
 



 

 

 

 



 

 

 فائز محسن حامد العبادي -الدكتور :

 

 15/7/1999 فيودرس فيها , نال شهادة البكالوريوس في الكيمياء  1/1/1976ولد في مدينة الموصل 

 من جامعة الموصل أيضا. 22/6/2001من جامعة الموصل ومن ثم شهادة الماجستير في 

   6/11/2006ولقب مدرس في 3/5/2003حاز على لقب مدرس مساعد في 

من جامعة الموصل , ولقب أستاذ   11/5/2011نال شهادة الدكتوراة في الكيمياء الفيزيائية في

    12/5/2011مساعد في 

 -حاز على عدة مناصب خالل فترة تدريسه في الجامعة وهي :

 8/6/2005                      * امين مجلس كلية العلوم

 4/5/2011كلية العلوم            -* رئيس قسم الكيمياء 

 10/5/2012قسم الكيمياء -* رئيس لجنة الدراسات العليا

 رئيس قسم الكيمياء كلية العلوم              في الوقت الحاضر *

 

 -كلمة الدكتور :

ا لهم التوفيق بداية .. أرحب بطلبة المرحلة األولى وابارك لهم عامهم الدراسي الجديد , متمني

 والنجاح في قسم الكيمياء ومشجعا إياهم على الجد واالجتهاد في حياتهم الدراسية.

جميع طلبة القسم الكيمياء بمراحله األربعة الى االلتزام بوقت الدوام الرسمي وعدم مخالفة و ادعو * 

العمل واالجتهاد القوانين وخاصة الزي الموحد الذي فرض أساسا لخدمة الطالب , وداعيا لهم الى 

 ألجل النجاح محذرا إياهم من جميع أساليب الغش التي قد تحرم صاحبها من العام الدراسي.

وان * اشجع جميع الطلبة على ان يكون لهم دور فعال في القسم والمشاركة بجميع نشاطاته وأعماله 

 الطلبة مع أساتذة القسم لرفع مستوى القسم بين باقي األقسام. يتعاونوان يتركوا بصمة وأثرا طيبا  , 

 * أخيرا أتمنى من هللا ان يوفقنا لما هو خير , خدمة لوطننا العزيز.



 

 -في القسم حيث تم : األموراز الكثير من تم إنج 2018-2017في بداية العام الدراسي 

 * إعادة تأهيل المختبرات

 * توفير الكهرباء في القسم

 مختلف المجاالتفي * إقامة ندوات ودورات 

 



 
 

 
حدود فمتوثانية ,  هو فرع من فروع الكيمياء الفيزيائية يهتم بدراسة التفاعالت الكيميائية في مجال زمني ضيق جدا في

يث حجزء من الثانية, وقد تحدث خطوات في بعض التفاعالت ضمن إطار زمني اقل من ذلك  15-10وهو ما يعادل 

 تقاس حينئذ بأبعاد اتوثانية , ويترافق مع تشكيل نواتج وسطية.

 -الفيمتو :-التطبيقات العلمية على كيمياء* 

ويعطي إجابة عن عدم مقدرة تفاعالت  نوع من التفاعالت الكيميائية يحدث فعال . أييتيح علم كيمياء الفيمتو معرفة 

, فعلى سبيل المثال . ساعدت  األخرىالى  تقديم تفسيرات آللية حدوث التفاعالت  باإلضافةعلى الحدوث  أخرى

وال  RNAتطبيقات كيمياء الفيمتو في الدراسات الحيوية على توضيح اآللية الديناميكية الشكلية لبنى الحلقات الجذعية في 

  لهذا المجال من العلم.  األمثلجارية إليجاد التطبيق  ثاألبحاتزال 

 

 

 عكس وعلى للفيناسيتين, النشط الُمستقَلب وهو القطران, من ُمستخلص. االستخدام واسع للحرارة وخافض مسكن هو

 العديد له وليس جيداً, يُتحمل الباراسيتامول. األشكال من شكل بأي مسرطن أنه يَظهر لم الباراسيتامول فإن الفيناسيتين

ً  متاح وهو لألسبرين, الجانبية األعراض من ً  يُستخدم وهو. طبّية وصفة دون الصيدليات في غالبا  الحمى, لعالج عموما

ً  مفيداً  الباراسيتامول يكون. الخفيفة واألوجاع واأللم والصداع,  مع باالشتراك األخرى الشديدة اآلالم مع التعامل في أيضا

 وصفات من العديد في أساسي كمكون الباراسيتامول ويدخل. األفيونية المسكنات مع أو الالستيرويدية االلتهاب مضادات

 أن يحتمل المفرطة الجرعات أن إال بها, الموصى الجرعات حدود في للبشر آمن أنه من الرغم وعلى. واإلنفلونزا البرد

 زيادة حاالت معظم وراء وهو بالباراسيتامول, التسمم هو الغرب في الكبدي للفشل األول والسبب , كبدي تسمم تسبب

 ة.الكحولي المشروبات بتناول خطره دونيوزيلندا. ويزي أستراليا المتحدة, المملكة المتحدة, الواليات في الجرعة

 

 
قدرة الشاي األخضر على محاربة السرطان أكثر قوة وتنوعا مما كان العلماء يظنون, وفقا لما يلمح إليه باحثون. ويعرف 

العلماء بالفعل أن الشاي األخضر يحتوي على مواد مضادة للتأكسد يمكن أن يكون لها أثر وقائي ضد السرطان. من 

ولكنهم اكتشفوا حاليا أن المواد , تعمل عبر مسارات عديدة مختلفة المرجح أن المرّكبات الموجودة في الشاي األخضر 

الكيماوية في الشاي تسد الطريق أيضا أمام جزيء رئيسي يمكنه أن يلعب دورا هاما في تطور السرطان والجزيء, 

الجينات, ولكن  المعروف باسم ُمستَقِبل هيدروكربون اآلريل, والمعروف اختصارا باسم "إيه أتش", لديه قدرة على تنشيط

 ليس بطريقة إيجابية على الدوام.

 



 
 

 
 سيدة الكيمياء الحيوية

, تمثلت اكتشافات دوروثي 1994بالقاهرة وتوفيت عام 1910تعتبر من أشهر العالمات البريطانيات في الكيمياء الحيوية, ولدت عام 

 1964, وفيتامين ـ ب, وهرمون البروتين إنسولين. وفي العام في استخدام تقنيات األشعة السينية لبنية جزيئات حيوية مثل البنسلين

 .منحت جائزة نوبل في الكيمياء

 

 

DNA    الوراثي الكود فهم في لها مدين العالم 

أن  , إال أن عمرها الذي كان قصيًرا أتاح لعبقريتها1958كانت في السابعة والثالثين من عمرها عندما توفيت بالسرطان عام 

  DNA.تقوم بأبحاثها في الفيزياء الحيوية؛ حيث كان لها دور في فهم تركيب الكود الوراثي

 

 

مصرية ذرة عالمة أول  

تعتبر سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية, وأول معيدة بكلية العلوم بجامعة القاهرة, بدأت تفوقها منذ الطفولة, وتفوقت في 

كمعيدة بكلية العلوم, رغم اعتراضات العديد من أساتذة الكلية. سافرت إلى بريطانيا ثم إلى الواليات كلية العلوم حتى تم تعيينها 

 .المتحدة للدراسة, وكانت هناك نهايتها

 

 

المذنبات من عدد أكبر اكتشاف  

مذنبات, أشهر مذنب هو مذنبًا, وهو الرقم القياسي بالنسبة الكتشاف ال 32المرأة التي اكتشفت أكبر عدد من المذنبات بحاصل 

في معهد  1980كويكب, عالمة الفلك األمريكية بدأت حياتها الفلكية عام  800, كما اكتشفت وأكثر من 9شوميكر ـ ليفي 

تلقت الدكتوراه الفخرية من جامعة والية أريزونا الشمالية, وميدالية اإلنجاز العلمي وحصلت أيًضا  , كاليفورنيا للتكنولوجيا

1996 على وسام ناسا العلمي االستثنائي عام   

 



 

 

 

 

 

م  كان هناك فتاة تعاني  1916في إحدى الليالي الهادئة وتحديدا في فرنسا عام 

وكان يدعى )رينيه ليناك(  من مرض صدري فإستدعى أهلها الطبيب لفحصها

وعندما أراد الطبيب أن يفحص الفتاة أراد ان يضع اذنه على صدرها كما كان 

شائعا في ذلك الوقت ولكن حدث ما لم يكن متوقعا فقد رفضت الفتاة ذلك بسبب 

خجلها الشديد من الموقف. فما كان من الطبيب رينيه اال ان فكر بطريقة أخرى 

جرح مشاعر الفتاة فقام بعمل لفافة من الورق بشكل اسطواني للقيام بعمله دون أن ي

على اذنه وهنا الحظ الطبيب  األطراف على قلب الفتاة واألخرى بحيث يضع إحدى

انه يسمع دقات قلب الفتاة بصورة واضحة جدا , ومن ثم تطورت هذه الفكرة 

 بشكل كبير حتى وصلت السماعة الى شكلها الحالي

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آنٌُوآَع ـ آلَبّـنٌدُُولَ 

 خالل من.!.  لأفض تأثيره و ”أقوى“ األحمر البندول أن شائع خطأ هناك : اآلالم حسب(  البنادول)  أنواع تصنيف��

 .إستعماله إلختالف غيره عن مختلفة كيميائية تركيبة له نوع كل أن ياُلحظ سوف المعلومات

 Blue/  األزرق البندول��

 والصداع الحمى أعراض تخفيفويستعمل في  .باراسيتامول ملجم 500: من يتكون

 Extra/  األحمر البندول��

 . الدورة ألم, ضالتالع ألم, األذن ألم, األسنان ألم ويستعمل في .كافيين ملجم 65 و باراسيتامول ملجم 500: من يتكون

ً  يستعمل*   مادة ألن ,اإلرهاق عن الناتج الصداع حاالت في باستعماله ينصح وال..  الحرارة درجة لتخفيف ايضا

 .الصداع يزيد مما المخ تنبيه من تزيد الموجودة الكافيين

 Cold & flu البندول��

 ”بالليمون الموجود“ اسيد اسكوربيك ملجم 40 و باراسيتامول ملجم 600: من يتكون

 نكهه, رينالسك الصوديوم, الصوديوم كاالميت, الذرة نشا,  الصوديوم سيترات..  سكروز :من يتكون منه المسحوق

 .والصداع كالحرارة االنفلونزا أعراض زالهإلويستعمل  .كارميل و, عسل, الليمون

 .النعاس تسبب و ”الهستامين" لـ مضادة مادة على يحتوي الخضراء بالعلبة الموجود النوع

 Sinus البندول��

 .كلوريد هايدرو سودوفيدرين ملجم 30 و باراسيتامول ملجم 500: من يتكون

 الشرايين يمرض, الدم ضغط إرتفاع لمرضي يستعمل ال .األنفية الجيوب وألم األنف إلحتقان مؤقتة إزالة: يستعمل

 عامة بصورة القلب مرضى أو, التاجية

 Night البندول��

 .هستامين مضادات , ديفينهيدرامين وهيدروكلوريد , الباراسيتامول: من يتكون

 والصداع لصداعا مثل لأللم مناسب,المريض يوقظ الذي األلم عند مفيداً  يجعله مما النوم على المساعدة :إستعماالته

 .الشهريه لدورةا األلم أو األسنان في ألم , العصبي األلم , العضالت وآالم الروماتيزمية , الظهر وآالم , النصفي

 .أبداً  الضغط لمرضي يصلح ال لالنفلونزا الخاص االخضر البنادول :هامة مالحظة ��

 



 

 القصيدة الفائزة بمسابقة

 رورا في الكيمياء(غقصيدة )ليس                                   ) شاعر الكيمياء ( 

 2جاسم  م ابراهيم فاطمة -الطالبة :                             عبدالوهاب خلف أنورللطالب : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

بقيادة  لمرحلة الرابعةالرياضية في قسم الكيمياء تم إجراء مباراة كرة قدم ودية بين طالب ا من النشاطات

يوم   سين فليح(+ ح ليث السامرائيبقيادة ) ضد طالب المرحلة الثالثة )غانم جاسم + عبدهللا فاروق(

 (.5-2وانتهت بفوز المرحلة الرابعة نتيجة ) 16/11/2017الخميس المصادف 

 

 

 التربية ريق كليةلكرة القدم على ف بقيادة الكابتن )سيف فؤاد مجول(  فوز فريق كلية العلوم

 كيمياءعلما ان غالبية الفريق هم طالب علوم ال (8-1)للعلوم الصرفة بنتيجة ساحقة 

 
 



 

 

  

    


