره هل من توضيح ؟

يعتبر الرمان مـن احـد اقـدم ثـمـار الـتـي عـرفـهـا 
االنسان حيث يعتبر غذاء صحي ومضـاد لـالكسـدة 

يـتـألـف الـرمـان ,  والجسم مهيأ لالنتفاع مباشرة منه
حـيـث ,  من ثالثة اجزاء القشر والـبـذور والـعـصـيـر 

ذكر في القرآن الكـريـم بـاعـتـبـاره واحـدا مـن الـنـعـم  
وهـو الـذي أنـزل مـن السـمـاء :  " وفي قوله تعالى 

ماءا فأخرجنا بـه نـبـات كـل شـيء فـأخـرجـنـا مـنـه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النَّخل من طلعهـا 
قنواًن دانية وجّنات من أعـنـاب والـزيـتُـون والـرمَّـان 
مشتبها وغيَر متَشابه انـظـروا إلـى ثـمـره إذا أثـمـَر 

يحـتـوي "  .   وينعه إنَّ في ذلكم آليات لَقوم يؤمنون
الرمان على مضادات أكسدة التي وجـد لـهـا نشـاٌط 
مقاوم لألكسدة يتفّوق بثالث مّرات على ذلك الناتـج 
من مستخلص الشاي األخضر، وتـحـارب مضـادات 
األكســـدة أمـــراض الســـرطـــان، وأمـــراض الـــقـــلـــب، 
والشرايين، واألمراض االلتهابية وغيـرهـا، وقـد وجـد 

 أّن 
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عصير الرمان يقلل من تنشيط المواد المسرطنة 
ويحمي الخاليا، كما وجد أن له تأثيرات وقائية من 

أمراض القلب واألوعية الدموية تشمل خفض 
الكولسترول الكلّي والكولسترول السيئ وضغط الدم 

 .وغيرها
قرات الكثير عن عالقة الرمان بـمـقـاومـة أمـراض 

هـل لـك . سرطانية معينة حيث له دور تـثـبـيـطـي 
 علم في ذلك؟

وجد للرمان نشاط مضـاد لـلـعـديـد مـن أنـواع ,   نعم 
السرطان، مثل سرطان البروستاتا والثدي والـقـولـون 
والرئة ، حيث وجد أّنه يمكن اسـتـعـمـال الـرمـان فـي 
عالج سرطان البروستاتا بسبب دوره في تثبيط نـمـو 
خاليا هذا السرطان وتحـفـيـز مـوتـهـا، كـمـا وجـد لـه 
تأثيرات على العـديـد مـن مـيـكـانـيـكـيـات نـمـو خـاليـا 
سرطان الرئة والـقـولـون، ووجـدت بـعـض الـدراسـات 
التي أجريت على فئران التجارب خصائص كـيـمـاويـة 
لزيت بذور الرمان ضد خاليا السرطان تشمل تـأثـيـره 
عــلــى ســرطــان الــجــلــد ، كــمــا وجــدت الــعــديــد مــن 
الدراسات قـدرة لـلـرمـان عـلـى مـنـع تـكـون األوعـيـة 
الدموية الجديدة والتي تحتاجها األورام السـرطـانـيـة، 
األمر الذي يعتبر أحد ميكانيكيات مقاومته للسرطـان

  
 ھل من فوائد اخرى للرمان ؟ -
يمكن أن يكون لزيت بذور الرمان تأثيراٍت مقاومة  -

للسمنة ، وفي دراسة أجريت على فئران التجارب، تّم 
أسبوع  12إعطاء حمية عالية الدهون للفئران لمدة 

لتحفيز السمنة ومقاومة اإلنسولين، وتمت إضافة 
1 % 
 

من زيت بذور الرمان لهذه الحمية في مجموعة من الفئران، 
ووجدت النتائج أّن المجموعة التي تناولت زيت الرمان كانت 
أقّل في وزن الجسم ووزن الدهون وحصـلـت عـلـى تـحـّسـن 
في حساسية اإلنسولين مقارنة بالمجموعة التـي لـم تـتـنـاول 
زيت الرمان ، كما تقترح بعض الدراسات األولـيـة أن تـنـاول 
منتج يحتوي على زيـت بـذور الـرمـان ونـوع مـن الـطـحـالـب 
البحرية البنية يخفض من وزن النساء المصابات بـالسـمـنـة 

 .ومرض الكبد
ووجـــد لـــلـــرمـــان تـــأثـــيـــرات مـــقـــاومـــة لـــمـــرض الـــفـــصـــال 

ووجدت بعض الدراسات التـي أجـريـت عـلـى فـئـران . العظامي
التجارب قدرة لمستخلص الرمان في مقاومـة مـرض الـتـهـاب 

 .المفاصل الروماتويدي
مع خواص مقاومة للبكتيريا والفطريات و تأثيرات وقائية من 
تضّرر الجلد من أشعة الشمس فوق البنـفـسـجـيـة بـاإلضـافـة 
الى  تأثيرات مقاومـة لـجـيـر األسـنـان لـغـسـل الـفـم بـغـسـول 

وكـذلـك  السـتـعـمـال مسـتـخـلـص الـرمـان قـدرة عـلـى . الرمان
 .تخفيف الجروح وتحسين الكوالجين

بعض الدراسات األولية أّن شرب عصير الرمان مرتين يومّيـًا 
يـومــا يـخـفـف مـن ألـم الــعـضـالت بـعــد الـتـمـاريــن  15مـدة 

والستعمال مرهم هالمّي يحـتـوي عـلـى .  الرياضية في المرفق
مستخلـصـات الـرمـان عـلـى الـلـثـة قـد يـخـّفـف مـن أعـراض 

 .االلتهاب الفطري في الفم
  ما هو المحتوى الكيميائي للرمان ؟

مـواد %  28الـى 25تحتوي قشـور ثـمـرة الـرمـان عـلـى    -
وأهــم مــركــب فــي هــذه الــمــجــمــوعــة  (Tannins( عضــويــة 

والـذي يـعـرف  (punicalin( الكيميائية مركب بـيـونـيـكـالـيـن 
ا  (Grananatine D)باسم جراناتين ب  ك ي ون ي ومركب ب

      الجين والذي يعرف
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ــاســم  ــى  (Grananatine C( ب ــوي عــل ــحــت ــمــا ي ك
اما قشور الجذور والسيـقـان .  جراناتين أ، جراناتين ب

% 25الـى 20فتحتوي على مواد عفصيـة بـنـسـبـة  
(وأهـم مـركــبـات هـذه الـمــجـمــوعـة مـركــب كــازوريـن 

Casuarin)  ــن ــاالجــي ــك ــي ــون  (Punicalagin( وب
كـمـا تـحـتـوي  (Punicacortein( وبونيكا كـورثـيـن 

فـي قشـرة %  ،4القشور قلويدات ببييريدنيـه بـنـسـبـة 
قشــرة الــجــذر وأهــم الــقــلــويــدات فــي %  0.8الســاق و

 ) Isopelletierine( ايزوبيليتيرين 

-N( وٕان مـــــيـــــثـــــايـــــل ايـــــزو بـــــيـــــلـــــيـــــتـــــيـــــريـــــن 
Methylisopelletierine  ( ـــن ـــري ـــت ـــي ـــل (وبســـودو ب

Pseudopelletierine  ( تــحــتــوي الــبــذور عــلــى مــواد
ومــواد %  84سـكـريـة وحـمــض الـلـيـمــون ومـاء بـنــسـبـة 

بروتينية ومواد عفصية ومواد مرة وفيتامينات أ، ب، ج، 
ومعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيـز 

 .والحديد والكبريت ومواد دهنية
ولـنـا حـوار . صبا على المعلومات القـيـمـة .  شكرا جزيال د

 جديد  
 شكرا لك واتمنى لكم التوفيق 

 

 )أدارة التلوث البيئي ( ورشة عمل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدارة (  لجنة التعليم المستمر ورشـة عـمـل بـعـنـوان /  برعاية السيد عميد كلية  العلوم اقام قسم علوم الحياة 
مدير  شعبة الـبـحـث والـتـطـويـر والـمـدرس )  عقيل محمود الكاظمي ( القاها كال من الدكتور ) التلوث البيئي 

مسؤول  وحده الشؤون العـلـمـيـة  وذلـك فـي تـمـام السـاعـة الـعـاشـرة مـن يـوم )  علي سعدون (  المساعد  
 وعلى القاعة المركزية بكلية العلوم  24/5/2017االربعاء الموافق 
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  ....ندوة علمية لقسم علوم الرياضيات 

وعـلـى الـقـاعـة  2017-4-17ضمن نشاطات لجنة التعليم المستمر في قسم علوم الرياضيات تم في يوم االثنـيـن 
المركزية لكلية العلوم ندوة علمية بعنوان رفع كفاءة قدرة المؤسسات التعليمية للجامعات في ضوء المعايير العـالـمـيـة 

 .للجودة 

محمد فرج شذر ومسؤل وحدة التعليم المستمر لـكـلـيـة الـعـلـوم .  د. وبحضور السيد معاون العميد للشؤؤون العلمية ا
تـم . نادية هاشم وعـدد مـن تـدريسـي كـلـيـة الـعـلـوم . د. م. مهند عبد الواحد كاظم ورئيس قسم علوم الرياضيات ا.  د. ا

شذى سامي مؤكدة على اهمية عقد مثل هكذا ندوات لرفع كفاءة الموسسـات .  افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية من قبل د
 .التعليمية للجامعات العراقية والوقوف على ابرز المعوقات ومحاولة ايجاد اهم الحلول لطوير الموسسة التعليمية

 رسامة  عراقية .... فاطمة مزعل سعد  

الطالبة فاطمة مزعل سعد رسامة وخطاطة عراقية  بغدادية تدرس في قسم علوم الحياة الـمـرحـلـة الـثـانـيـة فـي كـلـيـة 
لدراستها االعدادية والذي اهلها لدراسة علـوم الـحـيـاة ارضـاءا  86الجامعة المستنصرية حصلت على معدل /  العلوم 

بدأت هوايتها منذ نعـومـة اظـافـرهـا .  طموحها وهوايتها ان تكون فنانه مشهوره في مجال الرسم والخط . لطموح االهل 
سنة وقـد نـوعـت بـيـن الـخـط  16وهي بعمر الخامسة برسم المناظر الطبيعية ونمت هوايتها لتكون خطاطة في عمر 

شـاركـت فـاطـمـة بـالـعـديـد مـن الـمـعـارض الـفـنـيـة بـالـجـامـعـة .  الكوفي والخط الديواني والعديد من الخطوط العـربـيـة 
المستنصرية منها معارض علمية اقيمت  لصالح فرع التقانة االحيائية احتفاال بيوم الدنا العالمي  ومعرض اخر لفرع 

واشتهرت  برسم المناظر الطبيعية وضمنهـا الشـخـوص  والـحـيـوانـات كـمـا رسـمـت الـكـثـيـر مـن .  االحياء المجهرية 
 . استخدمت فاطمة مزعل الفحم والرصاص واأللوان الزيتية  باعمالها الفنية , االعمال عن المعالم األثرية 
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التقت مجلة واحة العلوم  بفاطمة مزعل سعد وتـحـدثـت 
هوايـتـي الـرسـم وطـمـوحـي ان اصـبـح رسـامـة :  قائلة 

معروفـه ومشـهـورة اهـتـم بـتـفـاصـيـل الـمـالمـح وارسـم 
الـة  9االشخاص بحرفية عالية تستغرق لـوحـتـي مـن 

يوم لـكـن بشـكـل مـتـقـطـع لـكـونـي مـازلـت طـالـبـة  15
ان اول من دعمني :  واضافت فاطمة . ودراستي صعبه 

معنويا اختي خريجة عـلـوم كـيـمـيـاء شـجـعـتـنـي عـلـى 
عصام ناظم  اسـتـاذ .  الرسم ومن خاللها تعرفت على ا

وفـي ,  رسام ومهتم بأنشطة الطالبيـة مـن رسـم وخـط 
االونة االخيـرة بـدات اسـتـثـمـر مـهـارتـي  بـالـمـشـاركـة 

 بالمعارض العلمية  

وذلك  بتشجيع من االستاذة صبا سعدون خزعل  بتحويل 
انــاكــثــر :  واضــافــت .   مــهــارتــي واســتــثــمــارهــا عــلــمــيــا  

رسوماتي هي تجسيـد حـالـة مـعـيـنـة امـر بـهـا او حـالـة 
تستوحيني في الحياة اليومية او صورة وتظهر بابـتـكـاري 

مؤخرا .  لوحة اخرى مختلفة تماما وكاني رسمتها بروحي 
برات الرسم على الوجـوه وااليـدي وهـذا مـايـدعـى الـرسـم 

لكن لالسف لم احضـى بـدعـم مـعـنـوي رغـم .  السينمائي 
 مشاركاتي وحصولي على الكثير من شهادات المشاركة 
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  ....في بغداد  "  يوم السعادة العالمي" تدريسية في قسم علوم الحياة تنظم حفل 

 

 

 

 

 

 

بعد ان اعتمد يوم السعادة العالمي من قبل االمم المتحدة اصبح 
مارس  من كـل عـام يـومـا دولـيـا  20المجتمع الدولي في يوم  

وألول مـرة  .  للسعادة اعترافا بأهمية السعي للسعادة في العالـم  
بــغــداد وبــرغــم جــمــيــع الــظــروف  انضــمــت  /  مــن ارض الــعــراق

الـجـامـعـة /  التدريسية صبـا سـعـدون خـزعـل مـن كـلـيـة الـعـلـوم 
المستنصرية  لخلق وتنظيم يـوم سـعـادة عـراقـي مـع مـجـمـوعـة 
طـالب مــرحـلــة ثــانـيــة  مـن قسـم عــلـوم الـحــيـاة  تضــامـنــا مــع 

 انتصارات الحشد  الشعبي وما 

 .الـجـانـب االيسـر لـمـديـنـة الـمـوصـل   حققه من انـتـصـارات فـي
يسـعـدنـي :  وتحدثت االستاذة صبا سعدون خزعل للمواطـن قـائـلـة 

العمل مع طالبي محققين اهدافنا في خلق سعادة والتطلع لتحقيق 
اهدافنا نحو النجاح ومباركين ونحتفل  بـجـهـود جـيـشـنـا وحشـدنـا 

فـمـبـارك انـتـصـارات .  الشعبي بانتصـاراتـهـم فـي الـجـانـب االيسـر 
وأكدت  صـبـا .  حشدنا خالق السعادة ومحرر االراضي المختصبة 

سعدون خزعل ان شعارنا المحبة  وسالحنا العلم لـخـلـق السـعـادة 
 .والراحة النفسية ولتقدم للوصول العلى المراتب 

 

  قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم يشارك في المعرض الدولي االول لمعهد كوردستان التقني

  

 
 

 

شارك قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم في اعمال المعرض العلمي الدولي االول الذي اقـامـه مـعـهـد كـوردسـتـان 
نـظـام تـوزيـع :  المـشـروع االول بـعـنـوان  بمشروعين .   2017نيسان  30الى  29التقني في السليمانية للفترة من 
عـالء . د. لطالبي المرحلة الرابعة جعفر سعد صبيح، رسل ستار جـاسـم و بـاشـراف م   طلبة كلية العلوم على األقسام

لـطـالـبـتـي   RFID االمـنـي لـلـسـيـارات بـأسـتـخـدام    نظام التدقيـق:  و المشروع الثاني بعنوان   عبد الحسين جبار، 
 .م حيدر حميد رزاق .م  المرحلة الرابعة تماره صادق طعمه، ايات عبداهللا جبارو باشراف
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 لبكتريا ANR قسم علوم الحياة يقيم ورشة عمل بعنوان دراسة خصائص بروتين
Pseudomonas Putida Kt2440 

 

 

 

 

 

 

 

  قسم علوم الحياة يقيم ورشة عمل بعنوان اصابات الربو والتحسس القصبي وواقع حال التدرن الرئوي في العراق
 

 

 

 

 

 

 

 

لــجــنــة الــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر يــوم االثــنــيــن /  اقــام قســم عــلــوم الــحــيــاة 
دراسـة خصـائـص بـروتـيـن ( حـلـقـة نـقـاشـيـة بـعـنـوان  27/3/2017

ANR لـــبـــكـــتـــريـــاPseudomonas Putida Kt2440)  والـــقـــت
سوزان عبد الرحمن ابراهيم الـتـدريسـيـة فـي قسـم عـلـوم . د. خاللها م

 تــقــنــيــة بــروتــيــن     الــحــيــاة مــحــاضــرة عــلــمــيــة قــيــمــة تــنــاولــت فــيــهــا
ANR ودراسة خصائصه كعامل ترجمة 

والسيطرة على التعبير الجيني خـالل الضـروف الـبـيـئـيـة الـمـخـتـلـفـة، 
وفي نهاية المحاضرة فتح باب الـنـقـاش وطـرح الـعـديـد مـن االسـئـلـة 
التي تمت االجابة عليها بشكل مفصل، وفي الختام كرم قسم عـلـوم 

  .الحياة االستاذة المحاضرة بشهادة تقديرية تثمينا لجهودها القيمة

اقام قسم علوم الحياة بالتعـاون مـع لـجـنـة الـتـعـلـيـم الـمـسـتـمـر يـوم  
ورشة عمل بمناسبة الـيـوم الـعـالـمـي لـلـتـدرن  27/3/2017االثنين 
اصابات الربو والتحسس القصبي وواقع حال الـتـدرن الـرئـوي ( بعنوان 

والقى خاللها الدكتور محمـد يـحـيـى عـبـد الـرزاق مـعـاون )  في العراق
مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرن في العراق وطـبـيـب اسـتـشـاري 
لالمراض الصدرية والدكتور احـمـد اسـمـر مـنـخـي طـبـيـب اخـتـصـاص 

 ومدير المختبر المرجعي للتدرن في العراق والدكتور حيدر جاسم 

التدريسي في قسم علوم الحياة محاضرات علمية قيمة، وتناولـت محمد  
لـعـراق والـجـهـود ان فـي الورشة عدة مـحـاور مـنـهـا واقـع الـحـال الـتـدر

المبذولة في البرنامج الوطـنـي فـي مـكـافـحـة الـتـدرن وتـعـريـف الـتـدرن 
والتحسس واالمراض الصدرية والربو القصبي كذلك تناولت الـتـشـخـيـص 
المختبري للتدرن، وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش وطرح العديد من 
االسئلة التي تمت االجابة عليها بشكل علمي دقيق، وفي الختام وزعـت 
  .الشهادات التقديرية على االساتذة المحاضرين تثمينا لجهودهم القيمة
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  قسم علوم الحاسوب يقوم بحلقة نقاشية حول تصميم المواقع االلكترونية

 

 

 

 

 

 

 

  نشر بحث في مجلة عالمية رصينة
 

 

 

 

 

 

 

 :Journal of Materials  Science نشــــر مــــجــــلــــة
Materials in Electronics   البحث المعنونDoping 

and thickness variation influence on the 
structural and sensing properties of NiO 
film prepared by RF-magnetron sputtering  

مـن الـمـدرس الـدكـتـور أحسـان صـالح "  والذي أعده التدريسيان كال
حسن علي واألستاذ المساعد الـدكـتـور اسـرار عـبـد الـمـنـعـم سـعـيـد 

الجامعة المستنصريـة، /  المحترمين من قسم الفيزياء في كلية العلوم
  هذا وتعتبر المجلة من المجالت العالمية المحكمة

بـتـنـظـيـم حـلـقـة  الـنـدوات و الـمـؤتـمـرات فـي قسـم عـلـوم الـحـاسـوب يـقـوم الـقـسـم   ضمن النشاطات المتـواصـلـه لـلـجـنـة 
الـتـدريسـيـة فـي   منى عبد الـحـسـيـن  .  م . المحاضرة م و ستلقي   introduction to web design بعنوان  نقاشية 

 . 2017-4-6    وذلك في يوم الخميس الموافق قسم علوم الحاسوب 
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  محاضرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 تكريم الطلبة المتفوقين في قسم الفيزياء 

 

 

 

 

تأثـيـر نـقـص  ) برعاية السيد عميد كلية العلوم المحترم تقيم شعبة ابن سينا وبالتعاون مع وحدة التعليم المستمر محاضرة بعنوان

كلـيـة /  منى فاضل عباس التدريسية في قسم التقنيات البصرية  .د. م.تلقيها أ) الفيتامينات على الجسم عمومًا و العين خصوصًا 

   .في القاعة المركزية لكلية العلوم  12/4/2017يوم االربعاء المصادف , التقنيات الصحية و الطبية 

من رئاسة القسم على تشجيع الطلبة المتفوقين في القسم وحثهم على األستمرار بتفوقهم العلمي لرفعة بلدنا الـعـزيـز الـتـقـى "  حرصا

السيد رئيس قسم الفيزياء األستاذ المساعد الدكتور وسام جعفر عزيز المحترم مع طلبة المرحلة الثانية وتخلل اللقاء تكريم الـطـلـبـة 

  .العشرة األوائل للمرحلة الثانية من قسم الفيزياء وتوزيع الهدايا في لقاء حضره السيدات والسادة أعضاء اللجنة العلمية في القسم



 

 

  قسم علوم الجو ينظم محاضرة علمية عن الضوضاء والتلوث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احتضنت القاعة المركزيه في كلية العـلـوم فـي يـوم االربـعـاء  
ندوة علمية تم تنظيمها من قـبـل قسـم  2017-3-5الموافق 

الضـوضـاء والـتـلـوث وتـأثـيـره عـلـى " علوم الجو والـمـوسـومـة 
، "  المناطق السكنيه المجاورة اثـنـاء هـبـوط واقـالع الـطـائـرات

رعـد .  د. م. حيث حضر هذه الندوة السيد عميد كـلـيـة الـعـلـوم أ
مـحـمـد فـرج .  د. سعدون صبري والسيد معاون العميد العلمي أ

، والسيد معاون المدير العام للهيئة الـعـامـة لـالنـواء الـجـويـة 
العراقية وعدد من منتسبي معهد الطيران المدني التابـع لـوزارة 

، ووزارة الزراعة ووزارة البيئـة ، اضـافـة الـى عـدد مـن  النقل
اسـتـهـلـت الـنـدوة  .  االكاديمين وطلبة الدراسات العليا واالوليـة

العلمية والتي استمرت قرابه الساعتين بتالوة عطرة من الـذكـر 
ثـم .  الحكيم وتالوة سورة الفاتحة علـى ارواح شـهـداء الـعـراق

تحدث السيد رئيس قسم علوم الـجـو عـن انـواع الـمـلـوثـات ، 
واوضح مدى اهمية هذا الموضوع والـتـي جـعـلـتـه مـن ضـمـن 
المواضيع التي يهتم بها قسـم عـلـوم الـجـو مـن خـالل اجـراء 
العديد من البـحـوث الـعـلـمـيـة ورسـائـل واطـاريـح الـمـاجسـتـيـر 
والدكتوراه اضافة  الى ادخاله ضـمـن الـمـنـهـاج الـدراسـي مـن 

كـمـا انـه تـم ".  تلوث الهـواء" و "  كيمياء الجو"  خالل مقررات 
التـطـرق لـهـذا الـمـوضـوع مـن قـبـل اعـداد الـمـحـاضـرات 

 والندوات وتاليف الكتب العلمية

 

حدث  م  . في قسـم عـلـوم الـجـو  م ت مـجـيـد عـن مـحـمـد .  ث
الضوضاء وانواعـهـا وكـيـفـيـة قـيـاسـهـا ، واالثـار الـبـدنـيـه 

بـه  والصحية الناتجة من الضوضاء، والوقت الـمـسـمـوح  
ثم تحدث المحاضر بشكل تفـصـيـلـي عـن مصـادر .  للتعرض لها

الضوضاء التي تـرتـبـط بـالـطـائـرات الـمـدنـيـة الـمـسـتـخـدمـة فـي 
الرحالت الجوية اليومية والتي تنتج بسبب المحركات واالجـنـحـة 

وخرج المحاضر بعدد مـن الـتـوصـيـات وهـي .  ومقدمة الطائرات 
كيفية التقليل من الضـوضـاء مـن خـالل نصـب بـعـض االجـهـزة 
على الطائرات ومن خالل تحديد ارتفاع معين وآلية معيـنـة لـدى 
هبوط الطائرات ، عدم اقالع الطائرات في الليل ، وجوب تـحـديـد 

كـم عـن الـمـنـاطـق )  35-25( موقع المطار ليكـون عـلـى بـعـد 
،  DC.8 استخدام طائرات بال ضـجـيـج مـثـل طـائـراتالسكنيه،  

ثـم    . اضافة الى انشاء حزام نباتي للتخفيف من اثار الضوضـاء
تم فتح باب الحوار واالسئلة من قـبـل السـادة الـحـضـور والـذي 
ساهم في تبادل االفكار وتقديم االقتراحـات لـفـتـح بـاب الـتـعـاون 
العلمي المشترك في اجـراء دراسـات عـلـمـيـة مـع الـجـهـات ذات 

وفي ختام المحاضرة قـام  . العالقة للتقليل من مخاطر الضوضاء
رعـد سـعـدون صـبـري .  د. م. السيد عميد كلية العلوم الـمـحـتـرم أ

 بتوزيع الشهادات التقديرية للمحاضرين 
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 بحثا في مجالت سكوباس لتدريسيي قسم الكيمياء 
 

 

 

 

 

  وحدة التعليم المستمر تقيم محاضرة بعنوان ادارة االمتحانات وكيفية الحد من طرق الغش الحديثة

 

 

 13/4/2017وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم وبالتعاون مع وحدة االرشاد االكاديمي ومع وحدة االعالم يوم الخميس  اقامت

ة (  وعلى القاعة المركزية لكلية العلوم محاضرة قيمة بعنوان  ث حدي قى )  ادارة االمتحانات وكيفية الحد من طرق الغش ال تي ال وال

امجد زين العابدين طعمة محاضرات قيمة تناولوا فيھا ضوابط والتعليمات االمتحانية ووسائل . م. غسان كريم مجذاب و أ. د. م.خاللھا أ

ا  ھ ي ل وطرق الغش الحديثة وكيفية الحد منھا ، وفي نھاية المحاضرة فتح باب النقاش وطرح العديد من االسئلة التي تمت االجابة ع

ة  ري دي ق ادات ت بشكل دقيق، وفي الختام كرم الدكتور مھند عبد الواحد كاظم مسؤول وحدة التعليم المستمر السادة المحاضرين بشھ

  .تثمينا لمحاضراتھم القيمة

االنجاز الثاني للجنة تدقيق رصانة المجالت في قسم الكيمياء واستكماال النجازها نشر بحوث قسم الكيمياء فـي الـمـجـالت الـتـابـعـة 

قامت الجنة باعداد الملف الثاني لنشر بحوث التدريسيين في المجالت التابعة الى سكوباس والبالغ عـددهـا  ... الى ثومسن رويترز

ويـعـد هـذا ...  بحثا وكذلك تم اعداد تقرير مفصل عن كل بحث منشور مرفقا بالرابط الذي يؤدي الى موقع البحث في الـمـجـلـة  22

  :http//:لمزيد من الـتـفـاصـيـل زيـارة الـرابـط الـتـالـي  ...انجازا ثانيا من انجازات تدريسيوا قسم الكيمياء متمنين لهم كل الموفقية

 158:188=id_post?php.article/iq.edu.uomustansiriyah      الموقع مشاركة الموضوع عبر. 

http://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=188:158�
http://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=188:158�
http://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=188:158�
http://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=188:158�
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  قسم علوم الجو يقيم سفرة علمية لطلبه المرحلة االولى الى الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزالي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنا صباح جواد  في معرض االبتكار . د . اركة  لجنة السالمة المهنية  باشراف م جانب من مش
 واالبداع لمشاريع التخرج واالساتذة والباحثين  

 

 

 

اقـام الـقـسـم سـفـرة عـلـمـيـة ... ضمن نشاطات قسم علـوم الـجـو
لطلبه المرحلة االولى الى الهيئة العامة لالنواء الجوية والـرصـد 

بـاسـم .  د. الزلزالي وذلك برئاسة السيد مقرر الدراسات االولـيـة م
عبدالسـادة وعـدد مـن الـكـادر الـتـدريسـي فـي الـقـسـم فـي يـوم 

حيث تم خالل الزيارة اللقـاء .  2017-4-13الخميس الموافق 
ثم اصـطـحـب .  مع السيد معاون مدير الهيئة االستاذ ثائرالغراوي

بعض موظفي الهيئة الكادر التدريسي والـطـلـبـة فـي جـولـة فـي 
 اقسام الهيئة وزيارة المحطة التعليمية ومختبر 

كـمـا .  معايرة االجهزة المستخدمة في قياس الـعـنـاصـر االنـوائـيـة
تمت زيارة مختبر التنبؤ الجوي واالطالع على آلـيـه الـعـمـل فـي 
تحليل الخرائط والتنبؤ بالحالة الجـويـة، اضـافـة الـى زيـارة قسـم 

من الجدير بالذكر ان قسم علوم الـجـو يـقـيـم .  المائية والزراعية
هذه الزيارة كل عام حيث تعد هذه الزيارة مهمة بالنسبة للـطـلـبـة 
حيث تساعد في اعطاء تصور واضح عـن عـمـل الـهـيـئـة وعـن 
طريقة عمل االجهزة ومعايرتها والتي بدورها تعزز الفهم العـلـمـي 

  لما يدرسه الطلبة في الجانب النظري والعملي
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اركة قسم الفيزياء في معرض االبتكار واالبداع لمشاريع التخرج واالساتذة والباحثين والمطبوعات مش
 واألدبيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  القسم يشارك في معرض النتاجات العلمية في احتفاالت الجامعة بموسمها الثقافي والعلمي
 

 

 

 

 

شارك قسم علوم الرياضيات في كلية العلوم في معرض النتاجات العلمية الذي أقيـم بـمـنـاسـبـة احـتـفـاالت الـجـامـعـة  
الـمـشـاركـة بـعـرض    حيث تـمـثـلـت16/4/2017المستنصرية بموسمها الثقافي والعلمي وذلك في يوم األحد الموافق 

في مجالت عالمية رصينة وكذلك إصدار بعض الكتب العلميـة مـن قـبـل أسـاتـذة IFالبحوث العلمية ذات معامل تأثير 
القسم ، وأيضا عرض انجازات القسم وكذلك التقييم الذاتي والخطة الدراسية ، وتميزت النتاجات المعروضة بحـداثـتـهـا 

  .بشكل نال إعجاب زوار المعرض من مسؤولين وأساتذة وطلبة والمهتمين بهذا المجال ومواكبتها للتطورات العلمية

 

ضــمــن فــعــالــيــات األســبــوع الــثــقــافــي الــخــاص بــمــنــاســبــة يــوم 
أألسـتـاذ    افتتح السيد رئيس الجامعة الـمـسـتـنـصـريـة   الجامعة

مـعـرض االبـتـكـار    الدكتور صادق مـحـمـد الـهـمـاش الـمـحـتـرم
واالبداع لمشاريع التخرج واالساتذة والـبـاحـثـيـن والـمـطـبـوعـات 

وعـلـى  2017-4-16في يـوم األحـد الـمـصـادف    واألدبيات
شارك قسـم الـفـيـزيـاء بـمـجـمـوعـة مـن .  قاعة شهيد المحراب 

  النتاجات توزعت مابين مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة،

بوسترات، النتاجات العلمية لـالـسـاتـذة والـبـاحـثـيـن، الـمـطـبـوعـات 
السـيـد عـمـيـد كـلـيـة الـعـلـوم    هذا و حضـر الـمـعـرض.  واألدبيات

المحترم األستاذ المساعد الدكتور رعد سعدون صبري المحـتـرم و 
الفيزياء األستاذ المساعد الدكتور وسام جعفر عزيـز    رئيس قسم
باألضافة الى عدد غفيـر مـن الـحـضـور والـزوار الـكـرام    المحترم

وقد حازت نشاطات قسم الفيزياء على اعجاب جميع الـحـاضـريـن 
 . وزوار المعرض الكرام



 

 )نظم التحقق القائمة على المقاييس الحيوية ( محاضرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

لجنة التعليم المستمر على القاعة المركزية بكلية / رعد صبري  اقام قسم علوم الحياة . د. برعاية السيد عميد كلية العلوم ا
وذلك في الساعة ) علي عبد اهللا علي ( العلوم محاضرة بعنوان نظم التحقق القائمة  على المقاييس الحيوية القاها الدكتور 

  23/5/2017العاشرة  من  صباح يوم  الثالثاء المصادف 
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 2017تكريم  الطلبة المتميزين لقسم علوم الحياة لعام 
 

 

 

 

 

 

لفيف من الطلبة المتميزين وذلك بمنحهم شهادة ) رجوة حسن عيسى . د ( كرمت رئيس قسم علوم الحياة  
 2016/2017تقديريه لجهودهم ونشاطاتهم الالصفية المتميزة لسنة الدراسية 



 

 العضاء ) صادق الهماش . د . أ ( تكريم السيد رئيس الجامعة المستنصرية 

 قسم علوم الحياة / لجنة التعليم المستمر 

 

 

 

 

 

شهادات تقديريه  منحت من  رئيـس الـجـامـعـة )    رعد سعدون صبري .  د .  م .  أ (  سلم  السيد عميد كلية العلوم  
الى أعضاء لجنة التعليم المستمر لقسم عـلـوم الـحـيـاة تـقـديـرًا لـجـهـودهـم )  صادق الهامش .  د . أ ( المستنصرية  

المتميزة بأقامتهم لورش لعمل والندوات العلمية والمحاضرات التخـصـصـيـة بشـتـى الـمـواضـيـع الـحـيـويـة الـتـي تـخـدم 
. م  .  أ (  رئيس قسم علوم الـحـيـاة و )  رجوة عيسى حسن .  د .  أ (  هذا وقد تم تكريم كال من .  المجتمع العراقي 

. د (  و )  سناء نوري  (  و)  رغد ضياء  . د ( قسم علوم الحياة و / رئيس لجنة التعليم المستمر ) سوزان سعدي 
عـلـي مـرتضـى و صـبـا (  و )  رنـا عـزيـز .  د (  و )  حيدر جـاسـم (  و )   اصيل منذر حبه .  د (  و )  صبا رياض  

 ) سعدون 

  42 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


