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Molecular characterization of some pomegranate (Punica 
granatum L.) genotypes in Syria 

 
Rehab Al-Mousa and Alaa Alshaal 

General Commission for Scientific Agricultural Research, Damascus , Syria 
*Corresponding author: bebo_moussa13@yahoo.com 

Fax: 00963112254884, P.O. Box: 12573- Syrian Arab Republic, Damascus, Hejaz 
Station.  

 
Abstract  

Considering the high level of morphological diversity in Syrian pomegranate 
(Punica granatum L.) genotypes, this study was conducted to evaluate the 
genetic variation among five pomegranate genotypes using twenty inter simple 
sequence repeat (ISSR) markers. Twelve ISSR primers were successfully used as 
fingerprinting tool and amplified 137 DNA fragments out of which 78 were 
polymorphic (56.93%). Primers (17, NLSSR3, 16) showed the highest 
polymorphism percentage (90.41, 80.00, 76.47%, respectively) with the highest 
number of unique bands (6, 6, 9 respectively). Genotype C amplified the 
highest number of DNA fragments (115) and unique bands (13). Polymorphism 
information content (PIC) ranged from 0.449 to 0.768, while genetic diversity 
(GD) ranged from 0.56 to 0.80. The genetic distance ranged from 0.26 to 0.37. 
Some genotypes showed wide divergence (C and A; C and D), while genotypes 
A and B were close related. Unweighted pair‐grouped method with arithmetic 
average (UPGMA)dendrogram grouped the genotypes into two clusters. These 
results indicated that ISSR technique was sufficiently informative and powerful 
to assess genetic variability in pomegranate. 
 
Keywords: Pomegranate, Syrian genotypes, Genetic diversity, ISSR. 
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The effect of concentration and date of application of potassium 
organic fertilizer (Bowhumus) on growth and yield of cotton 

(Gossypium hirsutum L.) 

Mohammad Ali Al-Assaf1* and Raad Lahoob Abbud2 
1Agricultural Technical College, Northern Technical University and 2Desert 

Studies Center, Anbar University, Iraq. 
*Corresponding author:  drassaf2006@yahoo.com 

 
Abstract 

The research was carried out in the field of the Cotton Research Unit at the 
College of Agricultural Technology / Mosul during the spring season 2018, to 
study the effect of four concentrations of potassium organic fertilizer 
(Bowhumus) (0, 0.3, 0.6 and 0.9 g / l) and three spraying dates (the vegetative 
growth phase) The flowering stage, and the nut formation stage) in the 
vegetative growth characteristics and the quantitative and qualitative yield of 
the cotton plant variety (Lashata), the seeds were sown on 16/4/2018 in mixed 
soil by adopting the RCBD design with three replications and one experimental 
unit contained ten homogeneous plants. Analyzing the results and testing 
them according to the Duncan polynomial test under the 5% error probability 
level. The results of the study showed a significant effect of potassium organic 
fertilizer (Bowhumus) on most of the studied traits. Vegetative), as the 
vegetative growth characteristics increased significantly (plant height, number 
of nodes until the first fruit branch, number of vegetative branches, number of 
fruiting branches) and quantity yield characteristics (number of blooming nuts 
/ plant, weight of walnuts) One (g), seed index, cotton yield) and yield 
characteristics (staple length, softness, toughness) compared to control 
treatment. 
 
Key words: Organic potassium fertilizer, Cotton, Lachata, Plant height, 
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Evaluation noise pollution and its effect on health employees in 
University of Kufa - presidency building 

 
Riyam Abbas Jumia and Zaid Makki M.H. AL-Hakkak*  

Ecology department, Faculty of science, University of Kufa, Iraq. 
*Corresponding author: zaid.alhakkak@uokufa.edu.iq 

 
Abstract 

The noisiness consider one of contaminants that affect the Civilian Society 
institutions .Noise is also a type of pollution and impacts on our health and 
wellness. This study was carried out at the University of Kufa - Presidency 
Building to show the level of noise pollution in different departments,  by using 
sound level meter. The departments chosen for the study were 11 locations in 
University of Kufa - Presidency Building. The findings of the present study 
reported that the highest mean (LAeq) and maximum sound level (Lmax) during 
morning time belonged to reception in university of Kufa - Presidency Building. 
Furthermore, lowest mean (LAeq) , minimum sound levels readings during 
morning time in assistant president office. In addition, the results 
demonstrated that the highest mean (LAeq)  and maximum sound level in files 
and electronic documentation department and the lowest mean (LAeq)  and 
minimum sound level readings in assistant president office. On the other hand, 
the questionnaire survey results showed that The result found higher 
prevalence of symptoms such as headache (50 %) , (48%) tiredness and (37%) 
annoyance among in employees of Kufa - Presidency Building. Therefore Acts 
and regulations concerning noise pollution should be strictly adopted and 
sustainable methods. 
 
Keywords: Noise pollution, Health, Employees, University of Kufa.  
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Environmental awareness about public health impacts of Narghile 
smoking among the sample of young people in Baghdad City 

 
Luma H. Ali 

Community Health Department, College of Health and Medical Technology, 
Middle Technical University, Baghdad, Iraq 

Luma.hussein.ali333 @gmail.com 
 

Abstract 
Water pipe smoking is a cultural activity and commonly occurs in groups where 
the water pipe may be shared, such as at social or family gatherings and in 
order to assess, environmental awareness, a descriptive cross-sectional 
investigation utilizing self-administered questionnaire was directed  by 250 
youth male with (20-34) age in Baghdad province during 2019. Narghile 
smoking students. General descriptive statistics were used to analyze the data. 
there were 216 (86.4%) smokers, 92 (36.8%) of them smoke narghile only, 
34(13.6%)of non-smoking as well as the main factors helps in  wide distribution 
of Narghile smoking are  the friend ship ( 48%) whereas the difficult of life and 
unemployment ( 34.8%) and (14.4%) for social  media and appearance showed 
that the majority of youth were agree that smoking in Narghile increase the 
ability to  fit in a group and most of their friend are smoker ( 80.8%) , fill the 
time (70.8%) , clam the nerves and leaves worries (77.6%)so the environmental 
awareness about the impact of Narghile on public health  is less polluted 
(53.2%) to environment and other person in home or public place.  
  
Keywords: Environmental awareness, Public health, Narghile smoking, Young 
people, Baghdad City. 
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ي بذور إلكينوإ عىل خوإصها إلحسية وإلذوقية
ن
ن ف  تأثير طرإئق إلتخلص من إلصابونير

 
 إلدعيمس دوش دمحم
 ./ سورية مركز حمإة / إألغذيةشعبة تكنولوجيإ / إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية 

*Corresponding author: maldaames@yahoo.com 
 

 خالصةإل
ي بذور إلكينوإ  هدف

ن
ن ف بإستخدإم عإمالت  إلبحث ؤىل ؤيجإد أفضل طريقة للتخلص من مإدة إلصإبوني 

إلغسيل وإلنقع بإلمإء إلعإدي وإلقلوي وإلتحميص، وتأثي  هذه إلمعإمالت عىل خوإصهإ إلحسية 
ي مركز إلبحوث إلعلمية إلزرإعية NSL-106398صنف إلكينوإ/ تم إلعمل عىل وإلذوقية، 

ن
/ وإلذي زرع ف

 وإلسلق وإلتحميص إلنقع / معإمالت مختلفة بزمن/8، حيث تم إختبإر 2222بحمإة خالل موسم 
( مختلفة بزمن إلنقع 0.1N NaoHبإضإفة مإء قلوي )/ معإمالت /4لتحديد أفضل معإملة، وكذلك 

( هي أفضل إلمعإمالت 8وإلسلق وإلتحميص لتحديد أفضل معإملة. أظهرت إلنتإئج إن إلمعإملة )
للتخلص من إلطعم إلمر وإلحصول عىل موإصفإت ذوقية عإلية، وهي )بذور مغسولة بإلمإء إلعإدي 

دقيقة + سلق  32سإعة + معإملة بإلرج وتبديل مإء إلغسيل وسحب إلرغوة لمدة  24ومنقوعة لمدة 
ي  32لبذور لمدة 

ي  دقيقة+ تجفيف بإلهوإء إلسإخن + تحميص حتى إللون إلبتن إلفإتح.( بمتوسط حسإب 
 عىل سلم قيإس ليكرت، تلتهإ إلمعإملة )4.93/

ً
( )بذور مغسولة بإلمإء 7/ وبنتيجة نهإئية جيد جدإ

دقيقة +  32سإعة + معإملة بإلرج وتبديل مإء إلغسيل وسحب إلرغوة لمدة  24إلعإدي ومنقوعة لمدة 
ي إلفإتح( بمتوسط دقيقة+ تجفيف بإلهوإء إلسإخن + تحميص  15سلق لبذور لمدة 

حتى إللون إلبتن
ي /  ( )بذور مغسولة بإلمإء إلعإدي ومنقوعة لمدة 11/ وبنتيجة نهإئية جيد جدإ وإلمعإملة )4.62حسإب 

دقيقة + تجفيف بإلهوإء إلسإخن  15نظإمي + سلق لبذور لمدة  0.1سإعإت + معإملة بإلمإء إلقلوي  3
ي  ي إلفإتح.( بمتوسط حسإب 

 عىل سلم 4.60 / + تحميص حتى إللون إلبتن
ً
/ وبنتيجة نهإئية جيد جدإ

ي بذور إلكينوإ و 
ن
قيإس ليكرت ويشي  إلبحث إىل إستخدإم هذه إلمعإمالت للتخلص من إلطعم إلمر ف

ي إلوجبإت إلغذإئية إلمحلية. 
ن
 إدخإلهإ ف

 
، طريقة إلغسيل وإلنقع بالماء، إلخوإص إلحسية.  ن  إلكلمات إلمفتاحية: إلكينوإ، إلصابونير
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شبة إلخردل إألبيض )
ُ
 ( عىل نمو وإنتاج إلعدس.Sinapis alba Lتأثير كثافات من ع

 
 2بهاء أحمد إلرهبانو  1مزإحم دمحم إلدإحول

 
إلهيئة إلعإمة ؤدإرة بحوث وقإية إلنبإت، 2و  مركز إلبحوث إلعلمية إلزرإعية بإلسلمية، حمإه، سورية1

 ،     للبحوث إلعلمية إلزرإعية، دمشق، سورية
*Corresponding author: m.dahool1975@gmail.com 

 
 خالصةإل

ي مركز إلبحوث إلعلمية 
ن
نفذت إلتجربة بتصميم إلقطإعإت إلعشوإئية إلكإملة وبثالثة مكررإت، ف

ن  ن إلزرإعيي  بهدف درإسة ، 2219-2218و  2218-2217إلزرإعية بإلسلمية )سورية( خالل إلموسمي 
من عشبة إلخردل إألبيض  (2عشبة/م 22و 15و 12و 5)تأثي  إلقدرة إلتنإفسية ألرب  ع كثإفإت نبإتية 

Sinapis alba L.  
ً
ن وبذور( ؤضإفة للشإهد إلمعشب يدويإ عىل نمو وإنتإجية إلعدس إلكمية )تي 
إلزيإدة إلتدريجية بكثإفة عشبة  بينت إلنتإئج أنوإلنوعية، وتحديد إلحد إإلقتصإدي إلحرج للمكإفحة. 

ت ؤىل زيإدة قدر 2عشبة/م 22ؤىل  5إلخردل إألبيض من 
َّ
 وبشكل ، أد

ً
تهإ إلتنإفسية، ممإ إنعكس سلبيإ

شي  نتإئج إلبحث ؤىل 
ُ
ي عىل نمو إلعدس وإنتإجيته إلكمية وإلنوعية. ت إلحد إإلقتصإدي إلحرج بدأ تدريج 

، وأن زيإدة إلكثإفة إلنبإتية للخردل بمعدل عشبة 2أعشإب/م 5لمكإفحة إلخردل إألبيض عند كثإفة 
.   39.36، 63.26بكمية  أدت ؤىل خفض ؤنتإجية إلعدس 2وإحدة/م  وإلبذور عىل إلتوإىلي

ن  كغ/ـه من إلتي 
 
 : إلقدرة إلتنافسية ، حد إقتصادي حرج، خردل أبيض.  مفتاحيةإلكلمات إل
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ن بعض إلطرز إلورإثية من إلقمح إلطري باستخدإم  ي بير
 
 ISSRإلتنوع إلورإث

 
ي سلومو  ينال إلقدسي و  آالء إلشعال و  شهيناز عباس

ن
 طوث

 إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية، دمشق، سورية. 
*Corresponding author: Shahhinaz_a@hotmail.com 

 
 خالصةإل

ي مخي  إلتقإنإت
ن
إلحيوية إلتإبع للهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية بدمشق، وذلك  نفذ إلبحث ف

ن  ي  88بهدف تحديد درجة إلقرإبة إلورإثية بي 
ن
ي من إلقمح إلطري تستخدم كآبإء للهجن ف

طرإز ورإب 
إدفية إلبسيطة إلدإخلية  ي للقمح إلطري، وذلك بإستخدإم تقنية إلتكرإرإت إليى

ن إلورإب  برنإمج إلتحسي 
Inter Simple Sequence Repeats (ISSR) ي ؤظهإر  16. إستخدإمت

ن
بإدئة كإنت جميعهإ فعإلة ف

ن إلطرز إلمدروسة، وقد نتج عن إستخدإم إلبإدئإت إلمذكورة  حزمة وبنسبة  118تعددية شكلية بي 
%، وترإوح عدد 2.48%، وبلغ متوسط قيمة معإمل إلتعددية إلشكلية 92تعددية شكلية وصلت ؤىل 

ن  3ة عن كل بإدئة من إلحزم إلنإتج ن  12ؤىل  ISSR1و ISSR16حزم للبإدئتي   ISSR5حزم للبإدئتي 
 3. ولدى درإسة شجرة إلقرإبة إلورإثية إنفصلت إلطرز إلمدروسة ؤىل عنقودين، إنفرد إلطرإزISSR10و

ن إنفرد  ي ؤىل فرعي 
وحده بإلعنقود إألول منفصال عن بقية إلطرز إلورإثية. كمإ إنقسم إلعنقود إلثإبن

ي ؤىل  12إلطرإز
ن وحده بإلفرع إإلول منفصال عن بقية إلطرز إلمدروسة، وقسم إلفرع إلثإبن مجموعتي 

، ومن إلمؤكد أهمية إستثمإر هذه إلنتإئج من أجل ؤجرإء  ن وفصلت كل منهمإ ؤىل تحت مجموعتي 
ي للقمح إلطري. 

ن إلورإب  بية وإلتحسي 
ن ولنجإح برإمج إليى  إلتهجي 

 
، ISSRقمح طري،  إلكلمات إلمفتاحية:  ي

 
ن ورإث  .PIC، معامل إلتعددية إلشكلية، تحسير
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بة للماءدرإسة  ي نفاذية إلير
ن
ك للفحم إلحيوي وإلمادة إلعضوية ف  إألثر إلمشير

 
و  عىلي زيدإن 1*دمحم ؤبرإهيم

2 
ين / إلالذقية / سورية  2و إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية1   كلية إلزرإعة / جإمعة تشر

     *Corresponding author: mohamadali.87@hotmail.com 
 

 إلخالصة
ي بيت كمونة بطرطوس، بإلتعإون مع كلية إلزرإعة 

ن
ي محطة إلبحوث إلعلمية إلزرإعية ف

ن
نفذ هذإ إلبحث ف

ين، حيث تضمن إختبإر ) ( معإمالت مكونة من تدإخل ثالث مستويإت مضإفة من 9بجإمعة تشر
 ,B0وثالث مستويإت من إلفحم إلحيوي ) O0, O1, O2)إدة إلعضوية عىل شكل زبل بقري متخمر )إلم

B1, B2( بإلنسب إلوزنية إلتإلية ،)% ية زجإجية سعة 0 ,1 ,2 وميى ن ي أحوض لي 
ن
،  14(، لكل منهمإ ف لييى

ي إألحوإض إلزجإجية بإلمإء، وتركت لمدة )
ن
إبية ف سإعة لخروج مإء  24)حيث تم ؤشبإع إلخلطإت إليى

، لكل  1)إلجإذبية ولتستقر وتتوإزن، وبعد إنقضإء هذه إلمدة أضيفت حجوم متسإوية من إلمإء، ) ليى
إيدة ) ن إت زمنية ميى  ,60حوض وجرى قيإس حجوم أو كميإت إلمإء إلرإشح من إألحوإض خالل أرب  ع فيى

إت إلزمنية إألربعة  ( دقيقة، لجميع إلمعإمالت ثم جمعت إلنتإئج عىل دفعإت وفق1 ,15 ,30 إلفيى
ي نفإذية  إلمذكورة. 

ن
بة بشكل منفرد حقق زيإدة طردية ف بينت إلنتإئج أن ؤضإفإت إلفحم إلحيوي لليى

ي تأثي  إؤلضإفإت إإلفرإدية للفحم إلحيوي 
ن
إ ف ي كإفة أزمنة إلقيإس. وكإن هنإك تشإبهإ كبي 

ن
بة للمإء ف إليى

ي زيإدة إلنفإذية إلمإئية 
ن
بة تحت كإفة أزمنة إلقيإس، مع تفوق ملحوظ لمستويإت وإلمإدة إلعضوية ف لليى

بة.  ي زيإدة نفإذية إليى
ن
ي إلتسبب ف

ن
 إلفحم إلحيوي عىل نفس إلمستويإت من إلمإدة إلعضوية إلمضإفة ف

ي زيإدة نفإذية 
ن
ي ف  إلفحم إلحيوي وإلمإدة إلعضوية فقد ظهر بشكل وإضح وإيجإب 

ن أمإ تأثي  إلتكإمل بي 
بة للمإء. وأعطت كة ) إليى % فحم حيوي( 2% مإدة عضوية + 2( إلمكونة من )O2B2إلمعإملة إلمشيى

ي إلتجربة بفإرق معنوي وإضح عن إلشإهد وكإفة معإمالت إلتجربة. 
ن
 أعىل مستوى نفإذية مإئية ف

 
بة، مفتاحية: إلكلمات إل يةإلفحم إلحيوي، إلمادة إلعضوية، إلنفاذية إلمائية للير ومير ن  .أحوض لير
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ي  إلدبوسية عدوى إلديدإن
ن
ية إلحيوإنات ف ة إلمختير  إلصغير

 
 زينب خورشيد رشيد 

 / إلعرإقإلكلية إلتقنية إلصحية و إلطبية كركوك / إلجإمعة إلتقنية إلشمإلية 
     *Corresponding author: zayanbkhorsheed@ntu.edu.iq 

 
 إلخالصة

ي إختبإرإت دإخل 
ن
وريإ ف ية سليمة و خإلية من إإلمرإض إلمعدية إمرإ ضن يعد إختيإر حيوإنإت مختي 

ية و  إلجسم لتحقيق نتإئج عىل درجة عإلية من إإلحكإم و إلدقة و إلثبإت , إن إإلصإبإت إلبكتي 
ية تعتي  من إلمشإكل إ ي إلحيوإنإت إلمختي 

ن
ي تتدإخل إلطفيلية و إلفإيروسية إلمخفية ف

لشإئعة و إلتى
ي . تتنإول  ي و إلطت 

ي إلمجإل إلحيإبى
ن
ي مشإهدإت و مخرجإت إلنهإيإت إلقصوى ف

ن
بشكل غي  حميد ف

 Syphacia obvelata    ,Aspiculuris إلمقإلة إلحإلية  درإسة وصفية لثالثة إنوإع طفيلية من و هي 
tetraptera  و  Syphacia muris  من ي تعتي 

ي تحدث إصإبإت  و إلتى
إبرز إلديدإن إلدبوسية إلتى

ي إإلقفإص و 
ن
إن مسببة تلوثإت معدية ف ة كإلجرذإن و إلفير ية إلصغي  ي إلحيوإنإت إلمختي 

ن
مخفية ف

ن دون إإلنتبإه لهإ كونهإ إل تسبب عورإض مرضية بإرزة لدى  ي إلعإملي 
ن
إلمختي  و إصإبإت مرضية ف

  إلمضيف. 
 

 Syphacia obvelata  ,Aspiculuris tetraptera  ,Syphacia murisإلكلمات إلمفتاحية : 
إن ة , إلجرذإن , إلفير ية إلصغير  .,إلحيوإنات إلمختير
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لبعض إلصفات   .Solanum Lycopersicom L)تقييم سالالت من إلبندورة )
 إالقتصادية تحت ظروف إلزرإعة إلمحمية للعروة إلخريفية  

 
 و   سهام ونوس و نابل إسكندر  و عىلي حمدإن  و حسان خوجه و عبد إلمحسن مرعي  و عىلي عزو 

  وفاء زإهدة
 سورية/ إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية 

 
 خالصةإل

ي طرطوس
ن
ي محطة بحوث إلجمإسة إلتإبعة لمركز إلبحوث إلعلمية إلزرإعية ف

ن
ي  ،نفذ إلبحث ف

ن
سورية، ف

ن  رإسة بهدف تقييم أدإء سالإلت من إلبندورة ود ، وذلك2217-2216إلعروة إلخريفية للموسمي 
معإمل إإلرتبإط إلمظهري لصفإت إؤلنتإجية وبعض مكونإتهإ، إؤلزهإر، بعض صفإت إلثمإر إلشكلية 

ضمن تجربة  وخصإئصهإ إلنوعية. وتضمنت درإسة إلتقييم سبعة عشر ساللة من إلبندورة، وإلمنفذة
وفق تصميم إلقطإعإت إلعشوإئية إلكإملة بثالث مكررإت، أظهرت إلنتإئج أن إلسالإلت إلمدروسة 

 عإىلي إلمعنوية لكإفة إلصفإت إلمدروسة، ؤذ سجلت إلساللة 
ً
أعىل قيمة ؤلنتإجية للنبإت  T8أبدت تبإينإ
(سم؛  وكإنت 2.92) (غ، وسمإكة غالف إلثمرة197.65(كغ/نبإت، ووزن إلثمرة )3.252إلفردي )
ي إؤلزهإر ) T4إلساللة 

ن
ت إلساللة 18.33إألكي  بإكورية ف ن بأكي  عدد للثمإر إلعنقود  11T( يوم. بينمإ تمي 

ة لمحتوى ثمإرهإ من إلموإد إلصلبة إلذإئبة  T3( ثمرة، وأبدت إلساللة 19.65إلوإحد ) ن خصإئص مي 
. بإلمقإبل أشإرت درإسة معإمل إإلرتبإط %( عىل إلتو 3.82 -%5.63إلكلية % وإلسكريإت إلكلية % ) إىلي

ن صفة إؤلنتإجية وكل من صفة عدد  إلمظهري ؤىل وجود إرتبإط موجب معنوي متوسط ؤىل مرتفع بي 
إتهإ، وسمإكة غالفهإ، وصالبتهإ؛  إأليإم حتى بدء إؤلزهإر، ووزن إلثمرة، وإرتفإعهإ وقطرهإ وعدد حجي 

ن متعددة إألهدإف للحصول عىل وبإلتإىلي يمكن ؤدرإج إلعديد من إلسالإل ي برإمج تهجي 
ن
ت إلمدروسة ف

 هجن ذإت ؤنتإجية ونوعية جيدة من إلبندورة. 
 

 إلكلمات إلمفتاحية: تقييم، سالالت، إلبندورة، معامل إالرتباط إلمظهري. 
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Suggested Strategy to achieve sustainable development goal 4: 
Implementation of outcome-based education in Syrian Medical Faculties 

 
Mayssoon Dashash 
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Damascus University, Syria 
mdashash@yahoo.com, mede_pd@svuonline.org 

 
Abstract 

The forward planning approach, with curricula delivered, teaching, learning 
and assessment methods in Syrian medical schools failed to meet the needs of 
population and systems of healthcare during the crisis. Outcome-based 
Education would help students to be independent, a lifelong learner, and 
aware of essential knowledge and skills needed before graduation. It will 
enable them to provide safe and high-quality health care. A proposed strategy 
to implement OBE in the culture of Syrian medical faculties have been 
suggested. Results, the Kotter’s eight steps for transformation have been 
developed and will be presented in line with the goal 4 (quality education) of 
sustainable development. In conclusion, there is a need for change in order to 
facilitate transformation in medical schools and support the achievement of 
SDG 4. Anchoring the OBE in the culture of medical faculties would be essential 
and would lead to deep and sustainable change. 
 
Keywords: Suggested strategy, Sustainable development, Implementation, 
outcome-based education, Syria. 
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 (  باستخدإم تقنيات زرإعة إألنسجة إلنباتية( Aloe veraؤكثار نبات إلصير
 

 أحمد عبد إلقإدرو  وسيم محسن و  خزإمه إلقنطإر 
 / سورية قسم إلتقإنإت إلحيوية/ إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية

*Corresponding author: Kkountar74@gmail.com 
 

 إلخالصة
ي إلصنإعإت إلدوإئّية حيث ( من إهم إلنبإتإت Aloe veraيعتي  نبإت إلصي  )

ن
إلطبية وُيستخدم ف

 وكمإ 
ً
ة ة إلورقة مبإشر ن صفرإء إللون، وتوجد تحت قشر ة هالمّية، ومإدة تشبه إللي 

ّ
تحتوي أورإقه عىل مإد

يإ كمإ إلكثي  من إلفيتإمينإت  له إلكثي  من إلفوإئد إلغذإئية وإلعالجية، فهو يحوي عىل مضإدإت إلبكتي 
وتينإت وإألحمإض كإت إلمعنية  إألمينية وإألليإف وإلي  ممإ زإد من إلطلب عليه وخصوصي من قبل إلشر

 بإلصنإعإت إلدوإئية وإلتجميلية. تم إلحصول عىل إلمإدة إلنبإتية من إلمشإتل إلزرإعية بمدينة دمشق
إعم إلنبإتية و % من هيبوكلوريت 22وذلك بإستخدإم تمت عملية إلزرإعة إألولية وذلك بعد تعقيم إلي 
% من كلوريد 2.1دقيقة وثم عقمت تحت جهإز إلعزل بإستخدإم  22% لمدة 5.25لصوديوم إلتجإري إ

وثم تمت زرإعتهإ عىل أوسإط دقإئق تالهإ غسل إألجزإء إلنبإتية بإلمإء إلمقطر إلمعقم.  5إلزئبق لمدة 
بيئة ½  MS و) 1962مورإشيج وسكوج )صلبة بيئة ½  MSزرإعة تتضمن إلوسط إلشإهد وهو 

إليت وتم  بيئة سإئلة مع جسور ورقية½  MS غ/ل من إلفحم إلنشط و PVP+1.5صلبة+ إ غ/ل  إو بي 
إعم إىل إلحجم إلمنإسب تم  إعم عىل إألوسإط إلسإئلة وبعد وصول إلي  إلحصول عىل إفضل نمو للي 

ة بطول أخذ  ذه سم حيث تمت عملية ؤزإلة إألورإق مع إإلحتفإظ بقوإعد ه 22-15إلنبإتإت إلصغي 
 Aإألورإق كمإ أزيلت إلجذور مع إإلحتفإظ بمنطقة نمو إلجذور جزئت إلعينإت إلنبإتية ؤىل أربعة أجزإء 

تمت زرإعة )منطقة إلجذور ( و   D)منطقة إتصإل (,   C )إلمنطقة إلوسىط(، B )منطقة إلقمة(،
ن مختلفة  ي تحوي ترإكي 

( 2, 1,2بإتية وهي )من منظمإت إلنمو إلنإألجزإء إلنبإتية عىل إلمعإمالت إلتى
وط غرف وحضنت إلعينإت  IBA ( ملغ/ل2,1,2) IAA ,   (ملغ /ل2,1,2,  )  BAملغ/ل  ضمن شر

ن من إلزرإعة وتم إخذ إلنتإئج بعد أربعة أسإبيع من إلزرإعة  إعم بإلتشكل خالل أسبوعي  إلنمو. أخذت إلي 
ي 
حيث أعىط أعىل معدل نمو  )منطقة إتصإل (  Cأفضل نتيجة تم إلحصول عليهإ من إلجزء إلنبإبى

ن إن أفضل وسط لإلكثإر كإن إلوسط  ي حي 
ن
إعم بعد كل عملية نقل, ف إعم وإستمر بإعطإء إلي   MS للي 
ن إلتإلية من منظمإت إلنمو إلنبإتية ) إكي 

 IBA .ملغ/لIAA(2),    ملغ/لBA  , (2)ملغ/ل( 2مضإفإ له إليى
إعم إلمتشكلة فيه  ي  7.63وبلغ متوسط عدد إلي 

إعم إلمتشكلة ؤىل  Cبرعمإ عىل إلجزء إلنبإبى نقلت إلي 
ن مختلفة من  MSبيئإت إلتجذير إلتإلية: إلوسط  ملغ/ل( تم تجذير  1 ,2 ,3) IBAمضإفإ له ترإكي 

 IBA/ل ملغMS  +2إلنبإت عىل كل إألوسإط بمإ فيهإ إلوسط إلشإهد غي  إن إلوسط إلذي يحوي 
 5.31سم ومتوسط عدد إلجذور 7.42أعىط أفضل وأشع نمو للجذور وبلغ متوسط طول إلجذور

% نقلت بعدهإ 92جذر، تمت عملية تقسية للنبإت إلمجذرة وكإنت نسبة نجإح عملية إلتقسية 
  إلنبإتإت إىل إلبيت إلزرإعي ثم إىل إلحقل. 

 
يل -3-إندول،  Aloe vera ،إلصير  ،إلكلمات إلمفتاحية: منظمات إلنمو إلنباتية  ن حمض إلزبدة، بين

، إندول حمض إلخل  ن ليدون، فحم نشط ، بيئة سائلة. ، أدنير  بولي فاينيل بير
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 كفاءة إستخدإم إلمياه لطرإئق ري مختلفة عىل محصول إلفول تحت ظروف 
ي 
ن
 إإلجهاد إلجفاف

 
ى خزإم* و  بسام عودة  إلعبدوطالل و  عبد إلكريم إلجرديو   بشر

 سورية محطة بحوث إلمختإرية، مركز بحوث حمص،
*Corresponding author: B_oudeh@hotmail.com 

 
 خالصةإل

ي محط  ة بح  وث إل  ري بإلمختإري  ة/مركز إلبح  وث إلعلمي  ة إلزرإعي  ة بحم  ص بإس  تخدإم 
ن
أجري  ت إلدرإس  ة ف

ة، س     طجي تقلي     دي ب     إألثالم( ع     ىل محص     ول إلف     ول، GRطرإئ     ق ري مختلف     ة )تنق     يط  ، مرش     إت ص     غي 
ي )
ن
(% م   ن إلس   عة إلحقلي   ة خ   الل موس    ي 75،65، 85وطبق   ت مس   تويإت مختلف   ة م   ن إؤلجه   إد إلجف   إف

% من إلسعة إلحقلية كإن إألق ل 85عند مستوى  GR. أظهرت إلنتإئج أن إلري بإلتنقيط 2217و 2216
ي إلم ردود وإل ذي بل  غ 3م 3311ل غ إلمتوس ط م ن حي ث إإلس تهالك إلك ىلي للم  إء حي ث ب

ن
/ـه، وك  إن إألع ىل ف

ي إلم   ردود  4.54
ن
ي مي   إه إل   ري 63.9ط   ن/ـه، بنس   بة زي   إدة ف

ن
% ع   ن ش   إهد إل   ري 36.3%، وبنس   بة ت   وفي  ف

  1.37إلس     طجي إلتقلي     دي، وكإن     ت كف     إءة إس     تخدإم إلمي     إه إلكلي     ة له     ذه إلمعإمل     ة إألع     ىل حي     ث بلغ     ت 
 م  ع إلش  إهد )ري 3ك  غ/م

ً
ة عن  د مس  توى مقإرن  ة س  طجي تقلي  دي(. ث  م ت  اله طريق  ة إل  ري بإلمرش  إت إلص  غي 

ي ك   ىلي 85
ط   ن/ـه، وبنس   بة  4.23/ـه، وبم   ردود 3م 3499% م   ن إلس   عة إلحقلي   ة بمتوس   ط إس   تهالك م   إبر

ي إلمردود 
ن
ي إلميإه 52.7زيإدة ف

ن
 3كغ/م  1.21%، وبكفإءة إستخدإم إلميإه إلكلية 32.1%، وبنسبة توفي  ف

 م   ع إلش   إهد 
ً
ي إلك   ىلي للش   إهد بل   غ  ،مقإرن   ة

 أن إإلس   تهالك إلم   إبر
ً
ط   ن/ـه.  2.77/ـه بم   ردود 3م 3793علم   إ

ة عن د  ن طرإئق إلري إلمختي  ي إلمردود بي 
ن
ي أن هنإك فروق معنوية وإضحة ف

ن نتيجة إلتحليل إؤلحصإبر تبي ّ
ن طريق ة 65، 75% من إلسعة إلحقلية وإلمعإمالت إألخرى عند )85 (% من إلسعة إلحقلية، وكذلك بي 

%. 5% م ن إلس  عة إلحقلي ة وبقي  ة إلمع إمالت عن  د مس توى معنوي  ة 85عن د مس  توى GRإل ري ب  إلتنقيط 
ي إلمردود وإألكي  85نستنتج أن طريقة إلري بإلتنقيط عند مستوى 

ن
% من إلسعة إلحقلية كإنت إألعىل ف

ي كفإءة إستخدإم إلميإه إلكلية. 
ن
 للميإه وإألعىل ف

ً
إ  توفي 

 
، فول.  ، طرإئق ري مختلفة،إستخدإم إلمياه كفاءة :ةمفتاحيإلكلمات إل ي

ن
 ؤجهاد جفاف
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ي 
 
إت × تحليل إلتفاعل إلورإث ي لطرز ورإثية من إلقمح إلطري باستخدإم مؤشر

إلبيئر
 تحت ظروف منطقة إالستقرإر إألول GGE Biplotنموذج إلثباتية و 

 
يدة  1 وزينب تدبير  1 ونبال خزعل 1 وثامر إلحنيش 1 عال كاسو و *1دمحم باقر إلعبد إلوإحد   1وخالد شر

وسلطان إليحئر  1 ورياض بليش
 2 

قسم بحوث إلحبوب، ؤدإرة بحوث إلمحإصيل، إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية، دمشق، 1

 مركز إلبحوث إلعلمية بدرعإ، إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية، دمشق، سورية. 2 سورية. 

*Corresponding author: Baker963949351833@gmail.com 
 

 خالصةإل
 م ن إلقم ح إلط ري )

ً
 ورإثي إ

ً
ي ثالث ة  (.Triticum aestivum Lتنإول ت ه ذه إلدرإس ة خمس ة عشر  ط رإزإ

ن
ف

ص      ممت إلتجرب      ة وف      ق تص      ميم . 2219/2222موإق      ع ض      من منطق      ة إإلس      تقرإر إألوىل خ      الل موس      م 
ي ث  الث مك  ررإت بك  ل موق  ع. إله  دف تقي  يم ه  ذه إلط  رز ودرإس  ة RCBDإلقطإع  إت إلعش  وإئية إلكإمل  ة )

ن
( ف

ي 
ي )× إلتفإع     ل إل     ورإب 

إت ورإثي     ة ؤحص     إئية E×Gإلبي     تر (، وتحلي     ل ثبإتي     ة إلغل     ة إلحبي     ة بإس     تخدإم م     ؤشر
 : σ2، ) (S2di)(،X¯i( ،)bi){للثبإتي ة هي

i( ،)Wi( ،)r2
i){ ، وتحدي د إلط رإز إلمالئ م لك ل بيئ ة وإلط رإز إلمث إىلي

ن إلبيئ    إت إلمدروس    ة وذل    ك بإس    تخدإم نم    وذج  . أظه    ر GGE Biplotوإلبيئ    ة إلمثإلي    ة وإلعالق    ة م    إ ب    ي 

ك  ن إلط     رز إلورإثي      ة )إلتحلي     ل إلمش      يى ي  (،Gوج     ود ف      روق عإلي     ة إلمعنوي      ة ب      ي 
ي × وإلتفإع     ل إل      ورإب 

إلبي      تر
(E×G)( فش    إلمكون   إن إألسإس   يإن .PC1 وPC2 م   إ نس   بته )ي 89.5

% م   ن إلتب   إين إلك   ىلي للت   دإخل إل   ورإب 
. أظه  ر إلط  رإزإن إلورإثي  إن )دوم  إ  ي

إت إؤلحص  إئية  ( ثبإتي  ة6، دوم  إ 68217إلبي  تر  للم  ؤشر
ً
وغل  ة عإلي  ة وفق  إ

ي إلط رز إلمدروس ة، 
ى
 م ع ب إف

ً
 مقإرن ة

ً
 وإس تقرإرإ

ً
 هذإن إلطرإزإن إلورإثيإن أكي  ثبإتإ

ُّ
إلمستخدمة، وبإلتإىلي يعد

، 68467دومإ كإنإ همإ إلطرإزإن إلمثإليإن. بينمإ أظهر إلطرإزإن إلورإثيإن )  GGE Biplotوبحسب تحليل 
للظ  روف إلبيئي  ة غ  ي  إلموإتي  ة وثبإتهم  إ وإس  تقرإرهمإ، وقل  ة تأثرهم  إ بإلتف  إعالت  ( تحملهم  إ 1322أكس  إد 

ن ثبإتي     ة ص     فة إلغل     ة إلحبي     ة،  ي تحس     ي 
ن
ورة إس     تثمإرهإ ف إلبيئي     ة، مم     إ ي     دل ع     ىل أهمي     ة ه     ذه إلط     رز وضن

إت إلبيئي  ة. وع  دت بيئ  ة  وإلحص  ول ع  ىل أص  نإف ذإت غل  ة متفوق  ة ومتأقلم  ة م  ع م  دى وإس  ع م  ن إلتغ  ي 
إكي    ب حم    ص إلبي ن إليى ن ب    ي  ئ    ة إلمثإلي    ة ع    ىل أس    إس تمثيله    إ لبقي    ة إلبيئ    إت ومق    درتهإ إلعإلي    ة ع    ىل إلتمي    ي 
 إلورإثية. 

 
ي إلكلمات إلمفتاحية

، ثبإتية إلغلة، إلمكونإت إألسإسية، × : قمح طري، إلتفإعل إلورإب  ي
 GGEإلبيتر

Biplot. 
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ي ي لعشبة إلباذنجان إلير
  .Solanum elaeagnifolium Cav إلتوصيف إلجزيئر

ي سورية
ن
 ف

 
نـي نــدى محمـد عيـد إلير
 4غسان ؤبرإهيم و  3أنور إلـمعمارو  2بهاء إلرهبان و  1

كلية 3,4،  سورية /دمشق  /ؤدإرة بحوث وقإية إلنبإت  /إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية  2, 1
 سورية. / دمشق  /جإمعة دمشق / إلزرإعة 

 *Corresponding author: albarninada@hotmail.com 

 
 خالصةإل

ي      إلبإذنجإن إلي 
ُّ
هو من أهم أنوإع من إلنبإتإت إلغإزية، و  .Solanum elaeagnifolium Cavُيعد

ي إألعشإب إلضإرة 
ي هذه إلدرإسة إلتوصيف إلجزيتر

ن
ي سورية. تمَّ ف

ن
د زرإعة إلمحإصيل ف

ِّ
ي تهد

ة إلتى إلخطي 
ي إلبيئة إلسورية )ذو إألزهإر إلبنفسجية، وذو إألزهإر إلبيضإء( 

ن
ين ف ن لهذإ إلنوع إلمنتشر للطرإزين إلورإثيي 

ي أظهرتISSR-PCRبإستخدإم تقإنة 
ي  %91.33تعددية شكلية بلغت  ، إلتى ن عينإت إلبإذنجإن إلي  بي 

ي عنقود آخر. ضمَّ تحت إلعنقود  ،وإلمزروع
ن
ي عنقود وإألنوإع إلمزروعة ف

ن
ية ف حيث إنفصلت إألنوإع إلي 

ي : ضمَّ إألول  ذو إألزهإر إلبنفسجية إألول نوعي إلبإذنجإن إلي  ن وإلبيضإء. وإنقسمت أنوإعه ؤىل تجمعي 
ي ذو إألزهإر بنفسجية إللو  ، وهمإ عىل درجة إلبإذنجإن إلي  ن ن مختلفي  ن جغرإفيي  ن إلمأخوذ من موقعي 

ي 12.48عإلية من إلقرإبة إلورإثية وبمسإفة ورإثية قدرهإ  ي نوع إلبإذنجإن إلي 
ن ضمَّ إلتجمع إلثإبن ي حي 

ن
. ف

. وهذإ يطرح ؤمكإنية ؤعإدة تسميته كنوع أو صنف 22.62ذو إألزهإر بيضإء إللون بمسإفة ورإثية بلغت 

ي أصن إف إلبإذنج إن إلم زروع. جديد من إلبإ
ن ضمَّ تحت إلعنق ود إلثإبن ي حي 

ن
ي. ف  ذنجإن إلي 

 
ي إلكلمات إلمفتاحية:  ، إلباذنجان إلير ي

 
 .ISSR-PCRإلتعددية إلشكلية، ، إلطرإز إلورإث
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Comparison between brown and white table egg in percentage of 
blood and meat spots and some quality parameters in commercial 

stores of Baghdad city 
 

Shahrazad M.J. Al-Shadeedi*, Hasan Hussein Naser and 
Mohammed Saad Taha 

College of Veterinary Medicine, University of Baghdad, Iraq. 
*Corresponding author: dr_shahrazad08@yahoo.com 

 
Abstract 

The aim of this field survey study was carried out during the period from 
14/01/2021 to 15/03/2021, to compared brown shelled eggs and white shelled 
eggs in the percentage of blood and meat spots and some internal quality 
characteristics from different retail stores of several regions for selling table 
egg in Baghdad city. A total of 120 (60 brown shelled eggs and 60 white shelled 
eggs) table eggs were collected from different retail stores in each region. The 
results revealed that significant differences (P <0.05) in the rates of blood and 
meat spots, where brown shelled eggs predominant white shelled eggs in the 
percentage of blood and meat spots ratios, and the overall rate of the trait 
ranged between 0 and 35%. The study also revealed that egg weight was 52.8 
gm for white shelled eggs and was 63.4 gm for brown shelled eggs, the 
average white height between 3.1 and 5.0 mm, yolk height between 13.4 to 
17.1 mm, and yolk diameter between 38.8 and 44.0 mm. 
 
Keywords: Table egg, Blood spots, Meat spots, Quality, Baghdad city. 
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ي إلشعير 
ن
إت إالنتخاب لتحمل إلجفاف  ف  (.Hordeum vulgare L)تقييم مؤشر
 

إليحئر سلطان و   2صالح صالحو  2عبد إللطيف إلعسافو  1 ثامر إلحنيش * و  1عال مصطفن 
3 

 بحوث مركز2 ؤدرة بحوث إلمحإصيل، إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية، دمشق، سورية. 1
مركز بحوث درعإ، إلهيئة إلعإمة 3 .سورية دمشق، إلزإرعية، إلعلمية للبحوث إلعإمة إلهيئة حلب،

 للبحوث إلعلمية إلزإرعية، دمشق، سورية. 
*Corresponding author: o-moustafa@hotmail.com 

 
 خالصةإل

ي منطقة حوض إلبحر  
ن
يعد إلجفإف من إلعوإمل إلبيئية إلرئيسة إلمحددة لغلة محصول إلشعي  ف

إألبيض إلمتوسط، إألمر إلذي يستدعي تحديد أدإء وتقييم تحمل إلطرز إلورإثية من إلشعي  للجفإف 
إت إإلنتخإب لتحمل إلذي  ي إلنبإت. هدفت إلدرإسة تقييم أهم مؤشر أصبح إلهدف إألهم لمرب 

(، دليل STI(، معإمل تحمل إإلجهإد )MP(، متوسط إؤلنتإجية )TOLإلجفإف: دليل تحمل إلجفإف )
ي )SDI(، معإمل حسإسية إلجفإف )SSIإلحسإسية للجفإف ) (، إلمعإمل RDI(، معإمل إلجفإف إلنست 

ي  ي )DTE(، معإمل مقإومة إلجفإف )SSPIلحسإسية إؤلجهإد )إلنست  (، معإمل GMP(، إلمتوسط إلذهت 
ي لإلنتإج )MSTIK1) 1تحمل إلجفإف إلمعدل

ن إلطرز إلورإثية HM(، ومعيإر إلمتوسط إلتوإفقى (، لتميي 
 من إلشعي  إلمتحملة للجفإف وذإت إلطإقة إؤلنتإجية إلعإلية، وتحديد مؤشر تحمل إلجفإف إألكي  

 بصفة إلتحمل، إشتملت إلدرإسة عىل
ً
ي تحتوي  22 إرتبإطإ

، وإلتى  من إلشعي 
ً
 ورإثيإ

ً
أصنإف  9طرإزإ

ي سورية، و
ن
،  8معتمدة ف ن ن محليي  ة، وصنفي  ي سالإلت مبشر

ن
فذت إلدرإسة تحت إلظروف إلحقلية ف

ُ
 ن

 
ً
ن بيئيإ ن متبإيني  (، ومحطة همإ محطة بحوث إزرع إلتإبعة لمركز بحوث درعإ )إستقرإر ثإنية موقعي 

ن للهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية  حميمية إلتإبعة لمركز بحوث حلب )إستقرإر ثإلثة(، إلتإبعتي 
إستعمل تصميم إلقطإعإت إلكإملة إلعشوإئية بثالثة مكررإت.  (،2222-2219خالل إلموسم إلزرإعي )

ن إلطرز إلورإثية إلمزروعة  ، و وأشإرت إلنتإئج ؤىل وجود فروق معنوية بي  ن ي كال إلبيئتي 
ن
إن أفضل ف

ي ظروف 
ن
 وبقوة معنوية مع إلغلة إلحبية ف

ً
ي إرتبطت ؤيجإبيإ

إت إنتخإب تحمل إلجفإف إلتى مؤشر
ي إلجفإف )(،  HM،MP ،GMPإلجفإف ) ي عزل إلسالإلت ( HM ،GMPوكإن لمؤشر

ن
أهمية ف

إألكي  مقإومة للجفإف،  (K36-12 ،AC1760 ،K36-20)وكإنت إلطرز إلورإثية  .إلمتحملة للجفإف
ي نبإت إلشعي  وينصح بإدخإلهإ 

ن
ي لتحمل إلجفإف ف

ن إلورإب  بية وإلتحسي 
ي برإمج إليى

ن
ي  ف

ن
 وإدخإلهإ ف

ي  إلمتقدمة إإلختبإرإت
ن
 .إألصنإف إعتمإد ف

 
إت إلجفاف، تحليل عالقات إالرتباط ، إلغلة إلحبية :ةإلكلمات إلمفتاحي ، مؤشر  .إلشعير
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ق نسبة ؤنفاذ  ي إلشر
ن
ب، وإلرصف إلصحي إالمن ف إلسكان ؤل إلمياه إلصالحة للشر

 إالوسط  )درإسة مقارنة(
 

 حنان جميل عاشور
 إألمإنة إلعإمة لمجلس إلنوإب /دإئرة إلبحوث، بغدإد ، إلعرإق

 
 إلخالصة

ية، وإل يمكن إن تتطور إلحيإة  تعد  ي إلحيإة إلبشر
ن
بدونهإ، إلميإه من إلموإرد إلطبيعية إلمهمة ف

ي إلمستقبل مإ لم تتخذ 
ن
لذلك تنطلق إهمية إلبحث إلحإىلي من وجود إزمة مإئية وستتفإقم هذه إإلزمة ف

مجموعة من إإلجرإءإت وإلسيإسإت لتجإوز إإلزمة ولتحقيق تنمية مإئية مستدإمة. وي  هدف إلبحث إىل 
ي إلمنطقة إلعر 

ن
ب وإلرصف إلصجي إإلمن ف

بية وقد إعتمد إلبحث عىل تنإول إنفإذ إلميإه إلصإلحة للشر
ي وإلتحليىلي للبيإنإت وإلمعلومإت إلمتوإفرة للدول إلمقإرنة. وقد توصل إلبحث إىل جمل 

إلمنهج إلوصقن
ي مجإل توسيع خدمإت 

ن
إ ف ي قد حققت تقدمإ كبي  من إلنتإئج إبرزهإ إن إلعديد من إلدول إلخليج إلعرب 

ب وإلرصف إلصجي إإلمن للسكإن و 
هذإ إلتقدم ليس فقط لتحقيق إهدإف إلتنمية إلميإه إلصإلحة للشر

إلمإئية إلمستدإمة ولكن بسبب إهتمإم هذه إلدول بموضوع توفي  هذه إلخدمإت لموإطنيهإ ومنحهإ 
ن بإلمقإبل مإ زإلت  ي حي 

ن
ي برإمجهإ إلوطنية بوصفه عإمال مهمإ للتنمية ولرفإهية إلموإطن. ف

ن
إإلولوية ف

منهإ إلعرإق متخلفة وضمن إلمستويإت إلدنيإ مقإرنة بإلمتوسط إلعديد من إلدول إلعربية إإلخرى وبض
ي ذلك ميإه إلرصف 

ن
ي إلختإم إلبد من إلقول إنه ؤذإ تم عالج إلميإه إلعإدمة، بمإ ف

ن
. وف ي وإلعإل ي إلعرب 

، وإستخدإمهإ بطريقة صحيحة فؤن من إلممكن تلبية بعض إإلحتيإجإت ومنهإ إلميإه إلصإلحة  إلصجي
ي إلدول إ

ن
ب ف ي إلعرإق بشكل خإص. للشر

ن
 لعربية وإلعإلمية بشكل عإم وف

 
ب، ؤنفاذ إلسكان إلكلمات إلمفتاحية:  ق ، ، إلرصف إلصحي  إلمياه إلصالحة للشر ي إلشر

ن
إالمن ف

 .درإسة مقارنة، إالوسط  
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Implementation of Competency-based Medical Education in Syrian 
Pharmacy Curricula: An Example of Biotechnology 

 

Nour Alnassaf1 and Mayssoon Dashash1,2* 
1Syrian Virtual University, Damascus, Syrian Arab Republic and 2Damascus 

University, Damascus, Syrian Arab Republic.   
*Corresponding author: mdashash@yahoo.com, mede_pd@svuonline.org 

 
Abstract 

Biotechnology is research and development in the laboratory by using 
bioinformatics for exploration, extraction, exploitation and production from 
any living organism and any source of biomass through biochemical 
engineering. The use of processes, organisms, or biological systems to produce 
products that expected to improve human life called biotechnology. Aims of 
study was to identify essential knowledge, skills, and attitude that a pharmacy 
graduate should possess in relation to biotechnology. Thirty Graduates from 
Faculties of Pharmacy in various public and private Syrian universities, in 
addition to faculty members, were invited to participate in this study in 2021. 
About twenty-four Pharmacy graduates responded to the invitation. They were 
postgraduate students at public and private universities, or from the Ministry 
of Health. Delphi technique was used to identify essential competencies 
required in biotechnology for a pharmacy graduate. In the first stage, many 
scientific publications and undergraduate programs of the Faculties of 
Pharmacy followed in various universities were researched using PubMed, 
Medline, and Google Scholar. In the second stage, a questionnaire was created 
with (Google form), and categorized into knowledge, skills and attitude 
domains. Then, essential competencies that obtained an arithmetic mean 
greater than (2.53) out of (4) were identified after obtaining consensus and 
approval. Fifty-eight competencies including 30 cognitive competencies, 7 skill 
competencies, and 21 competencies related to ethical attitudes and behaviors 
were identified.  Specific competencies can help provide better biotechnology 
education for pharmacy graduates, as well as assist faculty members to 
develop their teaching plans in various disciplines according to these 
competencies. 
 
Keywords: Implementation, Competency-based Medical Education, Syrian 
Pharmacy Curricula. 
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A suggested strategy to decrease mortality of COVID-19 among 
healthcare providers/workers using the Kotter’s Change Model 
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Nashwa Khrait5, Shireen Haidar6, Nahawand Alhalabieh7 

1 Medical Education Program, Syrian Virtual University, 2Damascus University, 
3Drug Design and Control, Tishreen University, Latakia, 4Al-Andalus University, 
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Hospital, Latakia, 5Aleppo University, 6Damascus University, Department of 

Obstetrics and Gynecology and 7Al-baath University 

*Corresponding author: mdashash@yahoo.com, mede_pd@svuonline.org 
 

Abstract 
While millions of people stay home due to the lockdown to limit the spread of 
the COVID-19, the so-called White Army (doctors) and all health care workers 
around the world are waging a fierce battle against this deadly virus, putting 
their lives at risk. Despite the procedures taken in Syria to limit the spread of 
the virus, the losses among doctors are steadily increasing. A critical 
assessment of the doctors' situation in the health system in Syria and the 
procedures adopted in hospitals to prevent the COVID-19 infections will be 
presented.  In addition, proposed procedures that can be applied in health 
system at individual, organizational and group levels have been suggested to 
reduce the number of deaths among doctors. Results revealed that according 
to Kotter’s model of institutional change, a strategic planning has been 
developed and will be presented in line with the third goal of the UN 
sustainable development. In conclusion, the suggested strategy can be 
implemented in order to save the lives of doctors during the COVID-pandemic. 
It will help to achieve the third goal of the United nation and ensure healthy 
lives and promote well-being for all at all ages.  
 
Keywords: Suggested strategy, Decrease mortality, COVID-19, Healthcare 
providers/workers, Kotter’s Change Model. 
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A new measure for assessing the environment of scientific research 
in Syrian Medical Schools 

 
Mohammad Ali Yousef1* and Mayssoon Dashash2,3 

1Syrian Virtual University, Syria and Damascus University, Syria, 2Director of 
Medical Education Program, 3Syrian Virtual University, Syria. 

*Corresponding author: mdyousef110@gmail.com 
 

Abstract 
Creating a supportive environment is vital for postgraduate medical students 
to enable them to undertake scientific research of high quality and to innovate. 
Therefore, the development of a new and reliable scale that can assess the 
scientific research educational environment would be of great value. This study 
outlines the development of a new scale that can measure the scientific 
research environment for postgraduate medical students. Based on literature, 
an initial list of items was formulated. A 38-item scale with a 5-point Likert 
scale was obtained after discussing with postgraduate students and academic 
staff members from Damascus University and the Syrian Virtual University. To 
test the scale, postgraduate medical students (n= 30) were asked to fill the 
scale and answer 38 questions scale twice in two separate occasions. The 
Pearson's correlation coefficient was performed to study the internal 
correlation. The internal consistency test was performed with Cronbach's 
Alpha, and the Test-Retest Reliability was conducted to study the reliability of 
the scale. Findings, showed an internal correlation among its sub-scales. The 
results showed an acceptable reliability values such as internal consistency (α = 
0.863) and test–retest reliability (ICC = 0.093). In conclusion, the Medical 
Scientific Research Environment Measure (MSREM) can be suggested as an 
effective evaluation instrument, which can be applied easily to assess the 
scientific research environment of postgraduate medical students. This would 
help the decision makers to support teaching, learning, and research 
environment through implementing new strategies that inspire postgraduate 
medical students and increase their engagement.  
 
Keywords: Postgraduate, Medical environment, Education, Scientific 
research, Scale. 
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ي 
 إستخدإم قرينة إالنقسام إلخيطي كمؤشر بيئر

 
 فرح علوش و سمير دمحم إبو إصبع 

 / سورية جإمعة دمشق/ كلية إلعلوم/ قسم علم إلحيإة إلنبإتية 
 
 خالصةإل
إت قسم علم إلحيإة إلنبإتية ي مختي 

ن
فذ إلبحث ف

ُ
ي إلعإم  -كلية إلعلوم  -ن

ن
, وهدف 2018جإمعة دمشق, ف

ي  -هذإ إلبحث ؤىل درإسة تأثي  ميإه نهر بردى إلملوثة
ن
ي إلري( ف

ن
ي )يستخدمهإ إلمزإرعون ف

فرع إلديرإبن
ن مختلفة )(2n=16إنقسإم خاليإ قمة جذور إلبصل  إكي 

%( من 50, 25, 0(. ُعوملت جذور إلبصل بيى
ن ) ن زمنيتي  ( إنخفضت .MIإلخيىطي )سإعة(. بينت إلنتإئج أن قرينة إإلنقسإم  6و 2ميإه إلنهر مدتي 

ين  ن كي 
ن 50و  25بتأثي  إليى كي 

سإعة عىل 6  و  2( مدة 5.60 ,3.97%  )50%, إلقيم إألقل كإنت بتأثي  إليى
ن  كي 
, تالهإ بتأثي  إليى . 6  و  2( مدة 5.77 ,5.77%  )25إلتوإىلي ن تحليل إألنإ سإعة عىل إلتوإىلي  -بي ّ

ي تلولبهإ(, وإلكشإت, و إلجسور, تلوفإزي إلكثي  من إلزيوغ إلصبغية مثل تكثف إل
ن
صبغيإت )زيإدة ف

ن  كي 
ي إليى
ن
 .0%%  مقإرنة بإلشإهد 50%  ثم 25وإلحلقإت. شوهدت إلنسبة إألعىل للزيوغ إلصبغية ف

تظهر هذه إلدرإسة إنخفإض قرينة إإلنقسإم إلخيىطي وزيإدة إلزيوغ إلصبغية وهو دليل عىل تلوث ميإه و 
ي 
ي فرع إلديرإبن

ن
إرهإ إلنهر ف وبإلتإىلي إلبد من إلوقوف عند إسبإب إلتلوث ومعإلجتهإ للتخفيف من أضن

 عىل إلبيئة وصحة إؤلنسإن. 
.       

, إلمياه إلملوثة, إلزيوغ  مفتاحية: إلكلمات إل إختيار إلبصل, قرينة إالنقسام, إالنقسام إلخيطي
 . ي
 إلصبغية, مؤشر بيئر
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ي سوريةقائمة توضيحية ومرجعية 
ن
ثة لنباتات إلحزإزيات جانبية إإلثمار ف

ّ
 ومحد

 
ي  و  مصطفن إسماعيل

ن
  أمينة إبرإهيمو  عدنان عىلي نظامو  لبئن مقرإث

 كلية إلعلوم، جإمعة دمشق، سورية. 
 

 خالصةإل
يويإت، بإلعودة ؤىل إلدرإسإت إلمرجعية وإلبحثية وإلجوإلت إلحقلية وإإلطالعية ن إستكشإف إلي  ، يبي 

 و 42وجود 
ً
ي  22تحت أنوإع تنت ي ؤىل  7نوعإ

ن
 موزعة ف

ً
إلتإبع  Bryidaeفصإئل وإىل ُصفيف  8جنسإ
 & Hypnales (M. Fleisch.) W. R. Buckلصف إلحزإزيإت إلحقيقية ضمن رتبة وإحدة فقط 

Vitt أمكن توثيق دقيق لألنوإع من إلحزإزيإت جإنبية إؤلثمإر .Pleurocarpous Mosses ي
ن
؛ مإ أفإد ف
ي تعتمد عىل مإ أمكن تحقيقه من إألنوإع إلمسجلة حتى 

ثة إلتى
ّ
ؤخرإج هذه إلقإئمة إلتوضيحية وإلمحد

 و 22أجنإس و  Brachytheciaceae (12. كإنت أهم فصيلة هي 2222إلعإم 
ً
تحت نوع(، وكإن  2نوعإ

و  Brachytheciumأنوإع(، ثم  5إألكي  غتن بإألنوإع ) Amblystegiumإلجنس 
Homalothecium (4  فإلجنس ،)أنوإعEurhynchium (4 :2  2نوعإن و  ،)نويعإن

Cratoneuron (4 :1  ي صون إلبيئة  3نوع وإحد و
ن
نويعإت(. وتشي  إلدرإسة ؤىل أهمية إلحزإزيإت ف

ي إإلستعمإإلت إلطبية وإلغذإئية ومقإومة 
ن
، ؤضإفة ؤىل أهميتهإ ف ي

ي ومعإلجة إلتلوث إلمإبر
وإلرصد إلبيتر

إت وإنتإج إلطإقة وإلتقإنإت إلحيوية. إ  لحشر
 

 إلتنوع إلحيوي، إلحزإزيات إلحقيقية، إلحزإزيات جانبية إإلثمار، سورية. : إلكلمات إلمفتاحية
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ن وحيد إلخلية من فطر   وتير وأمثلة نموه وتقييم  Aspergillus flavus ؤنتاج إلير
إته إلمورفولوجية ة من إلمخلفات إلزرإعية تغير  عىل أوساط محرصن

 
عدنان عىلي نظامو  ناديا إسماعيل خرصن 

 

 قسم علم إلحيإة إلنبإتية، كلية إلعلوم، جإمعة دمشق، سورية
 

 خالصةإل
 فيمإ يتعلق 

ً
إيدإ ن  ميى

ً
 ؤدإرة إلمخلفإت مشكلة رئيسة توإجههإ بلدإن إلعإلم كإفة، وقد نإلت إهتمإمإ

ّ
عد
ُ
ت

ت مالءمة مخلفإت بتحويل إلمخلفإت إلز  ي 
ُ
ي هذإ إلبحث إخت

ن
، ف
ً
 وصنإعيإ

ً
رإعية ؤىل أشكإل مفيدة بيئيإ

ي تركيب أوسإط تنمية للفطريإت ذإت خصإئص تنموية وتصنيفية، ؤذ 
ن
بعض إلمحإصيل إلزرإعية ف
عملت إلختبإر إلفطر 

ُ
قت أمثلة  Aspergillus flavusإست بِّ

ُ
ذي إلمقدرة إإلستقالبية وإلصنإعية، وط

وط نموه . أظهرت نتإئج إلبحث مقدرة إلفطر  شر ي
ضمنهإ، كإلقوإم ودرجة إلحرإرة وإلرقم إلهيدروجيتن

ه بصفإت مورفولوجية نوعية  ن عىل إلنمو عىل أوسإط تقوم عىل أسإس إلمخلفإت إلزرإعية وتمي 
ي درجة حرإرة حضن 

ن
 عىل إلوسط إلحإوي عىل إألليإف وف

ً
م وتفضيله للرقم º 28وتفضيله عمومإ
ي 
ن ؤنتإج كتلة حيوية 5 إلهيدروجيتن ي تحفي 

ن
ن تفّوق وسط إلمخلفإت إلزرإعية عن إلوسط إلتجإري ف ، وتبي 

ي عإل. 
ن بروتيتن  فطرية وتركي 

 
جلوس فالفوس، ؤنتاج  إلكلمات إلمفتاحية: إلمخلفات إلزرإعية، إألمثلة، إلفطريات، إألسير

وتينات.   إلير
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محلية إلصنع باستخدإم مادة نانوية من أكسيد إلزنك  تحضير خلية شمسية صباغية
 Sol-Gelإلمحرصن بطريقة 
 

ي   و  1عال عامر   2و  1 ؤبرإهيم إلغريئر
يإء، كلية إلعلوم، جإمعة دمشق، سورية( 1) ن قسم إلعلوم إألسإسية وإلمسإندة، كلية (2)و  قسم إلفي 

 ةإلصيدلة، إلجإمعة إلعربية إلدولية، سوري
*Corresponding author: ibrahim.alghoraibi@gmail.com 

 
 خالصةإل

ت خلية شمسية صبإغية بإستخدإم أصبغة طبيعية ُمستخلصة من إلثمإر وإلنبإتإت إلطبيعية  ُحرصن
د جيد عند درإسة إلصديقة للبيئة ومإدتهإ إلفعإلة من أكسيد إلزنك إلنإنوي، بتكلفة منخفضة ومردو 

ن إلتكلفة وإألدإء. تم تحضي  أغشية أوكسيد إلزنك ) نإنوية إلبنية بتغيي  معإمالت  ( ZnOإلنسبة مإ بي 
إئح يإئية، وذلك عىل شر ن  )  أسإسية تؤثر عىل خوإصهإ إلفي 

ً
 Sol-Gel طريقة( ب   شفإفة نإقة كهربإئيإ

  كمصدر أليونإت إلزنك (                .تم إلعمل بإستخدإم محلول خالت إلزنك )
ن  ي ؤيثإنول أمي 

 ؤىل إستخدإم ثالب 
ً
إلمحلول  PHللتحكم ب    (TEA)وإستعمإل محالن مختلفإن ؤضإفة
وزمن ( TD=500ºC)تلدين درجة حرإرة إلو ( PH=7.5إلمحلول ) PHوكعإمل مثبت مع تثبيت كّل من 

رس td=60 min) إلتلدين
ُ
سيب. د وط إليى تغيي  كل من نوع إلُمحل وشعة سحب تأثي  ( وتغيي  شر

إئح من ة. جرى  إلشر جهإز إلتوضيع إلمستخدم عىل إلخوإص إلبنيوية وإلضوئية لألغشية إلُمحرصن
يف (AFM)توصيف إألغشية إلنإتجة بإستخدإم مجهر إلقوة إلذرية 

َّ
ي  ومقيإس إلط

 Vis-NIR) إلضوبر
spectrophotometer)  800-300ضمن إلمجإل nm من إلط . ي  بّينت إلدرإسة إلبنيوية ول إلموج 

ن  إوح أقطإرهإ بي 
ل حبيبإت نإنوية كروية إلشكل تيى

ّ
ي حإلة تغيي  نوع إلمحل  nm 130-80  تشك

ن
ف

 قيمة إلفجوة إلطإقية  ، mm/s 1وإعتمإد قيمة شعة إلسحب 
َّ
ن بّينت إلدرإسة إلضوئية أن ي حي 

ن
ف

ة إلمسموحة  ن إلمبإشر ،وبإعتمإد إلميثإنول كُمحل وتغيي  شعة  eV 3.24 و eV 3.23تنحرص بي 
ن  ن حديتي  ن قيمتي  إوح أقطإرهإ  بّينت إلدرإسة إلبنيويةإلسحب بي  ل حبيبإت نإنوية كروية إلشكل تيى

ّ
تشك

ن   قيمة إلفجوة إلطإقية nm 450-300 بي 
َّ
ن بّينت إلدرإسة إلضوئية أن ي حي 

ن
ة إلمسموحة ، ف إلمبإشر

ن  ي حإلة إلشعة إألعىل. تم تحضي  وإلنفوذ eV 3.24 و eV 3.19تتغي  بي 
ن
ية تتنإقص بشكل ملحوظ ف

 كإلتوت إلشإمي 
ً
 عىل مزي    ج من إألصبغة إلطبيعية إلمتوفرة محليإ

ً
إلخلية إلشمسية إلصبإغية إعتمإدإ

ن تم  ي حي 
ن
ة ف خِدم إكسيد إلزنك إلنإنوي كمإدة فعإلة للخاليإ إلُمحرصن

ُ
ة، وإست ن وإلرمإن وإلكرز وإلخبي 

ود مضإد للخلية. بعد تجميع إلخلية ودرإسة أدإءهإ حصلنإ عىل قيمة للمردود إختيإر إلكربون كإ لكيى
 وذلك عند إستخدإم مزي    ج من إألصبغة بنسب متسإوية.  %0.33تقدر ب  
 

يفAFM، مجهر إلقوة إلذرية ZnOأكسيد إلزنك  :إلمفتاحية إلكلمات
َّ
ي  ، ومقياس إلط

ر
-Vis) إلضوث

NIR spectrophotometer) طريقة تقنية إلتوضيع بSol-Gel .خلية شمسية صباغية ، 
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Genetic variability studies in segregating generation of Gossypium 
barbadense lines in cotton 

 
Yanal Ahmad Alkuddsi 

Department of Biotechnology, General Commission for Scientific Agricultural 
Research, Damascus, Syria 
y.alkuddsi@hotmail.com 

 
Abstract 

The research work comprising of genetic variability, heritability and genetic 
advance study for seed cotton yield and its components in segregating F5 

generation of cotton (Gossypium Barbadense L.) was carried out during 2011 at 
the Main Agricultural Research Station, University of Agricultural Sciences, 
Dharwad, India. ‘F’ test indicated highly significant variation among the 
brbadense lines for all the characters except number of bolls per plant. Genetic 
potential of segregating F5generation for different parameters revealed plant 
height (65.33 cm to100.33 cm), number of bolls per plant (22.5 to 39.33), 
mean boll weight (1.67g to 3.23 g) and seed cotton yield (441.81 kg/ha to 
2175.70 kg/ha). The broad sense heritability for plant height was moderate 
(0.125), genetic advance was low (3.01) and genetic advance as per cent of 
mean was about 3.68%. For number of bolls per plant, the phenotypic variance 
was 31.38, genotypic variance was 4.53 and moderate broad sense heritability 
(0.14). The GCV and PCV values for number of bolls per plant were low to 
moderate. The phenotypic variance and genotypic variance for mean boll 
weight were 0.19, 0.05, respectively. The broad sense heritability for boll 
weight was 0.26, while the genetic advance or gain was 0.24 under 5%. The 
GCV and PCV values of mean boll weight were low to moderate in all 
population. For seed cotton yield, h2bs was high (0.72) and genetic advance 
under 5% selection intensity was 680.51. The phenotypic coefficient of 
variation (38.97) and genotypic coefficient of variation (33.05) were high. 
 
Keyword: Segregating Generation, Genetic Variability, Gossypium 
barbadense lines. 
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ي إلمستمر 
ي  إلتطوير إلمهئن

ن
لصيادلة إلمجتمع نهج لتحقيق أهدإف إلتنمية إلمستدإمة ف

 مجال إلصحة إلجيدة وإلرفاه
 
 ّ  ميسون دشاشو   ليال مالك إلخير
إضية إلسورية  إلجمهورية إلعربية إلسورية -إلجإمعة إإلفيى

 
 خالصةإل

ن  ن وإلعإملي  ة، ليفتح أمإم إلمختصي  بكل إلمجإإلت جإء مفهوم إلتنمية إلمستدإمة بأهدإفه إلسبع عشر
إآلفإق إؤلبدإعية ؤليجإد موإرد مستدإمة دون إلمسإس بموإرد إألجيإل إلقإدمة، وشملت أهدإف إلتنمية 

ي  إلصحة إلجيدة وإلعإفية. إلمستدإمة جوإنب إلحيإة إلمختلفة ك ي إلمجإل إلطت 
ن
ن ف يقع عىل عإتق إلعإملي 

يعتي  صيإدلة إلمجتمع جزًءإ من هذإ إلفريق، ويجب أن  تقديم أفضل رعإية طبية ونصإئح لمرضإهم،
ي إلمستمر لموإكبة إلتطورإت إلطبية 

يعملوإ عىل تطوير أنفسهم وإإلنضمإم ؤىل برإمج إلتطوير إلمهتن
تحديد إحتيإجإت إلصيإدلة لتطوير  هدف إلبحث إىلإلعإلمية وتقديم أفضل رعإية طبية ممكنة، 

ي مستمر منإسب، 
يكرس تحقيق إلهدف إلثإلث من أهدإف إلتنمية إلمستدإمة. تم برنإمج تطوير مهتن

ي إلمستمر وإلعوإئق أمإم 
تطوير أدإة قيإس إستبإنة لسي  موقف صيإدلة إلمجتمع تجإه إلتطوير إلمهتن

ي إإلستبإنة 
ن
ن ف إمهم به، بلغ عدد إلصيإدلة إلمشإركي  ن

ي محإفظة  58إليى
ن
ن ف من صيإدلة إلمجتمع إلقإطني 

ي إلجمه
ن
إألغلبية إلسإحقة من إلصيإدلة مقتنعة بأهمية  إن إلنتإئج بينتورية إلعربية إلسورية. إلالذقية ف

نإمج عىل زيإدة جودة إلرعإية ولموإكبة إلمستجدإت إلعإلمية  ي إلمستمر وبمقدرة إلي 
إلتطوير إلمهتن

ي 
ن إلتوإصل مع إلمرصن ولكن إنخفضت نسبة إلصيإدلة إلمقتنعة بإلزإمية إلتطوير إلمهتن وتحسي 
نإمج وعدم تطبيق  ي أو عدم إنتظإم إلي 

ن
إلمستمر نتيجة عدد من إألسبإب مثل عدم توفر إلوقت إلكإف

. أيضإ، كإنت  ي
نظإم إلنقإط. إعتمد أغلب إلصيإدلة عىل قرإءة إلمقإإلت إلعلمية لتطوير مجإلهم إلمهتن
ي يرغب إلصيإدلة بتطوير معرفتهم بهإ متعددة مثل إألدوية إلمتإحة 

بدون وصفة، ودور إلموإضيع إلتى
ي إلمستمر أمر بإلغ إألهمية لرفع كفإءة  أثنإء جإئحة إلكورونإ. إلصيإدلة 

ؤن تطوير برإمج إلتطوير إلمهتن
إتهم وسلوكهم وتمكينهم من تقديم إلمشورة إلطبية، وإلنصيحة، وإلخدمة  إلصيإدلة ومعرفتهم وخي 

ي نشر ثقإفة إلصحة 
ن
إلجيدة وإلرفإه لدى إلمرصن ويشكل نوإة إلصحية بإلطريقة إلمثىل وهذإ مإ يسإعد ف

 .
ن
 جيدة لمجتمع معإف

 
ي إلمستمر، صيادلة إلمجتمع، إلصحة إلجدية وإلرفاه، إلتنمية  كلمات مفتاحية: إل

إلتطوير إلمهئن
 إلمستدإمة. 
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ن مختلفة من إلسماد إلعضوي  إكير
ؤستجابة ثالث إصناف من إلقطن للرش بير

ي إلنمو  )إلبايوهيومس(
ن
ي وحاصل إلقطن إلزهرف  إلخرصن

 
 آالء خالد إبرإهيم و   جاسم عبدهللا حياوي و   دمحم عىلي إلعساف

 / إلعرإقإلكلية إلتقنية إلزرإعية  / إلجإمعة إلتقنية إلشمإلية 
 

 إلخالصة
ي إلكلية إلتقنية إلزرإعية / إلموصل للموسم إلزرإعي 

ن
ي حقول وحدة بحوث إلقطن ف

ن
أجري إلبحث ف

ن 312لدرإسة إستجإبة ثالث إصنإف من إلقطن )إشور , إلشإتإ , كوكر  (2222 – 2219) إكي 
( ليى

( غم / ليى . وتم إضإفته عىل 4.5,     3.2,   1.5,    2مختلفة من إلسمإد إلعضوي إلبإيوهيومس )
ي )بعد  ن إإلوىل عند مرحلة إلنمو إلخرصن ( من إلدفعة 45يوم من إلزرإعة ( وإلثإنية بعد ) 45دفعتي 

 , نفذ إلبحث عىل وفق نظإم إلتجإرب إلعإملية وبتصميم إلقطإعإت إلعشوإئية إلكإملة وبثالث إإلوىل
ن إلشإتإ وكوكر  ي : تفوق إلصنفي 

ي  312مكررإت وتلخصت إلنتإئج كمإ يأبى
ن
معنويإ عىل إلصنف إشور ف

ن كوكر  ية , تفوق إلصنفي  ي وإشور معنويإ عىل إلصنف إل  312إرتفإع إلنبإت وعدد إإلفرع إلخرصن
ن
شإتإ ف

ن إلشإتإ وكوكر  ي دليل إلتيلة ,  312عدد إلجوز إلمتفتح , تفوق إلصنف إشور معنويإ عىل إلصنفي 
ن
ف

 إلعإىلي )
ن كي 
ية 4.5تفوق إليى ي إرتفإع إلنبإت وعدد إإلفرع إلخرصن

ن
ن ف إكي 

( غم / ليى مهنويإ عىل بقية إليى
ن إلمنخفض ) كي 

ي عدد إلجوز إلمتفتح ( غم / ليى حق1.5وإلثمرية ودليل إلتيلة , وإن إليى
ن
ق زيإدة معنوية ف

 إلعإىلي )
ن كي 
ن إلصنف إلشإتإ وإليى ( غم / ليى إعىل إرتفإع للنبإت وإعىل عدد من 4.5, حقق إلتدإخل بي 
ية , حقق إلصنف كوكر  ) 312إإلفرع إلخرصن ن كي 

( غم / ليى إعىل عدد من إإلفرع إلثمرية , حقق 4.5وإليى
( ن كي 
ن )( غم / ل1.5إلصنف إشور عند إليى كي 

( غم / ليى أعىل 4.5يى إعىل عدد من إلجوز إلمتفتح وعند إليى
 دليل للتيلة .                                                                                                      

 
 .إلكلمات إلمفتاحية : إصناف إلقطن ,  إلسماد إلعضوي  ,  إشور ,  الشاتا ,  كوكر
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ية  ZnOتغطية قضبان  لتشكل مولد نانوي بجهد خرج  PVDFإلنانوية بمادة بوليمير
 محسن و خصائص كهرإنضغاطية محسنة

 
 دمحم أنور بطلو  مروة بكور

يإء ن  / سوريةجإمعة حلب / كلية إلعلوم  / قسم إلفي 
 

 خالصةإل
-Cإلنإنوية إلموجهة بإإلتجإه  ZnOلقضبإن  يقدم هذإ إلعمل طريقة لتطوير إلسلوك إلكهرإنضغإطي 

Axis  ية سيب مإدة بوليمي 
ي  PVDFبيى

فوقهإ عىل شكل أليإف نإنوية بطريقة إلغزل إلكهربإبر
Electrospinning  خذ طيف

ُ
. أ  بطريقة إلتقطي 

ً
ن  PVDF NFs/ZnO NRs( للعينة XRD)وأيضإ وتبي 
ثالث منهإ  PVDFوظهور قمم إنعرإج ل   C-Axisأي بإإلتجإه  (002)هي ZnO ظهور قمة إنعرإج وإحدة ل 

 بأخذ صورة βوقمتإن تعودإن للطور  αيعود للطور 
ً
. إلتضإريس إلسطحية وإلدإخلية تم درإستهإ أيضإ

AFM  و صورةSEM  للعينة . تم درإسة إلخصإئص إلكهرإنضغإطية للعينةZnO NRs  ومن ثم للعينة
PVDF NFs/ZnO NRs  دد وإيجإد قيم كل من من خالل درإسة عالقة كل من إلسعة وإلمقإومة مع إليى

ن  دد تسإوي تردد إلطني 
إلثإبت إلكهروميكإنيكي وثإبت إلمرونة وعإمل إلكهرإنضغإطية عند قيمة لليى

ن من   200050 ؤىل  ZnO NRs بإلنسبة للعينة Hz 411.43حيث لوحظ إنزيإح قيمة تردد إلطني 
Hz للعينة PVDF NFs/ZnO NRs ي جهد إلخرج عند تطبيق قوة ضإغطة عمودية . كمإ لوحظ إز

ن
ديإد ف

إلنإنوية حيث يمكن إلقول أنه تم إلحصول عىل مولد  PVDFعىل سطح إلعينة نتيجة إلتغطية بأليإف 
وتكون إستجإبته عند ثبإت إلقوة  PVDF NFs/ZnO NRsعبإرة عن  Nanogeneratorنإنوي 

 تم ت
ً
إ إلنإنوية  ZnOفوق قضبإن  PVDFرسيب مإدة إلضإغطة عىل شكل نبضإت مع مرور إلزمن.أخي 

 قضبإن من 
ً
ن إلقضبإن ليتشكل أيضإ  ؤىل زيإدة جهد  PVDFبطريقة إلتقطي  وتغلغلهإ بي 

ً
إلذي أدى أيضإ

 مولد نإنوي. 
ً
 إلخرج عند تطبيق قوة ضإغطة عمودية عىل سطح إلعينة وب  هذإ يتشكل لدينإ أيضإ

 
ي  PVDF NFs/ZnO NRs إلكلمــات إلمفتاحيــة : 

ر
,إلخصــائص  Electrospinning, إلغــزل إلكهربــاث

 .إلكهرإنضغاطية , جهد إلخرج , مولد نانوي
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ي 
ن
ية ذإت أكاسيد معدنية ف أدإء إلمبادل إلحرإري  درإسة  تأثير إستخدإم موإئع نانومير

 وحيد إألنبوب
 

وإن و  1تمام إلحدو بسام إلكير
ي  و  1 ؤبرإهيم إلغريئر

2،3* 
قسم  2و  ةث، سوريعقسم إلقوى إلميكإنيكية، كلية إلهندسة إلميكإنيكة وإلكهربإئية، جإمعة إلب 1

يإء، كلية إلعلوم، جإمعة ن قسم إلعلوم إألسإسية وإلمسإندة، كلية إلصيدلة،  3 و دمشق، سورية  إلفي 
 ةإلجإمعة إلعربية إلدولية، سوري

*Corresponding author: ibrahim.alghoraibi@gmail.com 
 

 إلخالصة
 جسيمإت 

ْ
خدمت

ُ
ست
ُ
ي هذه إلدرإسة أ

ن
ن حجمية مختلفة ) Al2O3ف , 2.25إلنإنوية لتحضي  ثالثة ترإكي 
2.1 ,2.25 %vol من سإئل نقل حرإرة نإنوي )Al2O3/H2O  وُوّصفت ، ن محرصن بطريقة إلخطوتي 

أن  AFM( بّينت صور إل  AFMإلنإنوية بوإسطة مجهر إلقوى إلذرية ) Al2O3أبعإد جسيمإت 
 وبمتوسط قطر . 

ً
 متجإنسإ

ً
بإؤلضإفة لعدة تقنيإت حديثة  52nmإلجسيمإت إلنإنوية تأخذ شكال كرويإ

TEM  وDLS   خِدم إلبوليمي
ُ
ن PAAMبوىلي أكريل أميد ) وجهد زيتإ لتقييم إإلستقرإر. أست إكي 

( بيى
(522,752,1222 ppm إلموصلية 

ْ
( كمإدة تسإعد عىل تشتيت وتعليق إلجسيمإت إلنإنوية، ِقيست

ة بوإسطة جهإز يعمل بطريقة إلسلك إلسإخن إلعإبر عند درجإت حرإرة 
إلحرإرية للعينإت إلُمحرصنّ

 إللزوجة للتحقق من طبCo 22,42,62مختلفة )
ْ
يعتهإ إلريولوجية، أظهرت إلنتإئج أن ( ، كمإ ِقيست

ن جسيمإت  ة تزدإد بزيإدة كال من تركي  إلنإنوية ودرجة  Al2O3إلموصلية إلحرإرية للعينإت إلمحرصن
ن 5إلحرإرة حيث بلغت نسبة تعزيز إلموصلية إلحرإرية  كي 

، تم  62Coوإلدرجة  vol%2.25% عند إليى
ي مبإدل حرإري )أ

ن
ي قيم إختبإر عينإت إلسإئل إلنإنوي ف

ن
نبوب ضمن أنبوب( أظهرت إلنتإئج تعزيزإ جيدإ ف

ي معإمل إإلدإء إلعإم للمبإدل إلحرإري  Nuرقم 
ن
ن إلجسيمإت إلنإنوية، إلحظنإ تحسنإ ف عند زيإدة تركي 

بإلرغم من زيإدة معإمل إإلحتكإك، تم إلتوصل ؤىل معإدلة إرتبإط إل بعدية توصف نتإئجنإ إلتجريبية 
 %(.9,+6-بلغت )بنسبة إنحرإف جيدة وقد 

 
إالستقرإرية إلموصلية  ،إلنانوية Al2O3جسيمات  ،إلبوليمير  ، إلكلمات إلمفتاحية: إلسائل إلنانوي

.  ،إلحرإرية   معامل إألدإء إلكىلي
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Use laser radiation in the treatment of mastitis in Iraqi camels 
caused by antibiotic-resistant bacteria 

 
Zahra M. Al-Hakak 

AL-Furat AL-Awsat Technical University, Technical Institute of Karbala, Iraq 
zahra.make@yahoo.com, zahra.malhakak@atu.edu.iq 

 
Abstract 

The study was conducted in Karbala Governorate, Iraq, where (320) milk 
samples were collected from (80) lactating camels with mastitis and healthy. 
Each sample was examined by the California Mastitis Test (CMT),made 
bacterial culture and antibiotic sensitivity test of all samples. The results 
showed that the incidence of mastitis in Iraqi camels was (18.75%) out of a 
total of (60) samples positive for California examination collected from (33) 
lactating camels with mastitis. On the basis of a quarter test for each affected 
udder, it was found that the highest rate of mastitis was recorded in two 
quarters with a rate of (42.43%), followed by one quarter (24.24%) while the 
one quarter recorded (21.21%) and (4 quarters (12.12%). The results of the 
bacteriological culture showed that the highest percentage of isolates were 
recorded from (Coagulase Negative) negative staphylococcus by (43.3%), while 
the percentage of Staphylococcus aureus was (23.3%); as for streptococcus, 
micrococcus and Escherichia coli, respectively (16.7%), (%) 10), (6.7%).The 
results of the examination of sensitivity resistance to antibiotics showed that 
the most effective antibiotics were Gentamicin and Amikacin, then 
(Erythromycin , Cloxacillin, Maxipime , cephalexin, ampicillin, tetracycline). In 
our research we used radiation of  laser in wavelength (532) nanometers and 
power (200) mw, they were applied to the culture media that contain only 
bacterial colonies .We saw  Whenever the time of exposure to the  radiation of  
laser weakness of the bacterial colonies  was increased until it reached (6) 
minutes, the time was very sufficient to completely eliminate the bacteria, and 
the best antibiotic used to treat mastitis by combining it with laser radiation 
was gentamycin, then amikacin and the rest of the other antibiotics mentioned 
above. The study recommends serious and actual work by the veterinary 
teams to conduct periodic examinations of camels, treat them, take care of 
them for their importance as animal wealth, to benefit from their milk and 
meat with high nutritional value, also the study recommends other studies that 
are broader for the use of lasers in treatments with livestock. 
 
Keywords: Laser, Mastitis, Allergy, Resistance, Antibiotics, Iraqi camels. 
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Investigation of cytotoxicity of bio-synthesized colloidal Nano silver 
against locally Leishmania tropica: In Vitro study 
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*Corresponding author: raghad.hbc@gmail.com 

 
Abstract 

Green synthesis of silver nanoparticles was successfully carried out using 
aqueous extract of Eucalyptus Camaldulensis leaves (AEECL) as a reducing 
agent of silver ions. Different parameters as AgNO3 concentration, AEECL 
concentration and reaction time had been studied to investigate the optimum 
factors for preparation stable and small size of silver nanoparticles. Physical 
properties of colloidal nanosilver (CN-Ag) was studied using UV–Vis 
spectrophotometer, DLS, SEM, EDX, AFM and NTA. The spherical shape was 
confirmed by AFM and SEM images with size about 27 nm and 18 nm 
respectively. The EDX analysis of the nanoparticles dispersion confirmed strong 
signals for silver atoms. A high density of nanoparticles with a small size of 10 
nm has been confirmed from DLS analysis. Zeta potential value -23 mV 
indicated that colloidal silver nanoparticles were stable. The NTA analysis 
showed the Brownian motion of silver nanoparticles with a hydrodynamic 
diameter of 31 nm. The antioxidant property of CN-Ag was determined using 
the stable radical DPPH assay. In this study, a significant cytotoxic effect of bio-
synthesized CN-Ag has been shown against Leishmania Tropica parasites at low 
concentrations (5, 10 and 15 µg/mL). This results could represent a future 
alternative drug or could be a supportive treatment of Leishmaniasis. 
 
Keywords: Cytotoxicity, Bio-synthesized, Colloidal Nano silver, Leishmania 
tropica, In Vitro .  
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ن بإضافة حليب و دقيق فول إلصويا  ن موإصفات إلخير  تحسير
 

 مشهور غانم
 ةسوري / كلية إلزرإعة إلثإنية بإلسويدإء/ جإمعة دمشق

mshhourghanem@gmail.com 
 

 خالصةإل
ن موإصفإته  ي تستهلك عي  إلعإلم وب  هدف تحسي 

ن منتجإت إلغذإء إلتى ن إلمنتج إألوسع بي  يعد إلخي 
ي مركز بحوث إلسويدإء ومخإبر مديرية إلتموين، حيث أضفنإ كل من 

ن
إلكيميإئية وإلنوعية، نفذ إلبحث ف
ئية أن % ؤىل دقيق إلقمح، بينت إلتحإليل إلكيميإ32-% 22-% 12حليب ودقيق فول إلصويإ بنسب 

ي إلمعإملة 
ن
ن كإن ف وتي  ن 22.25% حليب إلصويإ حيث بلغ 32أعىل محتوى من إلي  ي إلشإهد )خي 

ن
% أمإ ف

% دقيق إلصويإ بمحتوى إلفوسفور وإلبوتإسيوم 32% و قد تفوقت إلمعإملة 14دقيق إلقمح( فبلغ 
 بإ2.29%، 2.27%، 2.36%، 2.31وإلكإلسيوم وإلمغنيسيوم )

ً
تيب، مقإرنة لشإهد %( عىل إليى

ي إلمعإملة %2.27، %2.24, %2.24، 2.18)
ن
تيب، و كإن أعىل محتوى من إآلزوت ف % 32%( عىل إليى

ي إلشإهد 3.24حليب إلصويإ بمحتوى 
ن
 بزيإدة دقيق إلصويإ 2.24% بينمإ ف

ً
%, وإزدإد إلصوديوم طردإ

ي 2.9وبإلنسبة للرمإد فقد إزدإد طردإ بزيإدة دقيق إلصويإ 
ن
ي بلغت % مقإرنة بنسبة إلرمإد ف

 إلشإهد إلتى
ي 1.9

%، وكإنت إلصفإت إلنوعية متقإربة للمعإمالت من حيث عدم إلتصإق إلشطرين وإللون إلبتن
ن للمعإملة   % حليب إلصويإ. 32إلفإتح وإلنضج إلجيد مع إلتفوق بإلطعم وإلرإئحة إلمرغوبي 

 
ن   .دقيق إلصويا،  حليب إلصويا ، فول إلصويا ، إلكلمات إلمفتاحية: خير
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ي سورية وتحديات إالستدإمة 
ن
 إألنوإع إلنباتية إلمتوطنة ف

 
عدنان عىلي نظام
 2* و ينال أحمد إلقدسي 1

 .كلية إلعلوم بجإمعة دمشق، سورية و  إلهيئة إلعإمة للبحوث إلعلمية إلزرإعية، دمشق، سورية1
 

 إلخالصة
 إلموطن 

ً
 لوجود تنوع حيوي ثري فهي فعال

ً
ي وحضإري مهم؛ مإ جعلهإ موئال

ن
ن سورية بموقع جغرإف ّ تتمي 

ية وإلمزروعة. تتكّون إلنبإتإت إلطبيعية فيهإ من   133إألصىلي ومركز لنشوء كثي  من إألنوإع إلنبإتية إلي 
 ونحو  919فصيلة و

ً
ة ورإثي 3252جنسإ  من مغلفإت إلبذور، وهي ذخي 

ً
ن فيهإ نوعإ

ّ
 243ة رإئعة، يتوط

إت إلطبيعية   قإبلية لالندثإر بعوإمل إلتخريب وإلتغي 
, لكن إألنوإع إلنبإتية إلمتوطنة هي إألكي 

ً
نوعإ

إء  ي سورية إل توجد بيإنإت دقيقة ومسؤولة عن إلي 
ن
عإدة، ولهذإ فخطر إنقرإضهإ عإل، إلمشكلة أنه ف
، بمإ فيه إلمجموعإت إلنبإتية، وهذه ي عتن بإألنوإع إلنبإتية إلمتوطنة، إلذي يجب  إلبيولوج 

ُ
إلدرإسة ت

ي تتعرض لهإ، إلطبيعية 
حرصهإ وتعريفهإ ودرإستهإ وتحديد أمإكن إنتشإرهإ ومعرفة إلتحديإت إلتى

ي فوإئدهإ إلمختلفة 
ن
ة هي حفظهإ وصون هذه إألنوإع بطرإئق متقدمة وإلبحث ف ية، لغإية كبي 

وإلبشر
. أمكن حرص  ؤضإفة ؤىل إلتطبيقإت إلمحتملة ي

ي ضوء إلتقدم إلعل ي وإلتقتن
ن
ي  116ف

ن
 ف
ً
 متوطنإ

ً
نوعإ

إح جملة من إلتوصيإت  ن إلذين سجلوهإ، وإقيى  وإىل إلبإحثي 
ً
سورية مع إؤلشإرة ؤىل أمإكن إنتشإرهإ غإلبإ

 وإلتدإبي  لحفظ إألنوإع إلنبإتية إلمتوطنة وصونهإ ودرإسة إلتطبيقإت إلمختلفة لهإ. 
 

 إلتوطن ، إلنباتات إلمتوطنة ، حرص إألنوإع ، سورية، إلتنمية إلمستدإمة.  إلكلمات إلمفتاحية: 
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وسات يا وإلفير  إقنعة وجه جديد نانوية عازلة وقاتلة للبكتير
 

ي   ؤبرإهيم إلغريئر
يإء، كلية إلعلوم، جإمعة ن دمشق و قسم إلعلوم إألسإسية وإلمسإندة، كلية إلصيدلة، إلجإمعة   قسم إلفي 

 ةيإلعربية إلدولية، سور 
*Corresponding author: ibrahim.alghoraibi@gmail.com 

 

 إلخالصة

يإ  تتلخص فكرة إلبحث إبتكإر فليى نإنوي من إلمخلفإت إلصنإعية لكمإمة نإنوية عإزل وقإتل للبكتي 
ة من إإلليإف إلنإنوية وس كورونإ، عن طريق نسج حصي  وسإت بآن وإحد بمإ فيهإ في    إلعشوإئية وإلفي 

ي  وإلموحهة
ن
 ف
ً
 فعإال

ً
ي إلصغر دورإ

ن
معززة بإكسيد إلزنك إلنإنوي، حيث تلعب إإلليإف إلنإنوية إلمتنإهية ف

وسإت وعزلهإ إصطيإد إل   )كشبكة إلعنكبوت(في 
ً
 لصغر أبعإدهإ ومسإميتهإ إلعإلية وذلك خالفإ

ً
نظرإ

وسإت بدون أي ؤعإقة  ي تمر خاللهإ إلفي 
للفالتر إلميكروية إلمدرجة ضمن طبقإت إلكمإمة إلتقليدية إلتى

وس كورونإ  وسإت إلدقيقة كفي  يقترص  ، وإل COVID 19لهإ، وبإلتإىلي فهي غي  قإدرة عىل عزل إلفي 
هإ عن طريق مزج إإلليإف مع إكسيد إلزنك  ي تدمي 

ن
وسإت فقط وإنمإ يسإهم ف إلدور عىل عزل إلفي 

إلنإنوي إلذي يلعب دور إلعنكبوت إلقإتل للفريسة. لذلك فهو يتمتع بطبيعة مزدوجة كونه عإزل وقإتل 
 ؤىل 
ً
وس كورونإ. ؤضإفة وسإت بآن وإحد، وهو مرشح للوقإية ولمكإفحة في  يوفر حمإية فعإلة أنه للفي 
يإ، حيث يلتقط  وسإت وإلبكتي  من إلجسيمإت  99.97%للجهإز إلتنفسي ضد تلوث إلهوإء وإلفي 

ي يقل حجمهإ عن 
 وإلتى
ً
. يمكن إإلستفإدة من إلفليى إلمبتكر بتصنيع كمإت نإنوية 100nmإلمحمولة جوإ

ةيمن إإلليإف إلنإنوية إلمصنعة من إلنفإيإت إلصنإعية بكم  .وبمعدإت بسيطة وبتكلفة زهيدة إت كبي 
 

يا.   إلكلمات إلمفتاحية: إقنعة وجه ، نانوية ، قاتلة للبكير
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ن مردود خلية شمسية سيليكونية بتقليل عاكسيتها للضوء  تحسير

ي  (1)ؤياد عبد إلرحمن د.ؤبرإهيم إلغريئر
(1،2) 

يإء، كلية إلعلوم، جإمعة دمشق، سورية( 1) ن قسم إلعلوم إألسإسية وإلمسإندة، كلية (2)و  قسم إلفي 
 ةإلصيدلة، إلجإمعة إلعربية إلدولية، سوري

*Corresponding author: ibrahim.alghoraibi@gmail.com 
 

 خالصةإل
( 100ذإت إلتوجه إلبلوري )تّم ؤنشإء بتن هرمية ميكروية عىل سطح رقإقإت من إلسيليكون إلمتبلور 

ي إلالمتنإجي إلرطب وذلك بهدف تقليل إنعكإسية سطح إلرقإقة 
بإستخدإم طريقة إلنحت إلكيميإبر

وبإلتإىلي زيإدة إمتصإصيتهإ للضوء إلوإرد. بعد ذلك تم ترسيب غشإء رقيق من أكسيد إلزنك، وتم درإسة 
ن عىل مردود إلخلية إلشمسية إلنإتجة.  تم إستخدإم محلول هيدروكسيد إلصوديوم  تأثي  هذين إلعإملي 

ن عىل  ن هيدروكسيد إلصوديوم وزمن إلتخشي  ، وتمت درإسة تأثي  كل من تركي  ن ي عملية إلتخشي 
ن
ف

ن إإليزوبروبإنول  وط مثل تركي  ي إلشر
ى
إلخوإص إلبنيوية وإلضوئية لعينإت إلسيليكون. بينمإ تم تثبيت بإف

. تمت درإسة مورفولوجيإ وطبوغرإفيإ إلسطح إلنإتج ودرجة إلحرإرة وشعة دورإن إلخالط إلمغنطيسي 

ي ومجهر إلقوة إلذرية )
تشكل بتن هرمية  AFM(. أظهرت صور إل  AFMعن طريق إلمجهر إلضوبر

-UV. تم إستخدإم مطيإف μm 1متجإنسة وبكثإفة عإلية عىل سطح رقإقة إلسيليكون وبأبعإد حوإىلي 
VIS سية إلكلية لسطح إلرقإقة. أظهرت نتإئج إلمطيإفية أن مجهز بكرة تكإملية وذلك لدرإسة إإلنعكإ

. تم  ي
ي إلمجإل إلمربر

ن
إلعينإت إلنإتجة تتمتع بإمتصإصية مرتفعة وإنعكإسية كلية منخفضة وخإصة ف

تحضي  خلية شمسية من هذه إلرقإقإت وأظهرت إلدرإسإت إلكهرضوئية زيإدة مردود إلخلية إلشمسية 
 %. 6.13% وحتى  2.01من 
 

ي AFMإلكلمات إلمفتاحية: سيليكون متبلور، مجهر إلقوة إلذرية 
ر
ن إلكيمياث ، تقنية إلتخشير

 ، بئن هرمية ميكروية، مادة فعالة سطحيا. إلالمتناحي إلرطب
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PER β- lactamase in Klebsiella pneumoniae resistant to carbapenem 
from Al-Hillah Teaching Hospital environment 

 
Fatima Moeen Abbas 

Department of Biology, College of Science for Women, University of Babylon, 
Iraq 

Fatima.abas99@yahoo.com 
 

Abstract 
The aim of this  work is to identify the existence of K.pneumoniae recovered  
from various places of Al-Hillah Teaching Hospital environment / Hillah city/ 
Babylon Province and detect blaPER gene among carbapenem resistant isolates. 
One hundred samples were collected by swabbing various environmental 
locations between the period from October, 2017 and January, 2018.Klebsiella 
pneumoniae were detected in 13(13%) location. ESBL production was screened 
phenotypically using CHROMagar technique. Ten (77%) K.pneumoniae isolates 
with positive result. Disk diffusion method was used to test susceptibility of 
ESBL-K.pneumoniae producers .Higher prevalence rates of resistance were 
recorded for ampicillin (80%)  and amoxicillin-clavulanic acid (70%)  antibiotics. 
Two isolates were resistant to meropenem, these were checked for the 
existence of PERβ-lactamase using Polymerase Chain Reaction (PCR) 
technique. blaPER gene was detected in 1 (50%) selected isolate. 
 
Keywords: Antibiotic resistance, ESBL, Klebsiella pneumoniae, PER β -
lactamase gene, PCR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Fatima.abas99@yahoo.com


The 4th International Conference of Sustainable Development and its Inquiry in the Middle 
East, 27 – 29th May 2021                                                                                                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

38 
 

Effect of spraying different concentrations of humic acid on growth 
and green yield of three varieties of garlic plant ( Allium sativum L.) 

 
Mohammed Ali Al-Assaf 

Technical Agricultural  College, Northern Technical University 

Mosul, Iraq. 
*Corresponding author: drassafmoon@ntu.edu.iq 

 
Abstract 

The experiment was carried out in the fields of the plant production 
department during the fall season of 2018 and 2019 at the Technical 
Agricultural College of Mosul, to study the effect of spraying different 
concentrations of humic acid (1.5, 3.0 and 4.5 g / L.) in addition to the 
comparison treatment (without spraying) on vegetative growth and the 
amount of green yield for three varieties From garlic (local, Chinese and 
Iranian) the experiment was carried out using a randomized complete block 
design with three replications. The results showed that the Chinese variety was 
significantly superior in the quality of plant height of 83.4 cm, number of leaves 
12.4, stem diameter 16.3 mm, number of lobes 18.9, weight of cloves (head) 
44.2 g, total yield of green garlic 5,682 tons / hectare, and that the spraying of 
humic acid with high concentration of 4.5 g led to Significant increase in all the 
traits, namely plant height, number of leaves, stem diameter, number of lobes 
per head, weight of one head of garlic, and overall yield, and the overlap 
showed the superiority of the Chinese variety with the high level of humic acid 
4.5 g / l. over the local and Iranian cultivars for all the traits where The total 
yield was 5,966 tons / ha. with a lower comparison yield of 2.756 tons / ha. 
resulting from the cultivation of the local variety and the comparison 
treatment (without spraying) with humic acid.  
                                                                                                    
Keywords: Garlic, Humic acid, Green yield, Plant height, Variety. 
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 إلفعالة لساق نبات إلصبار ودرإسة خوإصه إلمضادة لألكسدةإستخالص إلمركبات 
 وإالحياء إلمجهرية

 
جميل عىلي إلسعد ةعالي

 زينب عبد عىلي  الء دمحم سدخان وآ و *

 / إلعرإق قسم علوم إإلغذية / كلية إلزرإعة/ جإمعة إلبرصة
*Corresponding author: alyaalsaad63@yahoo.com 

 
 إلخالصة

نظرإ إلحتوإء سإق نبإت إلصبإر عىل إلعديد من إلمركبإت إلكيميإئية إلنشطة بيولوجيإ وذإت إلفوإئد 
إلمختلفة لصحة إإلنسإن، لذإ هدفت إلدرإسة إىل معرفة مدى تأثي  إلمركبإت إلفعإلة إلمضإدة لألكسدة 

.  Opuntia ficus-indicaكحولية لسإق نبإت إلصبإروإإلحيإء إلدقيقة للمستخلصإت إلمإئية وإل

درست إلخوإص إلمضإدة لالكسدة من خالل تقدير محتوى سإق إلنبإت عىل حإمض إإلسكوربيك 
، إذ بلغ محتوى حإمض إإلسكوربيك ن وكسيد إلهيدروجي  ن وفعإلية إقتنإص جذر بي   16.29 وبيتإ كإروتي 

ن 122ملغم/  مإيكروغرإم/غم من إلوزن  19.956غم من إلوزن إلجإف وبلغ محتوى إلبيتإ كإروتي 
ن ) وكسيد إلهيدروجي   67.5إلرطب فيمإ بلغت فعإلية إقتنإص إلمستخلصإت إلكحولية لجذر بي 

(% 78.75, 74.92, 72.63,  65.82( % إمإ فعإلية إلمستخلصإت إلمإئية )79.47, 76.65, 71.35,
يإ  ن مختلفة. كمإ إظهرت إلمستخلصإت إلمإئية وإلكحولية إلقدرة عىل تثبيط إلبكيى بإستعمإل ترإكي 

يإ   Enterococcus faecalis , Staphylococcus aureusإلموجبة لصبغة كرإم إلمتمثلة ببكيى
يإإلو  يإ إلسإلبة لصبغة كرإم إلمتمثلة ببكيى  Enterobacter aerogenes , Salmonella enteric بكيى

 Aspergillus niger Penicillium sp   , Fusarium ,وكذلك إلفعإلية إلتثبيطية ضد إإلعفإن  
phyllophilum  وAlternaria alternata   .بينت إلنتإئج وبإضإفإت مختلفة من إلمستخلصإت

ن إلمستخلصإت إلكحولية بهإإلت تثبيط إكي  مقإرنة بإلمستخلصإت إلمإئية، فقد بلغ إكي  م عدل تمي 
يإ  2.5ملم عند إإلضإفة  36±2.25قطر تثبيىطي  مل من إلمستخلص إلكحوىلي لبكيى

Staphylococcus aureus ملم لعفن  78±2.11, فيمإ بلغ إعىل قطر تثبيىطيAlternaria 
alternate  2.5عند إإلضإفة  .  مل من إلمستخلص إلكحوىلي

 
, إلخوإص إلمضإدة لألكسدة, إلخوإص  Opuntia ficus-indicaنبإت إلصبإر,  إلكلمات إلمفتاحية: 

  .إلمضإدة لالحيإء إلمجهرية
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Abstract 
Antibiotic drug-induced liver and renal injury can be life-threatening and are 
one of the main reasons for acute liver and renal failure. This study was 
designed to evaluate the nephrotoxic and hepatotoxic effect of cefotaxime and 
meropenem in male Wistar rat. Twenty (20) adult rats were randomly and 
equally divided into two groups, had injected intravenously for two weeks, as 
described below: (G1) this group had received 60 mg/kg/day of meropenem, 
(G2): rats of this group were injected with 100 mg/kg/day of cefotaxime. The 
blood sample was drawn on the 7th day and the 14th day of the experiment, 
and serum were collected for estimation of some biomarkers of hepatic and 
renal function (ALT, ALP, AST, Bilirubin, Creatinine and Urea). The results 
showed that intravenous infusion of meropenem to the rats for two weeks 
causes renal injury manifested by significant elevations in serum concentration 
of creatinine and urea. The results also showed that after 14 days of 
cefotaxime injected induced hepatic damage declared by elevation in serum 
alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) aspartate 
aminotransferase (AST) and bilirubin. In conclusion, the results of this study, 
documented the long duration uses of meropenem has harmful effects on 
renal function comparing cefotaxime for same duration period, whereas 
cefotaxime  has more deleterious impacts on liver function comparing to 
meropenem for same duration uses. 
 
Keywords: Meropenem, Cefotaxime, Hepato-Renal biomarker, Rat. 
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