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عندم��ا ش��رعنا باعداد ه��ذه النش��رة الفصلية وضعنا 
نص��ب اعيننا من��ح الف��رص املتكافئة جلمي��ع باحثي 
اجلامع��ة املس��تنصرية وبن��اءا على ذلك قمن��ا بتعميم 
من��اذج االس��تمارات اخلاص��ة بالنش��ر يف نش��رتنا هذه 
بكتابنا املرقم ع.م/101/53 يف 2017/2/5والذي س��تجدون 
ص��ورة من��ه م��ع ص��ورة االس��تمارات، وحل��ن اع��داد 
ه��ذه النش��رة وتهيئته��ا للطباعة وصلتن��ا جمموع من 
االس��تمارات ه��ي بالتأكي��د ال متث��ل طموحنا كما 
انها ال متثل كل املنجز لباحثي املس��تنصرية املن ان 
يتواصل معنا الباحثون لرفد هذه النشرة الرائدة على 
مس��توى اجلامع��ات العراقية بكل منجزاته��م البحثية 
وف��ق االس��تمارات املدرج��ة يف مالحق هذه النش��رة او 
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د. صادق محمد الهماش
رئيس الجامعة 

تعت��ز كل جامعة مبا ينج��زه علماءها وباحثيها 
م��ن حب��وث ودراس��ات ومنش��ورات ترف��د املش��هد 
املع��ارف  م��ن  باجلدي��د  والعلم��ي  االكادمي��ي 
واملنجزات العلمية واالنس��انية. فاجلامعةهي بيت 
البحث وجماله احليوي وفيها يتناغم جهد الباحث 
الف��ردي واالج��واء العلمية االكادميي��ة اجلامعية 
واملوائمة لالجناز، ف��اذا كان حق اجملتمع والوطن 
على اجلامعة ان تكون مركزا علميا مشعا ومشغال 
ومصه��را لل��رؤى واالف��كار فان ح��ق اجلامعة على 
ابناءه��ا الباحثني ان يقدم��وا خالصة جهودهم يف 
س��بيل حتقيق رس��الة اجلامعة واهدافها ومن حق 
الباحث��ني علينا كاعالم ان نعضد هذه االجنازات 
بالنش��ر والتوثي��ق واالش��هار لتضاف اىل س��جالت 
اجنازات اجلامعة وسجالت الباحثيني الشخصية... 

من اجل هذا كانت هذه النشرة الفصلية .

ملاذا هذه النشرة
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د. عامر محسن العامري
مدير التحرير 

يف س��بيل توثيق االجنازات العلمية للباحثني من تدريسي وطالب 
املاجس��تري والدكت��وراه للجامعة املس��تنصرية فقد اعتمد قس��م 

االعالم يف اجلامعة وهيئة حترير هذه النشرة ما يلي:
1. تعمي��م كت��اب من قس��م االع��الم بالرق��م 751 بتاريخ 6 
ش��باط 2017 اىل كليات ومراك��ز اجلامعة كافة مرفقا معه 
من��اذج اس��تمارات لتمأل م��ن قب��ل الباحثني وتتضم��ن املعلومات 
املطلوبة عن منجزهم، وقد قس��مت ه��ذه النماذج اىل اربعة انواع 
االس��تمارة االوىل ه��ي ل��راءة االخ��راع ام��ا الثانية فكان��ت تتعلق 
بالبح��وث املنش��ورة يف اجملالت العلمي��ة العاملي��ة والعربية واحمللية 
احملكمة وكانت االس��تمارة الثالثة ختص الكتب واملنشورات فيما 

كانت االستمارة الرابعة خمتصة بالرسائل واالطاريح.
2. وبام��كان اصحاب املنجز مراجعة قس��م االعالم مباش��رة ملأل 

االستمارة املعدة للنشر يف هذه النشرة.
وسيجد القارئ مناذج االستمارات تلك ملحقة يف الصفحات االخرية 

من هذه النشرة .

النشر يف كتاب االنجاز العلمي





عن��وان ب��راءة األخراع: حتض��ري مراك��ب )بوليمر- فل��ز( خبصائص مغناطيس��ية 
وصديق للبيئة بإعتماد منظومة مغناطيسية مبتكرة. 

اجلهة املاحنة: 
مجهورية العراق - وزارة التخطيط - اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 

اسم صاحب الراءة:
أ.م.د أمحد حسن إمساعيل
 أ.م.د عامر حسن عبداهلل 

 م.د عامر صاحل مهدي                
الكلي��ة او املرك��ز ال��ذي ينتمي الي��ه: اجلامعة املس��تنصرية - كلية العلوم – قس��م 

الكيمياء.
براءة اخراع عن: 

تصني��ع مادة بوملرية بصفة مغناطيس��ية قابلة للتقولب ، ميكن إس��تخدامها 
يف تصني��ع األجزاء املغناطيس��ية اليت تدخل يف تصنيع األجه��زة واملعدات اليت 
حتتاج إىل جماالمتغناطيس��ية ، باإلضاف��ة إىل أن املادة املصنعة ميكن تدويرها 
بس��هولة ، كم��ا مت تصني��ع منظومة مغناطيس��ية مبتكرة بإس��تخدام مواد 

متوفرة باألسواق احمللية تصل قراءاتها إىل أكثر من 1000 كاوس. 

د. امحد حسن د. عامر صاحل مهدي د. عامر حسن

9 العدد االول 2017

براءة االخرتاع



عنوان براءة األخراع: تثبيط اخلاليا الس��رطانية باس��تعمال املستحلب احليوي املنتج 
حمليا من بكريا 

LEUCONOSTOC MESENTROIDES SSP L.
اجله��ة املاحن��ة: مجهوري��ة الع��راق - وزارة التخطي��ط - اجله��از املرك��زي للتقيي��س 

والسيطرة النوعية. 
اسم صاحب الراءة:

أ.د. حممد فرج شذر *
أ.د. جيهان عبد الستار سلمان *

م.د. زينب سعد عبد الغين **
الكلية او املركز الذي ينتمي اليه: 

اجلامعة املستنصرية
كلية العلوم/ قسم علوم احلياة *

املركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية  ** 
براءة اخراع عن:

اخلالي��ا  تثبي��ط من��و  يف  قيم��ة كب��رية  ذو  منت��ج حمل��ي  م��ادة   حتض��ري 
ال       بكري��ا  م��ن  ينت��ج  احلي��وي  املس��تحلب  الزج��اج(.  )داخ��ل  الس��رطانية 

  LEUCONOSTOC
   وم��ن ث��م مت تعريض املس��تحلب براكي��ز خمتلفة وبي��ان تاثريها على منو 

اخلاليا السرطانية واملستدامة يف املركز العراقي .

حممد فرج شذر

العدد االول 102017

براءة االخرتاع



 Fusarium عن��وان براءة األخ��راع: ازالة مسي��ة الزيراليون املنتج من قب��ل فطر
.Citrobacter freundii املنقى من بكترييا   graminearum

اجله��ة املاحن��ة: مجهوري��ة الع��راق - وزارة التخطي��ط - اجله��از املرك��زي للتقيي��س 
والسيطرة النوعية. 
اسم صاحب الراءة:

أ. د. ساهرة نصيف مسلم.
م. االء نصري حممد علي.

أ.م.ابتسام غضبان عودة.

أ.د.نظيمة محود حسني.
الكلية او املركز الذي ينتمي اليه:

 اجلامعة املستنصرية - كلية العلوم – قسم علوم احلياة.
براءة اخراع عن: 

التثب��ط الواس��ع امل��دى لتكوين األغش��ية احليوي��ة واإللتصاق بواس��طة إنزيم 
الليفانيز املنقى من بكترييا 

Enterobacter aerogenes.  

ساهرة نصيف مسلم

11 العدد االول 2017

براءة االخرتاع



عن��وان ب��راءة األخ��راع: حتضري مرك��ب حلقي غري متجانس ش��بيه السيفالكس��ني 
 Trichophyton بالفط��ر    اجللدي��ة  اإلصاب��ة  ع��الج  يف  وإس��تعماله 

 .  mentagrophytes
اجلهة املاحنة: 

مجهورية العراق - وزارة التخطيط - اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 
اسم صاحب الراءة:

أ.د.عبد اجلبار خلف عطية.
 أ.م.د حممد فرج شذر 

الكلي��ة او املرك��ز ال��ذي ينتمي الي��ه: اجلامعة املس��تنصرية - كلية العلوم – قس��م 
الكيمياء.

براءة اخراع عن: 
حتضري مركب حلقي غري متجانس شبيه السيفالكسني وإستعماله وإستعماله 
كع��الج لعالج فطر يؤثر على املناطق اجللدية احلاوية على ش��عر مثل فروة 

الرأس. 

د. عبد اجلبار خلف

العدد االول 122017

براءة االخرتاع



عنوان براءة األخراع: طريقة جديدة لتشخيص سرطان الثدي بدقة عالية وسريعة 
بدون أمل. 

اجله��ة املاحن��ة: مجهوري��ة الع��راق - وزارة التخطي��ط - اجله��از املرك��زي للتقيي��س 
والسيطرة النوعية. 
اسم صاحب الراءة:  

أ.م.د عامر حسن عبداهلل.
أ.م.د سلمى عبدالرضا عباس.

الكلي��ة او املرك��ز ال��ذي ينتمي الي��ه: اجلامعة املس��تنصرية - كلية العلوم – قس��م 
الكيمياء.

براءة اخراع عن: 
طريقة جديدة لتش��خيص س��رطان الثدي بدقة عالية وفيما إذا كان الورم 
احلاصل خبيث أم محيد من دون إستخدام أجهزة األشعة )ماموغرام( وبذلك 

نتجاوز مشكلة الكلفة والوقت الطويل يف طرق التشخيص األخرى.  

د. عامر حسن

13 العدد االول 2017

الرسائل واالطاريح



اسم الباحث: نادية عامر صادق
الكلي������ة: علوم اجلامعة املستنصرية

عنوان الرسالة او االطروحة: 
التأثري التآزري للمضادات احلياتي��ة واالمحاض االمينية النزيم 
اليوري��ن لبكري��ا املع��دة احللزوني��ة املعزولة الم��راض املصابني 

بالقرحة اهلضمية
مقدمة لنيل درجة: الدكتوراة

اهداف البحث واهميته ونتائجه: 
تهدف هذه الدراس��ة اىل فتح نه��ج جديد لتطوير ادوية مضادة 
لعالج بكريا املعدة احللزونية املسببة المراض القرحة اهلضمية 
م��ن خالل حتديد التأثري التآزري للمضادات احليوية واالمحاض 
االمني��ة يف تثبيط انت��اج انزيم اليوريز يف بكري��ا املعدة البوابية 

من اجل تقليل تركيز االدوية اليت هلا تأثري سليب
الدرجة اليت حصل عليها الباحث: امتياز

العدد االول 142017

الرسائل واالطاريح



 Fusarium عن��وان براءة األخ��راع: ازالة مسي��ة الزيراليون املنتج من قب��ل فطر
.Citrobacter freundii املنقى من بكترييا   graminearum

اجله��ة املاحن��ة: مجهوري��ة الع��راق - وزارة التخطي��ط - اجله��از املرك��زي للتقيي��س 
والسيطرة النوعية. 
اسم صاحب الراءة:

أ. د. ساهرة نصيف مسلم.
م. االء نصري حممدعلي.

م.م.إسراء حممد صفي عبدعلي.
الكلي��ة او املرك��ز ال��ذي ينتمي الي��ه: اجلامعة املس��تنصرية - كلية العلوم – قس��م 

الكيمياء.
براءة اخراع عن: 

-Ci  مت إس��تخالص وتنقية إنزيم التانيي��ز املنقى من بكترييا
robacter  freundii عزلة حملية إلزالة مسية الزيراليون 
 Fusarium graminearum املنت��ج م��ن قب��ل فط��ر

احمللي وألول مرة يف العراق.  

إسراء حممد صفي

15 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م. د. غزوان علي سلمان
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم – اجلامعة املستنصرية

عنوان البحث باللغة العربية: 
حتضري مركبات عضوية جديدة منphenanthridines  بإس��تخدام العامل 

 C-Ncoupling و  C-Harylation املساعد عنصر البالديوم
إسم اجمللة العاملية:

 European Journal of Organic Chemistry
معامل التأثري:  3 - التصنيف )سكوبس(

اهلدف من البحث: 
يه��دف البحث إىل حتض��ري مركب��ات كيميائي��ة ذات فعالية 
بايولوجية وذلك بإس��تخدام طريق��ة إزدواج جديدة من أصرة 

C-H )activation كاربون – نايروجني و
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت حتضري مخسة عشر من املركبات احللقية اليت متلك حلقات 
املركب��ات  مجي��ع  تش��خيص  ومت   phenanthridines
وقياس فعاليتها البايلوجية، حيث اثبتت الدراس��ة على امتالك 

هذه املركبات اجلديدة فعالية بكتريية عالية جدًا

العدد االول 162017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.د.غزوان علي سلمان.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عنوان البحث باللغة العربية: 
طريق��ة فعال��ة لتحض��ري مش��تقات جدي��دة م��ن مركب��ات 

الفيناثردين بإستخدام البالديوم كعامل مساعد
Advanced Synthesis and Catalysis :إسم اجمللة العاملية

معامل التأثري: 6.5 ، التصنيف: ثومسن.
اهلدف من البحث: 

يه��دف البح��ث إىل حتض��ري مش��تقات جدي��دة م��ن مركب��ات 
الفيناثردين بإس��تخدام البالديوم كعامل مساعد ، وتشخيص 

املركبات احملضرة ودراسة الفعالية البايولوجية هلا.
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت حتضري عش��رين مركب جديد من مشتقات الفيناثردين ، 
و تش��خيص املركبات احملضرة بتقني��ات حديثة ، حيث متت 
دراس��ة الفعالية البايولوجية ، ووجد أنها متتلك فعالية بكتريية 

عالية.

17 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.د. حممد فرج شذر.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية.

عن��وان البح��ث باللغة العربي��ة: حتضري ودراس��ة الفعالية املض��ادة للجراثيم ومعامل 
اإلرتباط لثالث مشتقات جديدة ملركبات األميدازول.

Journal of SaudiChemical Society :إسم اجمللة العاملية
معامل التأثري: 1.97 ، التصنيف: ثومسن

اهلدف من البحث: 
حتض��ري مركب��ات جديدة إلس��تعماهلا ضد البكتريي��ا املرضية 
يف حماول��ة إلجي��اد مركبات فعال��ة وأمنة ميكن إس��تعماهلا يف 

التطبيقات العملية. 
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

ملركب��ات  جدي��دة  مش��تقات  ث��الث  وتش��خيص  حتض��ري  مت 
األمي��دازول بإس��تخدام طي��ف األش��عة حت��ت احلم��راء والرنني 
الن��ووي املغناطيس��ي باإلضاف��ة إىل طيف الكتلة ، متت دراس��ة 
-gl  الفعالية املض��ادة للبكترييا ومعامل اإلرتب��اط جتاه إنزيم

 .cosamine-6-phosphate synthase

العدد االول 182017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية : أ. م . د . أمحد جميد محزة .
إس��م الكلي��ة أو املركز اليت ينتمي إليه��ا الباحث : املركز العراقي لبحوث الس��رطان 

والوراثة الطبية / اجلامعة املستنصرية .
عنوان البحث باللغة العربية:

 توصي��ف اخلالي��ا اجلذعية العصبية من خ��الل عملية تكوين 
اخلاليا العصبية خلاليا خناع اجلذعية الوسطية . 

 Stem cells and cloning : إسم اجمللة العاملية
Thomson reuters and Scopus :معامل التأثري ، التصنيف

اهلدف من البحث :
 حتدي��د الف��رة الزمني��ة الالزمة للخالي��ا اجلذعي��ة املزنكيمية 
للتح��ول اىل خاليا جذعية عصبية ميكن اس��تعماهلا يف حاالت 

عالج افراز الدماغ واحلبل الشوكي.  
النتائج اليت توصل إليها البحث :

 مت حتدي��د الف��رة اليت تتك��ون فيها اخلالي��ا اجلذعية العصبية 
وهي 6�12 ساعة بعد إضافة املركبات املعدة خالل التجارب.

19 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ. م . د . أمحد جميد محزة .
إس��م الكلي��ة أو املركز اليت ينتمي إليه��ا الباحث : املركز العراقي لبحوث الس��رطان 

والوراثة الطبية / اجلامعة املستنصرية .
عنوان البحث باللغة العربية :

  انتاج وتوصيف أول خط لسرطان الثدي اخلالي من املستقبالت 
وغري املستجيب للهرمونات من مريض عراقي .

إسم اجمللة العاملية : 
Breast cancer : Targets and Therapeutics  .

معامل التأثري ، التصنيف :
 Thomson reuters and Scopus .

اهلدف من البحث :
 انتاج خط س��رطاني من مريض عراقي بسرطان الثدي ليكون 

منوذج جترييب ألنتاج عالجات سرطانية عراقية.
النتائج اليت توصل إليها البحث :

مت انت��اج اخلط والذي مت تس��ميته AMg13 وبنجاح واخلط 
اآلن يستعمل كنموذج ألختيار وتطوير عالجات سرطانية.

العدد االول 202017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية : أ. م . د . أمحد جميد محزة .
إس��م الكلي��ة أو املركز اليت ينتمي إليه��ا الباحث : املركز العراقي لبحوث الس��رطان 

والوراثة الطبية / اجلامعة املستنصرية .
عنوان البحث باللغة العربية :

 التعزي��ز املتجانس لفايروس مرض النيوكاس��ل لس��مية مادة 
مخاسي بوراسيل الفلور ضد اخلاليا السرطانية يف املختر

 Stem cells and cloning : إسم اجمللة العاملية
Thomson reuters : معامل التأثري ، التصنيف

اهلدف من البحث : 
تس��ليط الض��وء عل��ى الع��الج الفايروس��ي للس��رطان وإثبات ان 
فايروس مرض النيوكاسل امن ويستهدف اخلاليا السرطانية 
بأنتقائي��ة وميك��ن إس��تخدامه لتقوي��ة تأثري الع��الج الكيميائي 
امليثوتركس��يت ومخاس��ي بوراس��يل الفلورايد حيث يقلل من 
مسيته عن طريق خفض اجلرعة املعطاة واستبداهلا بالفايروس 

مع اإلحتفاظ بنفس الفعل املضاد لألورام.
النتائج اليت توصل إليها البحث :

 أضه��رت النتائ��ج وج��ود فع��ل متجانس مضاد للس��رطان بني 
الع��الج الفايروس��ي والع��الج الكيميائ��ي ادى اىل زي��ادة التأث��ري 

العالجي بشكل عالي وفعال .

21 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.د.عالء مطر شايع 
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم /قسم علوم اجلو

عنوان البحث باللغة العربية: تقييم اإلشعاع الطويل املوجة
Asian journal of Applied science :إسم اجمللة العاملية

)Scopus( التصنيف ، )معامل التأثري: )140
اهلدف من البحث:

 اجراء دراس��ة وتقييم كفاءة س��بع موديالت رياضية حلساب 
اإلشعاع طويل املوجة يف ظروف األيام الصاحية يف مدينة بغداد 
وكذلك اقراح منوذج رياضي ملدينة بغداد بإستخدام القياسات 

اخلفيفة لإلشعاع يف حمافظة بغداد .
النتائج اليت توصل إليها البحث:

 هو اقراح منوذج جديد حلساب قيمة اإلشعاع الطويل املوجة يف 
مدينة بغداد ممكن استخدامه يف الكثري من التطبيقات الزراعية 

يف مناطق خمتلفةمن العراق .

العدد االول 222017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د.نصيف جاسم ابراهيم وم.م.صباح حممود شاكر
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: العلوم /قسم الرياضيات

عن��وان البح��ث باللغة العربية: التحكم على أنظمة الس��يطرة الكس��ورية بإس��تخدام 
مرهنة شاودر للنقطة الصامدة

إسم اجمللة العاملية:
Australian Journal of Basic and Applied scs

معامل التأثري: )0.786( ، التصنيف )علوم اساسية وتطبيقية (
اهلدف من البحث : 

دراس��ة الس��يطرة والتحك��م يف األنظم��ة الديناميكي��ة الالقطة 
بإس��تخدام نظرية ش��اودر للنقط��ة الصامدة واهلدف األساس��ي 
ه��و جتديد الش��روط الكافية للس��يطرة على انظمة الس��يطرة 
الكس��ورية الالخطي��ة باإلعتم��اد عل��ى بعض عقب��ات التحليل 

الدالي الالخطي ملرهنة شاودر للنقطة الصامدة .
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

تطبق لالنظمة الكس��ورية بإس��تخدام مرهنة ش��اودر للنقطة 
الصام��دة يف املع��ادالت الرياضي��ة التفاضلي��ة الكس��ورية س��واء 

كانت اعتيادية او جزئية . 

صباح حممود شاكر

23 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.م.د. أمساء عبد شندي 
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية طب األسنان اجلامعة املستنصرية. 

عن��وان البحث باللغة العربية: تأثري هالم التبييض والتحفيز الضوئي الليزري الدايود 
»940 نانومر و980 نانومر« على درجة احلرارة داخل لب الس��ن وكفاءة تبييض 

األسنان.
إسم اجمللة العاملية: اجمللة األسرالية حلشوات اجلذور. 

معامل التأثري: IF/ 0.885، التصنيف: ثومسن.
اهلدف من البحث:

 هو قياس درجة احلرارة داخل لب الس��ن خالل تبييض األس��نان بإس��تعمال 
لي��زر الداي��ود )940 نانومر و980 نانومر( ، ومقارن��ة تأثري هالم التبييض 
على درجة احلرارة داخل لب الس��ن خالل التحفي��ز الضوئي بالليزر، ومقارنة 
كفاءة التبييض بني جمموعتني األوىل مت حتفيزها بالليزر والثانية مل حتفز 
بواسطة الليزر ، وفحص تأثري مسك األسنان املستخدمة يف التجربة على إرتفاع 

درجة احلرارة داخل لب السن.  
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

أن درجة احلرارة داخل لب الس��ن ، الميكن أن تعتر حرجة لسالمة لب السن ، 
حيث أن وجود هالم التبييض خفض درجة احلرارة بنس��ب خمتلفة تبعًا إىل 
إخت��الف إمتصاص اهلالم لكال الليزرين ، والتوجد عالقة بني مسك األس��نان 
املس��تخدمة يف التجرب��ة و إرتف��اع درجة احل��رارة ، كما أن األس��نان اليت يتم 
حتفيزه��ا باللي��زر أظهرت تغ��ري واضح بالس��طوع مقارنًة مع األس��نان اليت مل 

حتفز بالليزر. 

العدد االول 242017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: ا.م.د. أمحد جاسم حممد.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عن��وان البحث باللغ��ة العربية: دراس��ة مقارنة ش��املة لتفاعل مادة سايكلوهكس��ان 
دايليدين ثنائي 4--ميثوكس��ي بنزوهايدرازايد مع ايوني الزئبق الثنائي والنحاس 

الثنائي من حيث التحضري والركيب ودراسة حركية التكوين.
إسم اجمللة العاملية: اجمللة الروسية للكيمياء التناسقية.

معامل التأثري: 0.516، التصنيف: ثومسن-رويرز.
اهلدف من البحث: 

ثنائ��ي  دايليدي��ن  سايكلوهكس��ان  م��ادة  لتفاع��ل  ش��املة  مقارن��ة  عم��ل 
4--ميثوكس��ي بنزوهايدرازايد مع ايوني الزئب��ق الثنائي والنحاس الثنائي, 
حي��ث تضمنت الدراس��ة مقارنة طرق التحضري ودراس��ة الراكيب ودراس��ة 

حركية تكوين املعقدات التناسقية.  
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت التوص��ل من خ��الل الدراس��ة اىل ان تفاعل مادة سايكلوهكس��ان دايليدين 
ثنائ��ي 4--ميثوكس��ي بنزوهايدرازايد م��ع ايوني الزئب��ق الثنائي والنحاس 
الثنائي قد اعطى معقدات تناس��قية ذات اش��كال هندس��ية ونوعية معقدات 
خمتلف��ة متام��ا عالرغم من ان طرق التحضري متت بظروف متش��ابهة متاما. 
حي��ث اعط��ت املادة مع النحاس الثنائي معق��دا عنقوديا ثالثي  النواة, يف حني 

اعطت مع الزئبق الثنائي معقد احادي النواة. 

25 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.د.حيدر جواد حممد.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

 CRO2 عن��وان البح��ث باللغة العربية: الرددات املغناطيس��ية لعين��ات حنيفة من
مصنعة بطريقة التبخري الكيميائي ملنطقة خمصصة.

إسم اجمللة العاملية: جملة الفيزياء التطبيقية.
معامل التأثري: 2.61 ، التصنيف: ثومسن.

اهلدف من البحث: 
زيادة س��رعة التحميل يف القرص الصلب للحاس��بة واألجهزة الذكية بطاقة 
قليلة جدًا ، حيث يتم دراس��ة الرددات وطاقات األلكرونات اليت تكون الس��بب 

األساسي يف نقل املعلومات.  
النتائج اليت توصل إليها البحث:

 إن العين��ات ذات األش��كال اخلاص��ة النانوية تعطي س��رعة أفضل من العينات 
العادية.

العدد االول 262017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.د.عادل محدان علوان.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عنوان البحث باللغة العربية: حتسن اإلستجابة الدفاعية يف الفراولة باحملفزات.
إسم اجمللة العاملية: جملة الفيزياء التطبيقية.
معامل التأثري: 0.992 ، التصنيف: ثومسن.

اهلدف من البحث:
 إس��تخدام احملف��زات اهلرمونية إلنتاج نباتات فراولة بإس��تخدام تقنية زراعة 
األنس��جة مثل الساس��ليك أس��يد واحلازمونيك أس��يد لتصبح أكث��ر مقاومة 

للفطريات املرضية النباتية.  
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

أوضحت النتائج القدرة العالية هلرمونات JA و SA على حتفيز إنتاج املزروع 
النس��يجي لنوعني من الفراولة هي كاماروزا وس��ويت ش��ارلي وجعلها أكثر 
مقاوم��ة للممرض��ات ومت كذلك ع��زل اجلني FA.WRKY-I املس��ؤول 
ع��ن حتفيز تلك املقاومة وتس��جيله يف بن��ك اجلينات األمريك��ي برقم دخول 

.KXOO,6885
 
 

27 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د. عبد القادر حممد نوري.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عنوان البحث باللغة العربية: تقييم نسبة الزنك يف مصل ولعاب البدناء.
إسم اجمللة العاملية: اجمللة الدولية للعلوم الكيميائية.

معامل التأثري: 0.16 ، التصنيف: سكوبس.
اهلدف من البحث: 

تقيي��م نس��بة الزنك لدى األش��خاص البدن��اء يف املصل واللع��اب ومقارنتها مع 
األشخاص األصحاء ومن ثم مقارنة النتائج مع مؤشر كتلة اجلسم.  

النتائج اليت توصل إليها البحث:
 مت اإلس��تنتاج بإمكانية إستخدام الزنك يف مصل ولعاب البدناء كمؤشر أولي 

ومهم لبعض احلاالت البايولوجية املختلفة ويف وقت مبكر من السمنة.

العدد االول 282017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية : أ.م.د أمحد ناجي عبد سامل  و أ.م.د حممد عودة داود  
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: العلوم /فيزياء 

p-AgO/ عن��وان البحث باللغة العربية: تصنيع ودراس��ة خصائص  املفرق اهلجني
الشمسية Psi/ n-Si  يف تطبيقات اخللية 

.)Silicon( إسم اجمللة العاملية: سيلكون
معامل التأثري: )0.86( ، التصنيف )ثومسن روير(

اهلدف من البحث: 
تصنيع س��يليكون مس��امي بطريق��ة التنمي��ش االلكروكيميائي وحتس��ني 
خصائص��ه الطيفي��ة من خ��الل اضافة جس��يمات نانوية م��ن الفضة حبجم 
حبييب اليزداد عن 60 نانومر واظهرت النتائج امكانية استخدامه يف تطبيقات 

اخللية الشمسية السليكونية.
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

زي��ادة يف كف��اءة اخللية الشمس��ية ,من خالل حس��اب الزي��ادة يف  عامل امللئ 
واالس��تجابية الطيفية اليت مت مالحظتها من خ��الل خصائص املفرق اهلجني 
قب��ل وبعد اضاف��ة املادة النانوية للفضة , كما مت حس��اب كل من الفولتية 
والتي��ار يف حال��ة الظالم واالضاءة وحتدي��د قيم التيار الضوئي بش��ده التزداد 
عن 40 ملي واط .وتشري هذه الدراسة اىل وجود منطقتني لالستجابة احدهما 
يع��زى اىل طي��ف االس��تجابية للم��ادة النانوي��ة واالخ��رى اىل املف��رق اهلج��ني 

للسليكون املسامي. 

د. أمحد ناجي عبد سامل

29 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م. د. فراس صبحي صاحل.
إس��م الكلي��ة أو املركز ال��يت ينتمي إليها الباح��ث: املركز العراقي لبحوث الس��رطان 

والوراثة الطبية / اجلامعة املستنصرية.
عنوان البحث باللغة العربية: تقييم اإلختالف البايولوجي يف نسيج القولون واملستقيم 

.Ramanبإستخدام تقنية الرامان
.Journal of Biophotonics :إسم اجمللة العاملية

-Thomson reuters and Sc IF:3.818، التصني��ف :   معام��ل التأث��ري:
.pus

اهلدف من البحث: 
إجياد طرق تش��خيصية مبتكرة ألورام القولون واملس��تقيم بإستخدام تقنيات 

حديثة. 
النتائج اليت توصل إليها البحث:

 Raman microspectroscopy إن إستخدام تقنية الرامان أو كما تسمى
يف تقيي��م اإلختالف��ات يف املظاهر البايولوجية لنس��يج القولون واملس��تقيم أثبتت 
جن��اح كب��ري ، حيث أوضحت نتائجنا أن إس��تخدام هذه التقني��ة احلديثة يؤدي 
إىل التمييز بني األنس��جة الطبيعية مقارنة بالنسيج الورمي سواء كان محيدًا أو 
خبيثًا ، هذا التميييز كان بنس��بة 95% وبالتالي فإن إس��تخدام الرمان يعتر من 

األساليب الناجحة يف التشخيص املبكر ألورام القولون واملستقيم . 

العدد االول 302017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ. د . ناهي يوسف ياسني.
إس��م الكلي��ة أو املركز ال��يت ينتمي إليها الباح��ث: املركز العراقي لبحوث الس��رطان 

والوراثة الطبية / اجلامعة املستنصرية.
عنوان البحث باللغة العربية: عزل وتنقية وتوصيف الالكتوفريين من لبأ املاعز 

.Pakistan Journal of Nutrition :إسم اجمللة العاملية
. Thomson reuters : 0,29 ، التصنيف:IF :معامل التأثري

اهلدف من البحث: 
ع��زل م��ادة الالكتوفريي��ن من لب��أ املاعز لغ��رض إس��تخدامها كم��ادة مضادة 

للسرطان. 
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت ع��زل وتنقية وتوصيف مادة الالكتوفريين م��ن لبأ املاعز العراقية ألول مرة 
بإس��تخدام طرق علمي��ة أدت إىل احلصول على براءة إخراع وقد مت إس��تخدامها 
كمادة مضادة للس��رطان يف املختر ويف احليوانات املخترية واليت ستنش��ر النتائج 

فيما بعد. 

31 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.م.د. عبدالسالم حامت حممد.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: املركز الوطين لبحوث وعالج أمراض 

الدم/ اجلامعة املستنصرية.
عنوان البحث باللغة العربية: العالقة بني فشل خناع العظم واإللتهابات اجلرثومية.

إسم اجمللة العاملية:
 International Journal of Innovative AND Applied 
Research.

. Thomson reuters : التصنيف ، IF:0.6 :معامل التأثري
اهلدف من البحث: 

توضي��ح العالق��ة ب��ني بع��ض اإللتهاب��ات البكتريية والفايروس��ية ب��ل وحتى 
الطفيلية منها يف التسبب بفشل خناع العظم. 

النتائج اليت توصل إليها البحث: 
هن��اك عالق��ة وثيقة بني بع��ض اإللتهابات البكتريية والفايروس��ية مع فش��ل 

خناع العظم. 

العدد االول 322017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.م.د. عبدالسالم حامت حممد.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: املركز الوطين لبحوث وعالج أمراض 

الدم / اجلامعة املستنصرية.
عن��وان البح��ث باللغ��ة العربي��ة: تفصي��ل أن��واع فق��ر ال��دم بس��بب نق��ص صبغ��ة 

اهليموكلوبني بإستخدام الفحوصات املخترية التصويرية.
إسم اجمللة العاملية:

 International Journal of Innovative AND Applied 
Research.

. Thomson reuters : التصنيف ، IF:0.6 :معامل التأثري
اهلدف من البحث:

للتفريق بني فقر الدم بسبب نقص احلديد وفقر دم البحر األبيض البسيط. 
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت التفريق بني )84( حالة من جمموع )112( حالة مرضية فقر دم بسبب 
نق��ص احلدي��د و )47( حالة فق��ر دم البحر األبيض البس��يط ، يف حني كان 
هناك حالتان فيهما مزيج من فقر دم بس��بب نقص احلديد مع فقر دم البحر 

األبيض البسيط .  

33 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م. جواد كاظم مشالي.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: املركز الوطين لبحوث وعالج أمراض 

الدم / اجلامعة املستنصرية.
عنوان البحث باللغة العربية: تقييم عدد كريات الدم البيضاء ونس��بة الكالسيوم يف 
الدم عند املرضى املصابني بالسرطان يف املركز الوطين لبحوث وعالج أمراض الدم. 

إسم اجمللة العاملية:
Mintage Journal of pharmaceutical and Medical 
Sciences.

معامل التأثري: IF:0.4، التصنيف :
اهلدف من البحث: 

قي��اس ع��دد كريات ال��دم البيضاء ونس��بة الكالس��يوم يف الدم عن��د املرضى 
املصابني بالسرطان . 

النتائج اليت توصل إليها البحث: 
تبني أن هناك عالقة إجيابية بني عدد كريات الدم البيضاء مع سرطان الدم 
النقيان��ي املزمن وبعض س��رطانات ال��دم احلادة ، أما الكالس��يوم فهناك عالقة 

إجيابية بنسبة %14-7 مع بعض سرطانات الدم. 
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حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.د. نريان علي ثامر.
إس��م الكلي��ة أو املركز ال��يت ينتمي إليها الباح��ث: املركز العراقي لبحوث الس��رطان 

والوراثة الطبية / اجلامعة املستنصرية.
عن��وان البحث باللغة العربية: قياس الس��مية احلادة لدقائق الفضة النانوية احملضرة 

يف نبات الزعفران على اجلرذان 
إسم اجمللة العاملية:

International Journal of Phytopharmacology.
Scopus: التصنيف ، IF:0.6 :معامل التأثري

اهلدف من البحث: 
دراس��ة الس��مية احلادة لدقائق الفضة النانوية احملضرة من مس��تخلص نبات 

الزعفران املائي. 
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

تعت��ر الدقائ��ق النانوي��ة للفض��ة احملض��رة من نب��ات الزعف��ران م��ادة قليلة 
السمية. 

35 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د هدى عبد اهلل رشيد. 
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عنوان البح��ث باللغة العربية: التقديرات البيزية وغري البيزية ملعلمة القياس لتوزيع 
البالس.

إسم اجمللة العاملية: جملة البيئة البايولوجية املتقدمة. 
معامل التأثري: )...............( ، التصنيف ).....................(

اهلدف من البحث: 
كان اهلدف من البحث هو إجياد أفضل تقدير ملعلمة القياس لتوزيع البالس ، 
من خالل املقارنة بني عدد من التقديرات اإلعتيادية والبيزية باإلعتماد على 
متوس��ط مربعات اخلطأ ، ومتت الدراسة بافراض أن معلمة املوقع معلومة ثم 

افراضها جمهولة.
النتائج اليت توصل إليها البحث:

توص��ل البح��ث إىل أن مق��درات بيز حت��ت دالة اخلس��ارة Quadratic  مع 
دالة أس��بقية جيف��ري )Jefferys prior( كان��ت األفضل جلميع أحجام 
العين��ات عندما تك��ون معلمة املوق��ع معلومة ، بينما مق��درات بيز حتت دالة 
اخلسارة Entropy  مع دالة اسبقية جيفري كانت األفضل جلميع أحجام 

العينات عندما تكون معلمة املوقع جمهولة.

العدد االول 362017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د وسام جعفر عزيز. 
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عن��وان البح��ث باللغ��ة العربية: فعالي��ة تركيز املنش��طات من األندي��وم على أفالم 
أكسيد الزنك بإستخدام تقنية الرش الكيميائي احلراري. 

 .Optik :إسم اجمللة العاملية
معامل التأثري: )0.67( ، التصنيف: ثومسن. 

اهلدف من البحث: 
مت خالل البحث حتضري أغشية أوكسيد اخلارصني النقية واملشوبة باألنديوم، 
وترسيبها بدرجة حرارة )ْ 10C+400( على قواعد زجاجية بطريقة الرش 
الكيميائ��ي احل��راري بإس��تخدام نرات اخلارص��ني وثالثي كلوري��د األنديوم 
كم��واد أولي��ة ، حيث أن النفاذي��ة البصرية كانت أقل م��ن %85 يف املدى 
املرئي للطيف لكل األغش��ية ، كذلك تناقصت فجوة الطاقة مع زيادة نس��بة 

التشويب.
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

بينت حيود األش��عة السينية أن لألغشية احملضرة براكيب متعددة التبلور، 
إذ مت حس��اب احلجم احلبييب بإس��تخدام معادلة ش��رر ووجد أنه يتناقض مع 
زيادة نسبة التشويب ، كما مت دراسة مورفولوجية السطح بإستخدام اجملهر 

األلكروني املاسح وجمهر القوة الذرية ، ووجد أن السطوح منتظمة وناعمة.

37 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.د.سلوى محيد ناصر. 
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عن��وان البح��ث باللغة العربية: التباين الش��ائع جلني CYP17 يف النس��اء العراقيات 
املصابات مبرض بطانة الرحم املهاجرة. 

. Genomics Data :إسم اجمللة العاملية
.scopus :معامل التأثري: )...............( ، التصنيف

اهلدف من البحث: 
تس��ليط الض��وء على أهمية اجلان��ب الوراثي ملريضات هج��رة بطانة الرحم يف 
النس��اء العراقيات الذي وصلت نس��بته إىل أكثر م��ن %10 وذلك من خالل 
 exon-1 إجياد التغريات األحادية للقواعد النروجينية ودراسة التغري اجليين

. CYP17 جلني
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

وج��ود تغايرات أحادي��ة يف القواعد النروجينية وكذل��ك إختالف يف التعبري 
اجلي��ين للنس��اء املصابات عن النس��اء الس��ويات وذلك من خ��الل تفاعل بلمرة 
السلس��لة التقليدي و تفاعل بلمرة السلس��لة اللحظي و س��جلت التسلس��الت يف 

.EMBI الياباني وDDBJ األمريكي و NCBI البنوك العاملية الثالثة
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حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: م.د.إسراء حسني محزة. 
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

-C  عنوان البحث باللغة العربية:  دراس��ة التغاي��ر الوراثي )ملنطقة األنرون( جلني
P3A5 يف بعض املرضى العراقيني املصابني بسرطان الثدي وسجلت العينات بأرقام 

تبداء من KY120195-KY120204 لغرض التوثيق. 
إس��م اجملل��ة العاملية: التس��جيل يف بنك اجلين��ات االمريك��ي  NCBI وبنك اجلينات 

. EMBIوبنك اجلينات األوربي DDBJ الياباني
معامل التأثري: )...............( ، التصنيف ).....................(

اهلدف من البحث: 
دراس��ة التغاير الوراثي )ملنطقة األنرون( جلني CYP3A5 يف بعض املرضى 
العراقي��ني املصاب��ني بس��رطان الثدي حيث أخذ ه��ذا املرض حي��زًا كبريًا يف 

العراق.
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت إثب��ات وجود هذا التغاير بني املرضى ومت س��جيل ه��ذه التغايرات اجلينية 
يف بن��ك اجلينات العاملية للمعلومات احليوية NCBI وبنك اجلينات الياباني 
DDBJ وبن��ك اجلين��ات األورب��ي EMBI ومت إعطاءه��ا أرق��ام تتابعية 
KY120195- واليت تبداء من )Accession number( خاصة به��ا

KY120204 ويت��م اإلس��تفادة م��ن هذا اإلجناز يف املقارن��ة واملتابعة بني 
البحوث العاملية واحمللية يف جمال البحوث الطبية واجلينية.

39 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د.رعد سعدون صري.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية.

عنوان البحث باللغة العربية:
طريقة جديدة لتحضري سطوح طاردة للماء يف الكاربونيت.

إسم اجمللة العاملية:
Surface Engineering

معامل التأثري: 
التصنيف: سكوبس  ،1.03

اهلدف من البحث:
 حماول��ة إجي��اد طريقة جديدة لتحضري س��طوح طاردة للماء م��ن الكاربونيت 

وحتسني أداءه. 
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

مت يف هذه الدراسة إستعمال طرق كيميائية بسيطة لتحضري سطوح طاردة 
للماء وأظهرت النتائج أن زاوية التماس )CA( تصل إىل 160 ومس��تقرة مع 

الزمن لفرات طويلة متتد إىل أشهر. 

العدد االول 402017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د.حممد عبداهلادي خليل.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية.

عنوان البحث باللغة العربية: اإلطالق املنتظم لعالج السيفكس��يم بواسطة بوليمرات 
حيوية.

إسم اجمللة العاملية:
INTERNATIONAL  JOURNAL OF CHEMECAL 
SCIENCE. 

معامل التأثري: ، التصنيف: سكوبس
اهلدف من البحث: 

دراس��ة قابلية بع��ض البوليمرات احليوي��ة )الصوديوم كاربوكس��ي مثيل 
سليلوز على إطالق عالج السيفكسيم بواسطة التشابك األيوني. 

النتائج اليت توصل إليها البحث: 
توصل الباحث من خالل الدراسة العلمية بأن اإلطالق يف الوسط القاعدي أعلى 

من اإلطالق يف الوسط احلامضي بنفس الدرجة احلرارية وبنفس الزمن. 
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حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.م.د.بهجت كاظم بهلول ، م.د.هدى حممد جواد.

إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية.
عن��وان البحث باللغة العربية: دراس��ة الراكيب االلكروني��ة واخلصائص اإلهتزازية 

.DFT للبلورات النانوية بإستخدام
إسم اجمللة العاملية:

 NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGY
معامل التأثري: ، التصنيف: ثومسن

اهلدف من البحث:
 Diamondoids دراس��ة اخلصائص االلكرونية واإلهتزازي��ة لراكيب 

بإستخدام نظرية )DFT( ومقارنة النتائج النظرية مع العملية. 
النتائج اليت توصل إليها البحث:

 إن تراكيب Diamondoids هي تراكب نانوية مع تأثري س��طح قليل 
و أن خصائ��ص االلكروني��ة واإلهتزازي��ة قريب��ة جدًا للم��واد Bulk وميكن 

إستخدامن هذه الراكيب كحامالت للدوار ألنها مستقرة. 

العدد االول 422017

حبــــــوث



إسم الباحث ودرجته العلمية: أ.د.جيهان عبدالستار.
إسم الكلية أو املركز اليت ينتمي إليها الباحث: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية. 

عن��وان البح��ث باللغة العربية: التأثري ضد الغش��اء احليوي لتوليف��ة البوليمر احليوي 
دكسران-جنامايسني-PVP يف أدوات القسطرة.

.IJPRIF  :إسم اجمللة العاملية
معامل التأثري: ، التصنيف: سكوبس.

اهلدف من البحث:
 يهدف البحث إىل الكش��ف عن فعالية البوليمر احليوي دكسران املنتج حمليًا 
من بكترييا Leuconostoc mesentroides وتوليفاته جنتامايسني 
وبوليمر PVP يف تثبيط تكوين الغشاء احليوي للبكترييا املرضية على أدوات 

القسطرة البولية.
النتائج اليت توصل إليها البحث: 

جناح إستعمال البوليمر احليوي دكسران املنتج حمليًا لوحده أو مع توليفاته 
مض��اد اجلنتامايس��ني وبوليمر PVP يف تغطي��ة أدوات القس��طرة البولية و 
تثبي��ط تكوين الغش��اء احلي��وي للبكترييا املرضي��ة على تل��ك األدوات الطبية 

ومحايتها من التلوث البكتريي .

43 العدد االول 2017

حبــــــوث



إسم الكتاب: الفكر يف الشعر العراقي احلديث .
إسم املؤلف: أ.م.د.حافظ حممد عباس الشمري.

الكلية أو املركز اليت ينتمي هلا الناشر: كلية اآلداب اجلامعة املستنصرية.
عدد الفصول: أربعة فصول .

عدد الصفحات: 
تاريخ اإلصدار: 2015.

الطبعة: األوىل.
إسم دار النشر: العراقية تطبع دار الفراهيدي للنشر.

ملخص موضوع الكتاب: 
يتناول الكتاب القضايا الفكرية اليت أخذت دورا بارزا يف املفاهيم الش��عرية اليت 
ب��رز فيها الش��عراء يف دورهم الريادي جلعل اجلانب الفك��ري وما له من اهمية 
ب��ارزة يف اجملتمع ومعاجلة القضايا األجتماعية والسياس��ية والعلمية والدينية 
والفلسفية فقد ظهر شعراء حققوا األهداف اليت يسعون اليها يف ممارسة حياتهم 
اليومية والتعبري عن ضمري صادق مبين على الفكر اجلوهري يف حتقيق مسرية 
احلياة وصوال اىل األهداف وهذا هو ش��أن الشعراء العراقيني أمثاهلم اجلواهري 
وبدر ش��اكر الس��ياب ونازك املالئكة والرصايف وبلند احليدري والبياتي وعلي 
الش��رقي  وغريهم من الش��عراء كافح��وا وناضلوا من أج��ل وحدة الصف ألن 
القضايا الفكرية هي جزء من ثقافة ميتلكها الش��اعر ليدخل يف غور املعلومات 
احلقيقية اليت حركت ساكنهم حنو اهلدف واملمارسة واجلهاد فيعجز اللسان 
عن وصف هؤالء الش��عراء ملا حيملون من مبادئ فضال عن توظيف اللغة بكل 

جوانبها الفنية.
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إسم الكتاب: اوراق اعالمية
إسم املؤلف: د. عامر العامري

الكلية أو املركز اليت ينتمي هلا الناشر: مدير اعالم اجلامعة املستنصرية
عدد الفصول: أربعة فصول .

عدد الصفحات: 200
تاريخ اإلصدار: 2016

الطبعة: األوىل.
 إسم دار النشر: دار املعارف للطباعة والنشر

ملخص موضوع الكتاب: 
يتن��اول مواضي��ع اعالمية ختص االع��الم والتحدي��ات الراهن��ة باالضافة اىل 
احلم��الت االعالمية وموض��وع االعالم اجلامع��ي مهامه ومس��ؤولياته وطرق 

تعامله مع االنشطة والفعاليات اجلامعية وسبل توثيقها ونشرها.
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إسم الكتاب: ميناء مبارك واالمن يف اخلليج العربي
إسم املؤلف: د. عامر العامري

الكلية أو املركز اليت ينتمي هلا الناشر: مدير اعالم اجلامعة املستنصرية
عدد الفصول: فصل واحد يف ثالثة مباحث

عدد الصفحات: 72
تاريخ اإلصدار: 2017

الطبعة: األوىل
إسم دار النشر: دار املصادر
ملخص موضوع الكتاب: 

ان لظهور النفط يف اخلليج العربي بش��كل واس��ع له اثر حاسم يف الصراع الدولي 
اذ اضح��ت الق��وة الدولية تتعامل مع املنطقة ال على اس��اس كونها خط دفاع 
ع��ن مصاحلها فقط بل انه��ا نقطة متركز ملصاحلها احليوي��ة وأمنها القومي 
وان عملي��ة البح��ث يف االمن الذي يعد النقط��ة االرتكازية يف التعامل معها بات 
أمرا ملحا س��يما وان ذلك املفهوم بات يش��مل عدة حم��اور وكذلك تنتمي اىل 

عناصره عدة مواضيع منها ميناء مبارك..
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إسم الكتاب:
 Arginine deiminase the strongest cancar treatment  
agent

إسم املؤلف: د.ندى زكي مهدي.
الكلية أو املركز اليت ينتمي هلا الناشر: كلية العلوم اجلامعة املستنصرية

عدد الفصول: أربعة فصول.
عدد الصفحات: 164.
تاريخ اإلصدار: 2015

الطبعة: األوىل.
إسم دار النشر: Lambert Academic puplishing المرت األملانية.

ملخص موضوع الكتاب: 
عن أنزيم مس��تخلص ومنقى من بكترييا موجودة يف جس��م اإلنسان إستخدم 

كعالج ناجح ملرض سرطان الدماغ وعضالت البطن.
Arginine deiminase the strongest cancar treatment 
agent
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نشرة فصلية تعنى باالجنازات العلمية واالدبية لباحثي 
وتدرسيي اجلامعة املستنصرية

قسم االعالم

تصدر عن الجامعة المستنصرية/ قسم االعالم والعالقاتالعدد االول - 2017

العدد االول - 2017

عندم��ا ش��رعنا باعداد ه��ذه النش��رة الفصلية وضعنا 
نص��ب اعيننا من��ح الف��رص املتكافئة جلمي��ع باحثي 
اجلامع��ة املس��تنصرية وبن��اءا على ذلك قمن��ا بتعميم 
من��اذج االس��تمارات اخلاص��ة بالنش��ر يف نش��رتنا هذه 
بكتابنا املرقم ع.م/101/53 يف 2017/2/5والذي س��تجدون 
ص��ورة من��ه م��ع ص��ورة االس��تمارات، وحل��ن اع��داد 
ه��ذه النش��رة وتهيئته��ا للطباعة وصلتن��ا جمموع من 
االس��تمارات ه��ي بالتأكي��د ال متث��ل طموحنا كما 
انها ال متثل كل املنجز لباحثي املس��تنصرية املن ان 
يتواصل معنا الباحثون لرفد هذه النشرة الرائدة على 
مس��توى اجلامع��ات العراقية بكل منجزاته��م البحثية 
وف��ق االس��تمارات املدرج��ة يف مالحق هذه النش��رة او 

ارساهلا عرب الربيد االلكرتوني لقسم االعالم:
media.mustansiriya@yahoo.com

ومن اهلل التوفيق

عن النشرة


