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رئيس الجامعة المستنصرية االستاذ الدكتور صادق الهماش والسيد                          
عميد كمية العموم االستاذ الدكتور رعد سعدون صبري  يتفقدا سير امتحانات نهاية الفصل 

الدراسي االول لطمبة الدراسات العميا واألولية في كمية العموم حيث كان لقسم الرياضيات جانبا 
 من هذا التفقد 
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َتَفَقَد السيد رئيس الجامعة المستتتنتصتريتة األستتتاذ 
الدكتور صادق دمحم الهماش برفقة الستيتد مستاعتد 
رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية التدكتتتور يتوست  
الحيدري، بوجود السيد عميد كمية العتمتوم االستتتاذ 
الدكتور رعد سعدون صبري سير إمتحانات نتهتايتة 
الفصل األول لطمبة الدراسات العتمتيتا واألولتيتة فتي 
كمية العموم . وكانت احدى المحطات التي تفقتدهتا 
السيد رئيس التجتامتعتة تتاعتات تستم التريتاضتيتات 
بوجود رئيس تسم الرياضتيتات االستتتاذ التمتستاعتد 

رئتيتس  الدكتورة نادية هاشم جتاستم واىتنتس الستيتد
الجامعة خالل جتولتتتي فتي التقتاعتات اإلمتتتحتانتيتة  
عمس الجهود التي بذلتها عمادة الكمتيتة وستستامتهتا 
العممية ، من خالل التنظيم واإلستعداد الُمَبِكر متن 
سجل إنجاح العممية اإلمتحتانتيتة عتمتس ستتم وجتي ، 

لتتتوفتيتر جتمتيت   مشددًا عمس سهميتة بتذل التمتزيتد 
مستمزمات العممية اإلمتحانية واألكاديتمتيتة بتهتد  
ترصينها واإلرتتقتاب بتهتا التس مستتتوى التجتامتعتات 

 العالمية .

وحَث السيد رئيس الجامعة  طمبة الدراسات العتمتيتا 

واالولية عمس المىابرة في طتمتا التعتمتم والتتتهتيت  
جتهاد ، لتحقيق التطتمتوح فتي  لإلمتحانات بجٍد وا 

 النجاح والَتَمُيز.

والجدير بالتذكتر سَن إمتتتحتانتات نتهتايتة التفتصتل  
األول ، في كمية العموم التتي تضتم ستتتة ستستام 
عممية ، إنطمقت يوم سمس السبت بمشاركة عتدد 
كبير متن التطتمتبتة فتي متختتتمت  اإلختتتصتاصتات 

 العممية لمدراسات العميا واألولية.



 مقال رئيس تحرير مجلة واحة العلوم د. اصيل منذر حبه 

     

شلل النوم او الجاثوم             
 

 

  

  رئيس تحرير مجلة واحة العلوم  / د . اصيل حبه 

مهما  كىرت تسمياتي  فهو عدم القدرة عمس تحتريتا التجتستم 

سو سحد سعضائي في بدايتة التنتوم سو عتنتد االستتتيتقتا . كتمتا 

يمكن سن يصاحبي هموسات  مخيفة تستترترق سعتراض شتمتل 

النوم من ىتوان إلتس عتدة دتتائتق، وختاللتهتا يتحتاول بتعتض 

المرضس طما المساعدة سو حتس البكاب؛ لتكتن دون جتدوى، 

وتختفي األعراض م  مرور الوتت سو عتنتدمتا يتالمتس سحتد 

المريض سو عند حدوث ضجيج وهتنتاا تتفتستيترات  لت فتكتار 

شعبية و تعميالت خرافية بتوجتود كتائتن يتجتىتم عتمتس الصتدر 

ويمن  النائم من القيام ، يحدث الجاىوم في المرحمة الترابتعتة 

من النوم والتي تكون فيها النوم عميقا وتكون حركتة التعتيتن 

سريعة  ومن المعرو  سن األحالم تحدث في هتذ  التمترحتمتة 

وتبدس بعد سكىر من ساعة من بداية النوم حيث يتكتون هتنتاا 

استرخاب تتام لتمتعتضتالت متاعتدا عضتمتة التحتجتاا التحتاجتز 

وعضالت العينين مما تحافظ هذ  اآللية عمس ىبات الشختص 

عمس سرير  في سىناب النوم حتتتس ولتو حتمتم انتي يتركتض سو 

يسير سو حتس يطير وعند حتدوث التجتاىتوم يتكتون الشتختص 

انتقل من هذ  المرحمة ليكون المخ في استتيتقتا  متن التنتوم 

ولتتكتتن التتعتتضتتالت فتتي حتتالتتة شتتمتتل تتتام واالرتتتختتاب فتتيتتشتتعتتر 

 الشخص بعدم القدرة عمس الحركة حيث يرى سمورا خيالية 

آو تد تصل الن تكون بعيدة كل البعد عن التواتت  متمتا يتزيتد 

من خوفي وتختفي هذ  األعراض بعد مرور بعتض التوتتت سو 

عند مالمسة المريض كما سوضحت سابتقتا ولتكتون الشتختص 

يكون في حالة الوعي ولتكتن ال يستتتطتيت  التحتركتة وال حتتتس 

الكالم ويكون هذا خال  لتمتطتبتيتعتي لتكتون التمتخ فتي حتالتة 

استيقا  ووعي تام والجسم في شمل تام لذلا ينصح األطتبتاب 

بتحريا الوجتي والتعتيتنتيتن إلنتهتاب األعتراض بسترعتة وستبتا 

حدوث مىل هذا الشمل البسيط هو عدم اخذ الشخص التقتستط 

الكافي من النوم وما سسبابي سيضا الترير المتفتاجت  فتي نتمتط 

الحياة سو اإلصابة بمرض نتفتستي سو التحترمتان التطتويتل متن 

النوم وكذلا عدم انتظامي ومن المسبا الرئيسي سيضا القتمتق 

والخو  ، لذلا ينصح بتتتنتظتيتم سوتتات التنتوم واالبتتتعتاد عتن 

األمور التي تسبا القمق والتوتر والنوم عتمتس احتد التجتنتبتيتن 

 والنوم لساعات كافية وممارسة الرياضة .     
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 آلية الترتيات حسا التعميمات الجديدة 
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برعايي السيد عميد كميي العموم التمتحتتترم االستتتاذ 
الدكتور رعد سعدون صبري ، اتامت شعبة التعميم 

التعتمتمتيتي  المستمروبالتعاون م  لجتنتة التتترتتيتات 
ورشة عمل بعنوان ) آلية التتترتتيتات  لكميي العموم 

حستتتتا التتتتتتتتتعتتتتمتتتتيتتتتمتتتتات التتتتجتتتتديتتتتدة  التتتتقتتتتت 
األستتتاذة التدكتتتور  ستوستن ستاجتد    المحاضتر  

فتي  رئيسة لجنة الترتيات العمميي لتكتمتيتة التعتمتوم 
تمام الساعي التاسعي والتنتصت  صتبتاحتا متن يتوم   

وعتمتس التقتاعتي   ٕٛٔٓ-ٕ-ٕٔاالىنين الموافق 
 المركزيي لكمية العموم  .

لتجتمتيت   االستاذ  الدكتور  سوسن ساجتد  تطرتت 
تتتعتتمتتيتتمتتات  التتجتتوانتتا التتقتتانتتويتتي واالداريتتي لستتيتتر 

الترتيات الجديد  وفق تانون وزار  التعميتم التعتالتي 
والتتبتتحتتث التتعتتمتتمتتي وبتتحتتضتتور عتتدد كتتبتتيتترمتتن 

لتتمتتختتتتتمتت  اتستتام كتتمتتيتتة التتعتتمتتوم  التتتتتدريستتيتتيتتن 
 وحضور .

سعضاب لجان الترتيات والمجان العممية واألستتتالل 
كتترمتتت  فتتي االتستتام كتتافتتة وفتتي نتتهتتايتتي التتورشتتي 

من تبل    معاون العميد   الدكتور  سوسن ساجد 
لمشوؤن العمميي ا . م . د . حسين اسماعيل عبد 
هللا تىمينا لجهودها القيتمتي لتتتوضتيتح التتتعتمتيتمتات 
الجديد  وخالل التورشتي متمت  التحتضتوراستتتمتارات 

 .  لالستبيان 



 

 حممة التوعية الصحية   ....  صحتا تهمنا .... اعر  ضرطا
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" تحت شعار  صحتا تهمنا ، اعتر  ضترتطتا " اتتامتت 

لجنة  التعميم المستمر والعالتات العامتي فتي تستم عتمتوم 

الحياة برئاسة االستاذ المساعد التدكتتتورة ستوزان ستعتدي 

حسين  وبرعاية عميد كمية العموم االستتتاذ التدكتتتور رعتد 

سعدون صبري وبإشرا   رئيس تسم عموم الحياة االستاذ 

التتدكتتتتتورة رجتتوة حستتن عتتيتتستتس   ورشتتة عتتمتتل بتتعتتنتتوان  

) صحتا تهمنتا اعتر  ضترتطتا   واستتتضتافتت التمتجتنتة  

الدكتور مجيد حميد رشيد النعيمي / اختتتصتاص بتاطتنتيتي 

تمبيي سكري  "  عمل في  مستشفس التيترمتوا التتتعتمتيتمتي 

ولحد االن   ٜٜٔٔوفي ابن سينا ومركز ابن البيطار منذ 

شارا بالعديد من المؤتمرات العالمية متنتهتا فتي استبتانتيتا 

وروسيا وتونس وجتورجتيتا ودبتي  تتد التقتس متحتاضترتتي 

 ٕٛ/ٕٔ/ٕٚٔٓالعممية    في يوم التختمتيتس التمتوافتق 

الساعي الحادية عشر صتبتاحتا وعتمتس التقتاعتي التمتركتزيتي 

لكمية العموم  . والتي سبقتهتا ابتتتدابا متن يتوم التىتالىتاب 

حممي توعية تطوعيتة لتفتحتص   ٕٙ/  ٕٔ/ٕٚٔٓالموافق 

الطمبي والتدريسيين والموظفين في كل  اتسام كميي العموم 

و في رحاا التجتامتعتة التمتستتتنتصتريتة متن تتبتل اعضتاب   

 لجني التعميم المستمر والعالتات العامة 

وهم كال من ا. م. د. رغد ضياب عبد الجميتل ، ا. 

م. د. سناب نوري حسين ، ا. م. د. صتبتا ضتيتاب 

خضير ، م. د. اصيل حبي ، م. د. رنتا عتزيتز ، 

م.د. حيدر جاسم ، ا.م. مروج احمد ، ا.م. عتمتي 

متترتضتتس ، م.م. صتتبتتا ستتعتتدون ، م.م. بتتىتتيتتنتتة 

دمحم ،م.م. رشا سطام حتمتيتد ، م.م. رشتا ستاجتت 

دمحم ، م.م. رشا سعد نعمان . التقت  مجمتة واحتة 

العموم  برئيس لجنة التعميم المتستتتمتر والتعتالتتات 

العامة ا. م. د. سوزان سعدي حستيتن  وتتحتدىتت 

تائمة:  تضمنت الحممة التطوعية والتي   استاس 

اهدفها صحتا تهمنا اعر  ضرتطتا  جتانتبتيتن . 

الجانا االول العتمتمتي  التذي استتتمتر ىتالث ايتام  

ولترتايتة  ٕٚٔٓ-ٕٔ-ٕ٘اعتبارا من يوم االىنين 

 وتضمن هذا ...  ٕٚٔٓ-ٕٔ-ٕٚاالربعاب  
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التجتانتا فتحتتص الضترتط لتبتتعتض التطتمتبتتة والتتتدريستيتيتتن  

والموظفين في اتسام كمية التعتمتوم وفتي رحتاا التجتامتعتة 

المستنصرية  اما الجانا النظري فتم استضتافتة التدكتتتور 

مجيد حتمتيتد رشتيتد التنتعتيتمتي والتذي  التقتس متحتاضترتتي 

المتخصصة عن ضرط الدم وكما تضمنت  ورشتة التعتمتل 

مسابقة عممتيتة ختاصتة بت ستئتمتة عتن ضترتط التدم داختل 

القاعة المركزية لكمية العموم وفي نهاية الورشة تم تكريتم 

الدكتور مجيد حميد بشتهتادة تتقتديتريتة تتكتريتمتا لتجتهتود  

المبذولة من تبل المعاون االداري لعميد كمتيتة  التعتمتوم .  

وكما وتم توزي  الجوائز التقديرية لمفائزين في المتستابتقتة 

العممية الخاصة بضترتط التدم . وتتحتدث التدكتتتور حتيتدر 

جاسم احد اعضاب لجنة التعميتم التمتستتتمتر لتقتستم عتمتوم 

الحياة  لممجمة واحة العموم  تتائتال : التمتحتاضترة جتابت 

لتتعتتمتتل دؤوا وكتتان عتتمتتس شتتكتتل ختتمتتيتتة نتتحتتل اذ تتتمتتت 

التحضيرات  تبل فتترة طتويتمتة متن االعتداد  ومتن سفتكتار 

 توعوية وكذلا من طريقة لدمج العمل النظري بالعممي.. 

تتوعتوي   كان الهد  من العمل هو توعوي وكذلا طتوعتي 

من حيث سهميتة مترض ضترتط التدم وتت ىتيتراتتي الستمتبتيتة   

عمس  صحة اإلنسان وجعل هتذا التمتوضتوع سن  المرضية 

يتتكتتون بتت هتتمتتيتتة و بتتاستتتتتمتترار دائتتم متتن تتتبتتل االصتتحتتاب 

والعمل طوعي من حيث سن يكون هتنتاا تتقتديتم    والمرضس

بمعرفة  مقياس  ضترتطتهتم وكتذلتا  االختصاص  

العالتة بين الضرط والتجتوانتا األخترى متن حتيتث 

ت ىير الوزن والطول والتعتمتر والتجتنتس واإلصتابتة 

من خالل ذلا   ب مراض مزمنة وغيرها من الجوانا 

وجتدنتا بت ن زيتادة الضتترتط تتكتتون عتنتتدمتا يتكتتون 

التتتتتدريستتي بتتالتتدرجتتة األستتاس فتتي التتعتتمتتل وفتتي 

الجامعة... ألنتي التكتىتيتر متنتهتم كتانتت تتراباتتهتم 

 متفاوتة .
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   (  ( pepsin enzymeإنزيم الببسين 

 

 

هو سحد اإلنزيمات الهضمية التي تنتجها المعدة إذ إن لها 
دورًا هامًا في عممية التهتضتم حتيتث يتقتوم بتهتضتم التمتواد 
البروتينية الموجودة في الطعام ، و هو مخزن عمس هيتئتة 

  ( pepsinogenمادة غير فاعمة تسمس الببسينوجتيتن 
حيث يتم تحويمي عند الحاجة إليي إلس هيئتي الفاعمة سال و 

و بشتتكتتٍل عتتام فتتإن      . ( pepsinهتتي التتبتتيتتبتتستتيتتن  
اإلنزيمات عبارة عن مواد بروتينيتة متتتختصتصتة تتنتتتجتهتا 
الخاليا بهد  تنشيط و تتحتفتيتز التتتفتاعتالت التكتيتمتيتائتيتة 
المختمفة التي تحدث في الجسم ، و هتذ  اإلنتزيتمتات إمتا 

سي سنتهتا       ( Intracellularسن تكون داخل التختمتيتة  
 تتتعتتمتتل داختتل التتختتمتتيتتة ، سو تتتد تتتكتتون ختتارج التتختتمتتيتتة 

extracellular )    سي سنها تتعتمتل ختارج التختمتيتة متىتل
اإلنزيمات الهضمية و التي متنتهتا إنتزيتم التبتيتبتستيتن . و 
يكمن تخصص كل إنزيم لمادة معينة و ارتباطي بتهتا فتقتط 
عمس تركيبة سطحي الفعال ، فمكل إنزيم مادة متهتيتنتة هتي 
التي فقط يرتبط بها و يقوم بتكسيرها . اكتتشتافتي و سصتل 
تسميتي و يعد إنزيم البيبسين سول إنزيم يكتتتشت  ، حتيتث 

 Theodorتم إكتشافي عمتس يتد التعتالتم ىتيتودور شتوان 
Schwann) .     و جابت تسميتي بإسم إنزيم التبتبتستيتن

( pepsin )    من مصطمح ببتستيتسpepsis )       و ،
التي تعني الهضم وظيفتتتي تتفترز التختاليتا التمتوجتودة فتي 

لترات   من العتصتارة التمتعتديتة لتهتضتم  ٖالمعدة حوالي ) 
الطعام يوميًا ، و تحتوي هذ  العصارة المعدية عتمتس متواد 

 معينة و العديد من اإلنزيمات و منها إنزيم الببسين ، 

 و يقوم إنزيم الببسين بهضم و تكسير البروتينات 
( proteins ) و تحويمها إلس وحدات سصرر و هي
، و متتن ىتتم تتتقتتوم       ( peptonesالتتبتتبتتتتتونتتات 

األمتتعتتاب بتتإفتتراز إنتتزيتتمتتات لتتتتتكتتمتتل عتتمتتمتتيتتة هضتتم 
البروتتيتنتات . و متن نتعتمتة هللا عتمتيتنتا سن إنتزيتم 

يفرز عمس هيئة إنزيم غيتر      ( pepsinالببسين  
فتتتاعتتتل متتتن التتتمتتتعتتتدة و هتتتو التتتبتتتبتتتستتتيتتتنتتتوجتتتيتتتن 

pepsinogen )      كما ذكرنا ستابتقتًا ، و متا سن
يصل إلس تجوي  المعدة يتتم تتحتويتمتي إلتس حتالتتتي 
التتفتتاعتتمتتة و هتتو التتبتتبتتستتيتتن بتتواستتطتتة حتتمتتض 

حيث يقوم بهضم و تكسير    ( HClالهيدروكمويا 
التبتروتتيتنتات ، و ذلتا ألنتي إذا متا تتم إفتراز  متتن 
الخاليا عمس هيئتي الفاعمة فإني ستيتقتوم بتهتضتم و 
تكسير خاليا المعدة التي تفرز  و التي هي متكتونتة 
من بروتينات باألصل و بالتالتي ستتتهتضتم التمتعتدة 

 نفسها . 
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 البروفايل االكاديمي 

 
ضمن نشاطات شعبة ابن سينا /كمية التعتمتوم وبتإشترا  
س.م.د.حازم كاط  دواي مدير شعتبتة ابتن ستيتنتا اتتامتت 
شتتعتتبتتة ابتتن ستتيتتنتتا ورشتتة عتتمتتل بتتعتتنتتوان )التتبتتروفتتايتتل 
االكتتتاديتتتمتتتي لتتتمتتتطتتتمتتتبتتتة   يتتتوم التتتىتتتالىتتتاب التتتمتتتوافتتتق 

في تاعة تسم التفتيتزيتاب لتمتمتنتاتشتات  ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٜٔ
وبحضور مقرري االتسام وطمبة المرحمة االولس التستام 
الكمية كافة .حيث ْالقس فيها االستاذ وليد ابراهتيتم حتمتد 
الموظ  في شتعتبتة ابتن ستيتنتا متحتاضترة   تضتمتنتت 

 عمل البروفايل االكاديمي  لمطالا   التعري  بآلية

واهتتمتتيتتتتتي كتتونتتي حتتمتتقتتة التتوصتتل بتتيتتن التتطتتالتتا 
والتتتتدريستي وشترح نتتوافتذ التبتتروفتتايتل االكتاديتتمتتي 
وتوضيح خاصية كل نافذة ومن ىم التتتاكتيتد عتمتس 
سستتتتتالم التتطتتالتتا الستتم التتمتتستتتتتختتدم لتتمتتبتتروفتتايتتل 
وصالحية كممة المرور وبعتدهتا يتتتوجتا الشتروع 
بمم  كل محتويات سستمارة المعتمتومتات التختاصتة 
بي ويكون مسؤوال عن صحة المعمومات المتىتبتتتة 
عن الطالا.وفي ختام الورشتة تتم االجتابتة عتمتس 
ستفسارات الطالا بخصوص البروفايل   ْاسئمة وا 

 بحث عممي 
 

بتتنتتشتتر    Scientific reports / Nature  تتتامتتت التتمتتجتتمتتة
 Pnc1 piggy-back importالبحث العممي التمتوستوم ) 

i n t o  p e r o x i s o m e s  r e l i e s  o n  G p d 1 
homodimerisation )  والذي تام بتإعتداد  د. نضتال عتبتد

 االميرعمي السراي من تسم عموم الحياة في كمية العموم .
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 تنظيم لوحي شر  لمتدريسيين المتميزين

بتتنتتاب عتتمتتس تتتوجتتيتتهتتات الستتيتتد رئتتيتتس التتجتتامتتعتتة  
المستنصرية االستتاذ التدكتتتور صتادق دمحم التهتمتاش 
المحترم حول تنظيم لتوحتة شتر  فتي كتل تستم متن 
اتسام الكمية.. نظم تسم عموم الحيا  في كميي العتمتوم 
لوحة شر  لتوىيق النتاج العممي االبداعي لتتدريستي 
القسم...وبهذا السياق شكمت لجني الختتتيتار سعضتاب 
الهيئة التدريسيي المكرمين. برئاسة االستاذ التدكتتتورة 
ستتوستتن ستتاجتتد. وبتتعتتضتتويتتة كتتال د.ستتوستتن حستتن 
ود.هاشم كاظم. و د.صباح حتمتيتد وستت بتىتيتنتي دمحم 
واستاذ عمس مرتضس والست دالل عبد الستار..وزعت 

التنافس العممي لنتتاجتات التتتدريستيتيتن لتمتعتام  معايير
عتمتس ىتالث متحتاور ضتم  ٕٚٔٓ.. ٕٙٔٓالدراستي 

المحور االول اعمس نسبة نشر في المجالت العالميتة 
وفاز في هذا المحور االستاذ الدكتور دمحم فترج شتذر 
بتحقيقي اعمس نسبة نشر في مجالت عالمية رصتيتنتة 

 ذات معامل تاىير...فيما ضم المحور 

الىاني برابة االختراع اذ اختتتيترت االستتتاذ التدكتتتورة 
جيهان عبد الستار سممان من خالل. حصولها عمتس 
ارب  برابت اختراع لمعام الدراسي الماضي..وخصتص 
  التتمتتحتتور االختتيتتر لتتمتتجتتوائتتز  التتعتتالتتمتتيتتة.       

اذا تنافس عدد من التتدريستيتن وفتاز بتهتذا التتتكتريتم 
االستاذ المساعد د.نوري دمحم لعيبي متن ختالل فتوز  
بجائز  عالمية من كندا...هذا وسيتم سنتويتا اختتتيتار 
من سيكرم في هذ  الموحتي الشترفتيتة لتحتث التجتانتا 
االبداعي والتتتنتافتس التعتمتمتي بتيتن سعضتاب التهتيتئتة 

 التدريسية .

 بحث عممي 

بتتنتتشتتر التتبتتحتتث التتعتتمتتمتتي   Molecular Microbiology  تتتامتتت التتمتتجتتمتتة
 Regulation, sensory domains and roles ofالتتمتتوستتوم  ) 

two Desulfovibrio  desulfuricans ATCC27774 Crp 
family transcription factors, HcpR1 and HcpR2, in 

response to nitrosative stress )    والذي تام بإعداد  د. ستوزان
 في كمية العموم . من تسم عموم الحياة  عبد الرحمن ابراهيم 
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 محاضرة عممية  

 
ضمن نشاطات لجنة التعميم المستمر في تسم عموم 
الرياضيات وبالتنتستيتق مت  جتمتعتيتة التكتيتمتيتائتيتيتن 
االمريكية الفصل العراتي تتم بتعتون هللا فتي صتبتاح 

وعتمتس تتاعتة  ٗ/ٔ/ٕٛٔٓالخميس المصاد    يوم
  كمية العموم انعقاد محاضرة عممية بعنوان

Magnitude 7.3 Earthquake IranIraq 
Border 

وتد القيت من تبل م. سعد عمي سحمتد متن جتامتعتة 
برداد كمية التربية بن الهيىم لتمتعتمتوم الصترفتة، وتتد 
حضر المحاضرة السيد معاون عتمتيتد كتمتيتة التعتمتوم 
لمشؤون العممية االستاذ المساعتد التدكتتتور حستيتن 
اسماعيل والسيدة رئيس تستم التريتاضتيتات االستتتاذ 
المساعد الدكتورة  نتاديتة هتاشتم جتاستم وعتدد متن 

 تدريسيي االتسام العممية لكمية العموم وشهدت 

المحاضرة متعتمتومتات تتيتمتة عتن استبتاا حتدوث التهتزة 
االرضية وطرح فكرة التعاون م  ذوي االختتتصتاص متن 
اجل الوتو  عمس مسبباتها والنظر في كتيتفتيتة التوتتايتة 
من حدوث تما الهزات التي تعرض لها بتمتدنتا التحتبتيتا، 
ونتيتابتتة عتن تتدريستيتتي تستم التريتاضتتيتات تتتام االستتتتاذ 
المساعد الدكتور راضي عمي زبتون بتتتكتريتم التمتحتاضتر 

 .  بشهادة تقديرية

 تكمي  الدكتورة سوزان سعدي حسين بمهام شعبة التعميم المستمر

 
تم تكمي   ) س.م.د.  سوزان سعدي حستيتن   التتتدريستيتة فتي تستم عتمتوم 
الحياة بمهام مدير شعبة التعتمتيتم التمتستتتمتر فتي كتمتيتة التعتمتوم بتالتجتامتعتة 
المستنصرية، ويذكر ان شعبة التعميم المستمر تتعتد متن الشتعتا التمتتتمتيتزة 
عمس مستوى الجامعة وحازت عمس المتركتز االول فتي التتتقتيتيتم التذي اجترا  
مركز التعميم المستمر في التجتامتعتة التمتستتتنتصتريتة، وذلتا لتنتوعتيتة وعتدد 

 النشاطات العممية المتميزة خالل العام الدراسي 
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ورشة عمل مشتركة بين تسم الفيزياب ووحدتي التعميم المستمر واالرشاد االكاديمي في كمية 
 العموم 

 
ستامت وحدة التتتعتمتيتم التمتستتتمتر فتي كتمتيتة التعتمتوم / 
الجامعة المستنصريتة وبتالتتتعتاون مت  وحتدة االرشتاد 
االكاديمي وتسم الفيزياب في كمية التعتمتوم / التجتامتعتة 
المستتتنتصتريتة ورشتة عتمتل بتعتنتوان ) التزي التمتوحتد 
المحتشم ظتاهترة حضتاريتة ووستيتمتة لتالنضتبتا  لترفت  
مستوى مجتتمت  االتتتتصتاد التمتعترفتي واذابتة التفتوارق 
االجتماعية  بمشاركة عدد متن تتدريستيتي ومتنتتتستبتي 
الكمية في القاعة المركزية لمكمية، وتضتمتنتت التورشتة 
القاب محاضرة متن تتبتل االستتتاذ التمتستاعتد التدكتتتورة 
سسماب هادي دمحم التدريسية في تسم الفيزيتاب تتطترتتت 
فيها الس تعري  الحضور بالشكل العام  المزي التمتوحتد 
 في الجامعة ودورها في بناب شخصية الطالا ......

وتنميتتتي بشتريتا" متن ختالل استتتعتراض نتمتاذج 
الدول الخارجية واستعراض التجتوانتا االيتجتابتيتة 
لتكون نموذج يحتذى بي، وبعد ذلا تم فتح باا 
الحتوار والتنتقتاش وطترح التحتضتور التعتديتد متن 
األسئمة التي تمت األجابة عميهتا بشتكتل دتتيتق. 
وفي الختام تدم المعاون االداري لتكتمتيتة التعتمتوم 
االستاذ المساعتد حتازم كتاطت  دواي الشتهتادات 
التقديرية لمسادة المحاضرين تىميتنتا" لتجتهتودهتم 

  القيمة .



 

 العقم واطفال األنابيا بين الحاضر والمستقبل
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بالتعاون م  لجنة التعميم المستمر لقسم عموم الحياة   اتتام فترع 
عمم الحيوان / تسم عتمتوم التحتيتاة ورشتة عتمتل بتعتنتوان ) التعتقتم 
واطفال األنابيا بين الحاضتر والتمتستتتقتبتل   وذلتا عتمتس التقتاعتة 
المركزية في كمية العموم في تمام الساعتة التتتاستعتة صتبتاح التيتوم 

القس المحاضرات سطباب استشتاريتيتن متن  ٕٛٔٓ-ٔ-ٖالمصاد  
 مستشفس كمال السامرائي التخصصي ألمراض العقم  . 

 مشاركة تدريسي تسم عموم الحاسوا في الندوة العممية التي اتامتها العتبة الحسينية المقدسة 

  

، س.د. سعتد  جمعي شارا كل من س.د. ضياب عبد الحسين
نجم باشخ ، س.م.د. ميىاق طالا كاط ، م.د. عباس عبتد 

و م.م. جتتتتتمتتتتتال نتتتتتاصتتتتتر حستتتتتون   التتتتتعتتتتتزيتتتتتز
تسم عموم الحاسوا فتي كتمتيتة التعتمتوم   في التدريسيين 

الفهرس العراتتي التمتوحتد  " الموسومة  العممية الندوة في
التتتتتي   وستيتتمتتتتنتتا لتتتتتحتقتتيتتق التتتتتكتافتتل التتعتتمتمتتي والتىتتقتتافتي"

بالتعاون مت  التجتمتعتيتة  العتبة الحسينة المقدسة اتامتها
العراتية لتكنموجيا المعمومات. و تد تضمنت الندوة عرض 

 يجم   فهرس موحد  تطوير انشاب و و مناتشة
 

بيانات المكتبات المشتركة فيي وفهارسها في منصتة 
بيانات واحدة يمكن لمباحث الوصول إليها ب تل وتت 

و تتد بتتدب التعتتمتتل فتتعتتمتتيتا بتتانشتتاب   وجتهتتد وكتمتتفتتة.
تبل عام ليكون سول فهترس عتراتتي  الفهرس الموحد

يعمل بنظام عالمي، حيث بدب ب ربعة مكاتا لتيتصتل 
في هذا العام إلس سكتىتر متن عشتريتن متكتتتبتة تضتم 
ماليين الكتا الموجودة فتعتمتيتا فتي التمتكتاتتا داختل 

   العراق وخارجي. 



 تدريسيان من كمية العموم يمقيان محاضرات في دورة معايير وض  االسئمة االمتحانية
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القس س.م.د. غسان كريم مجذاا مسؤول وحدة االرشاد االكاديمي و  

س.م. سمجد زين العابدين طعمة مسؤول شعبة االعالم في كمية العمتوم 
محاضرات في دورة معايير وض  االسئمة االمتتتحتانتيتة التتتي نتظتمتهتا 

-ٚمركز التعميم المستمر في رئاسة الجامعة المستنصرية لمفترة من 
 وتضمنت الدورة التي شارا فيها عدد من  ٔٔ/ٔ/ٕٛٔٓ

التدريسييتن متن متختتتمت  كتمتيتات التجتامتعتة التمتستتتنتصتريتة ، 
محاضرات في مواضي  تتعمق بآلية عتمتل التمتجتان االمتتتحتانتيتة 
والتدتيقية ، وجودة االمتحانات وآلية صياغة االختبار التجتيتد ، 
ومعايير اعداد وتصحيح الورتة االمتحتانتيتة، فضتال عتن انتواع 

 االختبارات وتحميمها.

  البكتريا تنتج الذها
 

﴿ َفاَل ُسْتِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن * َوَمتا : تال تعالس في سورة الحاّتة
 ﴾ * اَل ُتْبِصُرونَ 

يا ترى ماهو الش  العظيم التذي ال نتبتصتر  والتذي اتستم بتي 
؟!! لعمي عالم التكتائتنتات التمتجتهتريتة ، هتذ   الباري عز وجل 

المممكة العجيبة التي لوالها ألصبحت حياتنا صعتبتة ، ان لتم 
تتتكتتتن مستتتتتتحتتتيتتتمتتة !! ابتتتتتتدابًا متتتن التتختتتبتتتز بتتاستتتتتتتختتتدام 

التتتتس  ( Saccharomyces cerevisiae    ختتتتمتتتتيتتتترة
 Lactobacillus   متتنتتتتتجتتات االلتتبتتان بتت ستتتتتختتدام بتتكتتتتتريتتا

acidophilus ) الس المخمالت بوساطة بكتريتا   Acetic 
acid bacteria )  اضافة التس التمتضتادات التحتيتويتة التتتي

ولتم  ( Penicillium  ابتدست بالبنسميتن التمتنتتتج متن فتطتر
تنتهي الس يومنا هذا ، وال ننسس دور النبيتات الطبيعية التتتي 
تعيش في او عمس اجسام الكائنات الراتية لتعمل عمس متوازنتة 
المحتوى الجرىومي فضاًل عن امداد الكائن ببعض التمتكتمتالت 

 Escherichia coli الرذائية كما في حالة بكتريا القولتون 
،  K التي تعيش في امعاب االنسان وتمد التجتستم بتفتيتتتامتيتن

اليوم تبهرنا هذ  الكائنتات التمتجتهتريتة بت نتتتاج  والقائمة تطول
النقا   الصفراب التي تراها فتي الصتورة  الذها !! نعم الذها

 هي الذها ، الساحر بهذا الذها، اني عبارة عن "خروج" من 

عممية هضم تحدث بداخل نوع من انواع البكتيريا ، هذ  البكتيريا تهضتم 
عبارة عن تتطت  صترتيترة جتدًا  كالنحاس ، والخروج المعادن السامة 

، وهتذا Cupriavidus metallidurans ،  من الذها الخالص
اسم هذا النوع من البكتيريا ، يتكون هذا الذهتا عتن طتريتق دورة 

كيميائية ، حتيتث تتدختل التعتنتاصتر فتي -جيو-ُتعر  بالدورة البايو
جو  البكتيريا، تتحمل، وتتحول، ويعاد تركيز العنصر عتمتس شتكتل 
رواسا تربة هذ  البكتريا مفيدة جدا من منظورين ، فهتي تتختمتص 
البيئة من هكذا عناصر التي تعد التركة الىقيمة لمبمدان الصتنتاعتيتة 

،وفي نفس الوتت تنتتتج التذهتا  -وبمدنا العزيز منها  -اوالنفطية 
،  ، هذا المعدن النفيس الذي يعد مصدر دخل تومي لبعض التدول

االحياب المجهرية عالم ساحر ، ياترى ماهو القادم الذي ُيخبئي لتنتا 
 . ؟!! هذا ما سيجيبنا عني عمماب المايكروبايولوجي

 م.م. بىينة دمحم طي عبد الحسين
  تدريسية في تسم عموم الحياة


