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          عاما دراسیا جدیدا نســــتقبل فیھ طلبتنا بعد ان انقضــــت جائحة كورنا ، ھذا العام الممیز الذي بدا بعد عامین من الجائحة وال 

یخفى علیكم ان بالدنا على غرار بلدان العالم االخرى مرت خالل العامین الدراســـیین الماضــــیین بمرحلة حرجة فرضــــتھا ظروف 

الجائحة التي ھزت كل المجاالت بما فیھا العلمیة واالقتصـادیة ، ورغم ذلك فقد استطعنا بفضـل هللا تعالى تســییر المرحلة بثبات ، وقد 

انصـبت عنایة السـید رئیس جامعة بغداد االستاذ الدكتور منیر حمید في التركیز على ان تكون جامعة بغداد في المراكز المتقدمة دائما 

،وبفضل رعایتھ المتواصلة لجمیع تشكیالت الجامعة نتطلع بالمستقبل القریب الى الخروج من تداعیات الجائحة نھائیا.

          ما زالت الثقافة تشــــــــــــكل طوق نجاة المة شكلت ذات یوم مجدھا االدبي والفكري بالرؤى واالفكار الذھبیة على الرغم من 

الظروف التي الت بھا ، وظلت تراھن في كل منعطف ومأزق على العقول التي تشبعت باالرث الحضاري واالنساني ، وما الرھان على 

الثقافة في ظل التحوالت والتغیرات اال دلیل على التشبث بالھویة والتاریخ والتراث ، للعبور الى غد خال من الجھل واالمیة والتخلف.

ً          ان مفتاح ھذه األرض یا أبنائي ھو العلم فال یقدر أحد على امتالك شيء إال بالعلم والتعلم بدءا من الطیر في عشـــھ والنحل في ّ

ًزھره ومملكتھ، ولما جعل هللا -تبارك وتعالى- ذلك خاصا بالحیوان فكیف ھو باإلنســان الذي جعل هللا -تبارك وتعالى- لھ عقال یمیز بھ ً ّ

ًًّومیزه بالرشد على غیره، لذلك فیا أحبابي األعزاء أرجو أن تروني من أنفســــكم بأسا كبیرا تســـــتعینون بھ على قادم األیام بالتفوق 

العلمي والتقدم بالمسیرة العلمیة .

َ          یا بناة األرض والوطن، یا من ابتدأ القــرآن كلمتھ األولــى بما یعلمون فكانت اقــرأ، یا ذراع ھذا الوطن المتینة والقویة یا من  َ

یحمون شرف علمنا على ھذه األرض.

َ          اساتذتنا األعزاء، یا من جعلتم أنفســكم قدوة ألجیال قادمة، أرید أن أرى منكم الحســـن في ھذه القدوة، فاألخالق الحســـنة یا 
ُأصدقائي ال یمكن تلقینھا للطالب بالقول وإنما بالعمل، وأتمنى أن نرى كلنا لطالبنا حسنا في القول والعمل.ً

ً          أیھا الجنود المجھولون في األرض المعلومین في الســماء، یا من كنتم ساعًدا قویا، وما زلتم ھذا الســاعد الذي نســتند علیھ  َّ

َوأبناؤنا الطلبة، یا من جعلكم هللا منارات للمستقبل ھلموا لنعمل بجد وإخالص.

          أیھا االساتذة االفاضل : طبتم وطاب عطاؤكم في الدنیا واآلخرة، وأرجو من هللا تعالى أن یكافئكم على ھذا الجھد الذي تبذلوه، 

ُأنتم الذین نعقد اآلمال علیكم وأنا أعلم أن كل استاذ في ھذه القاعة یقدم أفضــل ما عنده وخیر ما لدیھ، طابت حیاتكم كلھا وتمنیاتي لكم ّ

التوفیق. 

األستاذ الدكتور

ع�د ال���م القزاز

شخصية	العدد
االســـــــــــــتاذ االول في التقنیات االحیائیة ولھ ثالث مؤلفات علمیة منھا " 

مواضـــــــیع مختارة في التقنیات االحیائیة البیئیة " " تطبیق انزیم االكتییز 

المقید فـــي المفاعل الحیوي" و" التطبیق العملـــي النــــزیم كلوتامییــــز- 

اسـباراجینیز" ، ولھ اربع براءات اختراع ، رئیس لجنة الترقیات العلمیة في 

كلیة العلوم ، عضو اللجنة العلمیة لقسم التقنات االحیائیة ،وعضو في الھیئة 

االستشــــــــاریة للمجلة العراقیة للتقنیات االحیائیة ، عضـــــــــو في الھیئة 

األستشـــــاریة لمجلة دیالى للعلوم الزراعیة ، وقد اشرف على ٢٧ اطروحة 

دكتوراه ، و٤٠ رسالة ماجســــــتیر في المجاالت البحثیة المتعلقة بالتقنیات 

االحیائیة .

ھو االستاذ الدكتور غازي منعم عزیز حصـــل على شھادة البكلوریوس من جامعة بغداد لعام (١٩٧٨-١٩٧٩) اما شھادة 

الماجســـتیر فقد حصـــل علیھا من جامعة بغداد لعام (١٩٨٢-١٩٨٣) ، واخیرا الدكتوراه من كلیة العلوم في جامعة بغداد 

للعام (١٩٩٧-١٩٩٨).

نشر عدد من المقاالت العلمیة في الصـحف الیومیة منھا " االحتیاجات الغذائیة الطفال الخدج "، " دور االحیاء المجھریة 

في التصــنیع الغذائي"، " العالقة بین االلیاف الغذائیة واالمراض القلبیة"، " التطبیقات العالجیة لالنزیمات المیكروبیة، 

مسارات جدیدة الستغالل التمور في التخمیرات".

اشترك في اكثر من ٤٢ مؤتمر وندوة علمیة محلیا وعربیا في مجال التقنیات االحیائیة ، 

شغل منصـــب عمید كلیة العلوم ، في جامعة بغداد ، ومعاون العمید للدراسات االولیة والعلیا فضـــال عن ما قام بھ من مھام 

اداریة متعددة، واالن ھو استاذ في كلیة العلوم في قسم التقنیات االحیائیة .



























































تمت الموافقة على ترقیة السیدات والسادة اعضاء الھیئة التدریسیة المذكورة اسمائھم واقسـامھم في ادناه الى 

مرتبة االستاذیة ، اسرة صدى كلیة العلوم تھنئ السیدات والسادة اعضـاء الھیئة التدریسـیة وتتمنى لھم المزید 

من العطاء :
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اعلن الدكتور عبد الكریم القزاز عمید كلیة العلوم عن بدء الدراسة في علم االحیاء الشـرعي في قسـم علوم الحیاة 

ابتداء من العام الدراسي القادم ، مؤكدا ان الدراسـة الجدیدة تعد أحد العلوم المھمة في وقتنا الحالي والذي یختص 

بجمع المعلومات في مجال التحقیقات الجنائیة بأسـلوب منھجي علمي یمكن عن طریقھا تقدیم مجموعة من االدلة 

العلمیة التي تساعد في كشف وقائع الجریمة .

وذكرت رئیســة قســم علوم الحیاة ان الدراسة ستمنح درجة الدبلوم العالي في الدراسات العلیا حیث یمنح الطالب 

درجة الدبلوم العالي في العلوم البیولوجیة والكیمیائیة في االدلة الجنائیة .

واكدت الدكتورة ھیفاء حسـاني من قسـم علوم الحیاة بان ھذه الدراسة تھتم باعداد كوادر متخصـصـة في مجاالت 

علوم الطب الشـــــرعي واالدلة الجنائیة فضـــــال عن تطویر مھارة الطالب وزیادة كفاءتھم في استعمال التحالیل 

البایولوجیة والكیمیائیة في مجال الطب الشـــرعي واالدلة الجنائیة ، كما یھدف البرنامج الى تخرج كوادر مؤھلة 

للعمل في مختلف مجاالت علوم االحیاء الشرعیة واالدلة الجنائیة .

واوضح معاون العمید للشـؤون العلمیة االستاذ الدكتور خالد جابر كاظم  ان اختیار الطلبة للقبول في ھذه الدراسة 

سیكون حصـرا من الطلبة الحاصلین على درجة البكلوریوس من خریجي كلیات العلوم ( قسـم علوم الحیاة ، قسـم 

التقنیات االحیائیة ) .وأشار الى أن كلیات التقنیات الحیاتیة تتطلع مســـــــتقبال ان یكون من طالبھا خبراء في علم 

الحیاة العدلي .

وتعمل كلیة العلوم بشـكل نشـط على توظیف المزید من المتخصـصـین في الطب الشـرعي فضـال عن توفیر احدث 

األجھزة والسیما مختبرات علم الجریمة ومختبرات الطب الشــــرعي التي تھدف الى تزوید الطلبة بخبرة تعلیمیة 

استثنائیة عن طریق منھجیات عملیة وعلمیة في البیولوجیا الجنائیة .

االخبار	والنشاطات
         نفتخر بأن (سدیم) ھي أول نشـرة الكترونیة علمیة فلكیة تصـدر عن كلیة العلوم في جامعة بغداد وتســتمر ّ

بنجاح منقطع النظیر ألكثر من سنتین، اذ تصــلنا اخبار متابعي اعداد ھذه النشــرة من داخل العراق ومن عدة دول 

عربیة شقیقة. كما أنھا بالفعل قد أصبحت أنموذجا محلیا یقتدى بھ حالیا ومن قبل مؤسســـات علمیة وأیضــــا من 

بعض فرق الھواة الفلكیین العراقیین؛ إذ نجد ان الســـاحة الثقافیة العلمیة العراقیة كانت شبھ خالیة من نشــــرات 

الكترونیة مماثلة قبل صدور العدد األول من (سدیم)، أما االن فنجد عدة جھات تحاول وتسعى إلى ایجاد مشاریعھا 

الخاصة بنشرات الكترونیة مماثلة ذا طابع علمي وثقافي.

         الھدف الثالث والغایة األسمى من نشـرة (سدیم) االلكترونیة ھو أن نؤسس لمشــروع عراقي ثقافي علمي 

عام، یجتذب كل من اھل االختصاصات العلمیة، والمتلقین من ھواة العلوم بصورة عامة، والھواة الفلكیین بصـفة 

خاصة. فمثل ھذه المشـاریع التوعویة الثقافیة ذات الطابع العلمي، وإن كانت بســیطة التكلفة وال تتطلب إمكانیات 

مادیة كبیرة، إال أن لھا دورا غایة في األھمیة في ارتقاء المســـــتوى االجتماعي الثقافي العام. ومجتمعنا العراقي 

لھو في أمس الحاجة إلى أي جھد مھما كان لدعم ورعایة الثقافة العلمیة. آملین في ھذا الجھد أن نســدد ولو جزءا 

من فضـل مجتمعنا وبلدنا علینا برعایتنا لنصـل إلى مراحل علمیة متقدمة، ورضا هللا تعالى ھو اسمى ھدف نرجوه 

من ھذا المشروع العلمي.

    

                                                                                                د. احمد عبد الرزاق

                                                                                            رئیس قسم الفلك والفضاء
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رصد المختصـون من أساتذة قسـم الفلك والفضـاء بكلیة العلوم جامعة بغداد الكسـوف الجزئي للشـمس بحضــور مســاعد 

رئیس الجامعة للشــــــــؤون العلمیة االستاذ الدكتور مروان عبد الحمید عاشور و عمید الكلیة االستاذ الدكتور عبد الكریم 

القزاز وعدد من الباحثین والمھتمین بالرصد الفلكي والفضائي و الطلبة و الھواة. 

وتضــــمنت الظاھرة الفلكیة محاضرات تعریفیة بظاھرة كســــوف الشـــــمس الجزئي الطبیعیة واوقات حدوثھا واسبابھا 

وتأثیراتھا والتي اشارت الى ان الكســــوف بشــــكل عام یحدث عند اصطفاف االجرام الســــماویة الثالثة (االرض، القمر 

والشــمس) على خط واحد، مما یؤدي الى ظھور حلقة من الضـــوء حول القمر المظلم والتي تعرف ایضـــا عند الفلكیین بـ 

(حلقة النار)، مبینا ان الســــبب في ظھور (حلقة النار) او حلقة الضــــوء، ذلك ان القمر بعید جدا عن االرض اي في نقطة 

االوج، لذا بدى القمر اصغر من الشمس ولم یحجب رؤیتھا كامال. 

وشارك كل من مســاعد رئیس الجامعة للشــؤون العلمیة و عمید الكلیة و معاونیھ وطلبتھ وعدد من القنوات االعالمیة في 

متابعة الكسوف الجزئي للشمس عبر اجھزة القسـم المتخصـصـة بالرصد، إذ ان الكسـوف في العراق كان جزئیا والذي بدأ 

في الســاعة الواحدة والنصــف من بعد الظھر، ووصل الى ذروتھ في الســاعة الثالثة والنصــف عصــرا، وحجب القمر ما 

یقارب ٤٠٪ من ضوء الشمس. 

ومن الجدیر بالذكر ان قسم الفلك والفضاء في كلیة العلوم بجامعة بغداد ھو المعني االول في العراق برصد الظواھر الفلكیة 

والتحدث عنھا، النھ القسـم الوحید المتخصـص من بین الجامعات العراقیة اذ یضـم خیرة التدریســیین والباحثین في مجال 

التخصص، فضال عن امتالكھ اجھزة رصد حدیثة ومتطورة في مجال البحث والتدریس والرصد. 

         تصــدر شھریا نشــرة مقالیة عن قســم الفلك والفضــاء في كلیة العلوم جامعة بغداد، تعتبر نشــرة (سدیم) ّ

االلكترونیة من النشــــرات العلمیة الفلكیة التي أثبتت وجودا ممیزا لھا على الســـــاحة الثقافیة والعلمیة العراقیة 

المحلیة. ترد عن طرق ھذه النشـــرة معلومات فلكیة علمیة حدیثة إلى المتلقي من خارج اختصــــاص علوم الفلك 

والفضاء وتستھدف بالذات الفئة الشبابیة بمقاالت علمیة رصینة مكتوبة باللغة العربیة البسیطة.

من ضمن مســاعي ھذه النشــرة التزامھا الدقیق في تألیف 

محتوى علمي رصین وغیر مســـــتل من االنترنت - ماعدا 

المقاالت العلمیة المترجمة والتي تؤخذ من مصــادر علمیة 

موثوقة عالمیا اذ تترجم للغة العربیة بشـــكل علمي ودقیق 

لنشـــــرة (سدیم) االلكترونیة، وكذلك أخبار قســــــم الفلك 
والفضـــــــاء التي تؤخذ من موقع كلیة العلوم االلكتروني. ّ

فضــال عن بقیة مقاالت النشــرة بالكامل ھي مقاالت اصیلة 

أي كتبت بصورة مخصوصة لصفحات النشرة.

         الغایات األساسیة من نشـرة (سدیم) ھي ثالث غایات، األولى منھا ھي إیجاد مشــروع ثقافي یرث ما تركتھ 
المجلة العلمیة العراقیة األشھر وھي مجلة (علوم) التي كانت تصـــدر من كلیة العلوم منذ ثمانینات وتســــعینیات ّ

القرن الماضي ثم توقفت لســبب أو آلخر. ال بد أن غالبیة الجیل الحالي یتذكرون أھمیة وروعة مجلة (علوم) التي 

كانت تصدر مطبوعة بأعداد شھریة اذ تتضمن  مقاالت في المجاالت العلمیة الطبیعیة كافة، تلك المجلة التي كانت 

من اھم األسـباب التي عززت من رغبة الجیل الناشـئ في حینھا لدراســة العلوم الطبیعیة المختلفة. لھذا یتأمل من 

اصدار نشـرة (سدیم) ان نوجد مشـروعا ثقافیا مماثال لمجلة (علوم) ونسـعى ضمن المسـاعي لتحقیق ھذا الھدف 

بالتواصل مع بقیة االختصــاصات العلمیة للتعمیم تخصــص النشــرة لكي تشـــمل كافة العلوم الطبیعیة. أما الغایة 

الثانیة من نشـــــــرة (سدیم) فھي االنتقال بھا من النشــــــــرة االلكترونیة العلمیة العامة إلى مجلة علمیة رصینة 

أكادیمیة، تكون األولى عراقیا في تخصـــص علوم الفلك والفضـــاء لتضــــاھي المجالت الدوریة العالمیة في ھذا 

المجال. الھدفان الكبیران بال شك یتطلب تحقیقھما مثابرة وعمال مســــتمرین، عالوة على توفر مســــببات مادیة 

وفنیة عدة. ونؤجل ذكر الغایة الثالثة لنھایة المقال الحالي.

         وقد صدر العدد األول من ھذه النشـــــــرة االلكترونیة في شھر أیلول – سبتمبر من العام ٢٠٢٠ وبموافقة 
كریمة من جامعة بغداد ومن كلیة العلوم. في شھر تشـرین الثاني – نوفمبر الحالي للعام ٢٠٢٢ صدر العدد (٢٦) ّ

من نشـرة (سدیم) االلكترونیة. ھذه النشــرة الكترونیة مجانیة بالكامل یمكن أن نجد اعدادھا على مواقع االنترنت 
كافة، مثل موقع كلیة العلوم وصفحة قسم الفلك والفضاء على منصة الفیسـبوك. یشـارك في كتابة مقاالت النشـرة ّ

عدد من أساتذة قسم الفلك والفضاء كما توجھ دعوة مستمرة ألساتذة معروفین إلغناء صفحات النشـرة بمقاالتھم 

الفلكیة العلمیة ذات الطابع العام .

اصدارات
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في حلقة نقاشیة موسعة اقیمت في كلیة العلوم قسم الفیزیاء بجامعة بغداد 

برعایة عمید كلیة العلوم االستاذ الدكتور عبد الكریم القزاز نظم قســـــم الفیزیاء بالتعاون مع وحدة 

التعلیم المســتمر ، حلقة نقاشیة بعنوان “ربط النظام الفوضوي مع تقنیة الھولوغرام لتولید طریقة 

جدیدة لتشفیر المعلومات” بحضور عدد من الطلبة و الباحثین و المعنیین بالموضوع. 

وھدفت الحلقة النقاشیة الى تسـلیط الضـوء على اھمیة نقل المعلومات من مكان الخر بسـریة تامة، 

دون ان تسترق من قبل جھات معینة (قرصنة المعلومات) وما شھدتھ في االونة االخیرة الكثیر من 

الطرائق الحدیثة في استعمال نظریة الفوضى.  

وتضــــمنت الحلقة النقاشیة التي قدم محاضراتھا كل من االستاذ الدكتور رائد كامل جمال و االستاذ 

المسـاعد الدكتور فالح حسـن علي استعراض نظریة الفوضى و مفاھیمھا و استخداماتھا  وربطھا 

مع تقانة الھولوغرام للحصـول على تشـفیر كامل للمعلومات المراد ارسالھا من مكان الخر دون ان 

تسترق، مبینین ان ھذا االسلوب یمكن عن طریقھ الحصول على نتائج مبھرة عالیة السـریة، فضـال 

عن ان ھذا االسلوب الجدید المبتكر یمكننا استعمالھ بكفایة عالیة. 

من ھو مثلك االعلى؟

مثلي االعلى ھو كل شخصیة ناجحة وتقدم خدمة للمجتمع 

كیف تقیمین ما وصلتي الیھ ؟

ما وصلت لھ ھو جزء من طموحي ولیس كل طموحي ، وانا مؤمنة ان االنســان الذي یعمل یبقى یتعلم ویكتســب خبرات الخر یوم في 
حیاتھ ، ال زلت ابحث عن امور كثیرة لتحقیقھا خدمة للمجتمع ، سواء كان في مجال الكیمیاء ، او مجال االعالم .

ما ھو معیارك الخاص بالنجاح ؟

معاییر النجاح كثیرة ممكن لالنسـان ان یضـعھا وفقا للمرحلة التي یعیشــھا ، المعیار االكبر للنجاح ھو تحدي الظروف الصــعبة ، ان 
االنســـان كلما مر بظرف صعب یجب ان یزیده قوة ، وال یھزم ، قوة التحدي للصـــعاب ھي من تصـــنع النجاح، وكلنا راینا الكثیر من 
قصـص نجاح لشـباب عانو الفقر والمرض لكنھم رغم كل الظروف نجحوا وحققوا نجاحا اكثر من شباب تتوفر لدیھم كل مســتلزمات 
النجاح. االنسـان كلما مر بظرف صعب ازداد تحدیا للنجاح ، وھذه الصــعوبات جاءت حتى تنبھھ على ثغرات موجودة بشــخصــیتھ ، 

ربما نقاط ضعف یجب ان یتجاوزھا، وبالتالي الصعاب ھي من تصنع النجاح.

ما ھي رسالتك للشباب ؟

رسالتي الى شباببنا اقول لھم : انتم صناع المسـتقبل ، انتم المسـتقبل بذاتھ ، اذا اردنا ان نسـتشــرق مســتقبل وطننا ننظر الى شبابنا 
النھم ھم مســتقبلھ.، لذلك دائما اقول للشــباب انتم تتحملون مســؤولیة كبیرة النكم ترسمون صورة المســـتقبل ، انتم صورة الوطن 

المزدھر بكم سیزدھر ھذا البلد الجریح.

                                                                                                                         بقلم الھام حمید 

"الدكتورة فاتن عبد علي  األستاذة بقســم الحاسوب  بكلیة العلوم ، باحثة متمیزة، خریجة الدورة االولى لقســـم الحاسوب  في كلیة 
العلوم جامعة بغداد للعام الدراسي ١٩٨٣-١٩٨٤  ، حققت النجاح رغم التحدیات التي واجھتھا من اشتشـــــھاد زوجھا وترك اوالد 
صغار بحاجة الى الرعایة، لكنھا لم تتقاعس ولم تتاخر في تكملة المســـــــــــیرة العلمیة والتربویة واالسریة ، سارت رغم الظروف 
الصعبة مثلھا مثل الكثیر من النساء العراقیات التي تحملت مسؤولیة االب واالم واكملت المسیرة، النخلة العراقیة الشـامخة ،  حدیث 

طویل جمعنا عن صعوبات النجاح وعن أھم ما توصلت إلیھ في ھذا الحوار:

نتحدث اوال عن االصرار واالستمرار ما الذي دفعك على اكمال الدراسات العلیا ؟

كان اختصـاصا جدیدا اول قسـم في العراق في كلیة العلوم انذاك ، وكانت االتجاھات نحو 
توظیف الحاسوب في كل مجاالت الحیاة ،  كنت واثقة بنفسـي اني قادرة ، رغم محدودیة 
االمكانیات، النجاح لكل انســــان یاتي من داخلھ ومن اصراره على تحقیق كل ما یریده ، 
الدعم كان من اوالدي ھم كانوا السبب الرئیس للتقدم واالستمرار واالصرار ، لكي اكون 

مثلھم االعلى ، الني كنت انا االب وانا االم، سرت بالطریق وكان هللا ھو السند.

ماھو سر نجاحك ؟

ان المثابـرة فـي أي مجال من المجاالت ھـي واحدة من اھم دالئل النجاح وھـي المفتاح الكبیـر لھ، 
فمن دون المثابرة لن تصل الى أي نجاح في حیاتك كما أنك لن تستمر في أي مجال، واخر شيء

یجب ان یتوفر في أي شخص حتى یصــــــل الى النجاح في مجالھ العملي ھي الثقة بالنفس، فھي من األشیاء الھامة جدا ، سرت  في 
طریقي وانا واثقة ان النجاح سیكون حلیفي وفعال حققت النجاح بالرغم من الظروف الصعبة  ،.

ھل ھناك اي مشاریع مستقبلیة لك ؟

افكر في مشــاریع جدیدة ھو دمج الحوسبة الذكیة مع المجال الطبي ، لدي بحوث في مجال االكتشــاف المبكر لســرطان الثدي ، بحث 
االكتشاف المبكر لمرض السكري، االكتشاف المبكر النواع السرطان .

ھل اصبحت راضیة عن ما قمتي بتحقیقھ؟

طبع ال، فانا الزلت أحاول ن انمي نفسي وان اواصل مسیرتي المھنیة، فیجب ان ال یكون ھناك أي سقف للطموح.

كلمة في نھایة  لقائنا لبناتنا المقبالت على الحیاة ؟

على كل امراة ان تثق بنفســـــھا وان یكون لھا ھدف تحاول أكثر 
من مرة في الوصول الیھ وال تیأس على االطالق، النھا قادرة. 

                                                                                                        بقلم الھام حمید
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حصلت التدریسیتان في قسـم الكیمیاء بكلیة العلوم جامعة بغداد، 
الدكتورة رواء عباس محمد و االســـــــــتاذة الدكتورة خلود عبد 
صالح على براءة االختراع في موضوع “تحضــــــیر بولیمرات 
موصلة ومتراكبات نانویة من مشــتقات حامض االمیك المطعمة 
بأوكســــید الكرافین واوكســـــید الخارصین النانوي على سطح 
الفوالذ الكاربوني في وسط ملحي كطالءات مضــــــــــادة للتآكل 
والبكتــــــــــــریا” وذلك بعد اكتمال متطلباتھا من جھاز التقییس 

والسیطرة النوعیة. 

وھدفت البراءة الى تسلیط الضـوء على التآكل الذي یعد ذا أھمیة 
ًقصـــــوى للباحثین في جمیع أنحاء العالم، نظرا لتأثیره الكارثي 
على كل من االقتصاد وسالمة الناس.، إذ استعملت استراتیجیات 
جدیدة تعتمد على مواد جدیدة للتقلیل من التآكل.، بوصـــــــف إن 
المتراكبات النانویة القائمة على البولیمرات الموصـلة تعد ذا فئة 

من المواد التي أظھرت نتائج واعدة  للحمایة من التآكل.

واستنتجت البراءة ان البولیمرات المحضـــــرة بطریقة البلمرة الكھروكیمیائیة قبل اضافة المواد النانویة وبعدھا قد تمیزت بكفایتھا 
العالیة كطالء ضد التآكل وذلك بســـــبب تركیبتھا الفریدة الحتوائھا على اآلصرة المزدوجة (π-bonds) حیث تســـــاھم الكترونات 
اآلصرة في عملیة البلمرة وبالتالي بعملیة التثبیط، وتتسـم بكفایة عالیة وبقلة التكلفة وبسـھولة التحضــیر وبعدم سمیت البولیمرات 
المحضــرة كل ھذه االسباب تجعل من ھذه البولیمرات طالءات بولیمریة مفضـــلة لالستخدام، فیما بینت النتائج ان الطالء یؤدي الى 
زیادة عمر الســبیكة ( الفوالذ الكاربوني ) المطلیة بالطبقات البولیمریة ویقلل الخســائر، بســـبب تقلیل التآكل وتقلیل نســـب التلوث 

بأیونات المعدن .

استضــاف قســم الحاسوب في كلیة العلوم بجامعة بغداد، الدورة الموسومة “مفاھیم االمن الســیبراني” كانت الدورة برعایة مكتب 

رئیس الوزراء  اذ شارك فیھا اساتذة قســــــــــم علوم الحاسوب في كلیتي العلوم بجامعتي بغداد والموصل، عن طریقھا تم التعریف  

بمفھوم األمن السیبراني الذي یتضمن  عدد من الوسائل التقنیة والتنظیمات اإلداریة التي تسـاھم بمنع االستعمال غیر المصـرح بھ، 

وسوء استغالل المعلومات اإللكترونیة ونظم المعلومات واالتصـــــــاالت ، و اتخاذ التدابیر الالزمة للحمایة من مخاطر الفضــــــــاء 

السـیبراني والمتمثلة بحمایة أجھزة الحاسوب والھواتف فضــال عن اللوائح الذكیة وأجھزة بث االنترنت، والسیما شبكات االنترنت 

المحلیة، السحابة االلكترونیة، فضال عن اھم المناھج الدراسیة التي تضعھا الجامعات العالمیة المناضرة في ھذا التخصص.  

قدم الدورة الخبیر السیبراني الدولي توني ویلنبیرك، اذ ھدفت الدورة التعریف بتخصص االمن السیبراني ومجاالت استعمالھ وافاقھ 

المســــــتقبلیة وتحدید المتطلبات المطلوبة لالرتقاء بھذا التخصــــــص ومواكبة الجامعات المتقدمة، مبینا أھمیة حمایة المعلومات 

واالجھزة االلكترونیة سواء كانت شخصـیة ام تابعة لجھة العمل (الشـركات او الدوائر او المؤسســات في القطاعین العام والخاص) 

مؤكدا ان المجتمعات وبعد تزاید استعماالت الحاسوب واالنترنت واالجھزة الذكیة، بحاجة الى االمن السیبراني، للحفاظ على عدم

 البوح بالمعلومات االمنیة المھمة و التوعیة فـــــــي حمایة 

المعلومات و الموارد، مســــــــــتعرضا الجرائم والھجمات 

االلكترونیة واكثر الفئات المعرضـــــة لھا وطرائق الحمایة 

منھا، و ابرز انواع التھدیدات وكیفیة اكتشــــــــافھا وطرق 

الحمایة منھا . 

نجاح وصلت لھ احدى علومیات جامعة بغداد رغم الصعوبات

تجذبك للوھلة االولى فلھا حضــــور ھادىء وممیز ال تمل من الحدیث معھا فلدیھا الكثیر لتبوح بھ ولدیھا الكثیر لتعطیھ لمن حولھا .. 
انھا الدكتورة ندى مطیر عباس رئیس قسم الكیمیاء في كلیة العلوم  .. أول سیدة في كلیة العلوم عملت في االعالم والكیمیاء معا  .

التقینا بالدكتورة ندى لنتعرف منھا على بعض أفكارھا التى تتبناھا فى عملھا وحیاتھا باعتبارھا انموذجا للمرأة العراقیة المعاصــرة ً
الناجحة.

الدكتورة ندى فى سطور .. حاصلة على الدكتوراه بالكیمیاء العضـــــــــویة ، 
تدریســـیة في جامعة بغداد ، عملت مدیرة قناة الجامعیة الفضــــائیة ، ومدیر 
دائـرة االعالم والعالقات العامة فــي وزارة التعلیم العالــي والبحث العلمــي ، 
ممثل عن امن المواد الكیمیائیة في جامعة بغداد ، ســـــــــكرتیر ھیئة الراي ، 
مدربة دولیة معتمدة من مختبرات ساندیا االمریكیة في مجال السالمة واالمن 
الكیمیائي ، مدربة دولیة معتمدة في مجال التنمیة والتطویر الذاتـي واالداري 
، وقد حصــلت على عدة شھادات تقدیر نتیجة لمســاھمتھا الملموسة فى ھذا 

الشأن.

في البدایة  كیف كان دخولك في تخصص الكیمیاء ؟

كان طموحي تحضـیر ادویة او مركبات جدیدة، فرایت في دخولي لقسـم الكیمیاء والعمل في ھذا التخصـص سوف یصـلني الى حلمي 
وھو تحضیر االدویة والمركبات الجدیدة .

من وجھة نظرك ما ھي مقومات الشخصیة الناجحة ؟

الشـخصـیة الناجحة ، ھي الشــخصــیة الواثقة بنفســھا ، والثقة بالنفس ، ھي عملیة تراتبیة ، تبنى مع الوقت بتظافر عوامل التربیة 
التراتبیة بالتجربة ، كلما كان االنســـــان لدیھ تجارب اكثر ، ویتطلع الى تجارب االخرین كان اكثر  سرة ، فضــــال عن العملیة داخل اال
نجاحا، ، والشــخصــیة الناجحة ھي الشــخصــیة التي تؤمن ان االنســان ال ینجح لوحده ، تؤمن بالعمل الجماعي ، ینجح بمســاعدة 

االخرین مرة ، ومرة یساعد الناس .

عملت في مجال االعالم ، ما السبب الذي دفعك للعمل بھذا المجال ؟ ماذا اضاف لكي االعالم؟

االعالم ردیف الي نجاح ، بدون االعالم كیف یعرف نجاح االنســان ،  االنســان یعلن عن نجاحھ باالعالم، لكي یكون االنســـان مؤثر 
باالخرین علیھ ان یكون لدیھ رؤیة اعالمیة ،و كان دخولي لالعالم لغرض الخدمة االجتماعیة ، انا ضیفة في اغلب القنوات الفضائیة 
في مجال االجتماع وعلم النفس، احاول قدر االمكان تقدیم خدمة مجتمعیة ، حیث اعتبر الخدمة المجتمعیة معضـــــدة للخدمة العلمیة 
التي نقوم بھا في الجامعة ، وانا كتدریســـیة ، اعتبر التدریســــي الناجح ، ھو اعالمي ناجح الن الطالب ھم جمھوره وھو یعمل وفق 
المعادلة االعالمیة المتلقي والمرســل والرســـالة ( المادة االعالمیة) التي یتالقاھا الطالب.عملي في القناة الجامعیة ، اعطاني رؤیة 
اكادیمیة لالعالم ، وساعدني كثیرا في تطور امكانیاتي االعالمیة، االعالم اضـاف لي الكثیر القدرة على توسـیع قراءاتي ومدركاتي ، 

التعامل مع الكامیرا ، التحدث امام الجمھور ، اضاف لي التمكن من لغة الجسد .

ما ھو تقیمیك لمستوى البحث العلمي في العراق؟

الزال طموحنا كبیر لمســـــــــــتوى البحث العلمي في العراق ، براي نحتاج الى 
میزانیة خاصـــــــــة للبحث العلمي ، وبنفس الوقت نحتاج الى شــــــــــركات ، 
وموؤسســات تدعم البحث العلمي ، ونحتاج الى معامل تحتضــن البحث العلمي 
وتحولھ الى واقع عمل ، وتطبیق حقیقي وھذا یعتمد على تنشیط مجال الصناعة 

والزراعة ، والقطاع الخاص، نحتاج الى اھتمام اكبر للبحث العلمي.

ھل تفكرین بتقدیم مشاریع جدیدة خالل الفترة القادمة؟

ما دام االنسان لدیھ طموح وامل، اذن ھناك مشاریع جدیدة، الن الطموح واالمل 
موجود والحمد �، لدي مشـــاریع على المســــتوى العلمي ، ومشــــاریع على 

المستوى االعالمي.،  مشاریع قید االعداد لكنھا باذن هللا سوف ترى النور .

المرأة	والمجتمع
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تحت شعار “اثر استخدام تكنولوجیا المعلومات في تنمیة بحوث الكیمیاء الحدیثة "اقیم  في قســــــم الكیمیاء في كلیة العلوم بجامعة 

بغداد و بدعم ھیأة االعالم و االتصــاالت، فعالیات الدورة الرابعة  لالسبوع العربي للكیمیاء الذي یقام سنویا وسط حضـــور اكادیمي 

وطالبي كبیر، متضمنا اقامة نشاطات وفعالیات متخصصة في علوم الكیمیاء. 

وذكر عمید كلیة العلوم االسـتاذ الدكتور عبد الكریم القزاز  ان  كلیة العلوم تحرص على اقامة اســبوع الكیمیاء  ســنویا وذلك بھدف 

تذكیر الطالب والجمھور وتوعیتھم بحیویة علم الكیمیاء على انھ لیس مجرد علم جامد یدرس في قاعات الصــــــــــــــف ومختبرات 

المدارس والجامعات، بل ھو ركیزة اساسیة من ركائز الحیاة ودیموتھا في

وتضـــــمنت فعالیات اسبوع الكیمیاء الذي  حضـــــره عمید كلیة العلوم ومعاون العمید العلمي وعدد من رؤساء االقســــــام العلمیة 

والتدریسیین و الطلبة، كلمة رئیسة القسـم االستاذة الدكتورة ندى العابدي، و اقامة نشـاطات وفعالیات شعریة ومحاضرات كیمیائیة 

مختلفة، فضـال عن افتتاح عمید الكلیة لمختبر التجارب التي قدمھا طلبة القســم، وكشــفت عن تجارب علمیة وتفاعالت استعراضیة 

عدة متقدمة حازت على اعجاب الحاضرین جمیعا، فیما كان الختام بتوزیع الشــــھادات التقدیریة بین المشــــاركین والتدریســــیین 

والموظفین والمحالین الى التقاعد واعضاء اللجان المنظمة. 

نظمت شعبة االعالم والعالقات العامة بالتعاون مع وحدة التعلیم المســــتمر في كلیة العلوم 

بجامعة بغداد، محاضــــرة توعویة بعنوان “المخدرات الرقمیة وتحدیات االعالم الرقمي” 

بحضور عدد من الطلبة ولجان االرشاد التربوي. 

وھدفت المحاضــرة  بالتعریف عن مفھوم المخدرات الرقمیة وتفاصــیلھا، وكذلك التعرف 

على اســـــــــــلوب عملھا وخطورتھا وطرق تلقیھا، وكذلك التعرف على انواع المخدرات 

الرقمیة وطرائق الوقایة منھا، بوصفھا آفة تدمر المجتمع، فضـــال عن ھدفھا في تســـلیط 

الضوء على تكوین الشخصیة واھداف الحیاة التي من اجلھا ینبني الطـموح ویتحقق

 االبداع وسلبیات االدمان واھم األسباب التي دفعت الى تعاطي المخدر واالضـرار 

الصحیة والنفسیة واالجتماعیة والقانونیة التي تصیب متعاطیھا.

وتضمنت المحاضرة التي القتھا المدرسة المسـاعدة الھام حمید خضـیر الى 

استعراض خارطة توزیع المتعاطین حســب النوع االجتماعي وتوزیع افراد 

العینة حســب الفئات العمریة والحالة االجتماعیة، مشــیرة الى مســتویاتھم 

التعلیمیة ومھنھم وتأثیر البیئة االجتماعیة في االدمان، مشددة على من كان 

الســـــبب في توجھ المتعاطي للمخدرات، مســـــتعرضة أنواع المخدر الذي 

یتعاطاه المبحوثین ومن بینھ المخدرات الرقمیة، مختتمة باھم طـرق الوقایة 

والعالج . 

ملتقى علمي في كلیة العلوم 

 وقد تم افتتاح الدراسات العلیا / الماجستیر في قسم التحسس النائي بقبول اول دفعة من حملة شھادة البكلوریوس 
بتخصــــص التحســــس النائي في العام الدراسي ٢٢٠-٢٠٢١ ، امال القســـــم كبیرة وطموحاتھ وتطلعاتھ اكبر  

والقائمین على ادارة القسم یسعون  كي یكون القسم ھو الخیار االول لدى الطالب الجامعي المقبول في كلیة العلوم 

و للمھتمین في مجال التحسس النائي ونظم المعلومات المكانیة وذلك من خالل توفیر بیئة أكادیمیة إیجابیة تھدف 

إلى توفیر تعلیم وبرامج متمیزة تركز على البحث العلمي فضـــــال عن تنمیة قدرات الطلبة العلمیة،وذلك من خالل 

إعداد خطة دراســـیة شــــاملة ومتطورة تتواكب مع متطلبات ســــوق العمل وتركز في محاورھا على تكنولوجیا 

التحســس النائي  ونظم المعلومات الجغرافیة والبرمجیات وتطبیقات اإلنترنت وقواعد البیاناتـ  ویھدف القســـم 

الى بناء شخصــــــیة الطالب وتنمیة قدراتھ العلمیة والبحثیة بأسلوب علمي متمیز في مجال التحســـــــس النائي 

وتطبیقاتھ ونظم المعلومات الجغرافیة .   ویھدف القســم  االرتقاء بمســتوى التعلیم العالي والبحث العلمي وربط 

التدریس باحتیاجات الســــوق المحلیة وكذلك نشــــر المعرفة وتعزیز التعاون البحثي مع المؤسســـــات المحلیة 

واإلقلیمیة والدولیة و تزوید الطلبة بالمعارف المتخصــصـــة والمھارات التطبیقیة الالزمة لتمكینھم من استخدام 

وسائل التكنولوجیا الحدیثة من خالل طرح سیاقات أكادیمیة متنوعة في التحســــــــــــس النائي ونظم المعلومات 

الجغرافیة على مســـــتوى الدراسات األولیة والدراسات العلیا لتجمع بین التمیز والحداثة واالستجابة الحتیاجات 
ً الســـوق المحلي حیث یقوم القســـم بتاھیل الطلبة تأھیال فنیا وذلك بالتركیز على الجوانب العملیة والتطبیقیة عن ً

طریق ربط الطالب بالمعرفة العلمیة والعملیة في مجال التحســـــــس النائي ونظم المعلومات المكانیة وتطبیقاتھا 

وبكل ما ھو جدید في ھذا المجال بتوفیر بیئة تكاملیة وتفاعلیة مما یعزز من تنافس الخریجین في الحصــــول على 

فرص العمل المناسبة.

وفي جولة لمجلة صدى كلیة العلوم في اروقة قسم التحسس 

النائي في كلیة العلوم التقینا باحدى طالبات القســـم المرحلة 

الثانیة وھي ( تبارك رائد حسـین) لتحدثنا عن قبولھا قائلة : 

كان قبولي عن طریق القبول المركزي للعام الدراســــــــــي 

٢٠٢٠-٢٠١٩ الذي افــرح عائلتــي كثیــرا واخافنـــي من 

المادة الجدیدة التي ازاحت رغبتي وحبي  للمجموعة الطبیة 

لكن خالل العامین الماضیین عرفت  ان قسم التحسس النائي

ھو علم واسع واساس االستشــعار عن بعد والمعالجة الرقمیة حیث تغیرت نظرتي عن القســم في الســـنة الثانیة 

واحببت دراسة وتحلیل العناصر المكانیة،فضـــالعن كیفیة العمل مع البیانات الجغرافیة الرقمیة ونظم المعلومات 

الجغرافیة.  وفي الوقت نفســــھ التركیز على كیفیة التعامل مع المشـــــاكل الجغرافیة العامة في المجتمع والبیئة، 

باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ، ومن ھنا ادعوا طلبتنا الى االشادة بعلم التحســـــس النائي الذي یعتبر عملھ 

نادرا في كل العالم حیث ان الطالب المتخصص بقسم التحسس النائي یكون طالبا متمیزا ومتمرسا .

                                                                                                           بقلم الھام حمید 
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ورشة عمل یقیمھا قسم علوم االرض في كلیة العلوم 

ضمن سلسلة ورش عمل اسبوعیة عقد قسم علوم االرض في كلیة 

العلوم ورشة عمل بعنوان " "اطالق سجل  العواصـف الغباریة " 

برعایة عمادة كلیة العلوم وبمشـــــــــاركة مجموعة من الباحثین. 

تضــــــــــمنت  الورشة عدة موضوعات تخص التغیرات المناخیة 

وانتشـار ظاھرة التصــحر وازدیاد تردد حدوث العواصف الغباریة 

واسبابھا وطرق الحد منھا  . وھدفت الورشة بالتعریف  عن انواع 

التحالیل المختبـــریة الممكنة علــــى عینات الغبار واھمیتھا فــــي 

البحوث العلمیة ومحاولة اســتنتاج بعض الحلول الممكنة للحد من 

ھذه الظاھرة الخطرة بیئیا ، وكذلك عرضـت الورشـة كیفیة التعامل 

مع عینات العواصف الغباریة. 

حلقة نقاشیة تبین دور المواد الكیمیائیة في مستحضرات التجمیل
نظم قســــــم الكیمیاء بالتعاون مع وحدة التعلیم المســـــــتمر في كلیة العلوم بجامعة بغداد، الحلقة النقاشیة الموسومة “دور المواد 

الكیمیاویة في المستحضرات التجمیلیة” بحضور عدد من الطلبة والباحثین والمعنیین بالشأن الكیمیاوي. 

وھدفت الحلقة النقاشیة الى التعریف بالمواد الكیمیاویة التي تصــنع منھا مواد التجمیل، وتأثیر المغشــوش منھا على االنســـان في 

حالة استعمالھا بشــكل خاطئ، وكیفیة تمییز الجید منھا، والشــركات المصــنعة ودور جھاز التقییس والســیطرة النوعیة في فحص 

المواد وتحلیلھا قبل الموافقة على ترویجھا في االسواق المحلیة. 

وتضـــــــــمنت الحلقة النقاشیة محاضرات قدمھا كل من الدكتورة رواء 

عباس محمد بمحاضـــــرتھا الموســــــومة “دور المواد الكیمیاویة في 

المســــتحضـــــرات التجمیلیة” و محاضرة لالستاذ الدكتور یحیى كمال 

البیاتي بمحاضرتھ الموسومة “الشــركات المصــنعة للمســتحضـــرات 

التجمیلیة” وكلمة لمســـــؤول حمایة الملكیة الفكریة والعالمة التجاریة 

لشـركة (یونیلیفر) العالمیة فؤاد ضیاء المبارك، والتي اشارت الى كیفیة 

التمییز بین مواد التجمیل المقلدة و االصلیة وآلیة دخول البضــــــــائع و 

المنتجات الــى العــراق عبــر المنافذ الحدودیة والتعاون مع جھات انفاذ 

القانون و حمایة العالمة التجاریة التي ال تقتصـــــــــر على جھة واحدة، 

بوصفھا مھمة اخالقیة یكون فیھا الجمیع مسؤوال في حمایة المسـتھلك، 

فضـال عن التطرق الى المواد المقلدة التي تحتوي على مكونات مصــنعة 

في مســتحضــرات التجمیل ومنتجات العنایة الشـــخصـــیة تكون موادا 

كیمیائیة سامة والتي یمكن أن تكون خطرة على الصــــــــــــحة اإلصابة 

باألمراض، إذ أن ھذه المنتجات قد تزید من معدل تطور ســالالت مقاومة ّ

من الجراثیم، فیما اختتمت الحلقة النقاشیة بتوزیع الشــھادات التقدیریة 

بین المشاركین والمتمیزین في القسم.

طالب التحســــــس النائي یدرس 64 موضوعا موزعا على الموضوعات الفیزیائیة والموضوعات ً
الحاسوبیة وكذلك الھندسیة 

قبول اول دفعة لقسم التحسس النائي في كلیة العلوم في عام ٢٠١٤-٢٠١٥ 

احد طالب القسم .... قبولي في القسم افرح عائلتي واخافني 

كي یكون الخریج مؤھال تاھیال علمیا دقیقا ویمتلك القاعدة العلمیة الرصــــــینة المتكاملة الجوانب التي تمكنھ من 

ومواصلة البحث العلمي في مجال تخصـصـھ لذا بات من الضـروري قیام المؤسســة   االداء المتقن لعملھ واالبداع

التعلیمیة بالتخطیط لتوفیر متطلبات استحداث اقســـام وفروع متخصــــصــــة في مجال محدد بھدف االلمام بكافة 

التفاصیل المتعلقة في حقل التخصص ، وھنا في كلیة العلوم قسم التحسس النائي نرى ان القسـم یعمل على تحقیق 

اھدافھ في االعداد التربوي والعلمي لطلبتھ لیكونوا متخصـصــین في  استخالص المعلومات والبیانات عن سطح 

االرض والمسطحات المائیة باستخدام صور ملتقطة من خالل قیاس االشعة المنعكسة من االقمار الصناعیة .

 وفي لقاء مع رئیس قسـم التحسـس النائي االستاذ المســاعد 

الدكتور عدي حاتم شعبان حدثنا عن خریجي القســــــم قائال : 

ساھم الخریجون بالعمل في مؤسســـــــــات الدولة المتنوعة 

والقطاع الخاص في اعمال معالجة وتحلیل الصـور والبیانات 

، ویعتبر قســم التحســس النائي  من االقســام العلمیة التي تم 

اســـــــتحداثھا  في عام ٢٠١٥ في كلیة العلوم / جامعة بغداد 

ویعتبر القســــــم الوحید في العراق في تھیئة واعداد الكوادر 

االولیة في مجال التحسس النائي ومعالجة وتحلیل الصور

والبیانات الرقمیة الفضــــائیة والجیومعلوماتیة حیث جاءت فكرة استحداثھ تلبیة لمتطلبات سوق العمل وللرغبة 

الشدیدة والحاجة الملحة لمثل ھكذا تخصص وذلك لحاجة مؤسسات الدولة المختلفة  لمثل ھكذا تخصصات حدیثة 

وكذلك الكیمیاء  والریاضیات حیث یجمع ھذا القسـم في مفرداتھ مابین اقســام علوم االرض والفیزیاء والحاسبات 

وتلوث البیئة وتخطیط المدن اضافة الى مفاھیم التحسس النائي ومعالجة وتحلیل الصور الرقمیة .
وعن المناھج الدراسیة للقسم ضمن الدراسة االولیة بجانبیھا 

النظري والعملي حدثنا مقرر الدراسات االولیة لقســــــــــــــم 

التحســـــــــس الدكتور محمد اسماعیل عبد المجید ان الطالب 

یدرس ٦٤ مادة  بواقع ١٤٢ وحدة موزعة علـــــى ثمانـــــي 

كورسات لثمانیة فصـــــول  ( ثمانیة فصـــــول دراسیة الربع 

ســــــــــــــــنوات بواقع ثمان مواد لكل كورس ) موزعة على 

الموضـــــــــوعات الفیزیائیة وموضـــــــــوعات علم االرض 

وموضوعات الحاسوب والفلك ومعالجة الصــــــــور الرقمیة 

وعلم المعلومات الجغرافیة اضـــافة الى موضــــوعات اخرى 

كالریاضیات واالحصاء المتقدم .

تحقيقات
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دورة تدریبة في قسم الفلك والفضاء

نظم قســم الفلك والفضــاء بالتعاون مع وحدة التعلیم المســتمر في 

كلیة العلوم بجامعة بغداد، الدورة التدریبیة الموســومة “البرمجة 

بلغة ماتالب للمبتدئین” بحضــــــــــــور عدد من الطلبة والباحثین 

والمعنیین بتخصص الحاسوب. 

وھدفت الدورة التعریف بكتابة البرامج االســـاســـیة المتنوعة في 

حسـاب المعادالت التفاضلیة والتكاملیة واالحصــائیة، عالوة على 

التعریف باسس برنامج ماتالب مما یؤھل المشـــاركین للدخول في 

تطبیقات متقدمة لھذا البرنامج العالمي.

وتضـــمنت الدورة التي قدم محاضرتھا االستاذ المســـاعد الدكتور 

احمد عبد الرزاق ســـــــــــلمان التعریف بلغة البرمجة لغة ماتالب 

للمبتدئین من العلومیین، مبینا اساسـیات البرمجة عموما  وقواعد 

البرمجة بلغة ماتالب واســــایاتھا، مؤكدا بانھا لغة برمجیة علمیة 

وھندســـیة بالدرجة االولى، بما تمتلكھ من ادوات ھائلة وامكانیات 

كبیرة تســــــــــــھل الكثیر من االحتیاجات البرمجیة لفروع العلوم 

الطبیعیة كافة .

حصل كل من التدریسیین في قسـم الكیمیاء بكلیة العلوم جامعة بغداد، األستاذة الدكتورة 
شذى عبد الودود و المرحوم األستاذ الدكتور عبد الكریم السـامرائي و المدرس الدكتور 
علي سعد علیوي، على براءة االختراع الموسومة “تصمیم متحسس حیوي لبیروكسید 
الھیدروجین بتقیید بــروتین الھیموغلوبین علــى قطب الكاربون العامل المطبوع علــى 
شریحة والمحور بمادة البیوتان ودقائق الفضـة النانویة” بعد اكمال متطلبات الحصـول 

علیھا من الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة.

یسـتند بحث البراءة على استخدام بروتین الھیموغلوبین كمركب حیوي، یعمل على حل 
مشـــكلة التداخل في قیاس وتقدیر بیروكســـید الھیدروجین كھروكیمیائیا بوجود بعض ً

المركبات في العینة عن طریق تغییر جھد االختزال، وكذلك استخدام دقائق الفضــــــــــة 
النانویة التي تعمل على زیادة المسـاحة الســطحیة للقطب العامل لشــریحة تحتوي على 
ثالثة اقطاب كاربون مطبوعة Screen Printed Carbon electrode مما یـــزید 

من كفایة القطب. 

و أظھر المتحســس المصـــمم سرعة تحلیل عالیة لبیروكســـید الھیدروجین في عینات 
بایولوجیة وكفایة عالیة عن طریق سرعة التحلیل واالستجابة الخطیة للتراكیز الواطئة 

واستقراریة عالیة وإمكانیة تحلیل عینات صغیرة جدا تصل الى (ML10) وسھولة في ً
H الى العدید من المجاالت. O 2االستخدام، مما یجعلھ متحسس مالئم في تقدیر  2

في ندوة توعویة اقیمت في كلیة العلوم 
برعایة االســــتاذ الدكتور عبد الكربم القزاز عمید 

كلیة العلوم وتحت شــــعار "المراة نبض الحیاة " 

نظم قســــــم التقنیات االحیائیة بالتعاون مع وحدة 

التعلیم المســــــــتمر في كلیة العلوم بجامعة بغداد 

الندوة العلمیة الموسومة “اسـرار سـرطان الثدي 

و تحدیاتھ” خطوة باتجاه انقاذ الحیاة” .

 وھدفت الندوة  الى محاولة رفع الوعي بسرطان الثدي عن طریق التعریف باالعراض و العالج و زیادة المعرفة 

بالكشـــــــــــف المبكر لھذا المرض الذي یرتبط بمعدالت اعلى للبقاء على قید الحیاة للمدى الطویل بھدف خفض 

معدالت الوفیات الناتجة عن ھذا المرض واكتشــاف معظم الحاالت في مراحل مبكرة و التوعیة بأھمیة  تشــجیع 

الفحص المبكر السیما النساء اللواتي تجاوزن األربعین من أعمارھن والتعریف بالمرض ومراحل فحوصاتھ. 

وتضـمنت الندوة التي شارك بھا كل من الدكتورة رشا الســھالني و الدكتورة زینب سعد و الدكتورة زینب فرقد و 

الدكتورة حال عبد الكریم و الدكتورة لمیاء طارق و الدكتور عمار ادیب و الباحثة جنان قاسم،ضرورة الدعوة الى 

إجراء الفحوصات الدوریة عن طریق الفحص الذاتي والسـریري للثدي لمعرفة طرق  المرض ومعالجتھ، والذي 

یأتي في إطار الســعي الحثیث والمســتمر لتوعیة سیدات المجتمع المختلفة بأھمیة الوقایة من مرض الســرطان 

وإرشاد السیدات إلى الطرائق الصحیحة للعالج وإبراز أھمیة الكشف المبكر في رفع نسبة الشفاء من المرض، و 

في نھایة الندوة فتح باب النقاش والحوار ما بین المحاضرات والمشــاركین عن المرض وأھمیة الكشــف المبكر 

عنھ والفحص الذاتي والسریري عند ظھور أي إعراض مشابھھ لھ.


