
 



 

 

 

 

 

 

 

 

, فكرة لربما تكون احد يحتضنهامن غير ان اليوم كان انطالقة فكرة بقيت عالقة لعدة سنوات 
ا معنى عظيم وفائدة كبيرة لطالب قسمنا وتدل على روح التعاون فيما بينهم وروحهم هبسيطة لكن ب
 المحبة للعلم .

 
المعارف الكيميائية خاصة والعلمية عامة ال اجتمعنا على هدف واحد وهو نشر جزء بسيط ومتواضع من 

نسعى من خاللها ألي مصلحة شخصية انما لنثبت لمن درسونا بأننا ماضون على دربهم ونحذوا حذوهم في 
 السير في طريق العلوم.

 
المرحلة الرابعة كفريق عمل وجميع  –قسم الكيمياء  طالب مجموعة من بإدارة يھ نواة الكيمياء مجلة

 ونأمل كعناصر مشاركة وفعالة فيها لكي تستمر وتبقى نشطة وفعالة للسنوات الالحقة  طالب القسم
 أن تنال اعجابكم.

 
نشكر عمادة كلية العلوم بصورة عامة ورئاسة قسم الكيمياء بصورة خاصة على دعمها وتبنيها  

 للفكرة وتشجيعها الطالب على االستمرار واالجتهاد اكثر في أي نشاطات واعمال تنفع القسم.
 

 ر عبدالوهابأنو 
 

 

 أنور عبدالوهاب خلف
 غانم جاسم محمد
 أيوب نجاة محمد
 احمد ثامر محمد

 عبدالله ماهر عبدالله
 أسامة احمد محمد

 
 



 

 

                                  نزار احمد ناجي -الدكتور :

       

 

جامعة باث وحصل  –م الى إنكلترا 1978م , سافر عام 1976جامعة بغداد عام  –تخرج من كلية العلوم 

م ثم خدم خدمة عسكرية لمدة سنتين ثم تعين 1983على شهادة الماجستير والدكتوراة في الكيمياء الحياتية عام 

في طب الكوفة التي كانت كلية تابعة الى الجامعة المستنصرية في ذلك الوقت , بقي في الجامعة المستنصرية 

م ثم انتقل الى جامعة النهرين بقي لمدة ست سنوات واصبح عام كان يحاضر بين كلية الطب وكلية العلو 16

كلية العلوم ثم  –م الى جامعة تكريت 2004خاللها رئيسا لقسم الكيمياء في الجامعة المذكورة , انتقل في عام 

ء بعد خمس سنوات والى هذا الوقت ما زال د الى قسم الكيميااانتقل الى كلية الطب في نفس الجامعة ثم ع

 في الدوام.مستمرا 

 

 كلمة الدكتور الى طالب القسم :

اهم موضوع اتطرق اليه عند توجيهي كلمة لطلبة القسم هي عن الفترة المهمة في حياتهم وهي األربع سنوات 

سنة حيث تتكامل شخصية  23-19الجامعية هذه الفترة متميزة النها ربيع حياتهم وهي فترة الشباب بين 

وزميالته , وخصوصا عالقة الزمالة بين الطالب والطالبة حيث اعتبرها عالقة االنسان بتواجده مع زمالءه 

نه في عالقة االخوة قد تزال بعض الحدود أحيانا اما الزمالة فإنها تبنى على حدود متقدمة عن عالقة االخوة أل

ليس فقط  االحترام وااللتزام األخالقي المطلق , وان الطالب في الجامعة يريد ان يظهر في ابهى صورة

عن نفسه وعن للوصول الى مرحلة متقدمة للتعبير جسمانيا ولكن تكامله العقلي واالجتماعي حيث يمتحن نفسه 

عة تعتبر فرصة من اجل الوصول , وان تواجد الطالب والطالبة في الجامكاره لكي تتكامل شخصيته بالجامعةأف

 نواة صالحة في المجتمع.الحوار البّناء و الوعي الثقافي الكامل لكي يكونوا  الى

 

 

   



 

 

 ��معلومة 
 لماذا تدمع عيناك عندما تقشر البصل ؟؟ 

 ��السبب ھو
كون كيماويات ان البصل يحوي بعض المركبات الكبريتيه الغريبة التي تتفاعل مع االكسجين في الهواء لت 

 ��حادة الرائحة تسيل الدموع من العين 
 ان ھذه المركبات الكبريتية تفيد في عالج الربو.. وقد اكتشف مؤخرا

 

 ��معلومة

ب يرجع إلى ان اوراق الكتابة الجديدة ناصعة البياض بينما تحول أوراق الكتابة العتيقه إلى الصفرة السب

 الورق يحوي كميات ضئيلة من الحمض ھذه على

صفرة وضوء فيتحول لون الورق ناصع البياض إلى المدى السنين تتفاعل ببطء شديد مع الياف السليلوز ا 

 الشمس يسرع ھذا التفاعل وقد يميل لون الورق إلى البني ويصبح سريع التفتت

 ��معلومة
 لماذا يُعطي بعض المرضى وجبة كبريتات الباريوم قبل التصوير باألشعة السينية...؟؟؟ 

ر ذلك ألن ھذا المركب غير ُمنفذ ألشعة إكس ...  مما يُظهر الجهاز الهضمي بوضوح على الصورة فَيُيَس ِّ

 لألطباء تشخيص الحالة وتحديد العلة ....

 ��معلومة
 سبب استخدام الرياضيون كمادات ُمبردةً لتخفيف ألم اإلصابات .....؟؟؟؟ 

ذلك ألنه بالضغط على الكمادة الُمبردة يَشُق الكيس بداخلها ، فيذوب نترات األمونيوم في ماء الكيس ُمنتجاً 

إذ أن الحرارة الممتصة في تفكك محلوالً بارداً جداً ..وبهذا التفاعل يمتص الحرارة من جسم الرياضي ، 

روابط المتفاعالت في ھذا التفاعل أكبر من تلك المنطلقة في تكوين روابط الُمنتجات ..... وھذا التفاعل 

 ماص للحرارة

 

 ��معلومة 

 ھل تعلم ان ھذه المادة التي تستخدم في صناعة العطور تأتي اساسامن امعاء الحوت .. 

الحوت من مشاكل ھضمية فالعنبر الرمادي الذي تعتبر مادة اساسية في تثبيت العطور ينتج عندما يعاني 

نتيجة ابتالعه كمية من سمك الصبار او السبيدج فتسبب مناقيرھا الصلبة حساسية في المعدة فتفرز امعاؤه 

وعندما تتعرض ھذه المادة للشمس والهواء يفتح لونها مادة سوداء كريهة الرائحة تطفوا على سطح البحر 

 مميز ..تدريجيا وتتحول رائحتها إلى عبير زكي له طابع 

 

 



 

 

ذلك، أنه الشغف بالعلم الذي "ومن العلم ما قتل"، ھم علماء أضافوا للعالم والبشرية ولكنهم لقوا حتفهم على أثر 

قاد للموت المحقق لهؤالء العلماء، ولتعرف البشرية أن ما حولنا من تكنولوجيا وعالم يبهرنا لم يكن بالصدفة 

 لك...ن كان باالجتهاد وحب العلم.

 

  ( :Marie Curie"ماري كوري") (1

 

عالمة الفيزياء والكيمياء التي كانت أول من حصل على جائزتين نوبل فى العالم، حيث حصلت على األولى 

ي مجال الفيزياء، واألخرى في مجال ( فHenri Becquerelمناصفة مع زوجها العالم"ھنرى بيريكل")

يوليو  4الكيمياء، ولكن توصلها إلى نظرية النشاط اإلشعاعي كانت ھي السبب في وفاتها حيث لقيت حتفها فى 

على أثر إصابتها بمرض فقر الدم الالتجانسى الناتج عن تعرضها لألشعاع، والجدير بالذكر أنه قبل  1934عام 

 علماء أن االشعاع له تأثير مضر قد يؤدى للوفاة.ھذه الحادثة لم يكن يدرك ال

 

  (:Valerian Abakovsky"فاليرين أبكوفيسكي") (2

 

وفاته الرحلة التي قطعها ذھابا وليس إيابا لموسكو  عام، وكان السبب في 26العالم الروسي الذي توفى وعمره 

( والذي كان مصمم أصال Aerowagonحيث صمم قطار بمحرك ذو قوة وسرعة فائقة مسمى" إيرواجون" )

ولين الروس، لكنه تحطم فى طريق العودة ومات ؤلطائرة وليس قطار، ولكنه أراد أن يعدل تصميمه ليحمل المس

 ھذا التحطم. من مساعديه في 5فاليرين و

 

 

 

 

 Horace Lawson Hunley -ھوراس ھانلي  (3

م، كان يعمل مهندسا لماكينات الغواصات وتميز بمهارته الشديدة، تمكن ھانلى من ابتكار أول 1832ولد عام  -

م، أثناء مصاحبته لفريق العمل لتجربة الغواصة والتدريب عليها، 1863غواصة يدوية فى التاريخ فى عام 

  تكريما له. CSS H.L. Hunley submarineتعرض ھو وفريقه للغرق تم تسمية الغواصة باسمه 
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 (1) شرودنجر

اھتم شرودنجر كثيرا بنموذج بور الذرى ودرس كل ما كتب  1837عالم نمساوى ولد عام  .

عنه من ھايزنبرج ودى براولى وآينشتين وغيرھم وفى مفاجأة علمية تعامل مع األلكترون 

ووضع النظرية الموجيةكموجة   

أطلقت موجة عارمة من االكتشافات العلمية بفعل ما توصل إليه )  1925فاعتبارا من عام 

نر ھايزنبرج( وآخرون ، والتى مكنتنا من فهم قوانين المادة ، وفى أرفين شرودنجر( و )فير

كال جديدة منها بداية القرن الحادى والعشرين فتحت أمامنا الباب للتحكم فى المادة وتصميم أش

 حسب رغبتنا تقريبا

 

جابر بن حيان  (2) 

جابر بن حيان بن عبد هللا األزدي عالم مسلم عربي، اختُلَِّف من أي بُطُونِّ األزد يُنَسب. 

برع في علوم الكيمياء والفلك والهندسة وعلم المعادن والفلسفة والطب والصيدلة، ويعد 

 .جابر بن حيان أول من استخدم الكيمياء عمليًا في التاريخ

سنذكر بعضاً منها : اكتشافات جابر الكيميائية  

عرف جابر بأن الشب يساعد على تثبيت االصباغ في االقمشة، والعلم الحديث اثبت ذلك، )الشب = أمالح االلمنيوم(  * 

الثياب، وھذه المواد ھي أمالح االلمنيوم المشتقة من توصل جابر إلى تحضير بعض المواد التي تمنع البلل عن * 

.الحموض العضوية  

يعرف حتى االن نوع ھذا الورق تمكن من صنع ورق غير قابل لالحتراق، والعلم الحديث ال  *  

. أدخل طريقة فصل الذھب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض )الماء الملكي( وھذه الطريقة الزالت مستخدمة حتى االن*   

مارس كثيراً من العمليات الكيميائية، كالتقطير، التكليس، التبلور، التصعيد، وعرف واكتشف الكثير من المواد الكيميائية *   

أخرى، الفلسفة، التنجيم، الرياضيات، الموسيقى، الطب والسحر ورسائل دينية   

 

م(1910-1826كانيزارو )  (3) 

 كانزارو أميديو بين وقد الحديثة، للكيمياء أساًسا نظرياته أصبحت األصل، إيطالي كيمياء، عالم

 التي اآلراء لهذه األمر بادئ في يلتفتوا لم العلماء ولكن. م1811 عام والجزيء الذرة بين الفرق

 األوزان استخدام إلى كانزارو أفكار قبول أدى وقد. أفوجادرو أعمال من طورھا قد كانزارو كان

صقلية في باليرمو في ُولد. صحيحة بطريقة الكيميائية والقوانين الذرية  

 



 

 :  السكر  مرض
 على يجب ماتمعلو حدوثه؟ في الذي يسبب وما المرض ھذا ھو ما ولكن المسنين و والبالغين االطفال بين شائع مرض 

ً  يكون أن اإلنسان  على توجبي التي واإلحتياطات ألنواعه باإلضافة ھذا المرض أعراض معرفة يجب كما بها ملما

 .السليمة للحياة أقرب يضمن حياة كي اتباعها السكر مريض

 

  :السكر مرض ھو ما. 1

ف  ارتفاع إلى يؤدي الذي استقالب السكر عملية في اختالل بأنه السكر مرض يعر 

 أو  نفسية تكون قد مختلفة طبيعية ألسباب غير الدم بصورة في السكر مستوى

 .وراثية بسبب عوامل أو السكريات تناول في االفراط بسبب أو عضوية

 ھو البنكرياس حيث البنكرياس اإلنسولين من إفراز في خلل وجود نتيجة يحدث قدو

 مهمتها  الدقيقة األمعاء في أنزيمات ويقوم بإفراز خلف المعدة يوجد صغير عضو

 على استخدام الجسم لمساعدة الدم في ھرمونات ويفرز يسهل امتصاصها بسيطة مواد إلى وتحويله الطعام وتكسير ھضم

 .األنسولين الهرمونات ھذه وأحد السكر

 

 :اإلنسولين هو ما

 المنتشرة الخاليا من مجموعة وھي ضمن بيتا خاليا تسمى البنكرياس في خاصة خاليا تفرزه ھرمون فهو اإلنسولين أما

 من الهرمون ھذا يتكون حيث. مكتشفها إلى نسبة ھانز النغر الجزر بجزر ھذه وتعرف البنكرياس ضمن جزر شكل على

مهما  الدم في منسوبه وزيادة السكر تراكم منع على ويعمل كيميائية بروابط مرتبطتان األحماض االمينية من سلسلتان

 األنسولين كمية تكون قد .ساعة والعشرين األربعة طوال ثابتا السكر مستوى وإبقاء ونشويات سكريات من اإلنسان تناول

 قصور" الحالة ھذه على ويطلق إنتاجه عن تام توقف يكون ھناك أو المطلوب من أقل البنكرياس من إفرازھا يتم التي

 والخاليا األنسجة من مقاومة ھناك ولكن بالسمنة المصابين األفراد بعض مثل المفرزة كبيرة الكمية تكون أو" اإلنسولين

 قادر غير يكون الغلوكوز الحالتين كلتا وفي" اإلنسولين مقاومة" الحالة ھذه على ويطلق األنسولين وظيفة بالجسم تعوق

 مضاعفات إلى يؤدي الدم في تراكمه زيادة البول ومع في وظهوره الدم في تراكمه إلمكانية يؤدي امم الخاليا دخول على

 .الجسم إعضاء بعض في مزمنة

 



 

 

 

 

 

 

 هي الكيمياء

 

 اــقيـنـهي الكيمياء فاسألنا الي

 اــقيــنــثـيـاب بما لـبئـك الـنـت 

 هــاـممزقة كـأن الحـمـض في

 أثـار النّـار فـاحـتـرقـت وفـينا

 تفـوح روائـح الغـازات مـنها 

 اــنـــل سنيـوتعبق أشهراً بل ق

 ونــوأيـديـنـا عـلـيهـا كـّل لـ

 اــمن األصباغ نحن بـها طليـن 

 ـاً ـــامـتزيّنـنـا فتـمـنحـنـا وس

 ـاـينـيــدنـا ويبقـى مـا حــيمّجـ 

 هي الكيمياء ونحن لها جنود

 اــينــقــإلى العـلياء نصـعد ساب 

 ا ــدينـمنـار العـلـم منـبـعـه لـ

 اـنـــي كـل علـم رافـديـــأتــو ن

 يءـل شـفحين نشاء نجعل ك

 اـــنـيـة طـحــلـنـبـعلى الدّنيا بـق 

 ّل شيء ـوحين نشاء نجعل ك

 اــنـيـعـة مــرمـكـعلى الدّنيا بـم

 

 منقولة.

 الكيمياء

 يءـش العشق من يصبك ألم فتى يا قالوا

 العناء منك يستحق من بعد تجد لم ام

 وال اــمهتم رـظاهـالم امور في نراك ال

 اءــالنس رــام في يوما خضت نراك

 لكم العشق تركت:  قائال بغرور ابتسمت

 اءــــالكيمي تيـوقـمعش انا رتـتـواخ
------------------------ 

 والمعلومات المعرفة فيه تجمعت قسم قسمي

 اةـــيـح ىـال اةــيـح نـم اـذنـأخـت هـفي مادة كل

 اــله دــح ال مـعل بحور يـف كل يوم   وصـنغ

 زاتــــجـعـمـال عـنـصـت ان ىـنـعـم فيه ونتعلم

 اـــتواهـمح عـورائ مةــيــعظ هــفي ادةــم لـك

 اتـــمـلـكـال هاـسـخـبـت دـقـف اـهـنـع ولـاق اذاـم

 احدثكم الفيزياوية ام والعضوية عضوية عن

 اةــــالحي اءـيـمـيـك ام ةـيـالصناع او التحليلية ام

 اــــهـلـك عارفـمـال ام اـقـح هي اءــيـمــيـكـال

 اةـالحي علوم وعذرا االرض وعلم الفيزياء عذرا

 لـــــابـنـوق ارـودم وتـم الكيمياء ان قال من

 التــــمستحيـال ةـاعـوصن واعمار حياة الكيمياء

 هـــــاتـيـح يـف اءـيـمـيـكـال درس من دمـن اـم

 والمختبرات التجربة روعة يرى من يندم وكيف

 اـــــــنــديـل يـهـتـتنــي ال اءـيـمـيـكـال قـشـعـف

 اتــــــدراسـال اـيـلـع يـف داـوغ اـنـه نحن اليوم

 هأحــضــانــــــ يــف اـــاهــنــشــع ايام اروع

 اتــــصيـخـشـال مـاعظ من اساتذة على وتعرفنا

 رـــيـنظ له لديكم فهل سادة يا قسمي الكيمياء

 اتـــصاصاألختـ شتى في علم اي يجاريه وهل

 

 

 أنور عبدالوهاب -بقلم :



 

  مواطن بسيط في دولة غانا يعيش في االعشاش الفقيرة سقطت بجواره طائرة الدرون

، جاء الفريق الصحفي التركي ليتفاجؤوا انها بيده ، سلمها لهم وھو  تخص قناة أخبار تركية

يضحك ويقول بكل براءة ) ھل لديكم حجم أكبر منها تستطيع أن تأخذني الى مكة ألحج ؟؟ ( 

 مها لهم ومضوا في حالهم...قالها ضاحكا ثم سل

 

الصحفي قام بالتغريد بالقصة ومعها الصورة فوصل الخبر للحكومة التركية وقامت بالتواصل 

 (2017معه واعتماد كافة تكاليف حجه لهذا العام )قصة حدثت في 

 

 
 

  بين يقسمه أن المجنون من وطلب، تمراً  اإلمام فأحضر،  ضيوف عنده وكان المسجد إمام مجلس إلى مجنون حضر 

 .الناسِّ  كقسمةِّ  اقسمه:  اإلمام له فقال !؟ هللا كقسمةِّ  أم الناسِّ  كقسمةِّ  أأقسمه:  المسجد إلمام المجنون فقال،  الحضور

 .اإلمام أمام الطبق بقية ووضع، تمرات ثالث الحضور من واحد   كل وأعطى، التمر طبق المجنون فأخذ

 والرابع،  شئ ال والثالث،  حفنة والثاني، تمرة األول وأعطى،  التمر المجنون فجمع ! هللا كقسمة أقسمه: اإلمام قال عندھا

 .. طويالً  الحاضرون فضحك!  حجره مأل

 لم المال كلهم الناس أُعطي لو،  التفاوت الحياة مافي أجمل وإن،  شئ كل في حكمة هلل إن لهم يقول أن المجنون أراد لقد

 أن الحياة سر  .. قيمة للعلم كان ما العلم كلهم أعطي ولو .. قيمة للصحة كان ما الصحة كلهم أُعطي ولو ... قيمة له يعد

،  حكمة له يمسكه وحين،  حكمة له المال هللا يعطي فحين،  القاصر بعقلنا ندركها ال حكمة هلل وأن،  بعضهم الناس يُكمل

 له ماھو أعطانا فقد أعطانا إذا وتعالى سبحانه هللا ألن!!  حرمنا إذا التمر موزع نشتكي كما هللا نشتكي أن علينا ليس وأنه

 أساساً  لنا ليس مما حرمنا فقد حرمنا وإذا، 

 

 

 بذكاء ولكن طُرفة!!! 

ً  رجل سأل : " قال" ،  حالل: "  فقال" ،  الماء؟ عن أخبرني: "  الرجل فقال" ،  حرام ھو: "  فقال  النبيذ عن إياسا

 !" ، ؟ يُحرم اجتمع إذا باله فما: "  قال" ،  حالل: "  قال" ،  ؟ فالتمر: "  قال" ،  حالل: "  قال" ،  فالمكسور؟

اب من الَحفنة بهذه رميتكَ  لو أرأيتَ : "  إياس فقال  ؟ التبن من الحفنة فهذه: "  قال! " ،  ال: "  قال" ،  ؟ أتوجعك،  الترُّ

 إن أفرأيت: "  قال! " ،  شيئا توجعني ال: " قال" ،  ؟ الماء من الغرفة فهذه: "  قال! " ،  توجعني ال: "  قال" ، 

 وتقتلني وهللا إي: "  قال" ،  ؟ أيوجعك به رميتك ثم استحجر حتى تركته ثم طينا صار حتى بهذا وھذا بهذا ھذا خلطت

، " ! 

 ". اجتمعت إذا األشياء تلك فكذلك: "  قال

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاله عن كُف   قلب عليك استعصى وإذا ، بالتخل ي أھنهُ  شئ علْيك تَعالى إذا ً  امنحه أحد لْيكع تغي ر وإذا ، وِّ  نسيانا

 ..! وانتهى ، يكن لم كأن ه

 

 ر، أن نرد لم إذا ومتعص بون نفكر، أن نستطع لم إذا مجانين نحن  .نفك ر نأ نجرؤ لم إذا وعبيد نفك ِّ

 

 "ن أْكثَر العَيب تَْخَشى الن اس رأيتَ  إذا م الَحرام، مِّ ن أكثَر الد ين لَرجُ  وتُقد ِّس العُقُول، قَبل األصول وتَحتَرِّ  الد ين مِّ

 "العََربي الَوَطن في بِّك فأھالً .. نفسه

 

 حاالت ثالث في الناس عنك يتكل م  : 

 إليك الوصول طيعونيـستـ ال عندما و،    مثلك يَكونوا أن يعجزون عندما و  ،     تملك ما يملكون ال عـندَما

" 

 

  "ن ك العقل، تملك ال النباتات  بِّنا فما..للضوء ُمتَتب عة بالثق ھذا من لَخَرجت ثقب، فيه بِّصندوق غط يتها لو لكِّ

 !العُقول نَملِّك ونحنُ  النور نتتب ع ال

 

 ضاَعت عمري من سنة عشرين آن   فمعناه بالعشرين   أرد دُه كنتُ  ما األربعين في قلت لو ألن ي  ..أتغي ر نعم 

 !سُدى

 

  ببساطة تعيشها حين الحياةَ  أسهلَ  ما ! 

 " ذلك وتقبَّلْ  بأسلوبها، تمرُّ  دْعها المهمُّ  عريضة، أو طويلةً  بطيئة، أو سريعةً  تريد، كما تمرُّ  دَْعها

 



 
 

س معه سوى نقود ، لي أي( لكن لم تكن معه  أيام 7ذھب شخص الى فندق ليسكن فيه لمدة )  لغز :

لقة واحدة اتفق مع صاحب الفندق ان يعطيه ح، ة من سبع حلقات مرتبطة مع بعضها قالدة ذھبية مكون
حيث اصبح ب ا ، طريقة مغير متساوية ب اجزاءعن كل يوم يسكن فيه ، فقام بتقطيع الحلقة الى ثالث 

 م قطعة واحدة من الممكن ان يعطي لصاحب الفندق كل يو

 

لصاحب احدة والرجل وكيف تمكن من خاللها بإعطاء قطعة  ما ھي اآللية التي اتبعهاالسؤال : 

 .وھو لم يقطع القالدة اال لثالث قطع فقط أيامسبع  ةكل يوم لمدالفندق 

 
 شخص من فريق المجلة. أيالى  اإلجابة* يمكن للطالب الذي يتمكن من حل اللغز ارسال 

 طالب الذي قام باالجابة في العدد القادم للمجلةلالصحيحة مع ا اإلجابة* سيتم نشر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


