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شكرية شدهان د. أ  

                                                                                                      المهدي عبد رعد زينب
مرض سرطان الثدي     
  
 

 

مالك العباس عبد االء                                                                                                        
            صاحب عقيل مسار
علك حليم رشا  

الحسين عبد سراب  

-الخالصة:  
 اإلصابةيعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، وتتسبب عدة عوامل في 

بالمرض منها نمط الحياة والوراثة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية تبقى عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي الطريقة المثلى 

ين وتقليل معدل الوفيات الناجمة عن المرضلتحسين فرص تعافي المصاب ألف إصابة جديدة  380ويسجل كل عام قرابة مليون و .

ألفا بالدول النامية. أي أن معظم الوفيات تسجل بالدول الفقيرة والنامية،  269ألف وفاة بسببه، منها  458بسرطان الثدي، كما تحدث 

نه مما يقلل من احتمال الشفاء ويرفع مخاطر الوفاةويعزى ذلك إلى نقص الوعي بالمرض والكشف المتأخر ع ويحدث سرطان الثدي  .
فيه بالنمو بشكل غير طبيعي نتيجة حدوث طفرة أو تغير بالمادة الوراثية، ثم تنتشر إلى بقية مناطق الثدي  الخالياعندما تبدأ بعض 

رطان الثدي في خاليا القنوات التي تنتج الحليب، كما قد يبدأ وإلى الغدد اللمفاوية، ومنها إلى أجزاء أخرى من الجسم. وعادة ما يبدأ س
الُغ ّدية في الثدي باألنسجة سرطان الثدي  حالة%من  10%إلى  5بالمرض، إذ يُعتقد أن  اإلصابةوتلعب الوراثة جانبا مهما في  .

بسرطان الثدي وهما  اإلصابةمخاطر  ، وقام العلماء بتحديد جينين مرتبطين بزيادةاألجيالناجمة عن طفرة جينية متوارثة عبر 

"′′BRCA1 و"BRCA2 " كما يزيد وجود هذين الجينين عند المرأة احتمال إصابتها بسرطان المبيض.، وستجدون في هذا البحث كل ما

هللا.تودين معرفته عن سرطان الثدي بإذن   

 اسم البحث  اسماء الطلبة  المشرف 

جليل رزاق زهراء شكرية شدهاند . أ   
Jaundice  of  newborn داخل سلمان بنين  

حليم فاهم زهراء  
كاظم رضا كوثر  

ياسين جاسم ندى  

 
 -الخالصة:

ويعتقد الكشف والعالج غير السليم لليرقان الوالدي يمكن أن يكون مسؤوال  ةيعالم شيوعاإن اليرقان الوالدي هو أحد األمراض األكثر 
عن االعتالل والوفيات لدى حديثي الوالدة ، والهدف من الدراسة هو تقييم معارف ومواقف وسلوك األمهات حديثات الوالدة فيما 

معارف ، واعتمدت الدراسة على عينة من األمهات يتعلق باليرقان الوالدي وتحديد العوامل المؤثرة في ذلك وتحديد مصادر هذه ال
 وسلوكهن معارفهنخاصة لتقييم  استبيانمن خالل المقابلة المباشرة مع األمهات باستخدام استمارة  البياناتحديثات الوالدة تم جمع 

معرفة حيث ال تزال % فقط من األمهات يملكن مستوى جيد من ال 4فيما يخص اليرقان الوالدي ، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

منهن استخدمن الوسائل التقليدية كعالج ، وان العوامل التي  % 78المعتقدات الثقافية والممارسات التقليدية تؤثر على األمهات حيث 

مل أظهرت ارتباطا احصائية وثيقة مع مستوى المعارف والسلوك هي التعليم و كون األم موظفة ومراجعة الرعاية األولية في فترة الح
، في حين أظهر عدد األطفال تأثيره على مستوى المعرفة فقط ، واستنتجت الدراسة أن هناك وجود ثغرات في معارف األمهات 
وسلوكهن فيما يتعلق باليرقان الوالدي لذلك يلزم بتوفير التثقيف الصحي ألمهات على التعرف على اليرقان الوالدي واالمتناع 

 ون ضارة اضافة الى تعزيز السلوك الصحي المالئم لديهنالتدخالت المنزلية التي قد تك
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 أ.م. مسلم مهدي
 
 
 

ناصر الرضا عبد علي   

 المجتمع افراد لدى العصبي القولون تهيج دراسة

اخرى عمرية بفئات وعالقته النجفي  

 فاطمة سمير عبد هللا

 سراب رحيم

 نبا حافظ علوان 

 فاطمة نبيل اسماعيل 

  سعد ميالد

  احمد مريم

رعد نرجس  

حميد نبأ  

زايد رقية  

 زينب علي  

-الخالصة:  
بالقولون  اإلصابةالشائعة حاليا ويعود السبب الرئيسي الى الحالة النفسية , وتعتبر فرصة  االمراض يعد مرض القولون العصبي من 

اضعاف فرصة اصابة الرجال 3لدى النساء  في  والمويعاني مريض القولون العصبي اعراض مرضية كثيرة وعادة ما يسبب تقلصات  .

و ان نسبة  . البطن , انتفاخ ,اسهال وامساك . ان القولون العصبي هو حالة مزمنة تتطلب منا التعامل معها وعالجها لفترات طويلة
, معظم  باألدويةالمصابين بتهيج القولون العصبي تكون اعرضهم شديدة وقد يحتاجون الى العالج  األشخاصقليلة من فقط من 

ومن المفيد تخصيص مفكرة  . المرضى تكون اعراضهم طفيفة ويمكن التحكم بها عن طريق تغيير نمط الحياة , الغذاء ,تقليل التوتر

بشكل اكثر دقة  لألعراضالمحفزة  األطعمةوانشطة المريض يوميا مما قد يساعد على تحديد  واألطعمة عراضاأليومية لتسجيل شدة 
.كما ان المريض ليس عليه ان يشغل كل تفكيره بإيجاد عالج للمرض بل بإيجاد طرق ووسائل للتعايش مع  مستقبالوبالتالي تجنبها 

 المرض
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كاظم مهدي أ.م .مسلم  

 

  فاطمة علي حسين
 

 على و الحامل المرأة على الحيوية المضادات تأثير
الجنين وتطور نمو  

 زهراء عقيل محمد راضي
 نور الهدى عبد االمير كاظم

 نرجس ناصر جاسم
 عفاف نعمة عبد السادة
 علي حيدر لعيبي
 محمد هاشم عزوز
 سجى عقيل حسين

حمزه هاشم زينب  
 فاطمة حيدر مكي
 زينب حيدر فرحان

المضاد الحيوي عبارة عن مادة او مركب يقتل او يثبط نمو الجراثيم , هنالك اكثر من عشرة آالف مضاد حيوي ال يستخدم منها إال     
 مائة صنف , وكل صنف يختص بنوع معين من البكتيريا والجراثيم , ذلك وان  منها ما يخص :

 Gram _negative bacteria        Gram _positive bacteria 

 Aerobic _organisms           Anaerobic _organisms 
إن المضادات الحيوية تلعب دورا مهما في عالج العديد من االمراض وهي سالح ذو حدين فإن استخدمت االستخدام االمثل باتباع     

ارشادات الطبيب وتوجيهات الصيدلي كان لها اثر ايجابي وفعال , وان استخدمت بطريقة عشوائية واسيء استعمالها فأنها تؤدي الى 
 حياة المريض .اضرار بالغة قد تؤدي ب
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 م. زهره موسى حمزه 
 
 
 
 
 

محمد الكريم عبد سند   

 

الكادر التمريضي  ضد اللفظي العنف  

 

 

 

 

حسن امير زهراء  
محمد حامد شهد  
رحيم عباس بنين  
جاسم حسن محمد رقية  
علي حسن ايمان  
محمد الكريم عبد سند  

حسن امير زهراء  
محمد حامد شهد  

 تغريد رسول محمد جواد

الحسين عبد مرضي علي  

علي عبد فاضل رقية  

محمد جاسم اسماء  

عبد باقر سليمة  

عباس ماجد امامة  

فهد حسين حنين  

     
أوضحت عبر دراسة بحثية أجرتها عن رفض العنف في أماكن العمل، وأسبابه في أقسام الطوارئ، وتم عرضها مؤخرا في -الخالصة:

مراجعا لقسم الطوارئ تراوحت عنفا تجاه عدد من الممرضات، مشيرة إلى أن  81أبوظبي خالل المؤتمر السادس للتمريض والقبالة، أن 

لتلقي الرعاية  االنتظارم رجال، أظهروا العنف التي يقدم عليها المراجعون تتلخص في طول فترات (جميعه 45- 31أسباب أعمارهم ما بين (

الحرجة والتي تتطلب سريعا من  الحالةالطبية، وتزايد أعداد تدخال المراجعين بمختلف حاالتهم التي تتراوح من البسيطة والمتوسطة إلى 

%من المرضى أحد أنواع العنف سواء كان لفظيا أو جسديا طلبا لها، بالنظر إلى  55المرضية حيث يمارس  اإلجازاتالكادر الطبي، 

 األعوامفي بيروت في  األمريكيةالمستوى غير العادي من العنف ضد الممرضات ، تؤكد دراستان أعدتهما الدائرة الصحية في الجامعة 

الوظيفي وترك  االحتراقالجسدية للممرضين يؤدي بصورة كبيرة الثالثة الماضية. هكذا، اكتشف الباحثون أ ّن تهديد الصحة النفسية و

وممرضة قال نهم يريدون ترك المهنة. أما ّهم  265%الطاقم التمريضي للمهنة. ودراسة عن العنف في غرف الطوارئ شملت  81ممرضا 

مرات لمجرد أ ّن يكون الممرض  6العنف % منهم أّ االلفت فهو ازدياد  50% للعنف الجسدي، وأقر  26تعرضوا منهم إن للعنف اللفظي و

العنف قاعدة وليس استثنا ء هنا إذا . ليفكر كان هذا سببا الفريق البحثي بإعداد دراسة وطنية شاملة. وفي عينة م  .في مستشفى حكومي

% للعنف  10صراخ و%من الممرضين يتعرضون للعنف اللفظي من سباب وشتائم و 62استمارة في كل لبنان، تبين أ ّن  600ِمثلة من 

% من المتبينين لم  39بواسطة أداة حادة من عصا وسكين ومسدس. وتشير الدراسة إلى أ ّن  واالعتداءالجسدي من ضرب وركل ولكم 

العنف اللفظي موجود بين أعضاء فريق العمل نفسه. . لذا يدعو علم  نفإيسمعوا بسياسة تحميهم من التعرض للعنف. بل أكثر من ذلك 

به وإعادة ترتيب البيت الداخلي ومراجعة اعتمادية المستشفيات التي ال تذكر كلمة عن العنف. ال يمكن، برأي علم  االستهانةإلى عدم الدين 

 .الدين، تضميد جراح الناس عندما يكون الممرض/ة نفسه جريحا
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     زهره موسى حمزه  م.

 

 

حسينفاطمة رحيم    

 النوم ساعات تغيير و النوم اضطرابات تأثير

للمراهقين. العامة الصحة على  

 

 زينه إياد يحيى
 غدير دريس رواك
 مروه داوود سالم
 حوراء فيصل فضل
 زينب عالء عبد الحسن
 سارة كامل حاتم
 أمنه احمد راضي
 فاطمة ماهر سعد
 شهالء نعيم فرحان

السليم في النوم السليم، هكذا ينصح المتخصصون بالشؤون الصحية للحصول على مفتاح الصحة النفسية والجسدية، لكن سوء الحالة الجسم 
الجسدية والنفسية من أعراض نقص النوم التي تظهر سريعا، لكن استمرار هذه المشكلة قد يؤدي لمشاكل صحية وخيمة، ويخطأ بعض الناس 

1يجة لبعض األفكار الخاطئة حول النوم أو بسبب عادات يومية تصعب النوم(في تقييم عمق نومهم نت تتأثر صحة المرء النفسية والجسدية،  (.
الساعة البيولوجية «إيقاع حياته الحيوي، أو ما يعرف بـ اختاللنتيجة  « ، ومنها أمراض األمراض، إذ أثبتت دراسات عدة، أن ظهور بعض 

ل مزمنة، يرتبط بشكل مباشر باختال من التعب والنعاس أثناء النهار، وقلة النوم ليست هي  بإحالةفيما يشعر البعض  .)الساعة البيولوجية(

السبب دوما، بل لذلك أسباب عدة. والملفت أن النوم جيدا ال يكفي للتخلص من شعور النعاس والخمول نهارا، في اطار الموضوع تعددت 
اظهرت إن قلة النوم ترتبط بضعف الصحة لكن الغفوات القصيرة قد تبدد بعض الشيء هذا الدراسات حول النوم وفي احدث دراسة حديثة 

 التأثير السلبي على من جافهم النوم، ويمكن أن يكون للحرمان من النوم تأثير سلبي على وظائف المخ وعملية التمثيل الغذائي والهرمونات
لمراهقون الذين ال يأخذون قسطا وافرا من النوم ربما يصبحون أكثر ضعفا أمام إغراء والجهاز المناعي , بينما أفادت نتائج دراسة حديثة ان ا

ساعة ليال يصيرون أكثر  9الطعام، وقال الباحثون في الدورية الدولية للسمنة إن المراهقون في عمر خمسة عشر سنة ممن ينامون أقل من 

وهو خارج قسمة -ساعة بارتفاع مؤشر كتلة الجسم  9راهقون الذين ينامون أقل من نهما بالطعام بالمقارنة بمن ينامون وقتا أطول، ويتميز الم

 األمراضلمكافحة  األمريكيةساعة فاكثر فيما توصي المراكز  9بالمقارنة بمن ينامون  -وزن الجسم بالكيلوجرام على مربع طول القامة بالمتر

2ساعة يوميا.( 10الى  9والوقاية منها بأن ينام المراهقون من  على صعيد ذي صلة يعلم الكل أن قلة النوم تجعل الشخص في حالة من  (

تقول إن قلة النوم لها آثار سيئة على أمراض  األبحاثإلى ذلك، فإن بعض  بالضافةالترنح والضيق تحول أحيانا حتى دون القيام بأبسط المهام. 
أخرى ويرى الخبراء ان هناك عدة طرق يستطيع المرء أن يستفيد أكثر من نومه بها، مثل المحافظة على أوقات ثابتة  وحالتب والسمنة القل

2، وجعل غرفة النوم مظلمة وفاترة البرودة. وكذلك تجنب الكافيين عند اقتراب وقت النوم.(واالستيقاظللنوم  ) 
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 م. م سالم عباس عليوي 

  بنين عبد العالي حسين 

 

 الزائفة تنتجها التي الخطأ عوامل عن الكشف

 في التعقيم ضعف إلى تؤدي التي الزنجارية

  النجف بعض مستشفيات

 

 سجى عبد اعطية خلف 
 فاطمة كاظم خضير 
 نور سلمان حاكم 

 سراء زكي مشكور 
 تبارك نجاح مهدي 

 بنين عبد العالي حسين 
 سجى عبد اعطية خلف 

 فاطمة كاظم خضير 
 نور سلمان حاكم 

  سعدون كريم  حوراء

مهدي جواد  رقية  

  محسن كاظم  زينب

عبود حسون شهد                                                                                  

يوسف كاظم بنين  

-الخالصة: aurognosa (Pseudomonas ( تضمنت الدراسة الحالية دراسة بكتيريا الزائفة الزنجارية  

ضراوة تؤثر ع فعالية المعقمات في القضاء عليها والمشاكل المقاومة للمضادات الحيوية وعالقتها بالتعقيم وما تنتجه من عوامل 
حيث تهدف دراسة هذا النوع من البكتريا القيام بعمل بحث كامل يضم جميع تفاصيل هذا النوع من كشف وتشخيص  .....الناتجة منها

المشاكل التي بعضها يصعب  وتسببه في حدوث العديد من والخيرةولكثرة انتشاره في الفترات  أهميتهوأعراض وعالج وتوصيات 
 االلتزامحلها والسيطرة عليها حيث نهايتها تؤدي إلى الوفاة واسبابها بسيطة جدا بحيث يمكن التغلب عليها وتجاوزها فقط من خالل 

بالنظافة والتعقيم ضرورة قصوى مطلوبة من الجميع سواء الكوادر الطبية او الطاقم الصحي الموجود في المستشفيات والمريض لذلك 
نحرص على استخدام المطهرات والمعقمات ذات جودة عالية السيما بتزامن بحثنا هذا مع الوباء العالمي المعروف أو المسمى ب 

,COVED19 ة على مستوى العالم وعالجه الوحيد هو الوقاية والحرص على استخدام المعقمات وغسل اليدين الذي سبب وفيات عد

على دراسة سابقة تم فيها عزل وتشخيص بكتيريا وباالعتمادفضال عن استخدام مضادات الزائفة وتعزيز المناعة   aeruginosa. p 
(عينة من مجموع  37يا (تلوث المستشفيات حيث بلغ عدد هذه عزالت هذه البكتير حاالتمن  عينة من حاالت تلوث الجروح (70(

العمليات الجراحية وردهات المستشفيات ومن  صاالت(مسحه جمعت من 200(عزله للبكتيريا من اصل(25والحروق كما تم تشخيص (

يا لبعض انواع مضادات الجراحية واختبرت حساسية البكتير واألدوات اإلضاءةومصادر  السرةوالجدران و  كاألرضيةاماكن مختلفة 
الحيوية واظهرت جميع العزالت حساسيه مطلقه ل(سبروفلوكساسين ,سفترياكزون ,تبرومايسيسن ,الجنتامايسين ) بينما كانت جميع 
والمثبريم.) حيث اثبتت الدراسات انه  ,العزالت مقاومه لمضادات االموكسيلين,تتراسايكلين,نتروفيورانيتون,كلندامايسين,سيفوتوكسيم

التعقيمية وقلة الوعي وانتشار التلوث  األخطاءبالمستشفيات وما يساعدها ع ذلك  األمراضهذه البكتيريا من اهم اسباب انتشار 
رة عامه .بصو  
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 اسم البحث  اسماء الطلبة  المشرف  

 
 
 
 
 صاحب كاظم مهدي     

رضيوي عماد جمال   
عزيز غانم فاطمه    

 
 

االبتدائية المراحل طالب لدى الخوف اثر  

 

عبدهللا علي بنين   
عبد جواد عهود  

برهان علي منتهى    
سدخان ربيع ضحى   

حمزه رحيم مروه   
سوادي عظيم بنين    

عبيس هادي هدى   
كاظم مالك زهراء  

رضيوي عماد جمال   
عزيز غانم فاطمه    

عبدهللا علي بنين   
عبد جواد عهود  

برهان علي منتهى    
سدخان ربيع ضحى   

حمزه رحيم مروه   
سوادي عظيم بنين    

عبيس هادي هدى   
كاظم مالك زهراء  

-الخالصة:  
الٌسبة الًت نعٌشها الٌوم دفعت الكثٌر من االسر الى التنمل من مكان ألخر مخاوؾ جٌددة لم تكن موجودة سابما , ومنها ما ٌسمى  فالظرو

بالخوؾ من مستمبلهم الدراًس فمد وجدت الدراسات ان االسر الًت تنتمل كثٌرا ًف عدد من المدن او البلدان تزداد ًف أبنابها حاالت 
امام  البناءالى عدة عوامل منها عدم اتاحة الولت الكاًف إلالمة عبلالت اجتماعٌة مستمرة ومتكررة, مما ٌجعل فرص الخوؾ ٌوعود ذلن 

اكتساب هذه المدرات وتطٌورها للٌلة فاصبح الخوؾ من المشكبلت النفٌسة األكثر ٌشوعا ًف ولتنا الحاضر. وانسجاما مع أعبله فانه هذه 
م الخوؾ وكذلن مفهوم التٌكؾ الدراًس كما نتناول ًف هذه الدراسة أنواع الخوؾ الًت لد تواجه الطفل ًف الدراسة تهدؾ الى معرفة مفهو

وخاصة  العالةمرحلة الدراسٌة وًف البٌت وكذلن سوؾ نركز ًف دراستنا هذه على العبللة بٌن الخوؾ والتٌكؾ الدراسة ًف المدارس 
من اجل  التوصيات كوكذلالًت لد تساهم ًف النهوض بالدراسة الحالٌة  االستنتاجاتمنهم وأٌخرا ولبل األٌخر تم وضع بعض  األطفال

ما عبللة الخوؾ بالتٌكؾ للدراسة ت التي التساؤالعلى  اإلجابةالوصول معرفة   
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 اسم البحث  اسماء الطلبة  المشرف  

 
 أ. م. ناديه عبد الهادي عبد االمير

  صابرين صادق 
المائيمرض الجدري   زهراء عماد ابراهيم 

يامنه رياض غال    
 اسراء محمد مظلوم          

 آيات حاكم عباس        
 حنين  فارس عبد مسلم 

 الخالصة:
هو  مرض شائع يؤدي إلى ظهور طفح جلدي, يسبب الحكة, وإلى ظهور بقع        (Chicken pox ) مرض جدري الماء

)جدري( في جميع أنحاء الجسم. وينتشر جدري الماء، بشكل أساسي، لدى األطفال, لكن معظم الناس يصابون وحويصالت حمراء 
 .ضد جدري الماء (Vaccine) بمرض جدري الماء في مرحلة ما من حياتهم, في حال لم يتلقوا اللقاح

ال يسبّب مرضاً خطيراً. لكنه يمكن أن يشّكل مشكلة عندما يصيب جدري الماء أطفاالً أصحاء فإن جدري الماء في غالبية الحاالت      
حيث تصعب على  للنساء الحوامل, األطفال الرضع, المراهقين, والبالغين ولألشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز المناعي

 .أجسامهم مهمة محاربة العدوى
ة, ال يصابون به مرة أخرى. لكن الفيروس يبقى في في معظم الحاالت، األشخاص الذين أصيبوا بمرض جدري الماء مرة واحد    

أجسامهم لفترة طويلة بعد أن يتماثلوا للشفاء. إذا أصبح الفايروس فعااّلً مرة أخرى, فقد يسبب تلوثا فيروسيا مؤلما, يدعى الهربس 
 .(Herpes Zoster) النطاقي

ار عدوى مرض جدري الماءوقد ذكر  باحثون بريطانيون ان التعرض ألشعة الشمس قد يحد من انتش  . 

 اسم البحث  اسماء الطلبة  المشرف  

 
 أ. م. ناديه عبد الهادي عبد االمير

  محمد صادق محمد جعفر 
ي يحيى بشير لع مرض ضمور الغدة الدرقية لدى الحوامل  

 ضمياء كامل عبد الواحد
 منى احمد غافل 

رحمن عبد ةعروب  
 صفا طالب عبد

 الخالصة:
    اوعيٌ أكثر اضطرابات الغّدة الدرقٌة ش ةيعّد نقص الغدة الدرقٌة أو خمول الغّدة الدرقٌة أو قصور الدرق  ي-
  
على أ ّمه للحصول على يامن الحمل اعتماًدا كل أسبوعا 21-18ل أول الن خنيعتمد الجي-  

    هرمونات الغدة الدرقٌة
ً أثناء الحمل، بٌما ف ةيها نقص الدرقٌ يت ٌتطور فٌ االبعض الح ت أخرى تكون المرأة مصابةالحا يها   

تحملثم بنقص الدرقٌة    
تجنب ج المناسب لنقص هرمونات الغدة الدرقٌة أثناء الحمل الحصول المرأة الحامل على الع  

ا أثناء هذه الفترةهيقد تؤثر فٌ  يمضاعفات التً ن التّعرض للينٌ جالحامل وال   
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الطلبةاسماء  المشرف    اسم البحث 

 
 

هادي يوسف عبد  د.     

 

حسن جاسم فاطمة   
 

القهري الوسواس اضطراب  

بهلول تحسين مريم  

هادي حسين نريمان  

كتاب كريم فاطمة  

مهدي حميد غادة  
حسن جاسم فاطمة  

بهلول تحسين مريم  

هادي حسين نريمان  

 -الخالصة  :

اضطراب الوسواس القهري و عرض  الشخصيات المعرصة لهُ و يختم ببيان مقارنه معه يهدف البحث الحالي إلى دراسة 
و يركز  أهم أوجه التشابه بينها و نقطة االختالف بين االضطرابين (  التعرف على  )اضطراب الشخصية الوسواسية ومع 

البحث على أكثر جانبين مهمين فيِه . األول جانب الوسواس القهرية الدينية التي تعتبر حسب االحصائيات هي أكثر أنواع 
الوسواس القهري المنتشرة في مجتمعاتنا العربية االسالمية .والثاني درجة خطورة المرض على مرضى الوسواس القهري 

في رأيي تعريف الوسواس القهري هو ربط بين صابة بِه في ظل جائحة فايروس كورونا . بحد ذاتهِم و أيضاً نسبة أمكانية اال
كرر وتزعجنا وتتركنا تت كرر وتتكرر وتفكرة وحدث يخشى حدوثهُ وال يوجد أي ربط منطقي وال دليل لكنها فكرة سلبية تلقائية ت

. وهو  علينا مشاعر القلق و تأنيب الضمير والشك حداخلنا و تلبصراع داخلي نصدقها أم ال نصدقها وهنا تبدأ اللحظة  لحظة الصراع ب

يتسم المصاب به بتمني أفكار ومخاوف زائدة تجاه بعض األشياء، غالبًا ما يعي يصنف ضمن اضطرابات القلق وغالباً ما 
ريض عدد من الشخص أنه لديه تلك الوساوس وال يستطيع التحكم بها ولكنها تقوده لتصرفات مبالغ بها، ويصاحب الم

تخيل , النظافة المبالغ بها , العزلة االجتماعية, القلق المبالغ فيه-ومن أبرز تلك األعراض ما يلي:   ,األعراض المزعجة
إيذاء النفس جراء اتباع بعض األنماط الوقائية كغسل اليدين أو الشعر بشكل مبالغ , تصرفات عدوانية, أشياء غير واقعية

في بعض األنماط الخوف المبالغ به من أشياء غير ويعرض البشرة والجلد للضرر المبالغ به فيه وبصورة قاسية، مما 
, وعلى رغم ان عالج الوسواس القهري يرتكز على خط العالج  العضوي المتمثل بالعقاقير  عدم الشعور باألمان و منطقية

الذي نوهو أكثر تأثيراً في السير وتونيومن أهِمها عقار )الكلوم برامين من مضادات االكتئاب الثالثية الحلقة  ترى بعض  
دراسات النخفاض نسبته عالقة ب االصابة بمرض الوسواس القهري ( وغيرها من طرق العالج الكهربائي و الجراحي اال 
أن نسبة العالج السلوكي المعرفي المتضمن في خط العالج النفسي أثبت نجاحهُ في عالج معظم الحاالت أو خفض حدة 

فكرة قبول عراض وجعل المريض يمارس حياتهُ بحالة طبيعية ومن ضمِن بعض االمثلة على عالج السلوكي المعرفي  اال
وصوته  رالفكرة وعدم مقاومتها تتشابه تماما مع الفكرة قبول القطار ومروره من أمام البيت او تخيل ذلك . هل منع القطا

العالي أحدا من النوم ؟ أو دخوله دورة المياه أو ذكر هللا او الوضوء او الصالة او المذاكرة او الخروج من المنزل ؟ 
الجواب ال وبعد مدة سنعيش حياتنا وكان القطار غير موجود والذكي من يفعل ذلك والتعيس من يضع يديه على أذنيه حتى 

.  في متى ما سوف يتالشى من الوعي واإلدراك تدريجياً و كأنه غير موجود يمر القطار وينتهي الصوت . والصوت
مشكلتك ليس التلوث أو الطهارة أو إيذاء االخرين , او كونك قد كفرت أو قد اقترب أجلك استطعنا أقناع المريض بأن )

 في حلها دت مشكلتك أسع  وغيره من أنواع الوسواس مشكلتك هي االفكار الوسواسية والوسواس القهري و اآلن وقدد حد
 تلك االفكار واالسئلة أجوبة وحلول ألنها مبنيه يوجد على  لن  االفكار واالسئلة التي تمر علينا لننحلل و نحلل ( فلو بقينا 

وجدنا ذلك الجواب بعد دقائق يجرنا ذلك لمجموعة من االسئلة التي ال تنتهي ولو  على إحساس زائف وشعور سلبي 
من األفكارلتتحول لسلسلة   
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 اسم البحث اسماء الطلبة المشرف

 
 

هادي يوسف عبد  د.     

 

كاظم بيان عالء   
الجسد لغة حول ميدانية دراسة  

الكاظم عبد علي ايات  
راضي علي براء  
صادق ناذر زينب  
مزهر عبد سامي زينب  

يوسف  رحيم فاطمة  

 -الخالصة  :

غير  شفهي, له   لغة  قائمة بحد ذاتها، مستقلة عن لغة   اتصالتعريف لغة الجسد : هو 
وان ترافقت  معها  في كثير من االحيان. يستعمل الناس االشارات والحركات  السان
باتجاه  إلليحاء اوشعور باطني،  الخفاء اوكمرادفات  لما  يقولونه شفويا،  اما الجسدية

 معين.

% فقط من  7ي ألبرت ميهرابين أكتشف أن دراسة  قام بها عالم النفس األمريكوفي ● 
% بلغة الجسد، ولو اختلفت  55% بنبرة الصوت و  38ل يكون بالكلمات و  االتصال

 الكلمات  ولغة  الجسد فأن الفرد  يميل إلى  تصديق  لغة  الجسد.

 


