
    

 معـاون رئٌس مجلس اإلدارة

 أ . م . د . حسٌن اسماعٌل عبد هللا

 رئٌــس تحــرٌـر ومحرر المجلــة

 د . اصــٌل منــذر حبه

  التصمٌم واإلخراج الفنً

 احمــــد علً عرٌان

 صفحة صفحة   1717     يرئٌس مجلس اإلدارة   أ . د . رعـــد سعدون صبررئٌس مجلس اإلدارة   أ . د . رعـــد سعدون صبر                    

 الـــــــــرأ  فً هـذا العــدد 
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E- mail: ahmed.7822@yahoo.com E- mail: asselmunther@yahoo.co.uk 

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

/ رئٌس الجامعة المستنصرٌة ٌلمً  االستاذ الدكتور صادق دمحم الهماش

 محاضرة فً رحاب كلٌة العلوم 

برعاية السيد عميد كمية العموم المحترم ... اقامت لجنة التعميم المستمر والعالقات العامو في قسم عموم الحياة محاضره 
بعنوان ) االمراض القمبية و اسبابيا عند االطفال ( القاىا االستاذ الدكتور صادق دمحم اليماش / رئيس الجامعة المستنصرية 

 وعمى قاعة المركزية لكمية العموم . 2/17/11/2المحترم وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم المصادف 

1  

عمٌد كلٌة العلوم االستاذ الدكتور رعد سعدون صبري ٌهدي درع الكلٌة الى 

 االستاذ الدكتور صادق دمحم الهماش رئٌس الجامعة المستنصرٌة

 

 

 

 

 

عميد كمية العموم االستاذ الدكتور رعد سعدون صبري ييدي لرئيس الجامعة المستنصرية الدكتور صادق 
اليماش درع الكمية لجيوده في القاء محاضرة عن االمراض القمبية المختمفة في القاعة المركزية  لكمية 
العموم وكانت المحاضره ضمن المنياج السنوي لمجنة التعميم المستمر لقسم عموم الحياة برئاسة  د . سوزان 

 سعدي .



 ممال رئٌس تحرٌر مجلة واحة العلوم د. اصٌل منذر حبه 

     

  المشمش ٌعادل بمٌمته الغذائٌة الكبد الحٌوانً

  

 

  

  رئٌس تحرٌر مجلة واحة العلوم  / د . اصٌل حبه 

فاكهة المشمش من الفواكهة المهمة لما ٌحتوٌه  من عنانا ن  

مهمة للجسم وامكااٌة استثما  هذه العنانا ن  لن ناناي وتنجن ٌن  

خالٌا الجسم  .ٌعت   المشمش من النفنواكنه الن نانٌنة  ن نٌنعنٌنا 

 األمالح والمعا ن مثل الفوسفنو   النمناسنانٌنسنٌنوم  النحن ٌن   

 A, B, Cالكالسٌوم وال وتاسٌوم  كما أاه ساً  الفٌتنامنٌنانا  

و ما ة الكا وتٌاوٌ  ) المنانا ة لنالكسن ه ح . حنٌند ٌسناعن  

الفوسفو  والماساٌسٌوم األشخاص الذٌن ٌنونومنون  نمنجنهنو  

فك ي ألوقا   وٌلة . كما ٌعت   المشمش من  أهنم م نا   

الح ٌ  لمن ٌعااً من فو  ال م    فهو ٌعا ل  وٌمتنه الن نذا نٌنة 

الك   الحٌوااً تو ٌ اً فً  اع ك ٌا  ال م الحم اي فً الن م. 

كما ٌا ح  أكل المشمش للوقاٌة من االم اض الجل ٌنة ومنن 

النذي ٌسناعن   A ثو  الش اب ألاه   ٌحتوي على الفٌنتنامنٌنن 

ال  Aأٌااً على التمتع  شع   وٌل ااعم .  أهمٌة فنٌنتنامنٌنن 

توت   على الجل  فو   ل هو مهم ج ا  ل حة العٌاٌنن وقنوة 

ال    . والمشمش المجفف  ٌحنتنوي  عنلنى انعنف كنمنٌنة 

الموجو ة فً ال ازج حٌد ٌساع  على تعزٌنز    ح   A  )   فٌتامٌن  

 حة العٌن ا  األمن اض  فنون  أثن نتن    اسنة سنا نونة أن 

ثما  من المشمش ٌومٌا ٌساهنم فنً  3ح ول الشخص على 

 تووٌة المااعة ا  أم اض لعٌون  

فله اهمٌة عالٌة فً   Bاومن أهمها العمى اللٌلً. اما  فٌتامٌن 

عملٌة هام المأكوال  والمحنافن نة عنلنى  نحنة االع ناب 

فٌساع  عنلنى  Cالموجو ة فً كل جسم االاسان. أما الفٌتامٌن 

تووٌة المااعة وامت اص الح ٌ .  وعا ما اعلم أن النفنٌنتنامنٌنن 

A  وC   خالن فً مكواا  الاس ة األك   من مسنتنحنان ا ٌ

التجمٌل خا ة تلك التً تعمل على منحنا  نة عنالمنا  تنون م 

السن  اكتشف   أن المشمش هو الفاكنهنة النمنثنالنٌنة لنتنحنسنٌنن 

 حة ال ش ة حٌد ٌعمل ماسك معجون المشمش على الحفا  

على ااا ة ال ش ة وت  ٌ هنا ومنوناومنة  نهنو  النتنجناعنٌن . 

وللح ول على الفوا   ال ذا ٌة الموجو ة فً ثم ة النمنشنمنش  

ٌجب الح ص على ع م توشٌ ها ألن قش ها ٌحتوي على كنل 

المعا ن والفٌتامٌاا  واألمنالح النمنعن انٌنة  وٌ سنتنحنسنن عن م 

تو ٌع ثم ة المشمش  السكٌن   ل قامها  األساان . واخنٌن ا  

المشمش ٌحتوي  اٌاا على الع ٌ  من االلٌاف ال حٌنة النتنً 

تماع االمساك المزمن وتسهل عملٌة النهنانم  شنكنل كن نٌن  .   

 تحٌاتً للجمٌع.
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اجتماع عمٌد كلٌة العلوم ا. د. رعد سعدون صبري بكادر التدرٌسً لمسم 

 علوم الحٌاة 

 

 

 

 

 

عميد كمية العموم ا. د. رعد سعدون صبري  وبحضور معاون   2/17//25/1اجتمع يوم االربعاء الموافق 
العميد العممي الدكتور حسين اسماعيل عبد هللا   ورئيس قسم عموم الحياة ا. د. رجوة حسن عيسى  بالكادر 
التدريسي لقسم عموم الحياة من حممة الدكتوراه والماجستير والفنيين . واستمع السيد العميد  الى جميع 

 الصعوبات التي قد تواجو الطمبة واالساتذة ووضع الحمول لمعقبات لمبدء بالعام الدراسي الجديد .
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جامعة عربٌة  01من بٌن  73حصول الجامعة المستنصرٌة على المرتبة   

 

 

 

 

 

 

جاهعت عرربريرت  رورن  05هن بين  73هبارك على جاهعتنا العزيزة حصىلها على الورتبت 

للجاهعاث العربيت  ... الف هبارك جهىركن بالعلن نبني ونتقدم هن اجل عررا   QSتصنيف 

 جديد .

 

 

 سٗبرح ه٘ذاً٘خ لفزع الزمبًخ االح٘بئ٘خ  لوزكش اهزاض الذم ....

 

 

 

 

ضمن نشاطات قسم عموم الحياة الميدانية نظم فرع التقانة االحيائية زيارة عمميو لمركز امراض الدم التابع للملجلاملعلة 
حيث تم اثناء الزيارة القاء محاضره عممية من قبل أ . م . د .  2/17/11/16المستنصرية يوم الخميس الموافق 

زياد احمد شبيب لمكادر التدريسي ولطمبة المرحمة الثالثة والرابعة  وتم االطالع عمى اىم انجازات اللملركلز واللخلدملات 
  gene therebyالمقدمة لممرضى الذين يخضعون لمعالجة من االصابو بسرطان الدم وفق عالج نوعي ملتلطلور  

وبشكل منتظم   .... وباسعار رمزية مدعوم من قبل وزارة الصحة  .. كما قام االستاذ رائلد فلخلري رزوقلي بلملرافلقلة 
االساتذة والطمبة لململخلتلبلرات اللعلململيلة السلتلو اللتلابلعلة للململركلز وتلم اعلطلاء فلكلرة علن االجليلزه اللملتلطلوره سليلملا 

.. وفلي نليلايلة اللزيلارة قلام  Automarted PCRمختبرالبايولوجي الجزيئي وفيو يتم تشخيص المرض باستخدام  
الطمبة بزيارة المرضى الرقدين والذين يخضعون لمعالج الكيمياوية وتوزيع بعض اليديا الرمزية . وقد رافق الطمبو كاًل 
من االساتذه د . سوسن ساجد رئيس فرع التقانو ود . نيايو حكمت و د . ندى زكي  وست صبلا سلعلدون واالسلتلاذ 

 عمي مرتضى من فرع االحياء المجيريو .  



 

 

 

 التمٌٌم الشهري لشعبة ابن سٌنا لاللسام فً كلٌة العلوم

حصول قسم عموم الحياة وعموم الجو وقسم الفيزياء عمى المراكز الثالثة االولى عمى اللتلواللي  حسلب 
 التقييم الشيري ألقسام كمية العموم   التي قامت بو شعبة ابن سينا / كمية العموم . 
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 ثحش ػلوٖ 

 

 

 

 

 
 Giardiaنشر البحث العممي الموسوم ) الفعالية البيولوجية لملسلتلخلملص اللملركلب اللبلروتليلنلي ملن اللروبليلان علملى طلفليلملي 

lamblia ,   لمباحثة الدكتورة شذى خضير عباس من قسم عموم الحياة  في المجمةJOURNAL OF GLOBAL PHARMA 

TECHNOLOGY  



 

 

 

 

 

 

 
 

          

 تكرٌم فرٌك مسعفون من لبل عمٌد كلٌة العلوم االستاذ الدكتور رعد سعدون صبري    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

عميد كمية العموم ا. د. رعللللللد سعللللدون صبري يكرم ) فريق مسعفون ( لنشاطيم الفعال لخدمة المجتمع ومشاركاتيم 
 الفعالة بيوم الجامعة .

 دورة تدريبية

 PCRضمن النشاط العممي الخاص بقسم عموم الحياة نظم فرع التقانة االحيائية دورة تدريبية حول تقنية ال 
في مختبر الدراسات العميا لمبايولوجي الجزيئي وقد شارك في الدورة عدد من اساتذة و فنيين اللقلسلم و ملن  

اقسام الكمية االخرى  وقد اكلدت ا. د. سلوسلن سلاجلد  ملديلرة 
الدورة  بان فرع التقانلة االحليلائليلة  داب علملى تلنلظليلم دورات 
عممية وباشراف المكتب االستشاري لكمية العملوم وسليلتلم علملل 
دورات جلديلدة فلي ملجلال اللبلايلوللوجلي اللجلزيلئلي اللذي يلعلنلى 

 بالتقنيات الحديثة .
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 مشاركو في مؤتمر ) قسم الرياضيات (
شارك قسم الرياضيات في المؤتمر العممي الدولي االول لكمية اللعلملوم  فلي 
جامعة النيرين  تحت شعار ) العموم المتقلدملة ركليلزة للملبلنلاء واللتلنلمليلة ( 

 .2/17/11/22—21المنعقد في رحاب جامعة النيرين لمفترة من
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 مشاركة كلٌة العلوم فً معرض التعلٌم االول 

 
 
 

 

كمية العموم / الجامعة المستنصرية ضمن الكميات المشاركة بمعرض التعميم االول الذي اقيللم بفندق منصلور مليلمليلا بلتلاريل  )
 ( باالنجازات واالنتاجات العممية لالساتذة التدريسيين خدمة لطمبة الدراسات العميا واالولية . 2/17/ 9/  23-/2

 
 ورشة االسعافات االولٌة ...... فرٌك مسعفون  باشراف  د. رنا صباح 

 
 
 

 

 

 

 

 

ضمن فعاليات لجنة السالمة المينية لكمية العموم اقيمت ورشة لالسعافات االولليلة للطلملبلة كلمليلة اللعلملوم وبلملشلاركلة جلمليلع  
االقسام وبالتنسيق مع جمعية اليالل االحمر العراقي . وقد اطمق تسمية مسعفون  عمى الفريق المدرب المتكون من طلاللبليلن 
من كل قسم من اقسام الكمية بافضل التدريبات من قبل مدربين دوليين في الجمعيلة  وملجليلز اللفلريلق بلحلقلائلب االسلعلافلات 

  االولية ومستعد لتقديم الخدمة الي طارئ لحين وصول المصاب لممستشفى  او اي مركز صحي .



دورة تقنية االليزا ... شعبو ضمان الجودة       

ضمن نشاط تأىيل الخريجين التي تتبناه شعبة ضمان الجودة  في كمية العموم  اقيمت ورشة عملل بلعلنلوان  
وعلملى قلاعلة 2/17/  25//1–  24تقنية االليزا عمى مدار يومين 

ومختبرات قسم عموم الحليلاة  اللقليلت ملحلاضلرات اللدروة ملن قلبلل 
االستاذ المساعد ) مروج  احمد جاسم ( واللملدرس ) اشلواق علبلد 
الجبار كاظم ( وكان من المستلفليلديلن ملن اللدورة طلملبلة اللملرحلملة 

  الرابعة والخريجين وطمبة الدراست العميا .
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لجنة استقبال مرحمة اولى في قسم عموم الحياة تستقبل الطمبة الجدد متمنية      
 ليم سنة دراسية موفقة 



 
 ...ّرشخ ػول ّلجٌخ الزؼل٘ن الوسزوز لمسن ػلْم الح٘بح 
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برعاية السيد عميد كمية العموم المحترم ... وبحضور الدكتور المعاون العممي حسليلن اسلملاعليلل علبلد هللا واالسلتلاذ 
الدكتورة  رجوه حسن عيسى  اقامت لجنة التعميم المستمر والعالقات العامة في قسم عموم الحياة ورشة عمل بعلنلوان 
علالملي ملن وزارة الصلحلة وذللك فلي تلملام  ) انتي الحياة .... إفحصي وطمأنينا ( بحضور فريق طبي متخلصلص واال

وعمى القاعة المركزية فلي كلمليلة اللعلملوم    2/17/11/1الساعة الحادي عشر من صباح اليوم االربعاء المصادف 
وتضمنت الورشة جانبًا  عمميًا مخصصًا لمنساء فقط باالضافة الى الجانب النظري  وطرحلت اسلتلفلسلارات كلثليلرة ملن 
الحضور وتكممت ورشة العمل بنجاح وبنياية الورشة سمم المعاون العممي الدكتور حسين اسماعيل عبد هللا والدكتورة 

 رجوه حسن عيسى لممحاضرين شيادات تقديريو امتنانَا لجيودىم المميزه اليصال المعمومو الحقيقة .

 
من ضمن مجال االعمال التطوعٌة للطلبة جرت حملة تنظٌف مختبر البكترٌا تحت اشراف 

 تدرٌسٌة شهرزاد نجم عبد هللا فً لسم علوم الحٌاة 
 

 
 
 
 
 
 
 

طالب فرع التقانو االحيائية بقسم عموم الحياة / مرحمة الثالثة / قامو بلتلخلصليلص  يلوم واحلد ملن كلل اسلبلوع  
تحت اشراف  L1/2) االربعاء ( خالل الخمس دقائق االولى من مختبر البكتريا الطبية لتنظيف وتعقيم المختبر 

 وبمساعدة مدرس مادة بكتريا طبية عممي المدرس الست شيرزاد نجم عبد هللا  شكرًا لجيودكم وبارك هللا  .



 

 ضمن النشاطات العمميو لقسم عموم الحياة    
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لقسم عموم اللحليلاة فلي كلمليلة  ضمن النشاطات العممية 
العموم نظم  القسم زيارة ميدانية من قبل اساتلذة وطلملبلة 
كمية صدر اللعلراق قسلم اللتلحلمليلالت اللملرضليلو ملرحلملة 
الثانية..وخالل اللزيلارة رحلبلت االسلتلاذة اللدكلتلورة رجلوه 
حسن عيسى بالطمبة واالساتذة الملرافلقليلن لليلم وتلملنلت 
ليم الموفقية والنجاح في حياتيلم اللعلململيلو...كلملا وقلام 
اساتذة فرع التقانة اإلحيائية بتنظم شرح عممي وتطبيقي 
الحلدث الللتللقللنلليلات الللجللزيللئلليلة مللن خللالل زيلاره مللخللتللبللر 
البايولوجي الجزيئلي للملدراسلات اللعلمليلا وخلاللليلا قلدملت 
االستاذ الدكلتلورة  سلوسلن سلاجلد رئليلس فلرع اللتلقلانلو 

 اإلحيائية 

 
 ضوي لسن الك٘و٘بء 

 
ضمن نشاطات قسم الكيمياء بالتنسيق مع لجنة التعميم المستمر في كمية العموم القى الدكتلور علقليلل ملحلملود علملي 

التدريسي في قسم عموم الحياة  / كمية العموم الجامعة المستنصرية محاضرة بلعلنلوان 
) الثورة الحسينية ومضمونيا الفكري  ( في تمام السلاعلة اللحلاديلة  عشلر ملن يلوم 

وعمى القلاعلة اللملركلزيلة للكلمليلة اللعلملوم وتضلملنلت  2/17/11/14الثالثاء الموافق 
المحاضرة عرض فيديو لمشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد والقائو البليلات شلعلريلة 
في حق سيد الشيداء ) ع ( وحضر المحاضرة رئيلس قسلم اللكليلمليلاء ملع علدد ملن 

  منتسبي واساتذة وطمبة قسم الكيمياء .

وتطبيقاتيا العممية مع    .PCRشرحا عمميا لتقينة ال 
افالم عممية منوعة فيما قامت كال من االسلتلاذ  عرض 

المساعد ابتسام غضلبلان ود.سلوسلن.دمحم كلريلم وسلت 
دعاء الموسوي بلججلراء تلجلارب ملتلكلاململة واسلتلعلراض 
التقنيات. الحديثة التي تجرى في القلسلم ..وتلاتلي ىلذه 
الزياره في اطار التعاون العممي ملا بليلن كلمليلة اللعلملوم 
قسم عموم الحياة والجامعات العراقية كافو خدمة لعراقنلا 

 الحبيب .

 
 



 
 لسن ػلْم الجْ ... ضوي ًشبطبد لجٌخ الزؼل٘ن الوسزوز لمسن ػلْم الجْ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 هحبضزح فٖ لسن ػلْم الجْ ....   

 
 
 

المٔ ا. د. ل٘س جو٘ل  هحبضزح ثؼٌْاى  
DIGITAL ATMOSPHERE  

ػلٔ لبػخ  7302-03-03ْٗم االصٌ٘ي  ثزبرٗخ  
ّثحضْر الكبدر الزذرٗسٖ ضوي ًشبطابد  732

 لجٌخ الزؼل٘ن الوسزوز لمسن ػلْم الجْ .

 
 ....  اجزوبع رئ٘س لسن ػلْم الح٘بح ثبألسبرذح الزذرٗس٘٘ي

 
 

اجاازااوااؼااذ رئاا٘ااس لساان ػاالااْم الااحاا٘اابح االساابرااذٍ  

الذكزْرح رجٍْ حساي ػا٘اسأ  ّثاحاضاْر هامازر 

الذراسبد االّل٘خ دكزاْر احاواذ سابُاٖ ثازاذرٗساٖ 

المسن ثوخزلا  الازاخا ا ابد لازاْجا٘اِاِان  حاْ  

اساازاامااجااب  الااؼاابم الااذراسااٖ هااغ افاازاازااب  الااذراسااَ 

 الوسبئَ٘  ثجبًت ّاسزمجب  الوزحلَ االّلٔ 

.. المذ د. رًب صجب  جْاد اه٘ي هجلس كالا٘اخ   

  CBRNالؼلْم  هحبضزح ثؼٌْاى هفِاْم ا  

 00ّرطج٘مبرِب فٖ هجب  االهي ّالسالهخ فٖ  

فاٖ لسان   732ّػالأ لابػاخ   03-7302-

ػلْم الجْ  ّثحضْر رئ٘س لسن ػالاْم الاجاْ 

 ّالكبدر الزذرٗسٖ ركللذ الوحبضزح ثٌجب  .
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شبرن أ . م . د . اسبهخ طبرق الطبئٖ فٖ لسن ػلْم الجْ ثكل٘خ الؼلْم فٖ الوؤروز الذّلٖ 

 فٖ جبهؼخ اسطٌجْ 
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شبرن ا. م. د .اسبهخ طبرق الطبئٖ فٖ الوْرواز الاذّلاٖ الاضابهاي ػشاز لاوازكاش االثاحابس ّالاذراسابد 

ّشابرن  7302-03-72رزكا٘اب  فاٖ   –االكبدٗو٘خ االه٘زكٖ  الوٌؼمذ فٖ رحبة جبهؼخ اسطٌجْ  اٗذى 

ّالازاٖ   ATMOثجحش ػلوٖ .  كوب شبرن اٗضب فٖ الذّرح الضبهٌخ لؼلْم الغالف الاجإْ الاوامابّهاخ 

ثاجاحاش ػالاواٖ  ثاؼاٌاْاى   7302/  00/   2-0ال٘وذ  فٖ جبهؼخ اسطٌجْ  الزمٌ٘خ فٖ رزك٘ب للفززح هي 

Forecasting of air stability depending on the potential temperature)   ) ّٗااذكااز اى ُااذا

الوؤروز غطٔ الؼذٗذ هي الوحبّر ّالزٖ رضان الاؼالاْم االًسابًا٘اخ ن الافاٌاْى ّاالػاالم ن الاؼالاْم السا٘ابسا٘اخ 

 ّااللز بدٗخ ن ػلْم الحبسْة ّاالر بالد ن الؼلْم ال ح٘خ ن الؼلْم الٌِذس٘خ ّالؼلْم الج٘ئ٘خ .

 

 لسن ػلْم الزٗبض٘بد 

 

شاركت االستاذ اللملسلاعلد اللدكلتلورة نلاديلة ىلاشلم رئليلس قسلم 
الرياضيات في كمية العموم مع الوفد العراقي في المؤتمر العالمي 
لمريادة واالبتكار والتميز الذي اقيلم فلي دوللة االملارات اللعلربليلة 

  2/17/  11/    14-13المتحدة في مدينة دبلي للملفلتلرة ملن 
حيث كان الموفد العراقي الحضور  المتلمليلز واللفلعلال ملن حليلث 
تشديده عمى اىمية التعريف بالتجارب االبتكارية لالستفادة منيلا 
واخيرًا شكلر مسلؤوللي اللملؤتلملر اللوفلد اللعلراقلي للململشلارك فلي 
المؤتمر وتمنوا ليم االسلتلملرار فلي اللملشلاركلة فلي اللملؤتلملرات 

 القادمة .  



المٔ الذكزْر ػلٖ دمحم ػجذ الزحوي هحبضزح ثؼٌْاى ) ًظبم ادارح الو بدر ثأسزخذام ثزًبهج  
Endnte ْثمسن ػلْم الج ) 

 

القى الدكتور عمي دمحم عبد اللرحلملن ملحلاضلرة بلعلنلوان ) نلظلام ادارة اللملصلادر بلأسلتلخلدام بلرنلامل   
Endnte  بقسم عموم الجو بكمية اللعلملوم  وبلحلضلور اقسلام )

عموم الحاسوب وعموم الرياضيلات وعلملوم اللكليلمليلاء وتضلملنلت 
ىلو احلد اللبلرامل   Endnteالمحلاضلرة ملنلاقشلة  اللبلرنلامل   

الشييرة واللملفليلدة فلي إدارة اللملراجلع ملن اللململيلزات اللملفليلدة 
 لمبرنام  ىو :                                           

                                                                                                         
استعمال البرنام  في إنشاء مراجع جديدة واسلتلخلدامليلا فلي  -

عطاءىا كممات مفتاحية .  الممفات المختمفة وتصنيفيا واال

                                                                                                                     
                                                                                                     انشاء تمقلائلي للقلائلملة اللملراجلع فلي نليلايلة ململف اللوورد .                                                                              –
انشاء مجموعات وأكثر  من ملكلتلبلة للململراجلع وتصلنليلفليلا و   –

 اعطاءىا .

 

 هٌبلشخ طبلت هبجسز٘ز 

 

ًبلش طبلت الوبجسزا٘از لابسان ػاجا٘اذ  هاي فازع االحا٘ابء 

فاٖ  7302/03/72الوجِزٗخ فٖ ْٗم الضالصابء الاواْافاك 

 لسن ػلْم الح٘بح  ّػلٔ لبػخ الذكزْر هٌِذ الوفزٖ .
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 . فوتوشوب الجٌناتتقنية الكرسبر ....

الصورة هذه  يذا الذةذاذرة اتولذ  بذبذةو  ذ ذ بذ ذ  
وممله ومثيرة للشفقه يا  سذ تذبذ،ذ  ك ولذ ذن يذا 
الحق قه لقت  حق ق   مذن يذيذةيذو  صذيذر لذواحذةة 
من اهم واروع وأختر الذبذقذةذ ذ ي الذبذا  ذمذلذةذ هذ   
ك شر  ل  اتتالق . أن لم بذ ذن  ذ لذفذمذ  اهذم 
وأختر بقة   وأ ثره  سذحذراف يذا ةذفذق الذو ذي   

وها تريذقذ  لذبذمذةيذ     CRISPRبقة   أسم،  
الجية ي والم ةة الذوراثذ ذ  لذلذ ذ لذةذ ي الذحذ ذ  ومذن 
 مة،م ال شر ال رسبر هو ب ذةذ ذو أو صذةذةوق 
 ذذةة  شذذ ذذه الذذفذذوبذذوشذذوج يذذا بذذمذذةيذذ  أ  جذذ   
أو تم  من الجيةيوم ال شر  بة   وكف  ة   ل ذ  
جذذذةاف بذذذةون الذذذبذذذةخذذذ  أو ات ذذذرار  ذذذ    ذذذتذذذ  
واحالل ا   تم  ي سةة من الذمذ ةة الذوراثذ ذ   ك 
ا  اص ح من الممكن بمةي  جذيذةذ ي الذ ذمذو  
الذذمذذقذذ ومذذ  الذذمذذالريذذ  ك أو  ذذتذذ  ومسذذح جذذيذذةذذ ي 
بذذجذذمذذ  الشذذخذذض  ذذكذذبذذسذذج مذذر ذذ ف وراثذذ ذذ ف أو 
احبم ل   إص بب   ذه  ذ لذ ذ  تسذ ذ ج جذيذةذ ذ  .. 
يا احة الةراس ي  ةلوا الملم   جيةذ ي الذفذلذران 

 مةه   ذ مذوا  ول نلب ون  ر   لفيروق اتية  
  حقة،    ة يم ي .

كذريسذذبذذر مصذذمذذمذذ  لذذقذذتذذ  هذذه  الذذجذذيذذةذذ ي . ويذذا أول 
بجرب  للملم   ةجحوا يا بةمير أ ثر من ةصف بذلذو 

وبذذهلذذو  DNAالذذجذذيذذةذذ ي  ال ذذ رة الذذبذذا بذذبذذحذذكذذم يذذا 
مة،  الذتذول ك  ببحكم  بجم    خص لض اتةس ن و 

الشك  ك الهك   و ك  شا وببمةيله  مكن بذمذةيذ  ا  
مة،  ك ا  اةة   ل  بذةا ذ  الذتذريذل لذجذيذ  جذةيذة مذن 
الملم   و س كبج الجيةوم بةفق الفص ح  البذا كذبذج 
ب،  الشمرا  المبةبا والجواهر  ك  مةا يا الذمذسذبذقذبذ  
ول ق   ل مية من الممكن ان ةم ش يا   لذم يذجذرون 
يذذ ذذه بذذمذذة ذذالي  ذذلذذ  اجسذذ م الذذ ذذشذذر ك أو بذذ ذذيذذيذذر أ  
خ ص   من خص لص،م بةفق سذ،ذولذ  بذمذةيذ  صذورة 
 ذلذ  الذ ذمذبذيذوبذر ك أو حذذبذ   ذ لذم خذ لذا بذمذ مذ ف مذذن 

 the gameاتمرا  بةب اع اتس  ج المسب   ل،ذ   
is on ….  

 

 م . م .  ثٌاة دمحم  هع   الحسٌن .....

 ت  ٌسٌة فً قسم علوم الحٌاة
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 فزع الزمبًخ االح٘بئ٘خ 

رئاا٘ااس فاازع الاازااماابًااخ  7302-03-72الاازااماأ ٗااْم االرثااؼاابء 

االح٘بئ٘خ  ا. د. سْسي سبجذ   هاغ الاكابدر الازاذرٗساٖ لالافازع 

ثطلجخ الوزحلخ الضبلضَ للفزع ّلبهذ د. سْسي سبجذ   ثابٗضاب  

الااوااْاد ّالااوااماازراد الااذراساا٘ااخ لاالااطاالااجااخ ّاساازااوااؼااذ لااجااؼاا  

االسزفسبراد هي لجل الطلاجاخ حاْ  فازع الازامابًاخ ّفاٖ ًاِابٗاخ 

  االجزوبع ّسػذ ثبجبد رحول شؼبر الفزع ػلٔ الطلجخ .

 

 هزبثؼخ الزذرٗس٘خ شِزساد ًجن ػجذ هللا  للطلجخ فٖ هزحلخ الزطج٘ك فٖ الوسزشفٔ

 

 

 

 

 

تابعت التدريسية شيرزاد نجم عبد هللا  الطمبة في مرحمة التطبيق في المستشفى لطمبتيا  في مرحمة التلطلبليلق فلي  
مستشفى فاطمة الزىراء عمييا السالم ومستشفى الصدر  ومستشفى االمام عمي ومستشفى العموية لموالدة  نلتلملنلى 

 لمطمبة االعزاء كل التوفيق .

 ًشبط شؼجخ اثي سٌ٘ب

 

ضوي ًشبطبد شؼجخ اثي سٌ٘ب / كل٘خ الؼلْم  الا٘اواذ ّرشاخ 

ػول ثؼٌْاى  ) رزح٘ل الوزاحل الذراس٘خ ( ّالمٔ الوحبضازٍ 

أ . م . د . حبسم كبطغ دّإ / هذٗز شؼجخ اثي سٌ٘ب حا٘اش ران 

هٌابلشاخ الا٘اخ رازحا٘ال الاوازاحال الاذراسا٘اخ ّهاذٓ رافابػال 

الزذرٗس٘٘ي هغ  الزجل٘غبد الْاردح الِ٘ن  هي رئبسخ الجبهاؼاخ 

 .ّرفبػل الطلجخ هغ الزل٘غبد ال بدرح الِ٘ن هي الزذرٗس٘٘ي 
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 ضمن نشاطات لسم الفٌزٌاء .......

الزمٔ رئ٘س لسن الف٘شٗبء أ . م . د . ّسبم جؼفز ػشٗش ْٗم االصٌ٘اي 

ثطلاجاخ الاوازحالاخ االّلأ لازاؼازٗافاِان ثابلاواٌابُاج  73/00/7302

الذراس٘خ للمسن ّرْض٘ح اُو٘خ لسن الافا٘اشٗابء ثاواجابالد الاؼالاْم 

الوخزلفخ  ّحضِن ػلٔ الزفْق ّالوضبٗزح ن ّفٖ خزبم الالامابء راواٌأ 

 الس٘ذ رئ٘س المسن الٌجب  ّالزفْق خذهزب لجلذًب الؼشٗش .

 مناقشة طالبة الدكتوراه من قسم عموم الجو

 تمت بعون هللا مناقشة اطروحة طالبة الدكتوراه من قسم عموم الجو في كمية العموم ) نادية دمحم عبد ( والموسومة

 Numerical Simulation of Dust storms in Iraq by using 
numerical weather Prediction Models    

وعلملى قلاعلة قسلم  2/17/11/19وذلك في صباح يوم االحلد اللملوافلق  
كمية العموم ومن قبل الذوات : أ . د . قليلس جلمليلل   –الفيزياء لممناقشات 

لطيف ) رئيسًا( و أ . د . ليث محلملود كلريلم )عضلوًا ( و أ . د . قصلي 
ياسين سممان ) عضوًا ( و أ . م . د . ياسين كاظم علبلاس ) عضلوًا ( و 

ا . م . د . اسراء قحطان عبد عبد الكريم  ) عضوًا ( و أ . د . منعم حلكليلم خلملف عضلوًا ومشلرفلًا و أ . د . دمحم 
 مجدي عبد الوىاب عضوًا ومشرفًا ( وقد حصمت الطالبة عمى تقدير جيد جدًا . 

 ضمن فعاليات التعميم المستمر  في قسم الرياضيات
ضمن فعاليات التعميم المستمر في كمية العموم تم عقد حمقة نقاشية في قسم الرياضليلات أللقلاىلا األسلتلاذ اللملسلاعلد 

حيث تم اللتلطلرق اللى   بعنوان طول الفجر بالمفاىيم الرياضيات.  القسم قاعة مكتبة  الدكتور نجم عبد الزىرة وعمى
اسقاللية الفترة الزمنية من طموع اللفلجلر اللى اللى شلروق الشلملس 
وبيان انيا ال من الميل وال من النيار وذلك بتشكيل متعدة حدود ملن 
الدرجة الثالثة باالعتماد عمى الفرق بين طول اللمليلل وطلول اللنليلار 
وطول الفجر وتم معالجتيا رياضليلاتليلا بلحلسلاب اللملشلتلقلات االوللى 

  . والثانية
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 أجزوبع رئ٘س فزع الزمبًخ االح٘بئ٘خ هغ الكبدر الزذرٗسٖ

 

رئليلس فلرع اللتلقلانلة  14/11/2/17عقد اجتماع اليوم المصادف 
االحيائية االستاذ  الدكتور سوسن ساجد مع تدريسي الفرع في قسلم 
عموم الحياة   اكدت دكتوره سوسن  ساجد فياالجتماع عملى تلوجليلو 
التدريسيون حول دعلم االعلملال اللتلطلوعلي .. وعلن تلنلظليلم اقلاملة 
دورات تلدريلبليلة بلملخلتلملف االخلتلصلاصلات بلاللتلعلاون ملع اللملكلتلب 
االستشاري  وتنظيم استمارات استبيانيو مع الطمبة لمنيوض باللواقلع 
التعميمي كما ووجيت بتنظيم سفرات ومعارض عممية نوعيو لملطلملبلة 

 واالىتمام بمشاريع بحوث التخرج سيما الجانب العممي عمى ان تناقش بشكل بوسترات معروضو في نياية السنو .

  

 

 

 

 ثحش ػلوٖ

 

 قامت الباحثة أ . م . د . لقاء حميد التدريسية في قسم عموم الحياة بنشر بحثيا العممي الموسوم 

Immunodulatory of bifidobacterium breve and inhibitory effect of 
bifidobrevicin –LHM on Streptococcus agalactiae and its B – hemolysin  

  The Iraqi Journal of Agricultural Sciences  في مجمة العموم الزراعية العراقية

 أجتماع فرع االحياء المجيرية 

اجتمع فرع االحياء المجيرية برئاسة د. سوسن حسن وأساتذة الفرع  بطملبلة اللملرحلملة 
الثالثو  لمترحيب بالطمبة الجدد وايضاح اىمية ىذا التخصص وافاق العمل الملسلتلقلبلملي 
التي تنتظر الخريجين وكذلك استملعلت اللى اسلئلملة اللطلملبلة واقلتلراحلاتليلم وتلأتلي ىلذه 
 المقاءات لتعزيز العالقة بين االستاذ والطالب ولتذليل الصعوبات التي يواجييا طمبتنا . 
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