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 الكلٌة التخصص العنوان اسم الباحث

همام دمحم جمعه 

 الجبوري

 

 عز الدٌن المسام ونشاطه السٌاسً

-88ٖٔفً سورٌا وفلسطٌن 

ٔ9ٖ٘ 

التربٌة للعلوم  تارٌخ حدٌث

 االنسانٌة

 المستخلص

ٌمة والتفاصٌل الدل بالحدث التارٌخً من كـل الجوانب لمـد كانت الدراسات التارٌخٌـة وما زالت تهتم     

من حٌث المكان والزمان وحتى األشخاص ممن أسهموا وبشكل فاعل ومباشر فً تلن األحداث وساهموا 

 فٌها بمختلف الجوانب سٌاسٌة كانت أم التصادٌة أو اجتماعٌة ، وأثروا فً محٌطها بشكل مباشر. 

ت أفصححححت وعكسحححت بعحححا األححححداث التحححً انتابحححت األرايحححً الفلسحححطٌنٌة الكثٌحححر محححن المت ٌحححرا    

والمستجدات التحً أفحرزت بعحا المٌحادات وفحً توجهحات مختلفحة دٌنٌحة وسٌاسحٌة واجتماعٌحة والتصحادٌة 

وجاءت السنوات التً عاشها عز الدٌن المسام عن مجمل ما جاء به من أنشطة دٌنٌحة وسٌاسحٌة ،  ك كحان 

ٌحة بالتحدٌحد ، فً العمدٌن األخٌرٌن من حٌاته أحد أهحم المنايحلٌن محن رجحال عصحر  علحى السحاحة العرب

وأمياهم كلمة و ٌماناً بميٌته ورإٌته الجهادٌة والوطنٌة كات المبلمح  الصحوفٌة ، والتحً ترجحس بنسحبها 

الى الشٌخ عبد المادر الكٌبلنً فً العراق ، بعد أن أصب  يلٌعاً بتعالٌم تلن الطرٌمة ، فكحان أجحداد  فحً 

د نحزوحهم محن العحراق  لٌهحا ، فحرفا المسحام كحل المايً شٌوخاً لتلن الطرٌمة فً بلدة جبلة السورٌة بع

البدع والخرافحات التحً ألصحمت بهحا علحى األلحل فحً محدة حٌاتحه البسحٌطة ، ولحد كانحت خاتمتحه ححدثاً خالحداً 

ومشرفاً من بٌن الموالف العظٌمة التً سجلها التارٌخ للرجحال األححرار بعحد أن رسحم طرٌحك الحرٌحة هحو 

لوالعة التحً أصحبحت سحراجاً منٌحراً لكحل ثحورات المجاهحدٌن الفلسحطٌنٌٌن ورفاله بدمائهم الزكٌة فً تلن ا

بالدفاع عن حمهم الم تصب من لبل الصهاٌنة وحلفائهم ، فلم ٌبخل الشٌخ المسام بروحه محن أجحل ويحس 

البداٌحة والحجحر األسحاط لطرٌحك الجهحاد فحً فلسحطٌن علحى الحرام محن كحل الفحرق الهائحل فحً اإلمكانٌححات 

 حٌنها فً تلن العملٌة االستشهادٌة . والعدة والعدد 

ولمد أثارت شخصٌة الشٌخ عز الدٌن المسام وال تزال شح ف الكثٌحرٌن محن المهتمحٌن بدراسحة التحارٌخ     

ومتتبعً سٌرة المنايلٌن العظماء التً كانت بؤالبها ابتدأت ببداٌة بسٌطة و مكانات متوايحعة ، وتكمحن 

ر  سوري الجنسٌة لجؤ الى فلسطٌن وأصب  محن أوائحل األشحخاص تلن اإلثارة حول هك  الشخصٌة باعتبا

المنايلٌن والمطالبٌن بحرٌة فلسطٌن ، وكلن بما أملتحه علٌحه مبحادل الحدٌن والمومٌحة العربٌحة ، فكحل تلحن 

األمور كانت مجتمعة فً شحخص عحز الحدٌن المسحام ،  ك عحد أول محن ويحس بصحمة الجهحاد المسحل  يحد 

 شرٌكته برٌطانٌا فً تارٌخ الميٌة الفلسطٌنٌة الحدٌث .الكٌان الصهٌونً ال اصب و

 ن تارٌخ الشخصحٌات الثورٌحة المتمٌحزة ونشحاطهم فحً سحبٌل التححرر و عحبلء كلمحة الححك أمحر جحدٌر     

باالهتمام لدى الباحثٌن الكٌن بوسعهم أن ٌسلطوا أيواء جدٌدة على جوانب تارٌخٌة مهمة فحً حٌحاة تلحن 

  الدراسححة لكححً تلمححً اليححوء علححى تححارٌخ تلححن الشخصححٌة ونشححاطاتها فححً الشخصححٌات ، ولححكا جححاءت هححك

الميٌة السورٌة والفلسطٌنٌة بدراسة أكادٌمٌة على الرام من وجود كتابات على شكل كتب ومماالت فً 

عدد من الصحف والمجبلت ، لكن أالحب تلحن الكتابحات كانحت تؤخحك جوانحب معٌنحة محن نيحال المسحام أو 

الميٌة الفلسطٌنٌة ولٌط كل مسحٌرة حٌاتحه ، فيحبلً عحن التبحاٌن فحً ككحر األححداث تتجه فمط لنشاطه فً 

بشكل دلٌك وأخك فمط األحداث البارزة ، لكا أتت هك  الدراسة بشحكل مفصحل لكحل حٌحاة الشحٌخ عحز الحدٌن 
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المسححام منححك الححوالدة وحتححى االستشححهاد ، وتجنححب السححرد الزائححد الححكي كثححر فححً بعححا المإلفححات والكتابححات 

 خرى .األ

 لمد استندت الدراسة على فريٌة مبنٌة على جملة من التساإالت تم اإلجابة عنها :

 كٌف وظف المسام العامل الدٌنً لتحمٌك بعا األهداف الوطنٌة؟  .ٔ

 ما هً أهم المبادىء واألفكار التً أثرت فً المسام خبلل دراسته فً األزهر؟  .ٕ

 العرب السٌما الفلسطٌنٌٌن؟ما مدى األثر الكبٌر الكي تركه المسام فً نفوط  .ٖ

 ما هو المولف الكي أتخك  المسام تجا  األحداث التً حصلت فً لٌبٌا وسورٌا؟ .ٗ

والتيت طبٌعحة الدراسحة الحى تمسحٌمها علحى ممدمحة وثبلثحة فصحول ، أعمبهحا خاتمحة ومبلححك خاصحة     

دراسحة ، وملخحص الدراسحة بحٌاة عز الدٌن المسام ، ولائمة بؤهم المصادر والمراجس التً استندت  لٌها ال

 بالل ة االنكلٌزٌة .

بعنححوان زعححز الححدٌن المسححام والدتححه ونشححؤته والبححداٌات األولححى لنشححاطه  السٌاسححً  الفصححل األولجححاء     

والدٌنً والتعلٌمً( : وخصص عن بداٌة حٌاة الشٌخ عز الدٌن المسام من حٌحث الحوالدة والنشحؤة والنسحب 

ل فً الكتاتٌب ، ثم نمط حٌاته التً عاشها فً تلن المحدة حتحى رحلتحه وأصول أسرته وبٌئته وتعلٌمه األو

العلمٌة الى األزهر والتً أثرت تؤثٌراً مباشر ومهم فً حٌاتحه ، ومولفحه الحوطنً محن االححتبلل االٌطحالً 

للٌبٌا ، وأهمٌحة هحكا الفصحل ترجحس الحى صحعوبة الحٌحاة التحً عاشحها المسحام وتبحاٌن الظحروف االجتماعٌحة 

ادٌة الصححعبة ، وعلحى الححرام منهححا لحدم المسححام كحل مححا بوسححعه حتحى ت لححب علحى تلححن الصححعوبات وااللتصح

 وأصب  رجل كا لٌمة ومكانة مهمة فً مجتمعه .

أما الفصل الثانً الكي حمل عنوان زنشاط عز الدٌن المسام السٌاسً ومماومته يد االحتبلل الفرنسً     

سطٌن( :  ك تناول بداٌة عمل عحز الحدٌن المسحام التعلٌمحً ومرحلة انتماله الى فل 9ٕٕٔ-9ٔٙٔفً سورٌا 

واالجتماعً والوعظً فً سورٌا ، ونظحرة عامحة علحى األححداث فحً سحورٌا لبحل وبعحد الححرب العالمٌحة 

األولى ، وكٌف عاٌش المسام تلن المرحلة ، وصوالً الى حكم األمٌر فٌصل بن الحسٌن فٌها تمت مرحلة 

اب الفرنسً بعحد احتبللحه لسحورٌا و سحماط حكومحة األمٌحر فٌصحل ، ومرحلحة ثورة أبناء سورٌا يد االنتد

الجماعات الجهادٌة المسلحة التً كان عز الدٌن المسام دٌدن  حداها ، ولدم نتائج كبٌرة فً تلن المدة يد 

ه الفرنسٌٌن الى أن حكم علٌه باإلعدام وايمحبلل نشاط الثورة السورٌة يد الفرنسٌٌن وصوالً الى انتمال

الححى فلسححطٌن وبالتحدٌححد مدٌنححة حٌفححا ، فححؤهتم هححكا الفصححل بححالتركٌز المباشححر علححى اإلحححداث المححككورة فٌححه 

 وبشكل مويوعً لنشاط المسام والمحٌط المتعلك به بشكل مباشر . 

( أصبحت عنواناً 9ٖ٘ٔ-9ٕٔٔأما زمحطات المسام االجتماعٌة والثمافٌة فً فلسطٌن و عبلنه الثورة     

: اك تححم التركٌحز علححى نشحاط الشححٌخ عحز الحدٌن المسححام فحً فلسححطٌن وبشحكل خححاص بحه منححك  لحثللفصحل الثا

وصوله فلسطٌن محروراً بالوظحائف التحً شح لها خحبلل عمحد العشحرٌنات فحً فلسحطٌن ، ودور  فحً تنظحٌم 

ً األفراد وبداٌة تشكٌل الخبلٌا الجهادٌة لتنفٌك أهدافه فً مماومة المحتحل ، فيحبلً عحن دور  الشخصحً فح

تربٌة جٌل من الطبلب وصوالً الى بداٌحة عمحد الثبلثٌنحات وبداٌحة نشحاط الخبلٌحا الجهادٌحة عسحكرٌاً وتنفٌحك 

عملٌاتها المسلحة يد المستعمرات الصهٌونٌة حتى بداٌة انطبلق ثورته يد المحتلٌن ونٌله الشهادة محن 

 أجل فلسطٌن فً معركة ٌعبد .
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شٌخ بعحد عودتحه محن رحلتحه محن الجحامس األزهحر باعتبحار  لحد نحال والبد أن ننو  أنه تم  يافة كلمة ال    

الشهادة األهلٌة التً بممتياها مارط عملهُ البلحك كشٌخ والكي ُعد لمباً علمٌاً له ، وعلٌه تم  لحاق كلمة 

 الشٌخ باسمهُ فٌما بعد . 

النتحائج التحً توصحلت أما عن الخاتمة فتناولت أبرز ما توصلت  لٌحه الدراسحة محن اسحتنتاجات ، وأهحم     

  لٌها وبشكل مويوعً ، ثم اختتمت الدراسة بمجموعة مبلحك ، ولائمة المصادر والمرجس . 

لمححد واجهححت الدراسححة صححعوبات عححدة ومنهححا :  شححكالٌة المصححادر ولسححمت الححى لسححمٌن ، األول للححة     

-9ٕٓٔم الثحورة السحورٌة المصادر الخاصة بعز الدٌن المسام فً سورٌا تحدٌداً ، منك الحوالدة وحتحى لٌحا

، فيبلً عن التباٌن الواي  فً أالبها ، وثانٌاً المصادر الخاصة بمحدة فلسحطٌن علحى الحرام محن  9ٕٔٔ

تعحححدد المصحححادر الخاصحححة بهحححك  المرحلحححة  ال أنهحححا كانحححت تنجحححرف كثٌحححراً لمٌحححول كتابهحححا وابتعادهحححا عحححن 

ر الكتحب والوثحائك العرالٌحة الخاصحة وايحة بوثائك داالمويوعٌة فً مواطن عدة ، كما أن هنان ندرة 

بعز الدٌن المسام بالتحدٌد ، وأٌيحاً المراجحس األجنبٌحة ، فيحبلً عحن صحعوبات شخصحٌة واجهتنحً متعلمحة 

بالظرف األمنً الححر  الحكي تمحر بحه مححافظتً ، والويحس الخحاص بحً كحونً نحاز  محن منطمحة سحكنً 

 بماً .األصلٌة جراء الموجة اإلرهابٌة التً واجهت منطمتً سا

ولد استندت الدراسة الى العدٌد من الوثائك المنشورة منها التمرٌحر الخحاص بالمنصحلٌة العرالٌحة فحزود     

الدراسة بمعلومات جدٌدة فً استشهاد المسام وجنازته ، كما تطرلت مككرات الحا  أمٌن الحسحٌنً علحى 

رجس لهك  الدراسة والمصادر والمراجس معلوماتها المٌمة حول طبٌعة العبللة بٌنه وبٌن المسام فهً خٌر م

العربٌة ، أتت فً ممدمتها الكتب المإلفة تحدٌداً عن عز الدٌن المسام باعتبارها مرجعاً أساسٌاً عن المسام 

، مثحل كتحاب حسححنً أدهحم جحرار الححكي خحدم الدراسحة بشححكل مباشحر وكلحن ل نححا  بالمحادة العلمٌحة والوثححائك 

ً صلب المويوع وأثرته بالكثٌر من المعلومات المهمة ، وكتحاب دمحم الرصٌنة والمماببلت التً دارت ف

حسن شراب كتابه عحز الحدٌن المسحام شحٌخ المجاهحدٌن فحً فلسحطٌن ، الحكي تنحاول دراسحة هحك  الشخصحٌة 

بصورة مستفٌية ومحن جمٌحس الجوانحب معحززاً بالوثحائك والمعلومحات التحً تخحص الممحاببلت الشخصحٌة 

ايٌس الدراسة ، وعز الدٌن  سماعٌل وآخرون كتابحه سلسحلة أبطحال العحرب ، ورافمت معلوماته أالب مو

وعلً حسٌن خلف كتابه تجربة الشحٌخ عحز الحدٌن المسحام ، فيحبلً عحن المجحبلت العلمٌحة الرصحٌنة ومنهحا 

مجلة التراث العربً الدمشمٌة وفٌها بحث متمٌز لمصبا  ابلونجً البطل الشٌخ الشهٌد عز الدٌن المسام 

جد فٌه مادة علمٌة لٌمة ومهمة عن المسام ألن الكاتب هو من منطمة المسام فحً سحورٌا ، وجحاءت ،  ك تو

عدد كبٌر من المراجس األخرى التً خدمت المويوع ، كمحا اعتمحدت  معلوماته دلٌمة جداً ، ، فيبلً عن

 لدٌن المسام .الدراسة أٌياً على وثائك منشورة خاصة بالمنصلٌة العرالٌة بفلسطٌن حول استشهاد عز ا

كمحا اسحتعان الباححث بالعدٌحد محن البححوث والممحاالت العربٌحة لكتّحاب لهحم آرائهحم المفٌحدة والتحً أثحرت     

الدراسة فً شتى فصولها وجوانبها متمثلة بالصحف والمجبلت العلمٌة الرصٌنة والموسوعات التارٌخٌة 

 األخرى . 

عثمان نوري ثامر 

 المٌسً

اب نثر سٌاسة الُملن من خبلل كت

الدر فً المحايرات لآلبً 

العصر الراشدي  -هـ( ٕٔٗزت

 دراسة تارٌخٌة -انموكجاً 

التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص
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 ن أبا سعد اآلبً هو واحد من األدباء الكٌن كانوا ٌمتلكون المكانة العلمٌة واألدبٌة ، وٌعد من  .ٔ

م( وابن لتٌبة 8ٙ8هـ/ٕ٘٘فً األدب أمثال الجاحظ زت أبرز األدباء الكٌن أخكوا مساحة واسعة

 م( واٌرهم .7ٖٓٔهـ/9ٕٗم( والثعالبً زت889هـ/7ٕٙزت

 أثبتت الدراسة  ن اآلبً لد كرط حٌاته من أجل العلم والمعرفة على الرام من أنه  .ٕ

تولى منصب الوزارة ،  ال أنه اشتهر وعرف بالجانب العلمً واألدبً أكثر مما عرف فً  .ٖ

االداري ، بدلٌل عدم اشارت المصادر الى مدة المنصب الكي ش له أو ما ٌتعلك بحٌاته  الجانب

 كوزٌر ، اٌر أنه عرف أدٌباً ماهراً ناظماً عالً الهمة .

بٌنت الدراسة أن لآلبً عبللة حمٌمة وطٌبة مس رجال عصر  من العلماء واألدباء والوزراء ،  .ٗ

ً وثناًء ، هكا ببلشن عبللة العالم بعالم آخر الكي وكلن من خبلل األلوال التً لٌلت بحمه مدح ا

 ٌجمعهم حب العلم والمعرفة المائم على األخوة . 

كشفت الدراسة حالة العصر الكي عاشه اآلبً ، وهً حمبة التسلط البوٌهً منك والدته حتى  .٘

ن وفاته على الرام من تولٌه منصب الوزارة لمجد الدولة ،  ال أن األخٌر كان ال ٌحمل م

السلطة  ال اسمها مما جرد اآلبً من هكا المنصب بشكل فعلً ، وهً مدة ميطربة عاشها 

 اآلبً . 

تناول أبو سعد اآلبً فً كتابه زنثر الدر فً المحايرات( العصر الراشدي وما ٌتعلك به من  .ٙ

ٌا من الرعٌة من خبلل الوصا ممٌزات السٌما عن الممربة التً كانوا علٌها الخلفاء الراشدٌن 

 لهم سواء كانت مباشرة أو عن طرٌك الخطب على المنابر . 

الى والتهم وشدتهم فً محاسبتهم السٌما  ككر أبو سعٌد اآلبً بعا وصاٌا الخلفاء الراشدٌن  .7

مس الكٌن ٌجدون فٌهم تمصٌراً تجا  الرعٌة ، أو ٌحاولوا أن ٌست لوا هكا المنصب الكي وكل لهم 

 ال تؤخكهم لومة الئم فً الحك .  ، لكا كان الخلفاء الراشدٌن 

بٌن رعاٌاهم ،  ك  بٌنت الدراسة العدل واالنصاف والمساواة التً عرف بها الخلفاء الراشدٌن  .8

كانوا ٌنصفون ٌحكمون بالحك ولو على أنفسهم ، وجعلوا العدل هو المعٌار االساط فً حكمهم 

 .   سوةً بالرسول الكرٌم 

 

 

 عدنان عباط شاكر

 

الجتماعٌة فً الحٌاة ا

مصر والشام من خبلل 

 كتاب نٌل األمل فً كٌل

الدول البن شاهٌن 

 هـ(9ٕٓالياهري زت 

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص

ً ما ممارنة       ً كبٌراً من لدن الباحثٌن نوعا لم تنل الدراسات التً تهتم بالحٌاة االجتماعٌة اهتماما

والسٌما السٌاسٌة ، وعلى الرام من تطور الحٌاة االجتماعٌة فً عصر الممالٌن كون بالجوانب األخرى 

أن مصر والشام أصبحتا تشكبلن هك  الدولة ، فكٌفما  كا كانت هك  الدراسة تتناول الحٌاة االجتماعٌة 

 م( وجزء مهم من تارٌخ8ٕٖٔ-ٕٓ٘ٔهـ/78ٗ-8ٗٙللحمبة األخٌرة من تارٌخ دولة الممالٌن البحرٌة ز

م( ،  ك تمس حمبة الدراسة للمدة بٌن 7ٔ٘ٔ-8ٕٖٔهـ/9ٕٖ-78ٗدولة الممالٌن الجراكسة زالبرجٌة( ز

م( ، وعلى الرام من استمرار ابن شاهٌن الظاهري فً تدوٌن 9ٓٗٔ-ٖٖٗٔهـ/89ٙ-7ٗٗعامً ز
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ٌاع ، وكلن بسبب ي (ٔزم(9ٓٗٔهـ/89ٙاألحداث التارٌخٌة ،  ال أنه لم ٌصل  لٌنا أحداث ما بعد سنة ز

بالً المخطوطات ، فؤالب الدراسات كانت عن دولة الممالٌن األولى ولٌامها وحروبها مس الصلٌبٌٌن 

والم ول ، وأصولهم ، و كا تّمت دراسة الحٌاة االجتماعٌة فإنها تهتم بجوانب اجتماعٌة محددة 

م االجتماعٌة كاالحتفاالت وما شابهها ، ولم ت ور فٌما بٌن سطور كتب التارٌخ للبحث عن أوياعه

األخرى ، لكلن فؤن دراسة الجانب االجتماعً مهم لفهم جانب له أثر  البالغ على حركة التارٌخ 

 والخرو  على النمطٌة المتبعة .

 ن لدراسة الحٌاة االجتماعٌة فوائد ومزاٌا ممتعة لمعرفة المظاهر التً تكون نمط الحٌاة العامة ،     

ً تكتمل الصورة عن الحدث التارٌخً من جانب وتمربنا هك  ونمط التفكٌر ، وسلون اإلنسان ك

 المعلومات من طبٌعة ، وحركة حٌاة أولئن الكٌن سبمونا بمرون عدٌدة من جانب آخر . 

 ن كتاب زنٌل األمل فً كٌل الدول( مويوع هك  الدراسة تمَّ تحمٌمه منك مدة لٌست بالبعٌدة ، ولم     

اب بعنوان زدولة الممالٌن الشراكسة دراسة فً التارٌخ االلتصادي ٌحظى سوى بدراسة واحدة ، وهو كت

اهتمت الدراسة فمط بالجانب االلتصادي ،  (ٕزمن خبلل كتاب نٌل األمل للمإرخ عبد الباسط الظاهري(

كما أن زابن شاهٌن الظاهري( مإلف الكتاب تناول أحداث عصر  ، وهو بهكا ٌعدُّ شاهد عٌان على 

فرد بككرها فً كثٌر من األحٌان كحدٌثه عن األطعمة والمبلبط وآالت التنمل أحداث اجتماعٌة ان

 والطوائف الدٌنٌة ، وما شابه كلن .

ومّما تمدم تولدت لدى الباحث دوافس الخوا فً امار الكتابة األكادٌمٌة والبحث فً هكا المويوع     

اجتها لمثل هككا موايٌس إلبراز الجوانب المهم ، وإلدراكنا بؤهمٌته فً  اناء ورفد المكتبة العربٌة ولح

االجتماعٌة فً العصر المملوكً ، لما لكلن من أهمٌة فً تحلٌل األحداث التارٌخٌة األخرى والتً سبمت 

 نهاٌة هك  الدولة .

أوالً . أهمٌة المويوع ونطاق البحث :  تكمن أهمٌة هكا المويوع فً وجود تنوع اجتماعً معمد  

اة المعٌشٌة للمجتمس المصري والشامً آنكان ، أو فً كل ما له عبللة بالجانب سواء فً طبٌعة الحٌ

االجتماعً ، وما ٌإثر على حٌاة الناط من عوامل مختلفة كان لها تؤثٌرها المباشر على المجتمس ، 

 ومعرفة عاداته وتمالٌد  وأثرها على الحٌاة العامة ، فيبلً عن أثر السٌاسة والحروب والدٌن فٌه .

وٌمكن حصر هك  الصعوبات بكبر حجم الكتاب وعدم تناسب المادة التارٌخٌة عن كل من اللٌمً     

مصر والشام ،  ك ما ككر عن مصر أكثر بكثٌر عما ككر عن ببلد الشام بحكم استمرار المإلف بمصر ، 

وابن شاهٌن فيبلً عن ورود عدة ألماب للمإلف منها : ابن الوزٌر ، والملطً ، وزٌن الدٌن الحنفً ، 

الظاهري ، وكل مإرخ ومإلف ٌلمبه بواحد من هك  األلماب ، ولد اعتمدت الدراسة لمب زابن شاهٌن 

 الظاهري( ألنّه األكثر شٌوعاً وتداوالً بٌن المإلفٌن والمصنفٌن .

والتيت طبٌعة الدراسة تمسٌمها على ممدمة وثبلثة فصول ، وخاتمة ألهم النتائج التً توصلت لها     

 لدراسة ، ولائمة بؤهم المصادر والمراجس المستخدمة ، وملخص للرسالة بالل ة االنكلٌزٌة .ا
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أما الفصل األول : فحمل عنوان زحٌاة ابن شاهٌن الظاهري وكتابه( ، وتناول حٌاة ابن شاهٌن     

ته من الظاهري مإلف الكتاب ، ولُسم على ثبلثة مباحث ، األول تحدث عن عصر  ورأٌه فٌه ، وحٌا

حٌث اسمه ونسبه ، وعائلته ، ووالدته ، وألمابه وكنٌته ، وجاء المبحث الثانً تحدث عن شٌوخه 

ورحبلته وتبلمٌك  ، وعلومه ، ومإلفاته ، وآراء العلماء والباحثٌن فٌه ، أما الثالث : فاختص بالحدٌث 

وتارٌخ تؤلٌفه ، وأسباب عن كتابه زنٌل األمل فً كٌل الدول( ، من حٌث نسبة الكتاب الى مإلفه ، 

 ودواعً تؤلٌفه ، ومنهجٌة وأهمٌة الكتاب ، واعتماد  مصدراً للمإرخٌن ، وتحمٌمه وطباعته وحجمه . 

والفصل الثانً : حمل عنوان زطبمات المجتمس والطوائف الدٌنٌة( ، وخصص لدراسة طبمات     

: طبمات المجتمس ، جاءت الطبمات المجتمس والطوائف الدٌنٌة ، ولُسم على مبحثٌن ، تناول األول 

ً حٌاة الخلفاء والسبلطٌن واألمراء الخاصة ،  من احتفاالت ومستوى  الحاكمة فً ممدمتها ، مستعريا

معٌشً واٌرها من الجوانب االجتماعٌة ، ثم طبمة العلماء ، وأثرهم على المجتمس ، ثم طبمة التجار 

وصلتهم بالمجتمس ، ثم الطبمة األكبر من المجتمس وهً وأثرهم االجتماعً وعبللة الدولة بهك  الطبمة 

الطبمة العامة  ك تناولت الدراسة أوياعهم ، ومستواهم المعٌشً ، وتؤثرهم بالظروف وأثر األوياع 

السٌاسٌة على هك  الطبمة وكل ما ٌخصهم ، ثم طبمة الجلبان  ك برزت تؤثٌراتها على المجتمس فً كلن 

ة وهً طبمة العبٌد ، والمبحث الثانً : تناول الطوائف الدٌنٌة وكل ما ٌخصهم العصر ، ثم الطبمة األخٌر

 وهم المسلمون وأهل الكمة زالٌهود والنصارى( .

وجاء الفصل الثالث بعنوان زالنشاطات االجتماعٌة( ، ولُسم على مبحثٌن ، تناول األول : المستوى     

د وتداولها وتزٌٌفها وما له من ميار على المجتمس ، المعٌشً ، من أنواع األطعمة والبيائس ، ثم النمو

ومن بعدها الحسبة ودورها فً المجتمس واألسواق وما لهما من أثر اجتماعً ، ثم األسعار وأثرها على 

العامة بسبب تكبكبها ، وكان المبحث الثانً مختصاً بالحرٌات ، وويس الناط وحرٌاتهم والسٌما المرأة 

نٌة ، ثم بٌنا ممدار ما ٌتمتس به المجتمس من حرٌة التعبٌر ، وككلن بٌنا التمٌٌز ، وحرٌـة العمٌدة الدٌ

 العرلً والعنصري ، ثم الحرٌات العامة 

 ثانٌاً. عرا المصادر والمراجس :

اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجس الحدٌثة ، أفادت فً فصول الرسالة  ومن     

 أهم تلن المصادر : 

 اجم الل ة :أ. مع

تعد معاجم الل ة محن المصحادر المٌمحة التحً أفحادت مويحوع الدراسحة كثٌحراً فحً معرفحة المصحطلحات     

 والمفردات الل وٌة المبهمة وتويٌ  الكلمات ال امية ومن أهمها :

م(، كانت الفائدة منه 9ٖ9هـ/8ٕٖكتاب زالزاهر فً معانً كلمات الناط( ألبً بكر االنباري زت .ٔ

 ٌما فً الفصل الثالث . كبٌرة الس

م( ، وكانت الفائحدة منحه فحً الفصحل الثالحث محن ٘ٙٓٔهـ/8٘ٗكتاب زالمخصص( البن سٌدة زت .ٕ

 الرسالة . 

م( كانت الفائحدة منحه فحً التعحرف علحى 9ٕٖٔهـ/7ٖٓكتاب زاصطبلحات صوفٌة( للكاشانً زت .ٖ

 مفردات الصوفٌة فً المبحث الثانً من الفصل الثانً . 

 لعام :ب. كتب التارٌخ ا
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تعد من الكتب المهمة جداً التً ال ٌمكن ألي باحث فً التارٌخ االست ناء عنها لما تحمله من     

 معلومات مهمة ولٌمة ، وٌؤتً فً ممدمتها : 

م( فمد عاصر الكثٌر من ٔٗٗٔهـ/8ٗ٘كتاب زالسلون لمعرفة دول الملون( للممرٌزي زت .ٔ

مارنة العدٌد من األحداث التارٌخٌة التً ككرها األحداث التً أوردها ، ولد أفاد الدراسة فً م

ابن شاهٌن الظاهري فً كتابه زنٌل األمل فً كٌل الدول( ، فيبلً عن احتوائه على الكثٌر من 

 تراجم الشخصٌات التً انفرد بها دون اٌر  .

م( ، وهو أحد شٌوخ 8ٗٗٔهـ/8ٕ٘كتاب ز نباء ال مر بؤبناء العمر( البن حجر العسمبلنً زت .ٕ

شاهٌن الظاهري ، أفاد الدراسة فً جمٌس فصولها ،  ك ٌعد ابن حجر من أهم مإرخً ابن 

 العصر المملوكً ولرباً الى عصر المإلف . 

م( ،  ك هو واحد من ٖٕ٘ٔهـ/9ٖٓكتاب زبدائس الزهور فً ولائس الدهور( البن  ٌاط زت .ٖ

البرجٌة ، لكلن أفاد  تبلمكة ابن شاهٌن الظاهري ، وٌإرخ للحمبة المتؤخرة من دولة الممالٌن

الدراسة فً موازنة الكثٌر من األحداث التً ككرها ابن شاهٌن الظاهري وانفرد ابن  ٌاط 

 بككر بعيها .  

 ت. كتب التراجم :  

كان لكتب التراجم أهمٌة كبٌرة فً هك  الدراسة ، فمد تحم اإلفحادة منهحا فحً أالحب فصحول الدراسحة لمحا     

 لٌمة وكان من أهمها :  تحتوٌه من معلومات تارٌخٌة

م( ،  ك 8ٗٗٔهحـ/8ٕ٘كتاب زالدرر الكامنة فً أعٌان المائة الثامنة( البن حجر العسمبلنً زت .ٔ

تم االعتماد علٌه فً ترجمة الكثٌر من شخصٌات المرن الثامن الهجري ، السحٌما فحً المبححث 

 األول من الفصل األول والفصل الثانً من الرسالة . 

م( ،  ك 9ٙٗٔهحـ/87ًٗ والمسحتوفً بعحد الحوافً( البحن ت حري بحردي زتكتاب زالمنهل الصاف .ٕ

أفاد الدراسة فً ترجمحة العدٌحد محن الشخصحٌات ممحن لحم نجحد لهحم ترجمحة فحً مصحادر أخحرى 

 السٌما فً الفصلٌن األول والثانً من الرسالة . 

 م( ، وكانحت لحه9ٙٗٔهحـ/9ٕٓكتاب زاليحوء البلمحس فحً أعٌحان المحرن التاسحس( للسحخاوي زت .ٖ

 الفائدة فً ترجمة أالب الشخصٌات التً ككرناها وفً جمٌس فصول الرسالة .

 ث. كتب الج رافٌة والبلدان :

تعد كتب الج رافٌة والبلدان من الكتب المهمة التً أمدتنا بمعلومات وافٌة فً مويوع الدراسة ومحن     

 أهمها : 

أفحاد الدراسحة فحً التعرٌحف  م( ، الحكي8ٕٕٔهحـ/ٕٙٙكتاب زمعجم البلحدان( لٌحالوت الحمحوي زت .ٔ

 وتويٌ  الكثٌر من المدن واألماكن التً ككرت فً أالب فصولها . 

م( وهو 8ٖٗٔهـ/7ٗ9كتاب زمسالن األبصار فً ممالن األمصار( ، البن فيل هللا العمري زت .ٕ

عبارة عن موسوعة ج رافٌة والتصحادٌة واجتماعٌحة وتارٌخٌحة ، ولحد أفحاد الدراسحة فحً التعحرف 

 ر من الموايس فً مصر والشام والسٌما فً الفصلٌن األول والثانً . على الكثٌ

كتحححاب زالمحححواعظ واالعتبحححار بحححككر الخطحححط واآلثحححار المعحححروف بخطحححط الممرٌحححزي( للممرٌحححزي  .ٖ

م( ، وهو مصحدر رئحٌط ومهحم فحً هحك  الدراسحة ،  الحتوائحه علحى معلومحات ٔٗٗٔهـ/8ٗ٘زت

ا ٌخص حارتهحا ومسحاجدها ، ومدارسحها وكحل مفصلة عن الماهرة ومصر بالعموم ، والسٌما فٌم
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ص ٌرة وكبٌحرة محن موايحعها ، لحكلن كانحت الفائحـدة منحه كبٌحرة فحً تحدٌحد وتعرٌحف الكثٌحر محن 

 الموايس من أسواق ، وحارات ، وكنائط وأدٌرة وما الى كلن .

م( ، وكحان االعتمحاد علٌحه فٌمحا ٕٓ٘ٔٔهحـ/9ٕ7كتاب زالدارط فً تارٌخ المدارط( للنعٌمً زت .ٗ

 خص المدارط والخانماهات والزواٌا فً مصر ، والشام السٌما فً الفصل االول من الرسالة .ٌ

  . كتب األحكام السلطانٌة والفمه :

كانت الفائدة من هك  المصادر كبٌحرة لدراسحتنا  ك تحمحل فحً طٌاتهحا الكثٌحر محن المعلومحات التارٌخٌحة     

 الخاصة بمويوع الدراسة وٌؤتً فً ممدمتها :

م( ،  ك كانحت الفائحدة 8٘ٓٔهحـ/ٓ٘ٗب زاألحكحام السحلطانٌة والوالٌحات الدٌنٌحة( للمحاوردي زتكتا .ٔ

 منه فً الحدٌث عن األسواق والجوانب االجتماعٌة ، واألحكام السٌما فً الفصل الثالث .

م( ، أفاد الدراسحة كثٌحراً وكحان لحه دور 7ٕٖٔهـ/7ٕ8كتاب زالحسبة فً اإلسبلم( البن تٌمٌة زت .ٕ

مهححام المحتسححب فححً عصححر الممالٌححن وأثححر  علححى المجتمححس آنححكان السححٌما فححً الفصححل  فححً معرفححة

 الثالث من الرسالة . 

م( ،  ك ٌعحد محن كتحب الفمحه  ال أنحه ححوى أححـداثاً ٖٖٙٔهحـ/7ٖ7كتاب زالمدخل( البن الححا  زت .ٖ

اجتماعٌة أوردها المإلف عن عصر  ، فٌتحدث عن أسحواق مصحر ومحا ٌحدور فٌهحا وحماماتهحا ، 

اب على المصرٌٌن خرو  نسائهم الى األسواق والحمامات واٌرها من األمحور ، لحكا كانحت وأع

 فائدته فً الفصل الثالث من الرسالة. 

 

  . المراجس الحدٌثة :

كانححت للمراجححس الحدٌثححة مححن كتححب عربٌححة ومعربححة ، وبحححوث ، ودورٌححات ، أهمٌححة كبٌححرة فححً  انححاء     

 ر أو تحلٌل رواٌة تارٌخٌة اٌر مفهومة ومنها : الدراسة وكلن لما طرحته من وجهات نظ

كتاب زمعجحـم األلفحاظ التارٌخٌحة فحً العصحر المملحوكً( لمإلفحه دمحم احمحد دهمحان ، والحكي أفحاد  .ٔ

الدراسة فً تويٌ  المفردات المملوكٌة ، وما ٌمابلها من معنى فً الل ة العربٌحة ، وفحً جمٌحس 

 فصول الرسالة .

مصر المملوكٌة بٌن اإلسبلم والتصوف( لمإلفه احمد صبحً منصور كتاب زالعمائد الدٌنٌة فً  .ٕ

، وكححـانت فائدتححه كبٌححرة فححً الحححدٌث عححن التصححوف آنححكان وأحوالححه ، وأثححر  علححى المجتمححس فححً 

 العصر المملوكً ، السٌما فً الفصل الثانً من الرسالة . 

ئحدة منحه عنحد الححدٌث كتاب زالمرأة فً مصر المملوكٌة( لمإلفحه احمحد عبحد الحرازق ، كانحت الفا .ٖ

 عن النساء وويعهن االجتماعً فً العصر المملوكً ، السٌما فً الفصل الثالث من الرسالة .  

 

 عامر واثك أحمد

 

النشاط الثمافً والفكري للمرأة 

 8ٕٓٓالعرالٌّة حتى عام 

 "سانحة أمٌن زكً، نبٌلة عبد

 المنعم داود، زها حدٌد

 " اأنموكجـــــــــــــــــــــــ

التارٌخ الحدٌث و 

 المعاصر

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 المستخلص
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 نَّ للمرأة العرالٌة مكانة وايحة فً المجتمحس العرالحً، وكلحن لموالفهحا، ونتاجهحا، ونجاحهحا فحً 

ًّ الحدٌث المعاصر ملًء وزاهحر بالصحفحات التحً تححدثت عحن المحرأة  ِعدَّة مجاالت، وأَنَّ التارٌخ العرال

فً حمب تارٌخٌة معلومة، وازداد كلن بازدٌاد تفاعل المرأة و سهامها، والِسٌََّما بتحوافر الحرٌحة وعطائها 

ا توفر  الموانٌن والتشرٌعات الدٌممراطٌة الداعمة للمرأة.  الممنوحة لها، فيبًل َعمَّ

 أسهمت المرأة العرالٌّة بالكثٌر من المنجزات واإلبحداعات، وظهحر فحً جحرى التحارٌخ نسحاء كحانَ 

لهن أثر فً مجاالت متنوعة، و كا ما استثنٌنا دور المرأة اٌر المتعلمة، والكي هو أًٌيا ٌصب فحً دعحم 

المجتمس والرجل بشكل خاص عبر سلسلة من األعمال البٌتٌة والحملٌحة، فحإِنَّ للمحرأة المتعلمحة أَثحر فاعحل، 

مايحٌة صحبٌحة الّشحٌخ داود محن تنحاول والِسٌََّما فً كتابة تارٌخ الحركة النسحوٌة،  ك أبحدعت المحامٌحة وال

النهية النسوٌة فً العراق بكتاب صدر فً أواخحر خمسحٌنٌات المحرن المايحً، مثلمحا اختٌحرت الحدكتور 

( لتكححون وزٌححرة فححً العهححد الجمهححوري األَّول، والححدكتورة سححعاد خلٌححل 7ٕٓٓ-9ٕٖٔنزٌهححة الححدلٌمً ز

ًّ عحام ( لتكون أّول وزٌحرة للتعلحٌم العحال99٘ٔ-9ٕ8ٔ سماعٌل ز ، هحكا وكشحفت 9ًٖٙٔ والبححث العلمح

المسٌرة ظهور العدٌد من المعلمات والمدرسات اللواتً لمن بواجباتهن  علحى أحسحن ححال، نحككر محنهن: 

كواكب جلمٌران، و لهام  براهٌم عبداألمٌر، وفحً مجحال التوعٌحة الدٌّنٌحة نحككر آمنحة حٌحدر الصحدر زبنحت 

 زي.(، وخدٌجة محمود الع98ٓٔ-9ٖ7ٔالهدى( ز

التحً كانحت أّول  9ٔٗٔلمعت أسماء طبٌبات عرالٌات منهن: انستٌان كٌروب ستٌان محن موالٌحد   

التً كانحت أّول طبٌبحة فحً مجحال  9ٕٗٔطبٌبة وظفت فً وزارة الصحة، ولمعان أمٌن زكً من موالٌد 

عرالٌححة  صحححة األطفححال، والححدكتورة ملححن رزوق انححام، وبثٌنححة توفٌححك النعٌمححً، والتححً كانححت أّول طبٌبححة

 أجرت عملٌّة تحدٌد جنط الجنٌن.

وفً مجال الشعر واألدب كشف لنا التارٌخ أسماء كاَن لهن الرٌادة على مستوى اإلبداع الشعري   

منهن: فطٌنة حسحٌن عبحدالوهاب النائحب، ونحازن المبلئكحة، ومحن المإرخحات الحدكتورة ملٌححة رحمحة هللا، 

ٌل، وبولٌنا حسون، فيبًل عن الروائٌة لطٌفة الدلٌمً، وعلى مستوى المجال الصحفً برزت مرٌم روفائ

ولم ٌخُل حمل المياء من نساء كاَن لهن بصمة وايحة فً كلن المجال، منهن: المايٌة زكٌحة  سحماعٌل 

حمححً، وسححعاد عبححدالوهاب الححدبا ، ورجححاء الجبححوري، وفححً المجححال األكححادٌمً بححرزت الححدكتورة نعٌمححة 

مثلما عرفنا أسماء رائدات فً مجال اللّ حة الُكردٌحة محنهن: الحدكتورة  الشماع، والدكتورة سلوى عمراوي،

د فخري الصابونجً، ولٌلى حسٌن معروف، وجنان حامد جاسم.  نسرٌن ُمَحمَّ

جاء عنوان دراستنا بـ "النشحاط الثمحافً والفكحري للمحرأة العرالٌّحة فحً النصحف الثحانً محن المحرن   

لنساء اللواتً ظهرن فً النصف الثانً من المرن العشرٌن، العشرٌن"، لٌوي  يرورة تناول عدد من ا

وكان لهن أَثر فً مجاالت الحٌاة التً عملن بها،  ِالَّ أَنَّنا وجدنا المويحوع بشحكله ٌولحد صحعوبة علحى أي 

باحث زمبتدل( فً مجال التارٌخ، األمر الحكي جعلنحا زالباححث والمشحرف( نطالحب بحؤْن ٌحتم تحدٌحد بعحا 

ات من بٌن كلن الكم المبدع، وجرى تمدٌم طلب التمسنا فٌحه أَْن تحصحل الموافمحة علحى الشخصٌات البارز

ثبلث شخصٌات مبدعات لحم تتنحاولهن الدراسحات السحابمة، وجحرى تحدٌحد أّول طبٌبحة عرالٌحة محن أصحول 

، ُكردٌة وهً الدكتورة سانحة أمٌن زكحً، مثلمحا كانحت األسحتاكة نبٌلحة عبحدالمنعم داود ثحانً تلحن األسحماء

وجاءت المعمارٌحة العرالٌحة المعروفحة زهحا حدٌحد ثالحث األسحماء، األمحر الحكي لحد ٌسحهل المويحوع علحى 

ًّ على الرام من أَنَّنا على ٌمٌن بؤَنَّ أي اسحم محن بحٌن تلحن  طالب دراسات فً أّول خطوات مشوار  العلم

نحا علحى الميحً بإكمحال مشحورانا األسماء الفايبلت لحد ٌُفحرز لهحا دراسحة كاملحة خاصحة بهحا،  ِالَّ أَنَّنحا آثر
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ًّ باالتكال على هللا تعالى أّواًل والخٌرٌن ثانًٌا، وال رٌب أَنَّنا لم نحصل على موافمة إليافة األسماء  العلم

الثبلثة أنموكًجا لدراستنا، فً الولت الكي طلب منا أَْن نككر كلن فً ممدمة الدّراسة، لٌكون المحارل علحى 

  علم بمحتوى الدّراسة.

تكمححن أهمٌححة الدّراسححة بححالتعرٌف بانجححازات بعححا الرائححدات العرالٌححات وعملهححن لححدعم المجتمححس   

ًّ عن طرٌك عكسته انجازاتهن على الساحة العرالٌّة والعالمٌة، مثلمحا هحدفت الدّراسحة  ِلحى  ظهحار  العرال

ثحً، محس يحرورة  نجازات المرأة العرالٌّة فً مجال الطب والهندسة، فيبًل عحن الجانحب األكحادٌمً البح

تويحٌ  أهمٌححة دعححم المححرأة، وتمححوٌم أعمالهححا العلمٌّححة واإلنسحانٌة، كمححا ٌمكححن أَْن نشححٌر  ِلححى أَنَّنححا اسححتعمالنا 

المنهج التارٌخً، لرصد أعمال المبدعات العرالٌات وتحلٌلها التً جحرى استعرايحهن فحً دراسحتنا هحك  

لممححاببلت والمراسححبلت التححً خيححعت للتحلٌححل باالسححتناد  ِلححى عححدد  مححن الوثححائك والمصححادر، فيححبًل عححن ا

 والتمحٌص من أَجل استخبلص النتائج المنطمٌة منها.

التيت طبٌعة الدّراسة تمسٌمها على ثبلثة فصول، تسبمها ممدمحة وتتلوهحا خاتمحة، عحالج الفصحل   

ٌحة محن األول زسانحة أمٌن زكً أّول فتاة مسحلمة دخلحت كلٌّحة الطحب فحً العحراق( سحٌرة أول طبٌبحة عرال

أصحول كردٌححة هححً زالححدكتورة سحانحة أمححٌن زكححً( المختصححة فححً مجحال الطححب، وكانححت أّول فتححاة مسححلمة 

دخلت كلٌة الطب، فاستعرا الفصل: نسبها، ونشؤتها، وثمافتها، مثلما كشف الفصحل أًٌيحا عحن أصحولها 

تها فً المإتمرات التً عادت  ِلى شمال العراق فً أربٌل، وتطرق الفصل  ِلى حٌاتها الوظٌفٌة، ومشارك

، والِسحٌََّما 9٘8ٔحتّحى عحام  9ٕٔٔالدولٌة، ورإٌتها لؤلحداث التارٌخٌة التً مرت فً العحراق محن عحام 

حٌاة الملن فٌصل األَّول، وموالف الّشٌخ محمود الحفٌد، ومصرع الملن اازي، فيحبًل عحن حادثحة ممتحل 

 .9٘8ٔتموز  ٗٔ وزٌر المالٌة رستم حٌدر، ومحاكمة سعٌد لزاز بعد لٌام ثورة

أَّما الفصل الثانً زنبٌلة عبدالمنعم داود حٌاتها وآثارها ومنهجها فً كتابة التارٌخ( فمد بححث فحً   

سٌرة األستاكة نبٌلة عبحدالمنعم داود المإرخحة التحً أصحب  لهحا تارًٌخحا كبٌحًرا فحً مجحال التحراث، وتحمٌحك 

تها، وسٌرتها العلمٌّة والوظٌفٌة، ورّكز الفصل المخطوطات، مثلما تناول الفصل: والدتها، ونسبها، ونشؤ

على منهجها فً كتابة التارٌخ، وجهودها العلمٌّحة والتربوٌحة، مثلمحا كشحف أبحاثهحا العلمٌّحة ومإلفاتهحا فحً 

 .8ٕٓٓسٌاق عملها األكادٌمً والوظٌفً حتّى عام 

كاَن لها األثر  وخصص الفصل الثالث ززها حدٌد ونشاطها الثمافً والمعماري( لدراسة شخصٌة  

الواي  فً مجال الهندسة المعمارٌة هً زها دمحم حدٌد،  حدى اللحواتً بحرزن علحى السحاحة العالمٌحة فحً 

مجححال تخصصححها الهندسححً، فبححٌّن الفصححل: والدتهححا، ونسححبها، وسححٌرتها العلمٌّححة، مثلمححا كشححف الفصححل 

ئز التححً حصححلت علٌهححا حتّححى عححام تصححامٌمها الهندسححٌة، وأهححم مشححارٌعها العربٌّححة والعالمٌححة، وأهححم الجححوا

ٕٓٓ8. 

اعتمدت الدراسة على مصادر متعددة، ٌمكن مبلحظتهحا وتنوعهحا عحن طرٌحك الهحوامش، ولائمحة 

المصادر، ولد احتلت الملفة الشخصٌة، المحفوظة فً كلٌحة الطحب، جامعحة ب حداد، للحدكتورة سحانحة أمحٌن 

عربً لؤلستاكة نبٌلة عبحد المحنعم داوود، فيحبًل زكً، والملفة المحفوظة فً مركز  حٌاء التراث العلمً ال

عن ملفات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً للمهندسة المعمارٌة زها حدٌحد، الصحدارة بحٌن المصحادر، 

على رام من فمدان الكثٌر من الوثائك داخل الملفات، بسبب اإلحداث التً مر بها البلد، و ِنَّ تلن الوثائك 

تبة بشكل متسلسل، وتعريت أجزاء منها للتلف، بسبب سحإ الحفحظ أو الخحزن، فيحبل المتبمٌة لم تكن مر

عن صعوبة نسخها بصورة جٌدة،  ال أَنَّها كانت خٌر معٌن لنا فً  تمام الدراسة، بعحد  ن زودتنحا بحالكثٌر 
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لكثٌر محن من المعلومات المهمة، كما زودتنا هٌئة التماعحد الوطنٌحة فحً ب حداد زمدٌرٌحة التماعحد العامحة( بحا

الوثححائك والمعلومححات المهمححة عححن الححدكتورة سححانحة أمححٌن زكححً، واألسححتاكة نبٌلححة عبححد المححنعم داود، وأهححم 

المححرارات الخاصححة بهححن، وعلححى الححرام مححن الصححعوبات التححً واجهتنححا للحصححول علٌهححا،  ِالَّ أَنَّنححا اسححتطعنا 

 الوصول  لى  عداد مهمة منها. 

دّراسة،  ك عاصرت الشخصٌات الثبلث وتيمنت معلومحات مكنتنحا شكلت الصحف أهمٌة كبٌرة لهك  ال  

مححن تكححوٌن صححورة وايحححة عححن الشخصححٌات المدروسححة، ومححن تلححن الصحححف، الجمهورٌححة، والصححبا ، 

واالتحاد، كما ش لت بعا الرسحائل، واألطروححات الجامعٌحة التحً لهحا عبللحة بمعلومحات دراسحتنا حٌحًزا 

رسحم األبعحاد األساسحٌة لدراسحتنا ومنهحا: رسحالة اصحون مزهحر  مهًما، ووايحًحا فٌهحا، حتّحى أسحهمت فحً

(، والتححً استعريححت والححد المهندسححة 9٘8ٔ-9ٕٙٔحسححٌن، الموسححومة بححـ: زدمحم حدٌححد ودور  السٌاسححً 

المعمارٌححة زهححا حدٌححد، وجححكور العائلححة، وأصححولها، التححً أمححدت الرسححالة بححالكثٌر مححن المعلومححات المٌّمححة، 

ط صال  الموسومة بـ زالشٌخ محمود الحفٌد البرزنجً والنفوك البرٌطانً وكانت رسالة عبدالرحمن  درٌ

( من الرسائل التً أفدنا منها عن طرٌك ما ُطِرَ  فٌها محن أححداث 9ٕ٘ٔفً كردستان العراق حتى عام 

 شملت مناطك ُكردٌة، وموالف سٌاسٌة، كاَن إلحدى الشخصٌات المدروسة عبللة بها.

ترجمححة رافححدًا مهًمححا للدراسححة ٌححؤتً فححً ممححدمتها كتححاب زسححعٌد لححزاز وكححان للمصححادر العربٌححة والم

( لعبححدالرحمن  درٌححط صححال  والححكي أويحح  العدٌححد عححن 9٘9ٔودور  فححً سٌاسححة العححراق حتححى عححام 

المعلومحات التححً ككرتهححا الححدكتورة سحانحة فححً مححككراتها، مثلمححا زودنحا كتححاب السححٌدة صححبٌحة الشححٌخ داود 

هية النسوٌة فً العراق( بالمعلومحات النحادرة عحن حمبحة مهمحة كشحفت أَثحر المعنون زأول الطرٌك  لى الن

 عدد من النساء العرالٌات العرالٌات، كما أمدتنا المصادر األجنبٌة بالعدٌد من المعلومات كحان محن بٌنهحا

(Thames and Hudson, Zaha Hadid the complete Buildings and 

projects,1998) سححانحة أمحٌن زكححً األثحر فححً أانحاء الدراسححة بالمعلومححات  ، وكحان لمححككرات السحٌدة

المٌمة، كونها دُونت من لبل الشخصٌة المدروسحة نفسحها، محن دون األخحك بكحل محا ٌحككر  ِالَّ بعحد  خيحاع 

 المعلومات للتدلٌك واربلتها وتحدٌد ال ث من السمٌن.

مهمحة، والتحً لحم نحصحل  كان للمماببلت الشخصحٌة الفائحدة الكبٌحرة فحً أانحاء الرسحالة بمعلومحات

علٌها من المصادر المتوافرة لدٌنا، وكان من بٌن تلن الشخصٌات التً جرت ممابلتها هً السٌدة مٌسون 

سالم الدملوجً، والتً كشفت لنا مشكورة عن العدٌد من المعلومات التً خصت بها خالتهحا سحانحة أمحٌن 

تورة سانحة لبل تنتمل  ِلى الرفٌك األعلى، وعلى زكً، مثلما أجرٌنا عدد من االتصاالت الهاتفٌة مس الدك

الرام من صعوبة تلن المحاوالت،  ِالَّ أَنَّنا أفدنا كثًٌرا من حدٌثها معنا، وزودنا فً هكا المجال السٌد زٌد 

عدنان تحسٌن علً زابن أخحت الحدكتورة سحانحة( بمعلومحات شح لت موالحس دلٌمحة فحً دراسحتنا هحك ، وفحً 

ِعدَّة مماببلت مس األستاكة نبٌلة عبدالمنعم ولد ارفدتنا بمصادر لٌمة لسد الحنمص فٌهحا،  السٌاق كاته أجرٌنا

د  وكان لها الفيل الكبٌر فً  رشاد الباحث وتوجٌهه الوجهة العلمٌّة الصحٌحة، وككلن التمٌنا بالسٌد ُمَحمَّ

وككلن أجرٌنا اتصحااًل  عبدالهادي ألشمري، الكي زودنا مشكوًرا ببعا الوثائك عن المهندسة زها حدٌد،

هاتفًٌا مس الدكتور هاشم صال  التكرٌتً، وأفدنا من بعا األسئلة التً طرحناها علٌحه، فيحبًل عحن عحدد 

 من األساتكة واألصدلاء، والممربٌن من تلن الشخصٌات.

وفً الختام ٌرجحو الكاتحب أن ٌنحال جهحد  المتوايحس هحكا، ريحا والمبحول محن لحدن كحل محن لجنحة 

أَْن ٌرتمححً لتكححون الدراسححة تحظححى باهتمححام المححارل الكححرٌم،  ْن شححاء هللا، والحمححد والشححكر  ، المنالشححة، وَ 
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فالحك والصدق منه مثلما الكمال له، أما األخطاء والزلل، فمد ٌكون من الكاتب الكي ٌطم   لحى تصححٌ  

 األخطاء،  ْن وجدت بمشورة المختصٌن الخٌرٌن،  وهللا الموفك.

 مابًحسام اٌاد جواد الع

 

 

الزراعة والري فً 

العصور االسبلمٌة من 

خبلل كتاب لسان العرب 

 هـ(7ٔٔالبن منظور زت

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص

تعد الزراعة من الدعائم األساسٌة لدٌمومة الحٌاة ، ألنها أساط كل شًء فً كلن العصر ألن     

ة ، فيبلً عن أن عصب حٌاة الزراعة هو الري زالماء( ، فالبلد الكي الصناعة ناتجة عنها ككلن التجار

تموم فٌه الزراعة هو البلد الكي ٌتسم بالموة والدٌمومة ، ألن لٌام الدول نشؤ على هكا المنوال ، فبناء 

الجٌش ٌموم على االلتصاد والسٌما ال كاء لئلنسان وأعبلف الحٌوانات وتموٌن الجٌوش ، وهً الممٌاط 

ساسً لمستوى معٌشة أي فرد أو أٌة أسرة فً أي دولة ، فلهكا أدرن العرب أهمٌة الزراعة كونها األ

دعامة اإلنتا  والمهنة التً ٌعمل بها الجانب الكبٌر من السكان ، ولكون الفروا على ناتجها من زكاة 

اعة هً المهنة التً وخرا  تشكل الجانب األكبر والرئٌط من موارد الدولة المالٌة ، فيبلً عن أن الزر

ألدم علٌها العرب عندما استمروا بالببلد المفتوحة ولم ٌؤنفوا منها بخبلف نظرتهم لؤلنشطة االلتصادٌة 

 األخرى ، وأن التناء اليٌاع والمزارع والبساتٌن كان مظهراً من الثراء والجا  . 

نك البداٌة صوب  مكانٌة اعمار حظٌت الزراعة باهتمام المسإولٌن فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة م    

األرا واستثمارها ،  ك رأوا فً هكا االتجا   مكان حصولهم على موارد مالٌة جٌدة ، لكا وجهوا 

عناٌتهم و مكانٌاتهم فً معالجة الشإون الزراعٌة ، و لامة مشارٌس ري لتفً بؤاراا سمً و رواء 

جداول وسد البثوق ،  ك أدرن العرب أهمٌة األرايً الزراعٌة من حٌث حفر األنهار وشك المنوات وال

نظام الري وعبللته بزٌادة اإلنتا  الزراعً ، ألن جزٌة الخرا  تعتمد فً تمدٌرها على طرق الري 

المستخدمة ، فيرورة معرفة طرق اإلرواء وأنواع اآلالت المستخدمة وتؤثٌر كلن على مجمل العملٌة 

تبط ارتباطاً وثٌماً بطبٌعة النظام الزراعً ، وهنا البد من الزراعٌة ، فؤي تكبكب فً يرٌبة الخرا  ٌر

السإال هل ٌمكن  ٌجاد نظام زراعً مزدهر ببل نظام ري متكامل وطرق  رواء فعالة؟ ، وٌتداخل فً 

هكا السإال المهم تساإل آخر فً ااٌة األهمٌة ، هل ٌمكن البحث عن الزراعة والري من خبلل معجم 

 هو جوهر الدراسة وهدفها األساط . ل وي؟ ، هكا فً الوالس 

لم ٌكن البحث فً االلتصاد حكراً على الفمهاء وأصحاب الحدٌث والمإرخٌن واٌرهم من كوي الشؤن     

، بل تعدا  الى اٌرهم من األدباء والل وٌٌن وأصحاب المعاجم ، فمنهم زلسان العرب( البن منظور 

ٌدع مفردة ل وٌة  ال وككرها وبحث فً تفاصٌلها هـ( الكي هو محور دراستنا معجم ل وي لم 7ٔٔزت

وتصارٌفها وما الترب منها من معاِن سٌاسٌة واجتماعٌة والتصادٌة ، فكان دون شن االلتصاد اإلسبلمً 

ومنها الزراعة والري مسجبلً حيوراً ٌدعو الهتمام الباحثٌن وش فهم السٌما وان هكا المويوع لم 

مويوع زالصناعة وهٌكلتها فً معجم لسان العرب البن  ٌدرط من لبل كمويوع أكادٌمً سوى

هـ(( للدكتور مازن األعرجً ، ومويوع زالتصاد السوق فً معجم لسان العرب البن 7ٔٔمنظور زت

هـ(( للدكتورة سماهر محً موسى العمٌري ، ومويوع زأحوال العرب الدٌنٌة 7ٔٔمنظور زت

هـ(( الحمد رفعت داود 7ٔٔرب البن منظور زتواالجتماعٌة لبل االسبلم من خبلل كتاب لسان الع

سلمان ، ومعكرة ألن هكا الشًء ال ٌعنً بخط حك اآلخرٌن ممن تصدوا الى الدراسات االلتصادٌة 
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والسٌما ما ٌتعلك منها بالزراعة والري ، لكن طرٌمً  لٌهما كان جدٌداً وهو طرٌك المعجم الل وي البن 

تعرف بما اما لدٌهم من مفردات وتعابٌر ل وٌة ، فكانت لً منظور الكي لم ٌسخر  الباحثون  ال لل

الفرصة الستثمارها وما سّطر  ابن منظور فً معجمه زلسان العرب( من معلومات مالٌة والتصادٌة 

و دارٌة وتارٌخٌة تخص مويوع الدراسة الكي نحن فٌه ، فمد تمٌز هكا المعجم بالشمولٌة والويو  

، وعلى هكا ٌمكن المول  نه من المصادر األساسٌة فً االلتصاد اإلسبلمً واإلٌجاز واإلحاطة والتوثٌك 

، وانه كنز من كنوز الل ة العربٌة ، وهو موسوعة فٌها الكثٌر من المعلومات التً تلمً يوءاً على 

الحيارة اإلسبلمٌة وتوثك كثٌراً من النصوص واألخبار ،  ك ظهرت لدٌنا مصطلحات التصادٌة جدٌدة 

داولة لبل االسبلم ، ولكن ظهور األعمال والوظائف فً هكا الجانب أياف  لٌنا مصطلحات لم تكن مت

ومفردات جدٌدة منها استحدث فً الل ة العربٌة ومنها ُعّرب من ل ة أخرى ، ومن هنا تؤتً أهمٌة 

 الرسالة ويرورات دراستها وكان سبباً فً اختٌاري له مويوعاً لرسالتً . 

لت أن المعجم عربً والبحث عن المعلومة االلتصادٌة تكون ما بٌن سطور كل ومن الصعوبات تمث    

مفردة ، وككلن صعوبة التوثٌك بٌن بعا النصوص وترجٌ  أحداها على األخرى ، السٌما وان ابن 

ً به مما ٌصعب على الباحث الخرو  برأي موحد ٌعد  األنسب ، فكان  ً خاصا منظور للما ٌعطً رأٌا

مارن بٌن ما ٌروٌه ابن منظور مس كتب التارٌخ العام والفمه واألموال ، والموازنة بٌن علٌنا أن ندلك ون

 ما أورد  من نصوص وآراء . 

 ن معجم لسان العرب الكي استخدمنا  فً دراستنا من تحمٌك أبً الماسم دمحم كرو ، الطبعة السابعة ،     

من ممدمة المإلف ، مما ايطرنا من م ،  ال أن هك  الطبعة تخلوا ٕٔٔٓدار صادر ، بٌرو ت ، 

هـ ، ألنها تحتوي على ممدمة ٗٔٗٔاستخدام طبعة أخرى وهً الطبعة الثالثة ، دار صادر ، بٌروت ، 

 المإلف وكانت الفائدة منها فً التمهٌد ، أما بمٌة فصل الدراسة فمد اعتمدنا الطبعة السابعة . 

بلثة فصول سبمتها ممدمة ولحمتها خاتمة وثبت ألهم والتيت طبٌعة الدراسة تمسٌمها الى تمهٌد وث    

 المصادر والمراجس التً تم االعتماد علٌها وملخص الرسالة بالل ة باالنكلٌزٌة .     

تناولنا فً التمهٌد التعرٌف بابن منظور ودراسة كتابه زلسان العرب( ، وبٌنت حٌاته ونشؤته ، وككلن     

 تؤلٌفه . الكتاب من حٌث التسمٌة وال را من 

وتم تكرٌط الفصل األول زوسائل االنتا  الزراعً( ، ولد تيمن ثبلثة مباحث ، تناول األول منها     

مراحل العمل الزراعً من حٌث اختٌار األرا الصالحة للزراعة وطرٌمة حراثتها وزراعتها وسمٌها 

ثل المحاللة والمزارعة وحصادها ، ولد سلطنا اليوء فً المبحث الثانً على المعامبلت الزراعٌة م

والمزابنة والمسالاة والمخايرة ، وأشرنا أٌياً الى اليرائب المفروية على األرا الزراعٌة وعلى 

محاصٌلها ، أما المبحث الثالث فمد تناول فٌه أهمٌة الثروة الحٌوانٌة من حٌث استخدامها اكاًء وفً 

ها استخدام أوبارها وأصوافها وشعرها وجلودحراثة األرا ورفس المٌا  ونمل المسافرٌن والبيائس ، و

 فً بعا الصناعات . 

أما الفصل الثانً فجاء بعنوان زاإلنتا  الزراعً والعوامل المإثرة فٌه( ،  ك تيمن ثبلثة مباحث ،     

ً واالفادة منها فً معالجة بعا  سلطنا فً األول منها اليوء على الحبوب واستخدامها ك كاًء رئٌسٌا

ستعمال البعا منها فً صناعة المبلبط ، وجاء المبحث الثانً فً معرفة أنواع األشجار األمراا وا

المثمرة واستعمالها ك كاء وبٌنا مناطك انتشارها فً الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ومدى الفائدة منها فً 
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اعة صناعة األدوٌة ، ولد ويحنا فً المبحث الثالث أشجار الخشب واستعماالتها المختلفة فً صن

واأللواط والمساوٌن ، وككلن اشرنا الى النباتات  األبواب والشبابٌن واأللدا  ومنبر رسول هللا 

ً أهم العوامل  العطرٌة والزٌنة واستخداماتها فً صناعة العطور والزٌوت وتزٌن الحدائك ، وبٌنا أٌيا

ل والحر والبرد وبعا التً تإثر فً اإلنتا  الزراعً سواء كانت من العوامل الطبٌعٌة مثل السٌو

 اآلفات الزراعٌة مثل الجراد  والسوط ، والعوامل البشرٌة مثل االحتكار واٌرها .

ولد خصص الفصل الثالث زلنظم الري( ، وتيمن ثبلثة مباحث ، جاء األول منها لمصادر الري فً     

مناطك تواجدها ، وسلطنا  الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ومدى الفائدة منها فً الشرب والسمً ، وأشرنا الى

ً ٌسمً المزروعات دون الحاجة  اليوء فً المبحث الثانً على وسائل السمً الكي كان بعيها طبٌعٌا

الى اآلالت لرفس الماء ، والبعا اآلخر ٌتكون من اآلالت لرفس المٌا  من أجل السمً ومنها الناعور 

سائل تخزٌن المٌا  واستخدامها للشرب وسمً والسانٌة والدالٌة واٌرها ، ودرسنا فً المبحث الثالث و

 الحٌوانات والمزروعات والسٌما فً موسم للة سموط المطار أو الجفاف . 

 وجاءت الخاتمة التً تناولنا فٌها أهم االستنتاجات التً تم التوصل  لٌها فً هك  الرسالة .            

 عرا المصادر والمراجس : 

ا كتب التفسٌر فً فهم النصوص المرآنٌة وتويٌ  ميمون اآلٌات وتفسٌرها أوالً. كتب التفسٌر :  أفادتن

م( 9ٕٕهـ/ٖٓٔ، وكان فً ممدمتها كتاب زجامس البٌان فً تؤوٌل المرآن( لدمحم بن جرٌر الطبري زت

والكي ٌعد من أهم كتب التفسٌر وأشملها ألنه ٌحتوي على رواٌات عدٌدة فً تفسٌر اآلٌة المرآنٌة ، 

دة منه كبٌرة فً جمٌس فصول الدراسة ، وكتاب زتفسٌر المرآن( لمنصور بن دمحم السمعانً وكانت الفائ

 م( وٌعد من كتب التفسٌر المهمة ، وكانت فائدته فً الفصل الثانً من هك  الرسالة .9٘ٓٔهـ/89ٗزت

التً وردت ثانٌاً. كتب الحدٌث :  أفادتنا كتب الحدٌث فً تخرٌج الكثٌر من األحادٌث النبوٌة الشرٌفة 

بخصوص الزراعة والري ، ومن أهمها كتاب زمسند اإلمام احمد( الحمد بن حنبل الشٌبانً  عن النبً 

م( ، وكانت الفائدة منه فً الفصلٌن األول والثالث ، وكتاب زصحٌ  البخاري( لدمحم بن 8٘٘هـ/ٕٔٗزت

جمٌس فصول الدراسة ،  م( وٌعد من كتب الحدٌث المهمة التً اعتمدناها ف8ٙ9ًهـ/ٕٙ٘ سماعٌل زت

م( الكي أانى الرسالة بالكثٌر من األحادٌث 888هـ/7ٕ٘وككلن كتاب زسنن ابن ماجه( لدمحم بن زٌد زت

 وكانت الفائدة منه فً جمٌس فصول الرسالة .

ثالثاً. كتب االلتصاد :  كان لكتب االلتصاد أهمٌة كبٌرة فً معرفة الكثٌر من المعلومات التً أيافت 

م( الكي ٌمدم 798هـ/8ٕٔلشًء الكثٌر ، ومن أهمها كتاب زالخرا ( ألبً ٌوسف المايً زتللرسالة ا

منه معلومات مستمرة من خبلل والس كان المإلف عاٌشه بنفسه ، مما زاد فً أهمٌة الكتاب ووالعٌته ، 

فته الواسعة وكلن من خبلل عمل المإلف فً الدواوٌن اإلدارٌة والمالٌـة للدولة العربٌـة اإلسبلمٌة ومعر

وخبراته الكثٌرة المتراكمة التً تجمعت نتٌجـة كلن وكانت الفائدة منه فً الفصل األول المتعلمة بؤصناف 

م( الكي أانى ٘ٓٔٔهـ/99ٗاألرايً والملكٌة ، وكتاب زالفبلحة( لدمحم بن  براهٌم بن بصال زت

ئدته فً الفصلٌن األول والثانً الدراسة بالكثٌر من المعلومات عن األرا والزرع واألشجار وكانت فا

م(  ك أفادنا منه كثٌراً 7ٕ9ٔهـ/ٖٗٔٔ، وكتاب زعلم المبلحة فً علم الفبلحة( لعبد ال نً النابلسً زت

 السٌما فً الفصل الثانً . 
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رابعاً. كتب المعاجم الل وٌة واألدب : تعد كتب الل ة واألدب من الكتب المهمة الحتوائها على معلومات 

ٌ  بعا األلفـاظ والمصطلحات المبهمة وال امية ، وكان فً ممدمها زلسان العرب( البن وفٌرة لتوي

م(  ك كـان له األولوٌة فً معاجم الل ة ومحور دراستنا ، والكي ٌعد من أانى ٖٔٔٔهـ/7ٔٔمنظور زت

 المعاجم وأشهرها وأهمها ، ولد أورد معلومات كثٌرة ومهمة عن الزراعة والري فمد أانى الدراسة

بمعلومات لٌمة ومهمة ويرورٌة ، ومن المعاجم األخـرى زتهكٌب الل ة( لدمحم بن احمد األزهري 

م(  ك تـم االعتماد علٌـه فً جمٌس فصـول الدراسـة ، وكتـاب زالمخصص( البن سٌدة 98ٓهـ/7ٖٓزت

م( ، وكتاب زتا  العروط من جواهر الماموط( للزبٌدي ٘ٙٓٔهـ/8٘ٗاألندلسً زت

 م( واٌرها ، وكانت الفائدة منها كبٌر جداً فً جمٌس الفصول .  79ٓٔهـ/ٕ٘ٓٔزت

خامساً. كتب التارٌخ العام :  تعد كتب التارٌخ العام من الكتب المهمة والتً أانت الدراسة بالمعلومات 

م( فهو من الكتب المٌمة 89ٕهـ/79ٕالتارٌخٌة ، وٌؤتً فً ممدمتها كتاب زفتو  البلدان( للببلكري زت

 ٌمكن االست ناء عنها السٌما فً رسالتنا هك  ، وكانت فائدته كبٌرة فً الفصلٌن االول والثالث ، التً ال

م( ، وكتاب زالكامل فً التارٌخ( 9ٕٕهـ/ٖٓٔوكتاب زتارٌخ الرسل والملون( لدمحم بن جرٌر الطبري زت

التؤكد منه ، وكانت م( فهما من الكتب المهمة فً معرفة الحدث التارٌخً ؤٕٖٕهـ/ٖٓٙالبن االثٌر زت

 الفائدة منهما كبٌرة فً الفصلٌن األول والثانً .

سادساً. كتب األنساب والتراجم والطبمات :  تعد كتب التراجم من الكتب المهمة فً معرفة وترجمة 

الشخصٌات الواردة فً هك  الدراسة ، وتمٌزت هك  الكتب فً التعدد والتنوع والكثرة ، وٌؤتً فً 

م( الكي كانت فائدته كبٌرة جداً فً ترجمة 8ٗٗهـ/ٖٕٓزالطبمات الكبرى( البن سعد زتممدمتها كتاب 

الكثٌر من الشخصٌات السٌما فً الفصلٌن األول والثانً ، وكتاب زوفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان( 

 م( ، وكانت الفائدة منه فً التهمٌد والفصل الثالث ، وكتب الصفدي8ٕٗٔهـ/8ٔٙالبن خلكان زت

م( منها زالوافً بالوفٌات(زونكث الهٌمان فً نكت العمٌان( وكانت الفائدة كبٌرة منهما ٕٖٙٔهـ/7ٙٗزت

 فً التمهٌد والفصل الثانً .

سابعاً. كتب الرحبلت والمعاجم الج رافٌة :  تعد كتب الرحبلت والج رافٌة من الكتب التً أانت 

دٌة فيبلً عن تحدٌد موالس المرى والمدن المدٌمة ، الدراسة بالكثٌر من المعلومات التارٌخٌة وااللتصا

م( وكانت الفائدة منه فً الفصل 9ٖٓٔهـ/ٖٔٗومن كتب الرحبلت كتاب زسفرنامة( لناصر خسرو زت

الثانً والثالث ، أما المعاجم الج رافٌة فٌؤتً فً ممدمتها كتاب زمعجم ما استعجم من أسماء الببلد 

وكانت فائدته فً أالب ثناٌا فصول الرسالة ، وكتاب زمعجم  م(9ٗٓٔهـ/87ٗوالموالس( للبكري زت

م( ، فهو موسوعة ج رافٌة تارٌخٌة شاملة ال ٌمكن ألي 8ٕٕٔهـ/ٕٙٙالبلدان( لٌالوت الحموي زت

ً مبرزاً ، لد تمٌز بانتمائه معلوماته من  باحث أن ٌست نً عن معلوماته ، فمإلفه فيبلً عن كونه أدٌبا

أتا  عمله كناسخ فً االطبلع على أمهات المإلفات فً جمٌس حمول التارٌخ المصادر الرئٌسة ،  ك 

العربً اإلسبلمً وكانت الفائدة منهما فً أالب فصول الرسالة ،   وكتاب زالمواعظ واالعتبار بككر 

م( الكي أانى الدراسة بمعلومات تخص الزراعة والري ٔٗٗٔهـ/8ٗ٘الخطط واآلثار( للممرٌزي زت

 لٌن األول والثانً . السٌما فً الفص

ثامناً. المراجس الحدٌثة    ن للمراجس الحدٌثة أهمٌة كبٌرة فً فهم بعا المعلومات التً وردت فً 

دراستنا وتعزٌزها ، وٌؤتً فً ممدمتها كتاب زالمفصل فً تارٌخ العرب لبل اإلسبلم( لجواد علً ، الكي 

ب زمعجم الل ة العربٌة المعاصرة( الحمد مختار كانت الفائدة منه كبٌرة فً جمٌس فصول الرسالة ، وكتا
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عبد الحمٌد عمر وآخرٌن ، وعلى الرام من أنه معجم ل وي  ال أنه ٌحتوي على معلومات تارٌخٌة 

التصادٌة تخص الزراعة والري ، وكتاب زتارٌخ العراق االلتصادي فً المرن الرابس الهجري( لعبد 

لٌن األول والثالث ، واٌرها من المراجس الحدٌثة التً ال تمل العزٌز الدوري ،  ك كانت فائدته فً الفص

 أهمٌة عن التً ككرناها . 

تاسعاً. الرسائل واالطارٌ  الجامعٌة :   كان من أبرزها وألربها لمويس الرسالة الحالٌة أطروحة 

منظور الدكتورا  لسماهر محً موسى العمٌري الموسومة بـزالتصاد السوق فً معجم لسان العرب البن 

هـ(( ، فيبلً عن رسالة ماجستٌر لبٌداء محمود حسن حمٌد المٌسً الموسومة بـزالزراعة 7ٔٔزت

 م( . ٖٓٓٔ-ٙ٘ٙهـ/ٕٕٗ-8ٖٔوالري فً األندلط فً عصري االمارة والخبلفة ز

 محً لاسم صادق

 

عبد الخالك حسونة 

وأثر  فً جامعة الدول 

 97ٕٔ-9ٕ٘ٔالعربٌة 

التارٌخ الحدٌث و 

 المعاصر

ة التربٌة للعلوم كلٌ

 االنسانٌة

 المستخلص

سحححلط العدٌحححد محححن البحححاحثٌن والمحححإلفٌن اهتمحححامهم علحححى دراسحححة جامعحححة الحححدول العربٌحححة ودورهحححا 

السٌاسحححً والثمحححافً وااللتصحححادي، ولكحححن لحححم تكحححن هنحححان دراسحححة وافٌحححة عحححن الشخصحححٌات الحححكٌن عملحححوا 

رسحححالتً "عبحححدالخالك حسحححونة  فحححً الجامعحححة ومحححنهم األمحححٌن العحححام عبحححدالخالك حسحححونة، لتكحححون عنحححوان

 " وهً مدة تولٌه األمانة العامة.97ٕٔ -9ٕ٘ٔواثر  فً جامعة الدول العربٌة 

ٌعححدُّ االمححٌن العححام ألي منظمححة  للٌمٌححة أو دولٌححة عححامبلً أساسححٌاً فححً نجححا  الححدور الححكي تمححوم بححه 

لححححدمها هححححك  المنظمححححة سححححواًء علححححى الصححححعٌد السٌاسححححً أو اإلداري، مححححن خححححبلل االصححححبلحات التححححً 

ومححدى لدرتححه علححى تمثٌححل هححك  المنظمححة، و دور  فححً لراراتهححا وسححٌر عملهححا علححى اعتبححار لححه الححدور 

المهححم فححً صححنس المححرار تجححا  الميححاٌا التححً تطححر  علححى طاولححة الجامعححة العربٌححة، وعلححى الححرام مححن 

ختلححف الححدور السٌاسححً الكبٌححر الححكي لدمححه عبححدالخالك حسححونة فححً  دارة جامعححة الححدول العربٌححة. فمححد ا

النمححاد حححول شخصححٌته فنجححد فرٌمححاً مححن المإٌححدٌن وآخححر مححن المعاريححٌن، وادلححى كححل فرٌححك بحججححه 

والوالححححس ٌثبححححت انححححه أدى خححححدمات كبٌححححرة وكثٌححححرة فححححً مختلححححف المجححححاالت السٌاسححححٌة بححححدعم ليححححاٌا 

اسحححتمبلل الححححدول العربٌحححة ، لححححكلن فالواجحححب علٌنححححا أن نعٌححححد تموٌمهحححا وفمححححاً للمحححنهج واألسححححط العلمٌححححة 

ثحححة، بعحححد أماطحححه اللثحححام عحححن الوثحححائك التحححً تظهحححر لنحححا االثحححار التحححً خلفتهحححا هحححك  الشخصحححٌة، لحححٌط الحدٌ

ب حححرا النٌحححل محححن هحححك  الشخصحححٌة، أو التملٌحححل محححن أهمٌتهحححا، أو االنحٌحححاز  لحححى جانبهحححا، أو الححححدفاع 

عنهححا، و نمححا محاولححة ويححعها فححً مكانهححا الصحححٌ  فححً التححارٌخ الحححدٌث و المعاصححر، وبٌححان تححؤثٌر  

 ٌات األحداث الدولٌة.فً مجر

اسححححتندت هححححك  الدراسححححة علححححى فريححححٌة احتححححوت مجموعححححة مححححن التسححححاإالت تححححم االجابححححة علٌهححححا     

 يمنٌاً:

كٌحححف تمكحححن عبحححدالخالك حسحححونة محححن ارتمحححاء سحححلم المسحححإولٌة للوصحححول الحححى منصحححب أمحححٌن عحححام   -ٔ

 جامعة الدول العربٌة؟

   السٌاسة العربٌة؟هل كان لنشاطه الوظٌفً والدبلوماسً دور فً بروز  على مسر  -ٕ

مححححا أهمٌححححة النححححدوات والمححححإتمرات واللمححححاءات التححححً عمححححدها عبححححدالخالك حسححححونة خححححبلل ترأسححححه   -ٖ

 كؤمٌن عام للجامعة العربٌة؟
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محححا الحححدور الحححكي خلفحححه عبحححدالخالك حسحححونة فحححً ححححل الميحححاٌا العربٌحححة؟ ومحححا ممحححدار دعمحححه لهحححك    -ٗ

 الدول؟

ا تسحححوٌة النزاعحححات والخبلفحححات التحححً محححا ممحححدار النجحححا  الحححكي حممحححه عبحححدالخالك حسحححونة فحححً فححح  -٘

 حصلت فً البلدان العربٌة؟   

لسحححححمت الدراسحححححة  لحححححى ممدمحححححة وأربعحححححة فصحححححول وخاتمحححححة، تيحححححمن الفصحححححل األول المرحلحححححة  

وبحححداٌات نشحححاطه االداري وسٌاسحححً والدبلوماسحححً حتحححى عحححام المبكحححرة محححن حٌحححاة عبحححدالخالك حسحححونة 

ٔ9ٕ٘ . 

ً واالللٌمحححً كحححؤمٌن عحححام جامعحححة الحححدول العربٌحححة امحححا الفصحححل الثحححانً: فمحححد تنحححاول نشحححاطه الحححدول

وعبللتححححه بهٌححححؤة األمححححم المتحححححدة لححححدعم الميححححٌة  9ٙٗٔ -9ٕ٘ٔومولفححححه مححححن الميححححٌة الفلسححححطٌنٌة 

الفلسحححححطٌنٌة، واشحححححتراكه فحححححً محححححإتمر بانحححححدونج لعحححححدم االنحٌحححححاز ودور  فحححححً اسحححححتثمار موالحححححف دول 

فحححً دعحححم ليحححاٌا ود عبحححدالخالك الحركحححة فحححً مناصحححرة الميحححاٌا العربٌحححة علحححى الصحححعٌد الحححدولً ، وجهححح

اسححححححتمبلل دول الم ححححححرب العربححححححً، ومولفححححححه مححححححن اسححححححتمبلل تححححححونط ومححححححراكش ودور  السٌاسححححححً 

 والدبلوماسً فً استمبلل الجزائر.

امحححا الفصحححل الثالحححث: فمحححد كحححرط لبححححث فحححً مولحححف عبحححدالخالك حسحححونة محححن حركحححات التححححرر 

وتححححم التحححححدث  97ٔٔ -9٘ٗٔ واالسححححتمبلل العربححححً فححححً الجنححححوب الٌمنححححً وامححححارات الخلححححٌج العربححححً

فٌححه عححن مولححف عبححدالخالك مححن الصححراع بححٌن االمامححة والسححلطنة فححً عمححان وجهححود  فححً دعححم ليححٌة 

االمامححححة، ومولفححححه مححححن ليححححٌة الححححٌمن الجنححححوبً واالعتححححداءات البرٌطانٌححححة علححححى المنححححاطك الجنوبٌححححة 

اسحححتمبلل فحححً الحححٌمن الشحححمالً، فيحححبل عحححن جهحححود عبحححدالخالك فحححً 9ٕٙٔالٌمنٌحححة ومحححن اححححداث ثحححورة 

 امارات الخلٌج العربً. 

 –ولحححد ُخصحححص الفصحححل الرابحححس: لبٌحححان دور عبحححدالخالك فحححً ححححل الميحححاٌا والنزاعحححات العربٌحححة 

، والنحححزاع 9ٖٙٔ -9٘8ٔالعربٌحححة ومولفحححه محححن النحححزاع االردنحححً محححس الجمهورٌحححة العربٌحححة المتححححدة 

رٌحححة العربٌحححة المتححححدة و ، والنحححزاع بحححٌن الجمهو9٘8ٔاللبنحححانً محححس الجمهورٌحححة العربٌحححة المتححححدة عحححام 

ولٌامححححه بححححدور حاسححححم فححححً تسححححوٌة االزمححححة  9ٖٙٔالجزائرٌححححة عححححام  -سححححورٌا، و الحححححرب الم ربٌححححة 

 –، فيحححححبلً عحححححن جهحححححود  بحححححانتزاع فتٌحححححل الصحححححدام االردنحححححً  9ٙٔٔالكوٌتٌحححححة لعحححححام  –العرالٌحححححة 

تم ، ولحححد اختححح97ٓٔالفلسحححطٌنً ودعوتحححه الحححى عمحححد محححإتمر الممحححة العربحححً الطحححارل فحححً المحححاهرة عحححام 

هححححكا الفصححححل بسححححعً عبححححدالخالك لخفححححا مسححححتوى تصححححعٌد االزمححححة بححححٌن دولتححححً الححححٌمن الشححححمالً 

 .97ٕٔوالجنوبً حتى استمالته من منصبه عام 

أن تشحححابن أححححداث الدراسحححة ودور عبحححدالخالك حسحححونة  فٌهحححا دعانحححا  لحححى االعتمحححاد علحححى وححححدة 

م الدراسحححة، والسحححٌما المويحححوع فحححً تمصحححً األححححداث متجحححاوزًٌن فحححً كلحححن التسلسحححل الزمنحححً أللسحححا

الفصححول الثبلثححة وهححكا مححا جعححل كححل فصححل ٌشححتمل علححى الححدور الححكي لعبححه عبححد الخححالك  حسححونة  فححً  

منصحححب أمحححٌن عحححام جامعحححة الحححدول العربٌحححة، ومحححن دون كلحححن ال ٌمكحححن تحدٌحححد مولفحححه السٌاسحححً ودور  

 من االحداث.

نٌحححححة اٌحححححر اعتمحححححدت الدراسحححححة علحححححى مجموعحححححة محححححن الوثحححححائك عرالٌحححححة ، وعربٌحححححة ، وبرٌطا

منشحححورة، منهحححا: وثحححائك الحححببلط الملكحححً المحفوظحححة فحححً المركحححز الحححوطنً لحححدار الكتحححب والوثحححائك فحححً 

مصححححدراً اساسححححٌاً ومهمححححاً للمعلومححححات التححححً تيححححمنتها الدراسححححة ، وتتمثححححل هححححك  الوثححححائك  ب ححححداد وتعححححدُ 

ثححححائك ، ووبتمححححارٌر ُمرسححححلة مححححن المفويححححٌة العرالٌححححة فححححً المححححاهرة الححححى وزارة الخارجٌححححة العرالٌححححة 

، أمححححا الوثححححائك المنشححححورة فمححححد وتكمححححن أهمٌتهححححا فححححً معاصححححرتها لؤلحححححداثجامعححححة الححححدول العربٌححححة، 
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شححححملت العدٌححححد مححححن  صححححدارات جامعححححة الححححدول العربٌححححة، وأهمهححححا ميححححابط جلسححححات الجامعححححة فححححً 

الحححدورات المختلفحححة، و التحححً سحححلطت اليحححوء بحححدورها علحححى الكثٌحححر محححن المجحححاالت والسحححٌما السٌاسحححٌة 

علحححى تسحححجٌل ألحححوال والتراححححات الوفحححود العربٌحححة فحححً اجتماعحححات الجامعحححة، والحححدور  منهحححا، واشحححتملت

 الكي ايطلس به عبدالخالك فً  دارة تلن الجلسات.

كمححححا اعتمححححدت الدراسححححة علححححى سلسححححلة الكتححححاب السححححنوي للميححححٌة الفلسححححطٌنٌة ، وعلححححى سلسححححلة 

زودتنحححا هحححك  االصحححدارات الوثحححائك الفلسحححطٌنٌة العربٌحححة ، وعلحححى سلسحححلة الٌومٌحححات الفلسحححطٌنٌة ، فمحححد 

 بمعلومات ااٌة فً األهمٌة. 

شححححكلت المححححككرات الشخصححححٌة مصححححدراً أصححححٌبل ال انححححى عنححححه، وعلححححى الححححرام مححححن أنّهححححا تمثححححل 

وجهححححة نظححححر شخصححححٌة تجححححا  األحححححداث ااّل أّن أهمٌتهححححا تكمححححن بارتبححححاط اصحححححاب هححححك  المححححككرات 

ً صحححناعتها ،وأهمهحححا كتحححاب باألححححداث السٌاسحححٌة،  ّمحححا لكحححون صحححاحبها عاصحححر اإلححححداث، أو شحححارن فححح

عبححححدالوهاب العشححححماوي الموسححححوم بححححـ "شححححرخ فححححً جححححدار الجامعححححة العربٌححححة " فهححححو ٌححححدخل يححححمن 

المصحححادر المهمحححة للدراسحححة . كلحححن ألنَّ مإلحححف لحححد شححح ل منصحححب األمحححٌن العحححام المسحححاعد  الجامعحححة 

 العربٌة. 

المعلومحححات كحححان للمصحححادر والمراجحححس العربٌحححة والمعربحححة االثحححر الكبٌحححر فحححً رفحححد الدراسحححة ب

المٌمححححة، التححححً ُعرفّححححت بمويححححوعٌتها ومتابعتهححححا الدلٌمححححة لؤلحححححداث التؤرٌخٌححححة وتطورهححححا ومححححن بٌنهححححا 

 مإلفحححات عبحححد الحححرحمن الرافعحححً، والسحححٌما كتحححاب فحححً زأعمحححاب الثحححورة المصحححرٌة( وبجمٌحححس أجزائحححه،

ات وكتحححاب ٌونحححان لبٌحححب رزق الموسحححوم بحححـ زتحححارٌخ الحححوزارات المصحححرٌة(، الحححكي تحححابس تشحححكٌل الحححوزار

ززالتطححححورات  الموسححححوم بححححـوٌححححؤتً كتححححاب جعفححححر عبححححاط حمٌححححدي  المصححححرٌة ومناهجهححححا وموالفهححححا،

((  فحححً ممدمحححة محححا  9ٕٗٔ -9ٖٓٔالسٌاسحححٌة فحححً مصحححر فحححً وثحححائك الممثلٌحححات العرالٌحححة فحححً المحححاهرة 

اعتمحححدت علٌحححه الدراسحححة، و السحححٌما أّن المإلحححف جمحححس فٌحححه وثحححائك الحححببلط الملكحححً الخاصحححة بالمفويحححٌة 

لعرالٌحححة فحححً المحححاهرة،  ورتبهحححا حسحححب التسلسحححل الزمنحححً لؤلححححداث والموايحححٌس ، فكحححان اححححد الملكٌحححة ا

 المصادر التً اعتمدت الدراسة علٌة. 

للرسححححائل الجامعٌححححة التححححً احتلححححت حٌححححزاً ملموسححححاً فححححً مححححتن الدراسححححة ، فمححححد سححححاعدت وكححححان  

طحححبلع علحححى المعلومحححات التفصحححٌلٌة الحححواردة فٌهحححا علحححى فهحححم افيحححل الخلفٌحححات بعحححا األححححداث واال

"الجامعححححة العربٌححححة والميححححٌة الفلسححححطٌنٌة ، وتححححؤتً فححححً ممححححدمتها أطروحححححة ولححححائس بعيححححها االخححححر

" لصححححبا  مهححححدي وٌححححط الححححدلٌمً،  التححححً اطححححت بعححححا جوانححححب الفصححححل الثححححانً 9ٙ٘ٔــــــححححـ9ٗ٘ٔ

فٌمححححا ٌخححححص الميححححٌة الفلسححححطٌنٌة .واسححححتمت الدراسححححة فائححححدتها أٌيححححاً مححححن مجموعححححة مححححن الرسححححائل 

 ة .الجامعٌة العربٌ

أمحححا عحححن أهحححم الصححححف العربٌحححة والعرالٌحححة التحححً نهلحححت منهحححا الدراسحححة معلوماتهحححا، فتحححؤتً فحححً 

ممححححدمتها صحححححٌفة ززاألهححححرام المصححححرٌة (( التححححً اطححححت مويححححوعات متعححححددة فححححً الدراسححححة، وهححححً  

علححححى الححححرام مححححن صححححفتها اإلعبلمٌححححة  ال أن أهمٌتهححححا كانححححت تمححححارب أهمٌححححة الوثححححائك المنشححححورة، ألّن 

ردة فٌهححححا كانححححت مطابمححححة للوثححححائك التححححً تعححححود  لححححى المرحلححححة نفسححححها، وكححححكلن علححححى المعلومححححات الححححوا

صحححححححٌفة ززالعمححححححل التونسححححححٌة((، وصحححححححٌفة ززالعلححححححم المراكشححححححٌة((، والصحححححححف العرالٌححححححة مثححححححل 

 ززالزمان(( وززاألخبار(( التً زخرت بالمعلومات المٌمة.

بسححححبب واجححححه الباحححححث بعححححا الصححححعوبات منهححححا لححححم ٌحصححححل علححححى بعححححا المصححححادر المهمححححة 

اإلجحححراءات األمنٌحححة الروتٌنٌحححة وصحححعوبة الحصحححول علٌهحححا، وفحححً ممحححدمتها الوثحححائك المصحححرٌة وهحححو محححا 

تعححكر الوصححول  لٌهححا فححً ظححل عححدم تعححاون الجهححات الرسححمٌة المصححرٌة، فلححم تمححدم السححفارة المصححرٌة 
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هم فحححً ب حححداد أي مسحححاعدة ، كمحححا اتصحححلنا بعائلحححة عبحححدالخالك حسحححونة والاربحححه، ولحححم نتسحححلم رد اححححد  محححن

نححهُ كححان متحفظححا أسححوى مححن أبنححه السححفٌر حسححٌن عبححدالخالك ،الححكي ابححدى اسححتعداد  للتعححاون معنححا ،االّ 

 احٌانا فً اعطائنا معلومات عن حٌاته الشخصٌة، السٌما ما ٌتعلك منها بالفصل االول.

 

 خالد احمد جمٌل عبدهللا

 الَجمٌلً

 

السٌاسة المالٌة فً 

 سبلمًالمشرق اال

 العصر االموي فً

دراسة  -هـ(ٕٖٔ -ٔٗز

 تارٌخٌة

كلٌة التربٌة للعلوم  التارٌخ االسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص

تعد دراسة السٌاسة المالٌة فً أٌة دولة وأي عصر من الدراسات المهمحة فهحً  اسحاط الحنظم المالٌحة      

ون له خصوصٌة وجزء مهم ومإثر فً النظام االلتصادي واالجتماعً والسٌاسً للبلد، الكي البد وأن تك

 فً نظمه .

أك اِعتمدت السٌاسة المالٌحة  فحً محدن المشحرق األسحبلمً  علحى مبحادل ولواعحد متكاملحة مصحدرها        

المرآن الكرٌم والسحنة النبوٌحة المطهحرة ،فيحبل عحن االسحالٌب المتبعحة محن لبحل الخلفحاء ووالتهحم فحً تلحن 

ن النصحوص الشححرعٌة  لطعٌحة ثابتححه والحححوادث االرجحاء  وهححك  المواعحد الكلٌححة جحاءت مجملححة ، بمعنححى أ

مستجدة ومت ٌرة بت ٌحر الزمحان والمكحان ، وان مرونحة الحدٌن اإلسحبلمً سحهلت علحى الحكحام اسحتنباط محا 

ٌصل  لظروفهم وأحوالهم التً ٌعٌشونها ، ولحد ويحس اإلسحبلم األصحول العامحة للسٌاسحة المالٌحة ، فرسحم 

محال وححدد الخطحوط العرٌيحة ألوجحه صحرف هحك  المحوارد فحً طرق تحصٌل الموارد المالٌة الى بٌت ال

طرلها المشروعة ، وترن ألصحاب الشؤن حرٌة التصرف واالجتهاد بعد كلن على وفك ما ٌرا  المشرع 

 وبما ٌتفك مس الصال  العام للمجتمس.

ة ولححد وصححلتنا العدٌححد مححن المإلفححات التححً فّصححلت وحححوت معلومححات لٌمححة تخححص المواعححد االساسححٌ      

للموارد العامة فً المشرق االسبلمً خبلل العصر األموي فحً كتابتهحا ، وكحكلن تطرلحت تلحن المصحادر 

الححى بعححا الجزئٌححات النتفححاع البححاحثٌن  منهححا والتبححاط مححا ٌصححل  لحححل المشححكبلت. واثنححاء دراسححتً لهححكا 

كز على الجوانب المويوع اطلعت على بعا الدراسات التً عنٌت بالجوانً االلتصادٌة ،اال انها لم تر

 االلتصادٌة فً مشرق العالم االسبلمً .

 نَّ توجهً لدراسة السٌاسة المالٌة  فً المشحرق االسحبلمً ٌعحود  لحى أهمٌحة دراسحة هحكا الجانحب،  ك      

التمل أهمٌته عن دراسة االويحاع السٌاسحٌة واالدارٌحة واألجتماعٌحة، نظحراً للتحؤثٌر المتبحادل بحٌن منحاحً 

دراسححتً لهححكا الجانححب التححً أُبححٌن فٌهححا اوجححه السٌاسححة المالٌححة المتبعححة فححً  لححالٌم المشححرق  الحٌححاة ، فتُعححد

األسححبلمً نظححراً ألهمٌتهححا بالنسححبة للدولححة العربٌححة االسححبلمٌة وتؤثٌرهححا المباشححر علححى مححوارد بٌححت مححال 

 المسلمٌن فً مركز الخبلفة.

لسٌاسححة المالٌححة فححً المشححرق وفححً يححوء هححك  المعطٌححات ولححس اختٌححاري علححى دراسححة مويححوع ز ا    

 ( ،ب ٌحة الكشحف عحن الصحورة الحمٌمٌحة فحً دراسحة خاصحة محن ٕٖٔ-ٔٗاالسبلمً فحً العصحر االمحوي 

مجمل االخبار المتناثرة بٌن دفحات المصحادر لعلحه ٌكحون مويحوعا مححددا ومكمحبلً لتحارٌخ بنحً امٌحة فحً 

 المشرق االسبلمً.
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بٌعة البحث ولعل من أبرزها يرورة التتبس الدلٌك لم تخُل الدراسة من صعوبات أملتها ط        

للمروٌات التارٌخٌة التً االباً ما وجدتها متناثرة بٌن السطور فً متون المصادر المتعددة سواء أكانت 

تارٌخٌة أم تراجم أم أنساب أم أدبٌة أم ج رافٌة أم فمهٌة ، والتً حاولت جاهداً أن اًجمس ما وجدته فٌها 

دراسة ، فيبلً عن أن كثٌراً من تلن المعلومات كانت عبارة عن تتمات لحوادث ٌتعلك بمويوع ال

رئٌسة ؛ مما أملى علً اإلحاطة بالظروف التً رافمت عملٌات رسم السٌاسة المالٌة وتتبس جوانبها 

االدارٌة لكً ٌتسنى معرفة الدوافس والولوف على النتائج التً آلت  لٌها هك  الدراسة ، وشكل سعة 

حة الج رافٌة التً ش لتها الدراسة للمشرق االسبلمً صعوبة أخرى، فيبلً عن اتساع المدة المسا

  ( والتً بل ت احدى وتسعون سنة  .ٕٖٔ-ٔٗالزمنٌة التً ش لتها الدولة األموٌةز

والتيححححت طبٌعححححة الدراسححححة تمسححححٌم الرسححححالة علححححى ثبلثححححة فصححححول سححححبمتها ممدمححححة تطرلححححت فٌهححححا      

حلٌحححل ألهحححم المصحححادر والمراجحححس وتلتهحححا خاتمحححة  ألهحححم النتحححائج التحححً ألهمٌحححة المويحححوع عحححرا وت

توصحححلت  لٌهحححا الدراسحححة وأعمبتهحححا مبلححححك ولائمحححة المصحححادر والمراجحححس  وملخحححص الرسحححالة بالل حححة 

 االنكلٌزٌة .

فمحححد تنحححاول الفصحححل األول دراسحححة تعرٌفٌحححة لج رافٌحححة بحححبلد المشحححرق االسحححبلمً ،اك شحححمل التسحححمٌة      

معناهححححا الل ححححوي واالصححححطبلحً ،والمولححححس والحححححدود والتيححححارٌط الج رافٌححححة وتعرٌفهححححا مححححن حٌححححث 

واهححححم الالٌمححححه ومدنححححه زالمشححححرق االسححححبلمً( والتححححً حححححددها المححححإرخٌن  بثمححححان الححححالٌم ، وان هححححكا 

االخحححتبلف سحححاعد فحححً تنحححوع وزٌحححادة المحححوارد سحححواء كانحححت زراعٌحححة او صحححناعٌة او تجارٌحححة والتحححً 

لثححانً ، امححا المبحححث الثالححث فمححد تطرلححت فٌححه الححى مرحلححة الفححت  تطرلححت الٌهححا فححً المبحثححٌن االول وا

االسحححبلمً لمحححدن المشحححرق علحححى محححدار حمبحححة البححححث لمحححدن المشحححرق االسحححبلمً ، وألعطحححاء صحححورة 

وايححححة ومتكاملحححة عحححن السٌاسحححة المالٌحححة  فحححً هحححك  الحمبحححة تناولحححت تحدٌحححد المحححدن التحححً تحححم فتحهحححا 

وكححكلن ممححدار مححا كححان ٌإخححك اثنححاء الفححت  االسححبلمً  وطبٌعتهححا واهححم المححوارد التححً كانححت تشححتهر بهححا

وممارسححححات بعححححا الخلفححححاء والححححوالة وكٌفٌححححة ادارة تلححححن المححححدن ، ثححححم تناولححححت سٌاسححححة الححححوالة اثنححححاء 

(  حتحححى اعحححتبلء خلفحححاء بنحححً امٌحححة (عملٌحححات الفحححت   فحححً صحححدر اإلسحححبلم زمحححن الخلفحححاء الراشحححدٌن 

 . لمالٌة فً مدن المشرق االسبلمًعرش السلطة وما كان لهم من دور فً رسم السٌاسة ا

امحححا الفصحححل الثحححانً فمحححد تطرلحححت الحححى نظحححام ادارة المإسسحححات المالٌحححة  فحححً المشحححرق االسحححبلمً        

والحححكي أشحححتمل علحححى ثحححبلث مباححححث:  المبححححث االول ححححول المإسسحححات المالٌحححة واالدارٌحححة التحححً كانحححت 

ومححا ٌخححر  منهححا، و المبحححث الثححانً اسححاط رسححم السٌاسححة المالٌححة واَلٌححة تححدوٌن مححا ٌححدخل مححن مححوارد 

فتطرلححححت فححححً تحدٌححححد المكلفححححٌن بجمححححس العوائححححد المالٌححححة والعٌنححححة فححححً مححححدن المشححححرق السححححبلمً واَهححححم 

الوظحححائف التحححً كحححان لهحححا األثحححر فحححً رسحححم السٌاسحححة المالٌحححة لتلحححن الحمبحححة التارٌخٌحححة ، امحححا المبححححث 

والة والعمححال الححكٌن كححان لهححم الثالححث فمححد اوجححزت فٌححه اهححم مححن تححولى مححدن المشححرق األسححبلمً مححن الحح

 سة المالٌة فً المشرق االسبلمً .االثر الكبٌر والدور الواي  فً رسم السٌا

امحححا اهحححم محححا جحححاء فحححً الفصحححل الثالحححث: والمتمثحححل بحححالموارد والنفمحححات التحححً بنٌحححت علٌهحححا السٌاسحححة       

امحححة والدورٌحححة فحححً المالٌحححة لمحححدن المشحححرق االسحححبلمً فمحححد شحححمل المبححححث االول المحححوارد المالٌحححة الع

المشحححرق االسحححبلمً ، امحححا المبححححث الثحححانً فمحححد تطرلنحححا الحححى الٌحححة وطحححرق استحصحححال المحححوارد المالٌحححة 

ومحاسحححبة الحححوالة والعمحححال للمحححوظفٌن فحححً بٌحححت المحححال، وكحححان المبححححث الثالحححث شحححمل اهحححم النفمحححات 

د بٌحححت المحححال المالٌحححة العسحححكرٌة واالدارٌحححة ، واثحححر السٌاسحححة المالٌحححة فحححً المشحححرق االسحححبلمً فحححً رفححح
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المركحححزي ، اك اعتبحححر جحححزًء اساسحححا فحححً رسحححم السٌاسحححة المالٌحححة محححن خحححبلل االنفحححاق وتحوٌحححل المتبمحححً 

 الموال الى بٌت مال دار الخبلفة.من هك  ا

 عرا وتحلٌل  المصادر : 

اعتمدت الدراسة على العدٌد من المصادر والمراجس المتنوعة التً كان لها األثحر الكبٌحر فحً  انائهحا     

ومن أجل  عطاء صورة وايحة المادة العلمٌة من خبلل التطرق الى المعلومات المتواجدة فً ثناٌاها ، ب

فمححد اعتمححدت دراسححتنا هححك  علححى جملححة مححن هححك  المصححادر   ولنتٌجححة لسححعة حححدود مويححوعات الدراسححة ،

  : والمراجس ، وسوف ألتصر على المهم منها للتعرٌف بمدى أهمٌتها وفائدتها للبحث ومنها

 كتب التارٌخ العام ومنها:  .ٔ

صحححاحب هحححكا الكتحححاب أححححد  دم(، ٌعححح8٘ٗهحححـ/ٕٓٗكتحححاب زتحححارٌخ خلٌفحححة( لخلٌفحححة بحححن خٌحححاط،ز ت - أ

أئمحححة التحححارٌخ ، وٌعحححد كتابحححه الحححدم محححا وصحححل ألٌنحححا محححن حولٌحححات التحححارٌخ العربحححً  اإلسحححبلمً  ، 

 ً اإلسححناد ،  اتبححس ابححن خٌححاط فححً كتابححه نهححج المحححدثٌن فححً كٌفٌححة عححرا مادتححه التارٌخٌححة مسححتخدما

تححه فٌهححا الصحححة والمبححول  وهححو مصححدر تححارٌخً مهححم ال اولكححن لححٌط فححً كححل الرواٌححات ، ورواٌ

أفادنحححا فحححً أٌحححراد  معلومحححات مهمحححة عحححن  الفتوححححات االسحححبلمٌة وكٌفٌحححة  اكٌمكحححن االسحححت ناء عنحححه ، 

اخيحححاع الحححوالة واالمحححراء اللحححالٌم المشحححرق االسحححبلمً  بؤسحححلوب مسحححهب وسحححردي واٌرهحححا محححن 

 ات االخرى عبر النصوص التً اشٌر لها خبلل مدة الدراسة فً ثناٌا البحث .المعلوم

   ٖٓٔالبحً جعفحر بحن دمحم بحن جرٌحر الطبحري زت  كتاب زتارٌخ الرسل والملحون، تحارٌخ الطبحري( - ب

م ( اك امدنا بمعلومات لٌمة ، تناول تارٌخ المرون الثبلثة االولى لئلسبلم وكان مصدراً رئٌسحاً 9ٕٕ/

جمعاً للمادة التارٌخٌة التً وجدت تحت تصرف من تبل  واعتمدت فً بحثً علحى اجزائحه لها ، لدم 

، اك تناول وصفاً تارٌخٌاً لؤلحداث السٌاسٌة واالدارٌة فً رسم السٌاسة المالٌة بالدرجة االولى. كمحا 

ٌمتححاز هححكا الكتححاب بمعلومححات لٌمححة ، والححكي ٌعححد فٌححه الطبححري صححاحب مححنهج فححً التححارٌخ العربححً 

إلسبلمً ، اك استخدم نظام الحولٌات ، كما انه ٌورد وٌجمس كل ما لٌل عن الحادثة الواحدة ، كاكراً ا

سلسلة الرواة لكل رواٌة كما سمعها دون أن ٌبٌن رأٌه فٌها ، بل أنه ٌترن للباححث الحرأي والمطابمحة 

التفصححٌبلت  فٌمححا ككححر. لمححد أعتُمححد علححى هححكا المصححدر فححً هححك  الدراسححة ، فهححو ٌحححوي الكثٌححر مححن

والرواٌات التارٌخٌة التً تتحدث عن تارٌخ الدولة العربٌة  اإلسبلمٌة مرتبة حسب السنٌن منك الٌوم 

م ، وأفادنححا بمعلومححات مهمححة ولٌمححة مححن خححبلل ككححر اهححم 9ٔٗهححـ/ ٕٖٓاألول للهجححرة وحتححى عححام 

 النصوص التارٌخة والتً عززة بحث الرسالة .

(. وهححححو مححححن مٕٖٕٔ/هححححـٖٓٙألثــــــــــــــــــــــححححـٌر زت اكتححححاب زالكامححححل فححححً التححححارٌخ(، ألبححححن  - ت

ألويححححاع السٌاسححححٌة وااللتصححححادٌة فححححً ألححححالٌم المشححححرق  االمصححححادر التارٌخٌححححة المهمححححة لدراسححححة 

ألثٌحححر علحححى اوالتحححً افحححادة البححححث محححن خحححبلل تتبحححس الرواٌحححات التارٌخٌحححة  ولحححد دلحححت رواٌحححات أبحححن 

لسححنٌن الححكي راعححى فٌححه التححوازن بححٌن احححداث الدلححة والتفصححٌل والححكي اعتمححد فححً كتابتححه حسححب ا

كححان نجححد ابححن االثٌححر أن أالبهححا كانححت مححؤخوكة مححن الطبححري  نمححعلححى الححرام العححالم االسححبلمً، 

والحححكي جعحححل بعيحححها االخرٌححححافظ علحححى أصحححول بعحححا هحححك  الرواٌحححات وٌححححكف بعيحححها وٌحححدمج 

ً كتابه الكامل خالً من االسانٌد ، فكان بحك مإرخ  ثمة فٌما ٌروٌه . ا

شكلت كتحب الج رافٌحة والبلحدانٌٌن المحادة األسحاط لدراسحتنا ، فمحد أمحدتنا  كتب الج رافٌة والبلدانٌٌن : -ٕ

بمعلومات مهمة جداً حول األحوال الج رافٌة و االلتصادٌة واالجتماعٌة للببلد ، كما أعطحت هحك  الكتحب 

واسحط هحك  المحوارد  ، معلومات لٌمة عحن  محوارد تلحن المحدن فحً المشحرق ولٌمهحا وكٌحف كانحت تجبحى 
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فالكتب الج رافٌة هحً تلحن الكتحب الوصحفٌة الخاصحة بالبلحدان والمسحالن والتحً كانحت فحً االبٌتهحا وثٌمحة 

 الصلة بعلم التارٌخ على الرام من استمبللها .

وٌعد هكا الكتاب من المصادر المٌمة  م(9ٕٔهـ/ٖٓٓالبن خرداكبة ،زت( كتاب ز المسالن والممالن - أ

عن اهم الموارد التً  لبلدان وأحوالها ، ولد أمدنا بمعلومات ج رافٌة والتصادٌة وافٌةفٌما ٌتعلك با

وككلن الطبٌعة الج رافٌة لمدن ، سبلمً وممادٌر الِخرا  لهك  المدنكانت تجبى من مدن المشرق ال

المشرق واهم هك  المدن والحدود بٌن كل اللٌم واخر  والتنوع الج رافً فً التيارٌط لمدن 

شرق السبلمً وتمسٌمات األرا ونوع الِخرا   فٌه وتارٌخه. كما وٌتعرا  لى المدماء من الم

الملون والسبلطٌن والمسم األعظم من الكتاب ٌحوي وصف الطرق. وهنان مسائل أخرى وٌحدثنا 

 .عن تمسٌمات األرا وعجائب العالم واألبنٌة المعروفة واٌر كلن

م(  ٌعد محن المصحادر الج رافٌحة المهمحة 9٘7هـ/ٖٙٗ،زتلبلصطخري  كتاب ز المسالن والممالن ( - ب

لزٌححارة االصححطخري أللححالٌم مححدن المشححرق االسححبلمً ، ولححد زودنححا بمححادة جٌححدة عححن البٌئححة الطبٌعٌححة 

لؤللالٌم ، فيبلً عن تطرله  لى النشاط أاللتصادي وولوفه على المعلومات المتوافرة فً الحدواوٌن ، 

ٌحححة وج رافٌححة مختصححرة عحححن المسححافات زبالفراسححخ( وطحححرق فححؤورد عححن كحححل اللححٌم معلومححات ادار

المواصبلت بٌن مدنها ولراها، والتطرق ال نهارها ومنابعها ونطاق سماٌتها، وان وصفه لم ٌخل من 

اخبار متفرلة عحن النشحاط االلتصحادي لسحكانها بحدءاً محن ككحر مواردهحا الطبٌعٌحة محروراً بصحناعاتها 

ٌة. فيبلً عن التطرق للناحٌة االجتماعٌة من حٌث طبٌعة السكان وسلعها المهمة، ومعامبلتهم التجار

 ومكاهبهم . لهكا فمد كانت لٌمة كتاب مسالن الممالن هامة واثارها وايحة على مدى فصول البحث 

م(. 99ٓهـ/8ٖٓكتاب زأحسن التماسٌم فً معرفة األلالٌم( لدمحم بن أحمــــــــد المــــمدســـــــــً، زت  - ت

صحنفات الج رافٌحة العربٌحة كات المٌمحة واألصحالة لسحعة اسحفار  وعمحك مبلحظاتحه. واتبحس ٌعد من الم

منهجٌة من سبمه، لكنه اختلف عنهم بعا الشًء حسبما ٌمتيٌه التطور االداري والسٌاسً،  ك أنحه 

لسم المشرق الى ثمان الالٌم كو لسحمٌن رئٌسحٌن ٌفصحلها نهحر جٌححون محن جهحة، واعطحى لكحل لسحم 

ارٌة تعتمد على الكور والنواحً من جهة اخرى ، ووصف هك  االمصار زااللالٌم( وما تفصٌبلت اد

فٌها من مفاوز وانهار وبحٌرات ومدن ولرى ودراسة طرق المواصبلت بٌنها ومسافاتها. وبحث فً 

مواردها االلتصحادٌة الزراعٌحة والحٌوانٌحة والمعدنٌحة ومحا تخحتص بحه كحل مدٌنحة، فيحبلً عحن تدوٌنحه 

واالوزان والنمود والجوانب االجتماعٌة من حٌحث اخحتبلف الل حة والجحنط وحسحب كحل هحك   للمكاٌٌل

المعلومات زلفائدة كل مسافر، وكل تاجر...(  فبرز مإلفه باحتوائه على لوائم للصادرات والواردات 

لكل مدٌنة كانت محور النشاطات التجارٌة خاصة على طرٌك الحرٌر التجاري المزمس. ولد احتوى 

لائمة لممحدار الِخحرا  المفحروا علحى المحدن بشحًء محن التفصحٌل الحكي ححدد ممحدار خحرا  كحل  على

مدٌنة من مدن االللٌم زاعتماداً على مشاهداته( . فهو مصدر كسابمٌه كانت له الفائدة الكبحرى للبححث 

 فً فصوله الثبلثة.

ترجمة حٌاة الكثٌر من المادة  وهً من الكتب المهمة كونها تحمل فً طٌاتها -كتب الطبمات والتراجم: -ٖ

ترجمححة الكثٌححر مححن األمححاكن  فيححبلً عححن العسححكرٌٌن ورجححال اإلدارة واشححهر األعمححال التححً لححاموا بهححا ، 

 -والبماع فً ألالٌم المشرق  اإلسبلمً وٌؤتً فً ممدمتها:

دٌم م(، ٌعد هكا الكتاب من ألدم كتب التحراث المح8ٕٗ / ٖٕٓكتابز الطبمات الكبرى( البن سعد،زت  - أ

وم ازٌه وسٌرة  التً وصلت  لٌنا فً هكا الباب ، هو أشبه بدائرة معارف  سبلمٌة لسٌرة الرسول 

الصحابة والتابعٌن حتى عهد  ، فمد لسم المإلف تراجمه على عدة طبمات كطبمة الصحابة والتابعٌن 
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من صحابٌات ومن وأتباع التابعٌن وهككا حتى انتهى بالجزء األخٌر بتراجم شهرٌات نساء المسلمٌن 

تَحبعهَن ، فيححبلً عححن تححراجم الكثٌححر مححن الصحححابة والتحابعٌن ومححا احتححوت هححك  التححراجم مححن معلومححات 

 التصادٌة كات العبللة بمويوع الدراسة .

م( .يحححم تحححراجم بعحححا ٙٙٔٔهحححـ/ٕٙ٘كتحححاب زاألنسحححاب( ألبحححً سحححعد عبحححد الكحححرٌم السحححمعانً،زت - ب

 . داث التارٌخٌة التً أفادت البحثالشخصٌات كما أنه حمل فً طٌاته الكثٌر من األح

كتححححاب زتححححارٌخ االسححححبلم ووفٌححححات ألمشححححاهٌر واالعححححبلم ( ألبححححً عبححححدهللا شححححمط الححححدٌن الححححكهبً  - ت

 والحكهبًأحتوى على عدد كبٌر من التراجم مرتبة على ححروف الهجحاء ،  اك.  م(7ٖٗٔهـ/7ٗ8زت

ات المهمحة محن أول ال ٌكتف بعرا ترجمة للشخص ، و نما ٌككر حوادث تارٌخٌة مهمحة. للشخصحٌ

تارٌخ اإلسبلم  لى عصر  ، فتناول الخلفاء والمُراء والزهاد والفمهاء والمحدثٌن والعلماء والسبلطٌن 

والححوزراء والنحححاة والشححعراء ، ومححا تححمَّ مححن الفتوحححات المشححهورة ، ورتححب كتابححه علححى الحححوادث 

التحراجم هحو " سحٌر أعحبلم وللكهبً كتاب آخر فحً  –الطبمة عند  تساوي عشر سنوات  –والطبمات 

النببلء " أورد فٌه المعلومحات الكثٌحرة عحن أنسحاب األسحر الحاكمحة وأشحراف النحاط محن النحببلء التحً 

 كانت مويس لدم فً طٌات افادة البحث خبلل مدة كتابته 

تعد كتب الخرا  من المإلفات التً عالجت النظم كتب الخرا  واألموال واألحكام السلطانٌة :  -ٗ

صادٌة من الناحٌة النظرٌة والفمهٌة ، وكان لها فائدة كبٌرة فً أاناء الدراسة فً كثٌر من جوانبها االلت

 لما احتوته من معلومات مهمة وانٌة كات العبللة بمويوع الدراسة وكان من أبرزها:

و م( وهو من كتب الِخرا  االولى ، ألفه أب798-هـ8ٕٔلً ابً ٌوسف المايً زت(  الِخــرا كتاب ز  - أ

م( اك تم االستفادة  بمحا فصحل 8ٓ8-7ٙٙ /9ٖٔ-9ٌٗٔوسف بطلب من الخلٌفة العباسً هارون الرشٌدز

فٌححه باليححرائب المححؤخوكة فححً الححالٌم الدولححة العربٌححة االسححبلمٌة. كححالِخرا  والجزٌححة وعشححور التجححارة... 

ة فححً الححالٌم واٌرهححا مححن االمححور وحححدودها الشححرعٌة ، وتيححمن اسححالٌب المعاملححة فححً االلححالٌم المفتوححح

ووردت االشححارة الٌححه فححً الفصححل الثالححث ومححا احتححوا  مححن  المشححرق السححبلمً، وطححرق جباٌححة ِخراجهححا،

يرٌبه الجزٌة والِخرا  والعشور التجارٌحة وممحدارها وطحرق ومواعٌحد اخحكها محن التجحار، فيحبلً عحن 

كحان محن المصحادر  ككر  الموارد االخرى، واالمور الواجحب مراعاتهحا فحً تعاملحه فحً جمحس المحوارد اك

 المهمة التً تم االعتماد علٌها خبلل مدة البحث. 

م( ٌعدهكا الكتاب بعد كتاب أبً ٌوسف من حٌث 8ٔ8هـ/ٖٕٓ( لٌحٌى بن آدم زت ز الِخــرا كتاب  - ب

األهمٌة لهك  الدراسة ،  ك هو من الكتب النادرة والمهمة التً وصلت  لٌنا عن الِخرا  فً الصدر األول 

ٌححة اإلسححبلمٌة ، فمححد تنححاول ابححن آدم أحادٌححث كثٌححرة عالجححت مويححوعات متعححددة كححان المسححم للدولححة العرب

األكبر منها منصباً على ملكٌة األرايً وممدار الجزٌة المفروية على االرايً ، وأكثر ما جـاء فً 

والصحححابة والتححابعٌن وبعححا فمهححاء العححراق دون أن ٌعطححً  الكتححاب نصححوص مروٌححـة عححن الرسححول 

أٌه أو ٌرج  رأٌاً على رأي ، فهو من هكا الجانب كان رواٌة ومحدث حفظ علمحاً ازٌحراً عحن المإلف ر

الِخرا  فدونه فً هكا الكتاب تاركاً األمر للباحث لٌستخر  منه ما ٌشاء من دون أن ٌزاحمه فحً الحرأي 

به فحً العحرا والتً افادة البحث فً الكثٌر من المعلومحات المٌمحة خحبلل فتحرة كتابحة البححث ، أمحا أسحلو

فكان الرب  لى أسلوب المحدثٌن ، ولد أمدنا هكا الكتاب بمروٌات كثٌرة السٌما فٌما ٌخص أحكام ملكٌة 

 األرايً المفتوحة.

( جحزءاً مكمحبلً لكتحب " الِخحـرا  " فحً رفحد الباححث بمعلومحات  األموال واألحكام السلطانٌةز  كتاب  - ت

ربٌة اإلسبلمٌة ، وٌؤتً فً ممدمتها كتاب ز األموال ( ألبحً عن األوياع االلتصادٌة والمالٌة للدولة الع

م(  ك ٌعحد هحكا الكتحاب محن أفيحل الكتحب التحً بحثحت فحً النظحام 8ٖ8هحـ/ٕٕٗعبٌد الماسم بحن سحبلم زت
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المحالً اإلسحبلمً ،  ك تنححاول أبحو عبٌحد الفححًء والجزٌحة وفتححو  األرايحً والحكحم فححً الرلحاب ومخححار  

ات النعم وزكاة المال والتجارات وعشحور الحزروع والثمحار والمكاٌٌحل ، الفًء والمطائس والخمط وصدل

ولححد اعتمححد المإلححف فححً مصححنفه علححى األحادٌححث النبوٌححة الشححرٌفة وآراء الفمهححاء والعلمححاء فكححان ٌححورد 

الرواٌات وٌمارن وٌوازن بٌنها وأحٌاناً ٌنمد الرواٌة ، ثم ٌبدي رأٌه فً ترجٌ  ما ٌرا  راجحاً ولد أمحدنا 

والخلفاء  الكتاب بمعلومات كثٌرة ومهمة تتعلك بؤحكام ملكٌة األرايً المفتوحة ولطائس الرسول هكا 

م( فحً أرا 7ٔ9 /ٔٓٔ، كما تنحاول المطحائس التحً منحهحا الخلٌفحة عمحر بحن عبحد العزٌحزز الراشدٌن 

 السواد .

محن عشحرٌن  م( ،  ك ٌتكون هكا الكتحاب8٘ٓٔهـ/ٓ٘ٗللماوردي زت كتـاب زاألحكام السلطانٌة ( - ث

بابححاً تنححاول فٌهححا عححدداً مححن المإسسححات اإلدارٌححة والمالٌححة والسححٌما فٌمححا ٌتعلححك بححوالة األمححور ، ولمححا كححان 

الماوردي من كبار فمهاء الشافعٌة فمد أورد فً مصنفه آراء أصحاب مكهبحه ومحن خحالفهم محن أصححاب 

والسٌما فً أحكحام  اليحرائب  المكاهب األخرى .كانت فائدة هكا الكتب فً مويوع دراستنا كبٌرة جداً 

المفروية والسام الدواوٌن والمإسسات المالٌة وانواعها والتً بحداءة منحكوا  الصحدر االول للسحبلم كمحا 

 أورد لنا ممادٌر واردات الِخرا  ، فيبلً عن سٌاسة الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز المالٌة .

اشححار فٌهححا  لححى بعححا الميححاٌا   والححكي م(8ٙ8هححـ/ٕ٘٘للجححاحظ زت ( التبصححر بالتجححارةز كتححاب -  

واالحححداث ، واسححالٌب التعامححل  . فيححبلً عححن رسححائل الجححاحظ التححً تطححرق احححدها للتححرن وهححً زمنالححب 

الترن( التً حدد فٌها مناطك وجودهم وصفاتهم وتجارة الرلٌك عنحدهم واتصحالهم بالحالٌم محاوراء النهحر 

 وخراسان واٌرها.

ت ناء عن المعاجم الل وٌة فً كتابة التحارٌخ ، ألنهحا تُعحرف لنحا كحل ال ٌمكن االس كتب الل ة والمعاجم: -٘

فحاا الحواردة فحً الرسحالة وهحً لمنها فحً تعرٌحف المصحطلحات واشحتماق األ فدناما هو اٌر واي  ، فا

 :تشمل

 م(78ٙهـ/7ٓٔللفراهٌدي ، أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد زت كتاب زالعٌن( - أ

(،لؤلزهري، دمحم بن أحمد تهكٌب الل ة( وكتابزفعً األزهريالزاهر فً ارٌب ألفاظ الشاكتاب ز - ب

 م(98ٔ / 7ٖٓزت

م( ، تححم االسححتفادة  مححن هححكا المصححنف ٖٔٔٔ-هححـ7ٔٔالبححن منظححور ز ت( لسححان العححربز كتححاب - ت

الل وي بؤجزائه كافة على مدى فصول البحث ، لما تناوله من معاٍن لمختلف االلفاظ والكلمات العربٌة 

بن منظور مولس الصدارة بالنسبة للمعاجم األخرى التً استخدمت فً الدراسة ، ولد كان ال والُمعربه.

وبكلن عد كتاب لسان العرب من أهم المعاجم التً تناولت تويٌ  بعحا المصحطلحات المبهمحة علحى 

 المارل فً الدراسة .

 (مٗٔٗٔ/هـ8ٔ7ٌنً الفٌروز اباديزتركتاب زالماموط المحٌط( للشٌخ نصر الهو - ث

 م(.79ٓٔهـ/ٕ٘ٓٔزت العروط من جواهر الماموط( لدمحم مرتيى الزبٌدي وكتاب زتا   - ج

 كتب المراجس الحدٌثة : -7

كتححاب  وكححان للمراجححس الحدٌثححة دور كبٌححر فححً أانححاء البحححث بؤفكححار جدٌححدة واسححتنتاجات مهمححة ، منهححا

لمإلفححححه كححححً لسححححترنج وفٌححححه معلومححححات مهمححححة تخححححص ج رافٌححححة  لححححالٌم زبلححححدان الخبلفححححة الشححححرلٌة( 

رق  ، والحٌحححاة االلتصحححادٌة فٌحححه ، واسحححتفدنا محححن دراسحححة الباححححث المستشحححرق فلهحححاوزن ٌحححولط المشححح

( والحححكي ححححدد لحححٌم زتارٌخ الدولحححة العربٌحححة محححن ظهحححور االسحححبلم الحححى نهاٌحححة الدولحححة األُموٌحححةفحححً كتابحححه

اليححححرائب واالمححححوال المجبححححاة فححححً مححححدن خراسححححان ،وكححححكلن مححححا جححححاء بححححه المشتشححححرق االنكلٌححححزي 
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( والحححكي امحححدنا بمعلومحححات وافٌحححة عحححن فتوحات العحححرب فحححً اسحححٌا الوسحححطىابحححهزهحححاملتون جحححب فحححً كت

سحححٌر عملٌحححات الفحححت  واهحححم امحححراء الفحححت  االسحححبلمً للجحححٌش العربحححً فحححً اسحححٌاء الوسحححطة اكبحححان الحكحححم 

االمحححوي ، وكحححكلن فمحححد اسحححتفدنا محححن ابححححاث االسحححتاك الحححدكتور عبحححد العزٌحححز الحححدوري والحححكي اورد فحححً 

الحححكي ححححدد بإٌجحححاز علحححى نحححوع اليحححرائب ( سحححان فحححً صحححدر االسحححبلمزنظحححام اليحححرائب فحححً خرا بحثحححة

وولححت جباٌتهححا وممححدارها وعلححى مححن تجححب ومححن الححكٌن وكلححوا فححً جباٌححة هححك  اليححرائب، كمححا أفححدُت 

 مححححن بعححححا الممححححاالت واخححححص منهححححا بالححححككر ممححححاالً للححححدكتور صححححال  احمححححد العلححححً تحححححت عنححححوان

وكحححكلن تحححم االسحححتفادة محححن االطحححارٌ   (ولحححىتمسحححٌمات خراسحححان االدارٌحححة فحححً العهحححود االسحححبلمٌة األز

والرسححائل الجامعٌححة والتححً انححارة افكارنححا فححً تحدٌححد مححاهو مفٌححد لهححكا البحححث ، واٌرهححا اك كانححت فححً 

 .هك  المإلفات معلومات مهمة لها صلة مباشرة بالمويوع لت طٌتها

 

حسام لاسم دمحم 

 الصمٌدعً

 

 سهامات المياة 

العرالٌٌن فً المياء 

هم فً المصري وأثر

الحٌاة العامة من خبلل 

كتاب رفس االصر عن 

لياة مصر إلبن حجر 

 هـ(8ٕ٘العسمبلنً ز

كلٌة التربٌة للعلوم  التارٌخ االسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص

ان العحححراق ومصحححر بلحححدان محححن بلحححدان العحححالم المحححدٌم ومشحححهورتان بحيحححاراتهما، وااللحححوام التحححً         

متحححداد البشحححري والحيحححاري كحححان التحححرابط بٌنهمحححا وثٌمحححا ونجاححححه سحححكنتها محححن اصحححل واححححد ، ولهحححكا اال

بعحححد الفحححت  العربحححً االسحححبلمً لكلٌهمحححا ولكحححن مدرسحححة التحححدوٌن التحححارٌخً للعحححراق الحححدم محححن مصحححر 

النهحححححا كانحححححت اول لواعحححححد الفحححححت  االسحححححبلمً للبلحححححدان االخحححححرى واول حوايحححححن الخبلفحححححة العربٌحححححة 

 ا وواسعا.االسبلمٌة ومن هنا جاء االرتحال بٌنهما دائم

فيححححل كثٌححححر مححححن العححححرالٌٌن الححححكهاب الححححى مصححححر ، واالسححححتمرار فٌهححححا الن بححححبلد المسححححلمٌن         

للمسحححلمٌن جمٌعحححا والحححدلٌل علحححى كلحححن هحححو لحححوة االنتمحححاء المشحححارلة للم اربحححة لمحححا وجحححدو  محححن ترحٌحححب 

واعححححتبلء اعلححححى المناصححححب االدارٌححححة والوظٌفٌححححة وان تححححراث العححححرب المسححححلمٌن تراثححححا واحححححدا فححححً 

مشحححرق او الم حححرب ، ان ابنحححاء العحححراق الحححكٌن كحححانوا منتشحححرٌن فحححً المحححدن والمحححرى المصحححرٌة ، كحححان ال

 له أثر كبٌر على مختلف نواحً حٌاة المجتمس المصري .

وكانحححت الدراسحححة فحححً المحححدة الممتحححدة محححا بحححٌن العصحححر العباسحححً األول الحححى نهاٌحححة عصحححر الممالٌحححن     

بححل هححك  الفتححرة و النهححم لححم ٌكونححوا ٌعٌشححون فححً عزلححة الجراكسححة، النححه لححم ٌكححن هنححان لححاا عرالححً ل

عحححن المجتمحححس الحححكي حلحححوا فٌحححه  واصحححبحوا رابطحححة بحححٌن المجتمحححس المصحححري والمجتمعحححات االخحححرى 

التححً تعححٌش فححً مصححر ممححا اعطححى اثححر مهححم ووايحح  فححً فاعلٌححة وحٌوٌححة ممٌححزة وصححار ارتبححاطهم 

 التصادٌا .بالمجتمس المصري ارتباطا شامبل دٌنٌا واجتماعٌا وثمافٌا و

وهححك  الدراسحححة تتيحححمن  سححهامات الميحححاة العحححرالٌٌن فححً مصحححر فحححً  مختلححف جوانحححب حٌحححاة المجتمحححس 

 المصري من خبلل المصادر المعاصرة للفترة .
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ولمحححد حرصحححت علحححى أن ال اجعحححل محححن هحححك  الدراسحححة مجحححرد سحححرد للححححوادث التارٌخٌحححة السٌاسحححٌة،      

 و الثمافٌة، وااللتصادٌة، واالجتماعٌة.

و  نمحححا ركحححزت علحححى تحلٌحححل األححححداث والبححححث عحححن أسحححبابها و وسحححعت النظحححرة علحححى دور الميحححاة     

شخصحححٌة العحححرالٌٌن  أمحححام  خححححوانهم  العحححرالٌٌن فحححً مصحححر فححححً معظحححم المجحححاالت، مححححاولٌن أبححححراز

 المصرٌٌن خبلل المدة البحث فً مختلف المٌادٌن .

درط فحححححً كتحححححاب او دراسحححححة وٌعحححححود اختٌارنحححححا لهحححححكا المويحححححوع ، ان هحححححكا المويحححححوع لحححححم ٌححححح     

أكادٌمٌححة، فيححبل عححن كلححن الححدور الححكي لعبححه الميححاة الححكٌن تححم تعٌٌححنهم فححً مصححر مححن لبححل الخبلفححة 

، والن مصحححر كانحححت مرتبطحححة ادارٌحححا فحححً ب حححداد حاولنحححا اعطحححاء صحححورة وايححححة عحححن فحححً ب حححداد 

لميححاء ماهٌححة الميححاء فححً مصححر ، فيححبل عححن كلححن ابححراز دور الميححاة العححرالٌٌن ومححا اسححهموا فححً ا

 المصري ، فيبل عن االثر الكي تركه هإالء المياة فً الحٌاة العامة للمصرٌٌن .

لحححد ٌعتمحححد الحححبعا أن الكتابحححة فحححً هحححكا المويحححوع أمحححر سحححهل مٌسحححور، لتحححوافر بعحححا المصحححادر     

التارٌخٌححححة، اال اننححححا ننححححو  الححححى ان الدراسححححة لححححم تخلححححو مححححن الصححححعوبة وٌتجلححححى فححححً للححححة النصححححوص 

م مويححححوعنا ، وبعححححد حصححححولنا علححححى الححححنص التححححارٌخً نمححححوم بدراسححححة هححححك  التارٌخٌححححة التححححً تهحححح

 النصوص دراسة مويوعٌة وتحلٌلة .

وراحححم أهمٌحححة المويحححوع الحححكي اخترتحححه والحححكي لحححم ٌحححدرط سحححابما دراسحححة وافٌحححة شحححاملة، تناولحححت       

الميحححاة العحححرالٌٌن فحححً مصحححر ، ومحححن كتبحححوا عحححن بعحححا جوانحححب الحٌحححاة فحححً المجتمحححس المصحححري لحححم 

 اساسا بالدور الكي لعبه المياة العرالٌون فً حٌاة هكا المجتمس .ٌهتموا 

وهحححكا محححا جعلنحححً أتتبحححس االثحححر الحححكي تركحححه الميحححاة العحححرالٌٌن فحححً مصحححر فحححً بطحححون المصحححادر       

 والمراجس ومنالشة مختلف الرواٌات والنصوص .

 وجاءت االطروحة بؤربعة فصول 

ل تناولنحححا فٌحححه السحححٌرة الشخصحححٌة للمحححإرخ ابحححن حجحححر تناولنحححا فحححً الفصحححل االول مبحثحححٌن ، االو      

العسحححمبلنً وعلحححى الحححرام محححن كثحححرة الكتابحححات التحححً كتبحححت عحححن حٌحححاة هحححكا الشحححٌخ  ال اننحححا حاولنحححا 

االٌجحححاز فحححً ككحححر المعلومحححات ، امحححا المبححححث الثحححانً فمحححد تناولنحححا فٌحححه عصحححر المإلحححف فحححً الجوانحححب 

 السٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌة .

الثححانً فمححد ككرنححا اهمٌححة كتححاب ابححن حجححر العسححمبلنً ليححبل عححن منهجححه فححً الكتححاب  امححا الفصححل     

وترجمححححة للميححححاة العححححرالٌٌن وجعلنححححا لكححححل التححححراجم منهجححححا معٌنححححا لجمٌححححس التححححراجم وتناولنححححا شححححرحا 

تبلمٌحححك  ، الحححوال  شحححٌوخه،  نسحححبه ، لمبحححه كنٌتحححه مفصحححبل لكحححل لايحححً ابتحححداء محححن اسحححمه ، ومولحححد  ، و

 وفاته .،    لوظٌفته ، ليائهالعلماء فٌه، تملد

 ال اننحححا ٌجحححب ان نشحححٌر الحححى  بعحححا التحححراجم لحححم نجحححدها لحححبعا الميحححاة وكلحححن لعحححدم ككرهحححا فحححً     

 المصادر التارٌخٌة التً تخص تلن الترجمة.

امحححا الفصحححل الثالحححث فانحححا لسحححمنا  الحححى مبحثحححٌن كحححان المبححححث االول عحححن ماهٌحححة الميحححاء فحححً كحححل      

صحححر باإليحححافة الحححى الميحححاة الحححكٌن تولحححوا الميحححاء فحححً كحححل مرحلحححة محححن حمبحححة تارٌخٌحححة محححرت علحححى م

المراحححححل التارٌخٌححححة التححححً مححححرت علححححى مصححححر ، امححححا المبحححححث الثححححانً ، فانححححا تناولنححححا فٌححححه الوظححححائف 

 االدارٌة للمياة وهً المظالم و الحسبة واألحباط .
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اة العحححرالٌٌن فحححً الحٌحححاة امححا الفصحححل الرابحححس فكحححان امحححا الفصحححل الرابحححس فتناولنححا فٌحححه اسحححهام الميححح       

االلتصححححادٌة والثمافٌححححة واالجتماعٌححححة وهحححححً علححححى ثبلثححححة مباححححححث وكححححان المبحححححث االول اسحححححهامات 

الميححححاة العححححرالٌٌن االلتصححححادٌة وكححححكلن المبحححححث الثححححانً اسححححهامات الميححححاة العححححرالٌٌن فححححً الجانححححب 

 جتماعً .الثمافً  ،اما المبحث الثالث فكان اسهامات المياة العرالٌٌن فً الجانب اال

هححك  الدراسححة سححاهم فححً اتمامهححا الكثٌححر وانححا مححدٌن لهححم جمٌعححا ، واخححص بالححككر اسححاتكتً كححل مححن    

الحححدكتور عاصححححم اسحححماعٌل كنعححححان والحححدكتور محمححححود فٌحححاا حمححححادي فجحححزاهم هللا عنححححً كحححل خٌححححر 

 وأرجو من هللا تعالى لهم الصحة والسبلمة و طالة العمر والخٌر واإلحسان انه سمٌس علٌم .  

وفحححً الختحححام لحححد بحححكلت جهحححدا كبٌحححرا فحححً هحححك  االطروححححة، لصحححدت بحححه وجهحححه الكحححرٌم ، فحححؤرجو ان 

 ٌكون التوفٌك لد صاحبنً فٌما لصدت به وتوصلت الٌه من نتائج .

والححتمط مححن اللجنححة ان تمححدر جهححدي الححكي بكلتححه فححً انجححاز االطروحححة ، هححكا هححو ممححدار جهححدي      

ٌطان  وان اصحححبت فمحححن هللا، هحححكا ولحححد عريحححت فحححً المتوايحححس ، فحححان اخطحححؤت فمحححن نفسحححً والشححح

دراسحححتً للعدٌحححد محححن المصحححادر والمراجحححس العربٌحححة واالجنبٌحححة فحححً مويحححوع الدراسحححة ، وفٌمحححا ٌلحححً 

 عرا ألهم المصادر والمراجس :

 عرا المصادر والمراجس

 كتب التراجم

 كتحححححاب وفٌحححححات األعٌحححححان وأنبحححححاء أبنحححححاء الزمحححححان البحححححن خلكحححححان ، أحمحححححد بحححححن دمحم األربلحححححً  .ٔ

 ( ، وهححححو مححححن الكتححححب الكبٌححححرة وصححححاحبه مححححن الشخصححححٌات اإلسححححبلمٌة المرمولححححة، 8ٔٙزت

 (، ولحححد رتحححب 7شححح ل عحححدة أعمحححال علمٌحححة وليحححائٌة و دارٌحححة بمدٌنحححة دمشحححك خحححبلل المحححرن ز

كتابحححه هحححكا علحححى حسحححب ححححروف المعجحححم وهحححو ٌركحححز علحححى المشحححاهٌر محححن الحكحححام والحححوزراء 

معلومححححات التححححً تهححححم علححححى مختلححححف والعلمححححاء مححححن المشححححرق واألنححححدلط، وٌعطححححً بعححححا ال

االصحححعدة، فيحححبل عحححن كلحححن فانحححه ٌحححككر معلومحححات متفرلحححة عحححن شخصحححٌات عرالٌحححة ودمشحححمٌة 

 واٌرها من الشخصٌات من الكٌن كهبوا واستوطنوا فً مصر .

هحححـ( ، الحححكي اسحححتدرن محححا اعتبحححر  نحححوالص 77ٗكتحححاب فحححوات الوفٌحححات البحححن شحححاكر الكتبحححً،زت .ٕ

ن، وهححو مرتححب علححى حححروف المعجححم وٌحتححوي علححى فححً كتححاب وفٌححات األعٌححان البححن خل ححا

 .فوائد كبٌرة 

 (، مححححن أهححححم كتححححب التححححراجم 7ٙٗكتححححاب الححححوافً بالوفٌححححات للصححححفدي، صححححبل  بححححن أبٌححححن زت .ٖ

وٌتسحححاوى محححس أفيحححلها، ألتصحححر ألصحححفدي فٌحححه علحححى ترجمحححة األعٌحححان محححن ح حححام و علمحححاء و 

  دارٌٌن بارزٌن .

 ( الححححكي 8ٕ٘بححححن حجححححر العسححححمبلنً زتکتححححاب الححححدرر الكامنححححة فححححً أعٌححححان المائححححة الثامنححححة ال .ٗ

تححراجم لعلمححاء وشخصححٌات ولححد رتبححه علححى حححروف المعجححم وٌعتبححر بححبل جححدال مححن مصححادر 

االطروحححة الرئٌسححٌة لكونححه احتححوى علححى معلومححات لححم نجححدها اال فححً كتححب ابححن حجححر نفسححه 

. 

هححححـ( ، 9ٕٓكتحححاب اليححححوء البلمحححس ألهححححل المحححرن التاسححححس للسحححخاوي ، دمحم عبححححد الحححرحمن زت  .٘

علحححى احححرار الحححدرر الكامنحححة فحححً أعٌحححان المائحححة الثامنحححة، وٌعحححد محححن أيحححخم الكتحححب التحححً  وهحححو

درسحححت حٌحححاة علمحححاء  المحححرن الخحححامط عشحححر وأرخحححت لهحححم حسحححب ححححروف المعجحححم وتحححرجم 
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للعلمححاء مححن رواة وأدبححاء وهححو ٌشححكل أحححد المصححادر الرئٌسححٌة لكثٌححر مححن فمححرات هححكا البحححث 

معلومحححات التحححً تناولحححت الميحححاة وخاصحححة فحححً ألنححه فحححً بعحححا االحٌحححان لحححم نجحححد الكثٌحححر مححن ال

 الفترة االخٌرة لحكم الممالٌن اال فً هكا الكتاب .

کتحححاب ب ٌحححة الوعحححاة فحححً طبمحححات الل حححوٌٌن والنححححاة للسحححٌوطً، جحححبلل الحححدٌن عبحححد الحححرحمن  .ٙ

 .هـ(،  وٌعتبر كتابه هكا من أهم المصادر التً اعتمدها هك  الدراسة9ٔٔزت

 كتب الطبمات

سححححعد ، أبححححو عبححححد هللا دمحم بححححن سححححعد بححححن منٌححححس الهاشححححمً بححححالوالء،  بححححنال الطبمححححات الكبححححرى .ٔ

 هـ( ،احتوى على الكثٌر من المعلومات حول الدراسة .ٖٕٓالبصري، زت 

هحححـ(، عبحححد الوهحححاب تحححا  الحححدٌن، وهحححو ٌحتحححوي علحححى 77ٔكتحححاب طبمحححات الشحححافعٌة للسحححبكً زت .ٕ

 مصر . تراجم مهمة جدا، ٌحتوي أٌيا على بعا المعلومات عن العرالٌٌن فً

 كتب البلدان

معجحححم البلحححدان ، لٌحححالوت الحمحححوي ، شحححهاب الحححدٌن أبحححو عبحححد هللا ٌحححالوت بحححن عبحححد هللا الرومحححً  .ٔ

هحححـ(، ولحححد احتحححوى هحححكا الكتحححاب علحححى الكثٌحححر محححن المعلومحححات التحححً تخحححص المحححدن ٕٙٙ،زت 

 والبلدان والمرى والتً لم نجد بعيا منها اال فً كتاب معجم البلدان.

 التوارٌخ المحلٌة

ب العمحححد الثمحححٌن فحححً تحححارٌخ البلحححد األمحححٌن للفاسحححً أبحححً الطٌحححب تمحححً الحححدٌن دمحم بحححن أحمحححد ، کتحححا .ٔ

 حول مويوعنا.هـ( أحد المصادر ال نٌة بمعلوماتها المهمة 8ٖٕزت 

و کتابححان، األول هحححو تحححارٌخ ابحححن لايححً شحححهبة وخاصحححة الجحححزء الثالححث محححن المخطحححوط، الحححكي  .ٕ

و كتحححاب أبنحححاء ال محححر بؤبنحححاء العمحححر البحححن لحححام بتحمٌمحححه الحححدكتور عحححدنان دروٌحححش، والثحححانً هححح

 حجر العسمبلنً لهما أهمٌة كبٌرة لهكا البحث شؤن الكتب السابمة

كتحححاب النجحححوم الزاهحححرة فحححً أخبحححار مصحححر والمحححاهرة البحححن ت حححري بحححردي، ٌوسحححف بحححن ت حححري   .ٖ

 (،،  وٌمتحححححاز هحححححكا الكتحححححاب بالمويحححححوعٌة وصحححححاحبه ٌتمتحححححس بححححححط نمحححححدي 87ٗبحححححردي زت 

كثٌحححر محححن موايحححٌس هحححكا الكتحححاب وعلحححى الحححرام محححن أن تراجمحححه عحححن عمٌحححك، ٌظهحححر جلٌحححا فحححً 

الميححححاة العرالٌححححون فٌهححححا معلومححححات كثٌححححرة، فإنهححححا كات داللححححة كبٌححححرة علححححى أعمححححالهم الفكرٌححححة 

 .والثمافٌة فً مصر 

 كتب االنساب

هحححـ( ، لمحححا احتحححوا  محححن انسحححاب  ٕٙ٘االنسحححاب ، لعبحححد الكحححرٌم بحححن دمحم بحححن منصحححور السحححمعانً ز ت -ٔ

 ى حروف المعجم ولد رفد مادة الدراسة بالمعلومات المهمة ُمرتبة عل

 المراجس 

 ن هحححكا النحححوع محححن الكتحححب لحححد رفحححدتنا بمعلومحححات لٌمحححة، فحححالمراجس تسحححاعد علحححى  ٌيحححا  كثٌحححر محححن 

الميححاٌا التححً ال توجححد فححً المصححادر خاصححة و أن أصحححاب هححك  المراجححس االبححا مححا ٌتبعححون أسححلوب 

   المراجس ٌمكن أن نككر ما ٌلًالتعلٌل والتحلٌل والنمد، ومن هك
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دمحم كحححرد علحححً ، والحححكي احتحححوى علحححى معلومحححات كثٌحححرة تهحححم لحححاإلسحححبلم والحيحححارة العربٌحححة  .ٔ

 دراستنا، استفدنا منها كثٌرا  فً تحلٌل بعا االحداث .

الحححنظم اإلسحححبلمٌة للرفحححاعً ،أنحححور ،، وتنحححاول هحححكا الكتحححاب ككحححر الحححنظم االسحححبلمٌة وخاصحححة الجانحححب 

 فدنا منه كثٌرا عندما تحدثنا عن المياء.الميائً ولد است

 

احمد علً حسٌن 

 الحچامً

 

أثر استراتٌجٌة المصص 

الرلمٌة فً تحصٌل 

طالبات الصف األول 

المتوسط فً مادة 

 التارٌخ

 كلٌة التربٌة االساسٌة طرائك تدرٌط التارٌخ

 المستخلص

     The aim of this research is to find out the effect of the Digital 

Storytelling Strategy on the achievement of the first-grade women 

students of an intermediate stage in the History subject (the history of 

ancient civilizations). To achieve the research goal, the researcher 

formulated the following zero hypothesis: 

     There is no statistically significant difference at the level of 

significance (0.05) between the average scores of students of the 

experimental group who study the history subject (the history of ancient 

civilizations) according to the Digital Storytelling Strategy and the 

average scores of students of the control group who study the same 

subject according to the usual method in the achievement test. 

      In order to achieve this aim, the researcher adopted an experimental 

design with a partial control of the experimental and control groups and 

achievement post-test. The researcher carried out the research 

experiment on a randomly selected sample from the first-grade women 

students of an intermediate stage in the Al- Alghasaq Middle School for 

girls which is affiliated to the General Directorate of Education in Dhi Qar 

governorate/ Department of Education in Suq Al-Shuyukh / 2017-2018). 

The research sample consisted of 60 female students by 30 students for 

the experimental group, which is taught according to the Digital 

Storytelling Strategy, and 30 students for the control group, which is 

taught according to the usual and traditional method. Students of the two 

groups were equated in terms of several research variables (from the 

age of the female students calculated by the months, the IQ test, the 
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academic qualification of the parents, the scores of the history subject in 

the last year). 

      After the researcher determined the scientific material to be taught to 

the female students of the two research groups, which included the first 

three chapters of the history studies book to be taught in the first 

semester of the academic year (2017-2018) by the Ministry of 

Education, the researcher formulated (146) behavioral goals. They 

include the first four levels of Bloom's taxonomy of the cognitive domain 

(knowledge, understanding, application, analysis) and he prepared 

lesson plans for the research groups of (50) objective testing items of 

the (multiple choice) type. This validity, stability and psychometric 

features of this test have been verified. In order to analyze the results, 

data has been collected and then statistically processed through using 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). After analyzing the 

results statistically, the researcher reached the following outcomes: - 

1. There are statistically significant differences at the level of significance 

(0,05) between the average of the scores of the experimental group and 

the average of the scores of the control group when applying the 

achieving post-test and in favor of the experimental group which had 

studied according to the Digital Storytelling Strategy instead of the usual 

method. 

In light of the research results, the researcher recommended the 

following: 

1. It is highly recommended to hold more seminars and workshops on 

the importance of using Digital Storytelling Strategy in teaching history 

and identifying the criteria of using it and its significance. 

2. It is suggested to prepare and implement the training courses for 

teachers by educators in how to design, prepare and implement 

meaningful digital stories in the teaching of history. 

In a complement of this research, the researcher suggested the 

following: - 

1.Conducting a similar study in the subject of history and for other 

stages. 
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2.Conducting a study that would investigate the effect of the s Digital 

Storytelling Strategy on non-achievement variables such as thought 

processes, content- based instruction, motivation, and transmission of 

learning effects to illustrate their effect on such kind of these variables. 

 

الجوانب المالٌة  رشٌد علً خيٌر

وااللتصادٌة فً كتاب 

شر  صحٌ  البخاري 

 (9ٗٗز البن بطال ت

 هـ

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص

Economic studies are the most important aspect of the study of 

public life in the country because of the importance of money and 

economy in the past as well as present human life. Islam cares about 

the economic aspect in terms of its importance in society. Thus, it sets 

provisions and legislations in accordance with the fair and wise 

legislation of Allah and in a way that achieves the individual’s as well as 

society’s interests. This is done on the basis that money is Allah’s and 

Man is a successor. Therefore, man should abide in his economic 

behavior to Allah’s legislation, the real owner of heaven and earth. This 

approach proves its success in the first era of Islam when its basics and 

branches are applied. It eliminated poverty and destitution of the society. 

In addition, it contributes in installing cooperation and in eliminating 

Casteism which dominated people at that time. 

The Arabic Islamic State was one of the wealthiest state in the 

history because of the proper way that Muslims used to deal with 

money. This way follows the Islamic legislations which accords with what 

is stated in the Holy Quran and what the Prophet (peace be upon him) 

described in his honest Hadiths whose contents are economic and they 

explain the economic provisions and legislations. These Hadiths explain 

the ways that the prophet used to deal with economy and what he 

ordered people to do with it. Then, what the Prophet’s companions had 

done when they applied these legislations in their daily economical and 

financial transactions. As a result, the state took its rights from the 

people without abusiveness and it gave people their rights fairly.  



 

ٖٕ 
 

The most important characteristic of Shareh Ibn Battal is that it 

contains a thousand of the Hadiths narrated in various ways. In his 

explanation, Ibn Battal depends on the best memorizer of Al- Hadith Abu 

Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhari (256 A.H / 869 A.D).  Al- 

Bukhari’s Al- Jam’ Al- Sahih is the best and most beneficial book that he 

classified and it is accepted by scholars thus, it becomes popular. This 

leads some scholars to explain the narratives of Al- Hadiths and their 

inclusive meanings, some others translated the works of  the advocates 

of Al- Hadith and other types of sciences related to Al- Jam’ Al- Sahih.  

As for the approach adopted by the researcher, it is to quote the 

agreed Hadith in sections which refers to economic and financial issues. 

 Then, it is compared with Hadiths found in other Hadith books. The 

classification of the narratives was according to the economic and 

financial aspects. The researcher prefers to compare between the 

opinions of the jurists, especially that of the Imams of the sectors 

schools, on some issues related to the subject. This comparison 

includes the presentation of opinions and the discussion of some of 

them focusing on what comes in Shareh Ibn Battal and what is adherent 

to the historical and scientific research.  

The difficulties faced by the researcher were represented by the 

complexity of the subject and its unclear reference in the books of 

Hadith, jurisprudence and history. This requires knowledge and 

realization so that the researcher can reach his goals.  

The study is divided into an introduction, five chapters, a 

conclusion of the important results reached at, a list of the sources and 

references used and an abstract of the dissertation in English. 

 The first chapter is entitled “The Age of Ibn Battal and his 

Scientific Biography”. It is divided into two sections; the first one deals 

with the political, social, cultural, scientific and religious aspects of his 

age. The second section deals with his name, title, family, scientific 

contributions, birth, death, sheikhs, students and the scientists’ opinion 

of him. The second chapter, entitled "Ibn Battal's Opinions on Al- Zakat”, 

is divided into four sections; the first section of which deals with defining 

Al- Zakat linguistically and terminologically, its importance and 

conditions. The second topic is devoted to zakat of the cattle, including 
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camels, cows, sheep and the mixture of sheep, horses, mules and 

donkeys. The third section deals with zakat of plants, fruits and zakat al- 

fitr. The fourth section deals with zakat of money, ore and jewelry.  

The third chapter, entitled "Economic Transactions which was 

Narrated by Ibn Battal”, is divided into three sections. The first section 

deals with the sales which are legislatively accepted, such as sale 

options and sale on credit, contract of barter in date, sale of the auction. 

The second section deals with sales that is legislatively unaccepted, 

such as sale of al- Najash, sale of pregnant animals, sale of contact and 

disposal, sale of townsman to a Bedouin as well as other kinds of sales. 

Section three deals with loans, usury and partnership.  

The fourth chapter, which is entitled "The Views of Ibn Battal in Al- 

Ghana’m (Booty), Al- Fay’ (Pillage), Al- Anfal (Spoils) and Al- Jizyah ( 

Capitation)".  It is divided into three sections, the first one deals with Al- 

Ghana’m (booty) and its provisions, and the second deals with  Al- Fay’ 

(Pillage), Al- Anfal (Spoils) and their provisions. The third section deals 

with Jizyah( Capitation), its provisions and types.   

Chapter five which is entitled “The Agricultural and Commercial 

Activities in Shareh Ibn Battal”. It contains four sections; the first one is 

about the agricultural activity. It deals with the types of lands ownership, 

al- kharaj (land-tax) and share cropping. The second section deals with 

irrigation and water sources. The third deals with trade and the 

legitimacy of trade in the Islamic economic approach, the prohibitions of 

trade and itsmethods, and internal and external trade. The fourth section 

is about crafts, professions and industries and a great intellectual 

movement that spread to comprise many fields 

 

االطعمة والمآدب فً  هند جودت كاظم

-ٕٖٔالعصر العباسً  

ٙ٘ٙ 

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً

 االنسانٌة

 المستخلص

The awareness of the Caliphs and Rulers and their care of science, art, 

culture, and literature. The people's interests and their affairs had a great 

effect in the encouragement of scientists, writers, scholars, poets, 

professionals, and craftsmanship to mastery and creativity, and ignite 
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the desire for mastery and excellence in them. They pushed the wheel of 

Islamic civilization that strong push, which remained echo hesitant, and 

radiate light the outskirts of the earth and the majority, while Europe 

lived in The darkness of the Middle Ages and suffers from torture, 

poverty, ignorance, and diseases. 

 

       The Abbasid Caliphate was a very beautiful one, and the markets of 

science were in it, and the goods of literature were popular, the rituals of 

religion were extensive, and the services of the religion were extensive, 

and the world was rich, and the sanctities were consecrated, and the 

fortresses were fortified and remained until the end of their days. 

Baghdad has become the first landmark of civilization in all its forms, 

including food and banquets with all the related aspects and ethics. 

Hence, Muslim scholars have become increasingly interested in the 

diversification of foods and the management and refinement of customs 

and literature, was that the scientists specialized in the study of this 

matter, and appeared books that are interested in it, became a science 

stand in itself, despite being a priority providing people's needs and 

interest 

Historical and literary sources have been mentioned in social life, 

and related to food and banquets, food coloring, culinary arts, table 

etiquette and councils, and literature and customs. It showed the art of 

Abbasid Chefs in treating meat processing with milk, vegetables, and 

spices. They added to them musk, amber, saffron, cloves, coriander, 

lemon, mint, cumin, onions, and leeks. They also added colors to of dry 

foods such as walnuts, almonds, pistachios, raisins, dates and apples. 

Not only did the Abbasid houses imitate the food of the Persians and the 

Romans, but they overcame them in dressing and enjoying themselves 

in the processing of meat and the creating of spicy spices, seeking food 

for more pleasure, and their Chefs created new colors of food and 

innovative ways of cooking what is customary. 

The advantage of Islamic civilization was its amazing ability to 

digest the civilizations and cultures of the ancient peoples of the East, to 

add, innovate and contribute to the development of human civilization, 

and this is what has become clear to us in our subject, many colors of 

foods were exotic from the Persians and Romans. The specialists made 

it an outstanding Abbasid art and a distinctive Islamic color. 
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      Hence, we chose the topic of "Food and Banquets in the Abbasid 

Period (132-656 A.H.) to be our field of study in the doctoral study.  

   

تؤثٌر تناول جرعات  حسنوسام صاحب 

المكمل ال كائً 

زالم نسٌوم ( فً بعا 

المإشرات الوظٌفٌة 

ومستوى االنجاز فً 

م حرة ٓٓٔسباحة 

 للمتمدمٌن

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 لعلوم الرٌاية

 علوم رٌايٌة

   

 المستخلص

irst section includes: identifying the research: 

the issue of the research which The thesis consists of five chapters: 

Fhad been dealing through this issue to the achieved sporting 

performance elevating which consider one of the important indications to 

make the sporting exercise succeed , also bring the attention to the 

sporting physiology and it’s  important role role related to the sporting 

achievement  and the phenomena of keeping the sporting physiology 

away as basic and important science to elevatethe achievement level 

and the role of the nutrition supplements which supporting the capability 

of the athlete’s functioning , one of these supplements is the magnesium 

which consider that the athlete in need of it , also the influence of this 

supplement on the sport achievement’s development especially in 

swimming and it’s influence on the enzymes  related to energy which it 

acts as enzymes  doping materials and it’s influence on the muscles and 

nerves also it’s positives influence on other functioning variables . 

The importance of this research comes from the influence of this 

supplement on the swimmer’s body functioning  variables and how that 

influence affects the velocity development and elevating the 100 meters 

free style swimmers’ numbering level  , which consider one of the 

important scientific materials that dealing with nutrition supplements due 

to their rolling in increasing the functioning of the practicing process and 

achieve best level in this activity and others , the research issue 

summarized with not caring by the swimming trainers how the body 

losing the supplements during the sporting exercise which the 



 

ٖٙ 
 

magnesium one of these and it’s influence on the functioning of the body 

parts and how this supplement rolling to elevate the swimmers’ physical 

performance and the numbering level . 

The research goals represents by: 

1. Identifying the magnesium influence on some of functioning 

indicators. 

2. Identifying the influence of the magnesium dosages on the 

achievement level   , so the assumptions of the research 

are : 

a- Some spiritual differences had been identified by the 

influence of magnesium on some of functioning 

indicators. 

b- Some spiritual differences had been identified by the 

influence of magnesium on some of achievement’s level   

. 

The ranges of the research are: 

The human range: (18) champions swimmers from the Olympic 

swimming national team / advanced category. 

The space range:the SHAAB indoor Olympic swimming pool / AL KINDI 

medical college – obesity unit laboratories   . 

The time range: 

The second section consists of : theoretical and similar studies ,  the 

researcher had dealing with topics in the  theoretical studies relevant to 

the study under hand which are the nutrition supplements in general and 

how affects the athlete’s body and getting use of them to improve the 

functioning indicators , also the researcher dealing with the magnesium 

supplement which consider the research  key factor and how it’s affect 

the swimmer’s numbering level through the functioning variables like 

blood signs and heart signs , also it’s affect on the necessary enzymes 

related to energy production , also the researcher dealing with the 

magnesium rolling in lactic acid  decreasing in the athlete’s body during 

the physical working , also the researcher dealing with Olympic 

swimming and especially free style swimming which consider the easiest 

and fastest style which the researcher chose 100 meters swimming 
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distance that consider speeds swimming based on high physical working 

and how this activity developing through elevating the numbering level , 

related to the other studies , the researcher dealing with kind study 

similar to his own study . 

The third section consists of: the research curriculum and it’s field 

procedures. 

The researcher had been used the experimental curriculum on the 

research sample which consists of 18 swimmers from the advanced 

category / Olympic swimming national team , the research sample  

divided in to two groups : experimental and obligatory with 9 swimmers 

per each , also the research tools contains blood signs monitoring 

devices and enzymes also heart signs ECHO device , the researcher 

dealing with the research sample homogeneity and qualifying also 

dealing with the lab and field works  and how to do the prior and post 

test of the research variables on the study sample , the researcher 

dealing with the statistical tools which been used in the study . 

The fourth section is:presenting, analyzing and discussing  the results  

This section dealing with presenting the blood and heart’s signs 

experimental results also dealing with analyzing and discussing the 

lactic acid and  enzyme (LDH ,CPK)  before and after working in both of 

prior and post test for both experimental and obligatory groups  also 

presenting and analyzing the achievement results in 100 meters free 

style swimming and the achieved developing in this activity and how the 

magnesium supplement affects the experimental group developing to 

make sure completing the study goals and duties . 

In The fifth section;the researcher concludes: 

1. The magnesium supplement had the key role in the 100 meters 

free style swimmers achievement’simproving and the results 

presenting the affect of the supplement on the short distances 

swimming activities which this activity included. 

2. The supplement percentage improvement in the swimmer body 

had the positive rolling to improve the performance level through 

the energy sources which had the big rolling on the sporting 

achievement. 
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3. The experiment time was fitted to develop the swimmer’s body 

functioning systems by taking dosages of magnesium supplement. 

4. The using of amount of magnesium supplement managed dosages 

led to motivating and increasing of activity and concentration of 

LDH and CPK enzyme due to that the enzymes’ activity working 

on reproducing ATP in the blood and muscles . 

5. An Appearance of clear developing  with the achievement’s level 

for both groups which considers an evidence of clear influence by 

exercising program with taking supplement   On the achievement’s 

developing based on that the 100 meters free style race 

achievement depends on the anaerobic system to generate the 

CP-ATP component and increasing his levels in muscle . 

6. A clear improvement with the blood and heart signs experimental 

group during the post test due to the improvement of the 

swimmer’s body magnesium percentage which reflects by its turn 

on the swimmers’ achievements level  . 

7. Decreasing in blood’s lactic acid average after the intensive 

physical working due to taking magnesium supplement dosages 

which rolling as key factor on the muscle glycogen  as anaerobic 

energy  source in speeding swimming . 

8. The post tests confirmed that the experimental sample level 

improving with compare to the obligatory between the 

experimental and obligatory groups and that appeared through 

increasing the level of mathematical medians in the research post 

variables. 

 

The researcher had recommended: 

1. Redirecting the swimmers and trainers’ attention for doing periodic 

filed and lab tests during the short distances swimming activities to 

obtain results which can through them developing the functional 

indicators. 

2. The necessity of taking care enzymes role and activating them in 

the athlete’s body based on the enzyme’s key role to improve the 

energy sources. 

3. Instructing the swimmers in all kinds of swimming styles to take 

dosages of magnesium supplement due to the benefits of 

achievement’s level improvement. 
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4. Doing otherstudies on elements and well-known nutrition 

supplements to find their affects on the athlete’s health and the 

achievement’s level. 

5. Doing similar studies on the long and medial distances free style 

swimming to find the affects of this supplement on the swimmer’s 

ability. 

6. Taking other types of minerals like:(sodium,calesium 

andpotassium  ) and substituting them during the physical working 

due to their effects on the athlete’s performance . 

7. Making sure of minerals percentages with the athlete’s body due to 

their importance to find how the goal had been achieved before 

starting the curriculum. 

8. The necessity of informing the swimmers and trainers with the 

research results to identify the variables that mentioned in above 

as way to elevate the achievement’s level in different activities of 

swimming. 

9. Doing studies and researches about other enzymes and 

functioning variables and how the supplement affects their 

developing. 

 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة  سٌف سعد احمد

(فً crossfitباسلوب ز

تطوٌر الموة الخاصة 

للمبلكمٌن 

 (7ٔ-ٕٕعمارزباال

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 لعلوم الرٌاية

 علوم رٌايٌة

 المستخلص

((The Effect of Cross Fit exercises in the development of the special 

power for ages 17-22 boxers)) 

Thesis included five Chapters: 

    The first Chapter contains the definition of research on: 

  Introduction and Importance of Research: 

           The trend of countries to take care of sport has begun because of 

progress in the scientific achievement in the formation of society and 

generations, whether physically, mentally, psychologically or socially. 

This trend came in various fields to show the level of development in the 
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sports field, which serves the achievement of sports in general and 

recording the best results and achieving the highest Levels in 

international forums that shape the civilization of those participating 

countries 

One of the games that brought the attention in terms of representation in 

the continental and international competitions and the Olympic is the 

Boxing game as it has a special location among the events in achieving 

the results achieved by boxers as this activity is one of the activities that 

require a high level of physical capabilities, especially muscle strength 

because it is the main factor and the basis of performance which 

prompted many specialists to develop the forms of strength ,The 

physical abilities considered as an essential requirements and important 

capabilities that have an effective impact in the development of various 

sports 

The importance of the research is to demonstrate the importance of the 

impact of CrossFit exercises in developing the special power for Ages 

17-22 boxers 

The Research’s problem: 

The player of Boxing game should have special and physical 

abilities, in order to achieve high and advanced levels of performance, 

as the boxing game characterized by dynamic work characterized by 

explosive force and the force represented by speed and the strength 

bear, as well as other capabilities 

Through the experience of the researcher in the field of boxing and 

follow-up to many local tournaments , he noted the lack of use by most 

of the trainers to this method of training, which works on the 

development of the special force represented by explosive force and the 

force represented by speed and the strength bear in preparation of 

players for the tournaments, which adversely affected their performance 

during the competitions and From Here cames the problem of research 

so the researcher decided to approach this problem and address 

through the use of special exercises in the style of CrossFit in the 

development of the special force of young boxers and work on the 

development of physical fitness in general and the special force of 

boxers 
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Research Objectives: 

1. Prepare special exercises in the CrossFit style in developing the 

special power for Ages 17-22 boxers 

2. knowing the effect of special exercises in CrossFit style in 

developing the special power for Ages 17-22 boxers 

Research Criteria: 

1. There were statistically significant differences between the tribal and 

remote tests of the special force in the sample of the experimental group 

and for the post-test. 

2 - There are statistically significant differences between the tribal and 

remote tests of the special force 

In the research sample of the control group and in favor of the post-test. 

3 - There are statistically significant differences between the tests of the 

special power of the two groups of research and for the benefit of the 

experimental group. 

Research areas 

The Human Field: A sample of players ages (17-22) years. 

The temporal dimension: for the period from and until 

The Spatial domain:: Diyala Sports Club and Alcaton Club Boxing. 

The second Chapter theoretical and similar studies 

It contains two axes, the first one consisted of theoretical studies. This 

topic focused about special exercises, Cross Fit, physical fitness, 

muscular strength, types of boxers, explosive force and the force 

represented by speed and the strength bear, boxing skills and basic 

boxing skills. 

   The second axis included some previous and related studies. 

In chapter three: 

    The researcher used the experimental method with the design of the 

control and experimental groups. The research sample included the 
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players of Diyala Club and Al-Katoun Club for boxing. They are (16) 

boxer divided equally on two control and experimental groups. The 

physical variables and the kinetic variables were adopted according to 

the opinions of experts and specialists. After that the researcher conduct 

exploratory experiments on the research sample to identify the negatives 

that may be associated with the main experiment. After that, the field 

procedures were started to search from tribal tests, carrying out the 

auxiliary exercises and conducting the post-tests. After the results were 

extracted, they were analyzed statistically for analysis and discussion 

In Chapter Four: 

    The results of the control and experimental groups were tested, 

analyzed, and discussed in special force tests for tribal and 

posttraumatic testing using the Wilkinson test, the results of the meta-

test of the control and experimental groups in the special force tests 

were also presented, analyzed and discussed using the Mann-Whitney 

tests. 

And finally Chapter five. 

 The researcher reached the following conclusions: 

1. The training method, which includes the diversity aspect, develop 

the special power of , explosive force and the force represented by 

speed and the strength bear  and ability stability and endurance 

2. Cross FIT training has had a direct impact on the development of 

the special power of explosive force and the force represented by 

speed and the strength bear and ability stability and endurance 

3. The evolution of explosive power has had an impact on the force 

represented by speed and the development of the characteristic 

power also had a positive effect on the development of the ability 

of stability and endurance 

4. The exercises that underwent the anaerobic system had a direct 

impact on the development of explosive capacity as well as the force 

represented by speed. 

5. The exercises that were subjected to the air system had a direct 

impact in the development of the ability of stability and endurance. 
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In the light of the conclusions reached by the researcher recommends 

the following: 

1. Emphasize the use of Cross Fit in boxing as the latest training 

methods. 

2. It is necessary to work within the Cross Fit style of the diversity of 

events within the various stresses. 

3. Emphasize the training trainers in the need to develop the physical 

and functional levels in the used training method. 

4. Generation of this study on all the teams in boxing to the need to 

acquaint the workers in this area of such study for the purpose of 

developing training capabilities. 

The need for similar studies in the current cross fit  style . 

 

 حبل عدنان سعدي

 

 

 

 

 

تؤثٌر اسلوب التدرٌط 

المركب على وفك 

المجال االدراكً تحمل 

ال موا ممابل عدمه 

فً التحصٌل المعرفً 

وتعلم بعا المهارات 

االساسٌة بكرة المدم 

 للطبلب

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاية

 علوم رٌايٌة

 المستخلص

 

The present study consisted of five chapters  

Chapter one: Introduction  

Preliminaries and Significance of the Study  

Colleges of physical education are considered to be the 

educational institutions responsible for preparing and qualifying the 

teacher of physical education who is a cornerstone in educational 

foundation. The methods of teaching used by the teacher are the most 

important scientific and educational aspects. Every method has certain 

role in the growth of the learners in physical, skillful, emotional and 
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intellectual aspects. Football is a port of many and various basic skills. 

Moreover, it is connected with intellectual, physical, tactical, and physical 

aspects.  

The importance of the study lies in investigating the effect of 

compound teaching approach on cognitive level of  enduring vs. not 

enduring ambiguity on intellectual attainment and learning some basic 

skills in football according to the scientific basis of the educational 

process of this activity and the special  physical ability in order to 

develop the level of student ability. 

The researcher noticed the decrease in the learning level because 

of the lack of diversity in teaching approaches and the lack of continuous 

updating. Using one approach might not suit the abilities and aptitude of 

the students. It was noticed that many teaches do not always follow 

modern strategies in teaching and theoretical lectures, they follow 

imperative approach in educational process. However, modern 

strategies encourage the teaching/learning process at the same time 

because they were built to suit the skill and physical abilities of the 

students.  

The present study aims at  

- Investigating the effect of compound teaching approach among 

cognitive learners in enduring ambiguity in learning some basic 

skills of football.  

- Investigating the effect of compound teaching approach among 

cognitive learners in not enduring ambiguity in learning some basic 

skills of football.  

- Comparing the study groups in intellectual attainment and learning 

some basic skills of football as an effect of using compound 

teaching approach according to the intellectual aspect ( enduring 

vs. not enduring ambiguity). 

Study Hypotheses  

- There are statistically significant variations between pretests and 

posttests of some basic skills of football among the students of the 
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first experimental group (enduring ambiguity) in favor of the 

posttests. 

- There are statistically significant variations between pretests and 

posttests of some basic skills of football among the students of the 

first experimental group (not enduring ambiguity) in favor of the 

posttests.  

- There are statistically significant variations among the study 

groups in intellectual attainment and some basic skills of football in 

favor of posttests. 

Scope of the Study 

Human Scope: 

    a sample of the students from the first grade, College of Physical 

Education and Sport Science, University of Diyala in the academic year 

2016/2017. 

Time Scope: 

 9/10/2016 to 9/5/2017. 

Spatial Scope: 

 Stadium, College of Physical Education and Sport Science, University 

of Diyala. 

The second chapter included the theoretical studies interested in 

the concept and approach of compound teaching, intellectual attainment 

and its relation with kinesthetic skills, types of intellectual approaches, 

and the basic skills of football in question. The second part of this 

chapter discussed the previous studies. It included the studies of Mervet 

Sameer (2003) Ali Shakir (2009) Ismail Abid Zeid (2013). The 

researcher focused on the similarities and differences among them.  

In the third chapter, the researcher used the experimental 

approach as it suits the nature of the study and its problem. The study 

community was the students of the first grade (173 students). The 

sample of the study was 44 students. The sample of the study was 

chosen randomly by lottery. Some basic skills of football were chosen 
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(passing, rolling, suppressing)  and their tests identified by means of a 

questionnaire. The researcher also balanced the groups by depending 

on the scale of controlled intellectual attainment on Iraqi environment 

(the students of the colleges of physical education and sport science. 

The researcher also used the devices and tools related to her study and 

conducted pilot studies to anticipate the obstacles in the main 

experiment. She also conducted pretests, the main experiment of using 

the exercises prepared by the researcher, and the posttests. Then, she 

extracted the results using SPSS statistical suit. 

   The fourth chapter presented, analyzed and discussed the results of 

the study. 

The fifth chapter included the conclusions and recommendations 

of the study. The most important conclusions were:  

1. Compound teaching approach according to the cognitive aspect 

was suitable for the first group (enduring ambiguity) in learning 

some basic skills of football.  

2. Compound teaching approach according to the cognitive aspect 

was suitable for the first group (not enduring ambiguity) in learning 

some basic skills of football.  

 

 احمد ولهان حمٌد

 

 

 

 

تؤثٌر تمرٌنات خاصة 

باستخدام مماومات 

متنوعة فً تطوٌر 

المدرة العيلٌة وفك 

النشاط الكهربائً الهم 

العيبلت العاملة ودلة 

المهارات الهجومٌة 

 بالكرة الطائرة للشباب

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاية

 علوم رٌايٌة

 المستخلص

اء الخححححاص بلعبححححة كححححرة الطححححائرة ٌحححححدد  فححححً النهاٌححححة مسححححتوى ومححححن المإكححححد ان فاعلٌححححة االد

وححححدة االنمبحححاا العيحححلً خحححبلل اداء المهحححارات الخاصحححة باللعبحححة والتحححً ٌمكحححن ان ٌكحححون محححن اهحححم 

مظاهرهحححا ححححدة السحححٌاالت العصحححبٌة الواصحححلة الحححى العيحححلة العاملحححة خحححبلل اداء المهحححارة والتحححً محححن 

بلسححححتدالل علححححى عمححححل العيححححبلت  ثنححححاء األداء ( لE.M.Gالممكححححن اسححححتخدام التخطححححٌط الكهربححححائً ز
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للمهححححارات المطلوبححححة آك أن النشححححاط العيححححلً ال ٌمكححححن لٌاسححححه بححححدون وجححححود حركححححة وهححححكا المٌححححاط 

 ٌحتا   لى أداء الحركات بوالعٌة لٌعطً مإشر صحٌ  للمت ٌرات العيلٌة .

تنحححوع وتكمحححن أهمٌحححة البححححث فحححً  عحححداد تمرٌنحححات خاصحححة باسحححتخدام المماومحححات المختلفحححة والم

بؤسحححلوب ٌواكحححب التطحححور الحاصحححل فحححً تحححدرٌب الفئحححات العمرٌحححة لبلعبحححٌن الشحححباب بحححالكرة الطحححائرة 

وفحححك  مماومحححات متنوعحححة فحححً محاولحححة لرفحححس المابلٌحححات البدنٌحححة لهحححك  الفئحححة وبالتحححالً الحصحححول علحححى 

مسحححتوى أعلحححى محححن األداء الحححكي ٌحححنعكط علحححى المابلٌحححات المهارٌحححة، فيحححبل عحححن لحححوة وححححدة االنمبحححاا 

 ل أداء مهارات لعبة كرة الطائرة.حصل من النشاط الكهربائً للعيبلت العاملة خبلالمت

 هدفت الدراسة إلى:و

 عححححداد تمرٌنححححات خاصححححة باسححححتخدام مماومححححات متنوعححححة لتطححححوٌر المححححدرة العيححححلٌة الهححححم  .ٔ

 العيبلت ودلة اداء المهارات الهجومٌة بالكرة الطائرة للشباب.

باسحححتخدام مماومحححات متنوعحححة فحححً تطحححوٌر المحححدرة  التعحححرف علحححى تحححؤثٌر التمرٌنحححات الخاصحححة .ٕ

العيحححلٌة علحححى وفحححك النشحححاط الكهربحححائً للعيحححبلت العاملحححة والمهحححارات الهجومٌحححة بحححالكرة 

 الطائرة للشباب.

أمحححا محححنهج البححححث اسحححتخدم الباححححث المحححنهج التجرٌبحححً  ك اعتمحححد الباححححث التصحححمٌم التجرٌبحححً 

ن هححححكا التصححححمٌم ٌناسححححب طبٌعححححة مشححححكلة كو المجمححححوعتٌن التجرٌبٌححححة واليححححابطة، وكلححححن بسححححبب كححححو

البححححث، اك كانحححت المجموعحححة التجرٌبٌحححة هحححم العبحححً نحححادي دٌحححالى الرٌايحححً وتحححم تشحححخٌص المشحححكلة 

علححححى افرادهححححا ممححححا جعححححل الباحححححث ٌختححححار تصححححمٌم المجمححححوعتٌن كات االختبححححار المبلححححً والبعححححدي 

ويححس مححن زاليححبط المحكححم( فيححبلً عححن تحدٌححد مكححان وولححت التححدرٌب حسححب جححدول زمنححً خححاص 

لبحححل مدٌرٌحححة الشحححباب والرٌايحححة، واشحححتملت عٌنحححة البححححث علحححى العبحححً نحححادي دٌحححالى بحححالكرة الطحححائرة 

( العبححححاً وتححححم اسححححتبعاد 8ٕ( والبححححالغ عححححددهم ز7ٕٔٓ/ٕٙٔٓونححححادي الخححححالص للموسححححم الرٌايححححً ز

اربعححححة العبححححٌن تححححم أجححححراء التجححححارب االسححححتطبلعٌة علححححٌهم، وجححححاء اختٌححححار الباحححححث لعٌنححححة البحححححث 

 العمدٌة. بالطرٌمة

تيححححمنت االطروحححححة أٌيححححاً عححححرا النتححححائج وتحلٌلهححححا ومنالشححححتها  ك لححححام الباحححححث بعححححرا 

 النتائج وتحلٌلها بؤشكال بٌانٌة وجداول ومنالشتها بالطرق العلمٌة الحدٌثة.

 أما أهم االستنتاجات التً توصل  لٌها الباحث:

لكهربححححححائً فححححححً أن للتمرٌنححححححات األثححححححر االٌجححححححابً باسححححححتخدام المماومححححححات وفححححححك النشححححححاط ا .ٔ

تطححححححححوٌر المححححححححدرة العيححححححححلٌة واالنفجارٌححححححححة للسححححححححالٌن والمححححححححدرة االنفجارٌححححححححة للححححححححكراعٌن 

 لبلعبٌن الشباب بالكرة الطائرة للشباب.

أن للتمرٌنحححححححححات باسحححححححححتخدام مماومحححححححححات متنوعحححححححححة سحححححححححاعدت فحححححححححً تطحححححححححوٌر دلحححححححححة اداء  .ٕ

المهححححححارات الهجومٌححححححة زاالرسححححححال، اليححححححرب السححححححاحك، حححححححائط الصححححححد( بححححححالكرة الطححححححائرة 

 الشباب.لبلعبٌن 

سحححححححاهمت التمرٌنحححححححات باسحححححححتخدام المماومحححححححات فحححححححً تطحححححححوٌر بعحححححححا المحححححححدرات العيحححححححلٌة  .ٖ

 على وفك النشاط الكهربائً لدى افراد عٌنة البحث.

 ككلن ٌوصً الباحث بما ٌلً:

يححححرورة اعححححداد المححححدربٌن للتمرٌنححححات باسححححتخدام المماومححححات علححححى وفححححك النشححححاط الكهربححححائً  .ٔ

 ملة فً المهارات الهجومٌة.فً تطوٌر المدرة العيلٌة للعيبلت العا
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يحححححرورة اسحححححتخدام التمرٌنحححححات بالمماومحححححات علحححححى وفحححححك النشحححححاط الكهربحححححائً فحححححً تطحححححوٌر  .ٕ

 المدرات البدنٌة، والمهارات الهجومٌة.

يححححرورة العناٌححححة بالتمرٌنححححات باسححححتخدام المماومححححات خححححبلل فتححححرة التححححدرٌب االعححححداد زالعححححام  .ٖ

 والخاص(.

 

صة تؤثٌر تمرٌنات خا دمحم عبد االله سبلمة

على جهاز ممتر  فً 

بعا المت ٌرات 

الباٌومٌكانٌكة وتطوٌر 

الموة المطلمة لمرحلة 

الرمً النهائً واالنجاز 

 فً رمً الثمل للشباب

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاية

 علوم رٌايٌة

 المستخلص

The present study consisted of five chapters  

Chapter one: Introduction  

Preliminaries and Significance of the Study  

Colleges of physical education are considered to be the 

educational institutions responsible for preparing and qualifying the 

teacher of physical education who is a cornerstone in educational 

foundation. The methods of teaching used by the teacher are the most 

important scientific and educational aspects. Every method has certain 

role in the growth of the learners in physical, skillful, emotional and 

intellectual aspects. Football is a port of many and various basic skills. 

Moreover, it is connected with intellectual, physical, tactical, and physical 

aspects.  

The importance of the study lies in investigating the effect of 

compound teaching approach on cognitive level of  enduring vs. not 

enduring ambiguity on intellectual attainment and learning some basic 

skills in football according to the scientific basis of the educational 

process of this activity and the special  physical ability in order to 

develop the level of student ability. 

The researcher noticed the decrease in the learning level because 

of the lack of diversity in teaching approaches and the lack of continuous 

updating. Using one approach might not suit the abilities and aptitude of 
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the students. It was noticed that many teaches do not always follow 

modern strategies in teaching and theoretical lectures, they follow 

imperative approach in educational process. However, modern 

strategies encourage the teaching/learning process at the same time 

because they were built to suit the skill and physical abilities of the 

students.  

The present study aims at  

- Investigating the effect of compound teaching approach among 

cognitive learners in enduring ambiguity in learning some basic 

skills of football.  

- Investigating the effect of compound teaching approach among 

cognitive learners in not enduring ambiguity in learning some basic 

skills of football.  

- Comparing the study groups in intellectual attainment and learning 

some basic skills of football as an effect of using compound 

teaching approach according to the intellectual aspect ( enduring 

vs. not enduring ambiguity). 

Study Hypotheses  

- There are statistically significant variations between pretests and 

posttests of some basic skills of football among the students of the 

first experimental group (enduring ambiguity) in favor of the 

posttests. 

- There are statistically significant variations between pretests and 

posttests of some basic skills of football among the students of the 

first experimental group (not enduring ambiguity) in favor of the 

posttests.  

- There are statistically significant variations among the study 

groups in intellectual attainment and some basic skills of football in 

favor of posttests. 

Scope of the Study 

Human Scope: 
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    a sample of the students from the first grade, College of Physical 

Education and Sport Science, University of Diyala in the academic year 

2016/2017. 

Time Scope: 

 9/10/2016 to 9/5/2017. 

Spatial Scope: 

 Stadium, College of Physical Education and Sport Science, University 

of Diyala. 

The second chapter included the theoretical studies interested in 

the concept and approach of compound teaching, intellectual attainment 

and its relation with kinesthetic skills, types of intellectual approaches, 

and the basic skills of football in question. The second part of this 

chapter discussed the previous studies. It included the studies of Mervet 

Sameer (2003) Ali Shakir (2009) Ismail Abid Zeid (2013). The 

researcher focused on the similarities and differences among them.  

In the third chapter, the researcher used the experimental 

approach as it suits the nature of the study and its problem. The study 

community was the students of the first grade (173 students). The 

sample of the study was 44 students. The sample of the study was 

chosen randomly by lottery. Some basic skills of football were chosen 

(passing, rolling, suppressing)  and their tests identified by means of a 

questionnaire. The researcher also balanced the groups by depending 

on the scale of controlled intellectual attainment on Iraqi environment 

(the students of the colleges of physical education and sport science. 

The researcher also used the devices and tools related to her study and 

conducted pilot studies to anticipate the obstacles in the main 

experiment. She also conducted pretests, the main experiment of using 

the exercises prepared by the researcher, and the posttests. Then, she 

extracted the results using SPSS statistical suit. 

   The fourth chapter presented, analyzed and discussed the results of 

the study. 

The fifth chapter included the conclusions and recommendations 

of the study. The most important conclusions were:  
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3. Compound teaching approach according to the cognitive aspect 

was suitable for the first group (enduring ambiguity) in learning 

some basic skills of football.  

4. Compound teaching approach according to the cognitive aspect 

was suitable for the first group (not enduring ambiguity) in learning 

some basic skills of football.  

The researcher recommends the following: 

1. Focusing on using compound teaching approach according to the 

cognitive aspect in learning other skills and sports as it was 

efficient in learning the skills in question.  

2. Attention to intellectual approaches in distinguishing the students 

to be implemented in optimum service of the educational process.  

 

انشاء نظام امنً  سجى طالب احمد

 ROPUFبؤستخدام 

باالعتماد على رلالة 

 المستخدم الدلٌكبا

كلٌة العلوم / لسم علوم 

 حاسبات

 حاسباتالعلوم 

 المستخلص

مس التطورات األخٌرة فً تكنولوجٌا الحوسبة وتدخلها فً حٌاتنا الٌومٌة، ازدادت الحاجة 

 لى االتصال السري والشخصً. وتتطلب السرٌة فً االتصاالت الرلمٌة تبادل المعلومات السرٌة 

 االتصاالت الحاسوبٌة.  بٌن كٌانٌن باستخدام

تستخدم أسالٌب وتمنٌات مختلفة لتوفٌر السرٌة فً االتصاالت. فً هك  األطروحة، تم 

تصمٌم نظام أمنً متعدد المستوٌات مس مفاتٌ  مادٌة عشوائٌة. المستوى األول هو تشفٌر رسالة 

رة فً صورة . المستوى الثانً هو  خفاء الرسالة المشفRC4نصٌة سرٌة باستخدام خوارزمٌة 

. وٌتم تعزٌز كبل المستوٌٌن باستخدام األرلام المادٌة العشوائٌة LSBباستخدام خوارزمٌة 

 (. HRNsزمفاتٌ ( ز

ٌتم  نشاء هك  المفاتٌ  المادٌة العشوائٌة من لبل النظام المادي الكي هو حلمة المكبكب 

فرٌدة من الدوائر التً  هً فئة (PUF)(. ن الـROPUFللوظٌفة المادٌة ال ٌر لابلة للت ٌٌرز

تستفٌد من االختبلفات الكامنة فً عملٌة التصنٌس إلنشاء أرلام عشوائٌة فرٌدة من نوعها واٌر 

( باستخدام رلالة متحكم ROPUFلابلة للت ٌر زمفاتٌ (. فً هكا العمل، تم تصمٌم وتنفٌك ز

فاتٌ (. ٌتم ( زالمHRNs( من أجل تولٌد ملف باالرلام العشوائٌةزPIC32MX795F512Lز

( لتشفٌر رسالة نصٌة سرٌة، ومن ثم تستخدم RC4استخدام هكا الملف كتٌار من المفاتٌ  لـز 

 ( داخل أاطٌة الصور.LSBالمفاتٌ  العشوائٌة إلخفاء رسالة سرٌة مشفرة باستخدام ز
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( HRNs(. ولد اجتازت زNIST( من لبل حزمة اختباراتزHRNsولد تم اختبار ز

( مس معدالت نجا  عالٌة. ولد فحصت هك  المفاتٌ  أٌيا وأثبت أنها NISTمعظم اختبارات ز

( للبت الواحد وفرٌــــــدة من نوعها مس 0.9999اٌر متولعة مس لٌمة عالٌة من االنتروبـــــــً ز

 .  (0.1514-)عدم وجود ارتبــــــــاط وبمٌمة 

ً مثل هك  التصامٌم، الموجودة ف stabilityوالـ  securityولد حل النظام مشاكل الـ 

. كما ولد استطاع النظام H/Wوتعمٌداً ألل من ناحٌة الـ  S/Wولد حمك أمنٌة عالٌة من ناحٌة الـ 

 .RC4 Standardالممتر  من اٌجاد حلول لنماط اليعف الموجودة فً خوارزمٌة الـ 

 ( مس سبس رسائل سرٌة مختلفةLSBوتستخدم أربعة صور كؤاطٌة لبلخفاء بخوارزمٌة ز

(  لى 75.19813053( لئلخفاء حوالً من زPSNRاالحجام. وتراوحت  لٌمة الـ ز

(، أي ان االخفاء كو جودة عالٌة. وككلن، الرسائل السرٌة المستخرجة 95.32650278ز

 صحٌحة تماما.

 

تؤثٌر ايافة انواع  احمد حسٌن خطار

مختلفة من الزٌوت 

النباتٌة الى العبلئك فً 

تخمرات الكرش 

هيم ومعامل ال

المختبري وانتا  ااز 

 المٌثان

 علوم االنتا  الحٌوانً كلٌة الزراعة

 المستخلص

أجرٌت هك  الدراسة فً مختبر الت كٌة التابس  لمسم اإلنتا  الحٌوانً بكلٌة الزراعة / جامعة    

 لى ثبلث عبلئك  LO)و زٌت بكور الكتان ز (COزٌت بكور الخروع زب داد/لدراسة تؤثٌر  يافة 

 ٌة:تجرٌب

 T2=            ،مجموعة السٌطرة T1=0ٌلً:  كما LOو  COالعلٌمة األولى : تم  يافة زٌت 

70،=T3  140،=T4  280  ماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من زٌتCO و=T5 70 ،=T6 

140،=T7  280  ماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من زٌتLO مس العلف 80الى درٌط الجت ز )%

 ائج كما ٌلً.وكانت النت%( 20المركز ز

بٌنما حجم ااز   T3مل م مادة جافة فً 200مل/  28.75ساعة 12  نتا  ال از الكلً كان ألل بعد  1- 

ألل ااز  T2 ساعة سجلت المعاملة  24، بعد  T4مل م مادة جافة فً 200مل /  2.24المٌثان كان 

انخفاا  COزٌت  امبلتساعة سجلت مع 48، بعد T4كلً بٌنما كان الل ااز للمٌثان لدى المعاملة 

p<0.01) ساعة كان فً المعاملة  48( لل از كلً، بٌنما الل حجم معنوي ل از المٌثان بعدT4 ال از ،

بٌنما أنتا  ااز  LOو CO( عند  يافة زٌت p˂0.01ساعة انخفا ز 72الكلً المنتج بعد مرور

 . COعند  يافة زٌت  (p<0.01)المٌثان انخفا 

( فً جمٌس المعامبلت الحاوٌة p˂0.01ساعة تبٌَن انخفااز 24لكلً المنتج بعد اعتمادا على ال از ا 2-

على نوعً الزٌت فً تمدٌر الطالة الصافٌة إلنتا  الحلٌب و معامل الهيم المختبري للمادة العيوٌة 

 .T1وكمٌة الطالة المتؤٌية ومجموع األحماا الدهنٌة لصٌرة السلسلة ممارنة بمعاملة
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ساعة  12بعد  T4باستثناءCO زٌت  ( لمعامبلتp˂0.01األط الهٌدروجٌنً ز وجود انخفاا ف3ً- 

ساعة انخفا األط  48، وبعد  LOساعة كانت ألل لٌمة لؤلط الهٌدروجٌنً فً  يافة زٌت  24، بعد 

( فً p˂0.01ساعة انخفا األط الهٌدروجٌنً ز 72، بعد T7( فً المعاملة p˂0.01الهٌدروجٌنًز

 .T7وT3 المعامبلت 

وفً  T3ساعة فً المعاملة  12( فً تركٌز نتروجٌن االمونٌا بعد p˂0.01وجود انخفاا ز4-

 LOو  COساعة سجلت جمٌس معامبلت زٌت  24، وبعد T1ممارنة بمعاملة  LOمعامبلت زٌت 

 T7وT6ساعة سجلت المعامبلت  72و 48( فً تركٌز نتروجٌن االمونٌا، بعد p˂0.01انخفااز

 لكبل الفترتٌن. T5ٌز نتروجٌن االمونٌا ماعدا ( فً تركp˂0.01انخفاا ز

( فً جمٌس معامبلت الزٌت فً تركٌز حاما االستٌن باستثناء المعاملة p˂0.01وجود انخفاا ز5- 

T7  ساعة سجلت معامبلت 48 ساعة، بعد  12بعدCO  والمعاملة T5  من معامبلت زٌتLO 

 ساعة سجلت معامبلت 72 ، وبعد T1لة ( فً تركٌز حاما االستٌن ممارنة بمعامp˂0.01انخفاا ز

LOزT5وT6انخفاا ز )p˂0.01 فً تركٌز حاما االستٌن ماعدا )T7 ساعة  تبٌَن    12، بعد

 ( فً تركٌز حاما البروبٌونن  فً  معامبلت  p˂0.01وجود انخفاا ز

 ب

( فً معامبلت  زٌت p˂0.01ساعة انخفا تركٌز حاما البروبٌونن ز 72، بعد LOو COزٌت 

CO  والمعامبلتT5وT6  ممارنة مسT1 باستثناء المعاملةT7وجود انخفاا ز ،p˂0.01 ًف )

 72و 48، بعد T1ساعة ممارنة مس  12فً تركٌز حاما البٌوترن بعد  LOو COمعامبلت زٌت 

ممارنة  LOو CO( فً تركٌز حاما البٌوترن فً معامبلت زٌت p˂0.01ساعة وجد انخفاا ز

 . T1بمعاملة

فً  فً معامل الهيم المختبري للمادة الجافة والمادة العيوٌة والطالة المتؤٌية (p˂0.01ارتفاعز -6

فً معامل الهيم المختبري للمادة الجافة  T7( للمعاملة p˂0.01، مس ارتفاع زT6وT2المعامبلت 

 وكمٌة الطالة المتؤٌية بالعلف.

ماٌكرولٌتر /ك م مادة  280و  70،140، 0بنسبة    LOو زٌت  COالعلٌمة الثانٌة :  يافة زٌت 

 :ـوكانت النتائج كما ٌلً%( 20%( مس العلف المركزز80جافة الى تبن الشعٌر ز

 نتا  ااز  بٌنما  T2مل م مادة جافة لدى 200مل/ 23.75ساعة كان الل  نتا  لل از الكلً  12بعد 1- 

ساعة كان  24بعد  ، COمل م مادة جافة فً معامبلت زٌت 200مل/ 2.00ساعة كان  12المٌثان بعد 

( فً  نتا  ااز المٌثان فً معامبلت p˂0.01، انخفاا زT7وT3  ،T6ألل حجم لل از فً المعامبلت

 COساعة فً معامبلت زٌت  48( فً ال از الكلً بعد p˂0.01، وجود انخفاا زLOو COزٌت 

لل  نتا  لل از ساعة كان أ72، بعد T6وT4ساعة فً المعامبلت  48، والل حجم ل از المٌثان بعد LOو

( ل از المٌثان p˂0.01بٌنما كان الل حجم ز COمن زٌت  T3وT2( فً المعامبلت p˂0.01الكلًز

  T7.وT4فً المعامبلت 

( فً جمٌس المعامبلت الحاوٌة على الزٌت فً تمدٌر الطالة الصافٌة إلنتا  p˂0.01انخفاا ز 2-

تؤٌية ومجموع االحماا الدهنٌة لصٌرة الحلٌب ، معامل هيم المادة العيوٌة ، كمٌة الطالة الم

 . T1السلسلة بالممارنة مس

ساعة  24 و 12 فً األط الهٌدروجٌنً بعد LOو CO( لمعامبلت زٌت p˂0.01وجود انخفاا ز3- 

أدت الى انخفاا  CO، وكانت  يافة زٌت T5وT3( فً المعاملة p˂0.01وكانت ألل لٌمة ز

ساعة ، بٌنما أرتفس  48ط الهٌدروجٌنً بعد فً األ T5وT2 ، T3( فً المعامبلت p˂0.01ز
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( p˂0.01ألل لٌمة ز T5 ساعة، وسجلت المعاملة 48بعد  T7وT4 ،T6( فً المعامبلت p˂0.01ز

 ساعة.  72فً األط الهٌدروجٌنً بعد 

، مس وجود  T5و T4ساعة فً المعامبلت  24( فً نتروجٌن االمونٌا بعد p˂0.01انخفاا ز4-

 ( p˂0.01ساعة، أٌيا وجود انخفاا ز 48بعد  T6وT2 ،T5( فp˂0.01ًانخفاا ز

 -T5.                                   5وT2، T3ساعة للمعامبلت 72 فً نتروجٌن االمونٌا بعد

 ساعة،   12بعد  LOو CO( عند  يافة زٌت p˂0.01انخفاا تركٌز حاما االستٌن ز

،  LOوبٌن معامبلت زٌت    T4لمعاملة( بٌن اp˂0.01ساعة انخفا تركٌز الحاماز 72أما بعد 

ساعة على بالً معامبلت  12فً تركٌز حاما البروبٌونن بعد  T1( للمعاملة p˂0.01وجود تفوق ز

بٌنما  CO( انخفا  تركٌز حاما البروبٌونن  فً معامبلت زٌت p˂0.01ساعة ز 24الزٌت، وبعد 

فً تركٌز حاما  T1( للمعاملة p˂0.01، وجود ارتفاع زT7أرتفس تركٌز الحاما فً المعاملة 

( فً p˂0.01انخفاا ز COساعة سجلت معامبلت زٌت 72 و 48ساعة ، بعد  24البٌوترن بعد 

( (LO T5( فً تركٌز الحاما فً معامبلت زٌت p˂0.01تركٌز حاما البٌوترن، مس انخفاا ز

 .T7ساعة باستثناء  المعاملة  48بعد 

فً معامل الهيم المختبري للمادة الجافة  LOو CO( لمعامبلت زٌت p˂0.01وجود انخفااز6-

 .                                                         T1وكمٌة الطالة المتؤٌية ممارنة T7والمادة العيوٌة باستثناء المعاملة

 ماٌكرولٌتر /ك م مادة 280و  140، 0،70بنسبة  LOو زٌت  COالعلٌمة الثالثة: تؤثٌر  يافة زٌت 

وكانت % 20%( مس العلف المركز 4% المعامل بهٌدروكسٌد الصودٌوم ز80جافة الى تبن الشعٌر

  النتائج كما ٌلً.

 ساعة ممارنة بمعاملة 12 بعد   LOو COزٌت  ( فً ال از الكلً لمعامبلت p˂0.01انخفاا ز1-

T1 مل م مادة جافة لدى المعاملة  200مل/ 2.40وألل حجم ااز المٌثان كانT3ساعة   24عد مرور، ب

فً ال از الكلً ، T5 و  T4المعامبلتباستثناء  LOو CO( لمعامبلت زٌت p˂0.01وجد انخفاا ز

، بلغ أعلى حجم T6و T2( فً المعامبلت p˂0.01ساعة انخفاا ز24 فٌما سجل ااز المٌثان بعد 

كان فً المعامبلت ساعة بٌنما ألل حجم ااز المٌثان   48بعد T5( لل از فً المعاملة p˂0.01معنوي ز

T6وT7 ساعة وجد انخفاا ز 72، بعدp˂0.01 فً ال از الكلً فً معامبلت )CO  وألل حجم ااز

 . T7المٌثان كان فً المعاملة

( فً جمٌس المعامبلت الحاوٌة على الزٌوت فً تمدٌر الطالة الصافٌة إلنتا  p˂0.01انخفااز2-

، والطالة المتؤٌية ومجموع االحماا الدهنٌة الحلٌب ، معامل الهيم المختبري للمادة العيوٌة 

 .T1لصٌرة السلسلة ممارنة بمعاملة

، T2( فً األط الهٌدروجٌنً فً المعامبلت p˂0.01انخفايا ز LOو COسجلت معامبلت زٌت 3-

T3 ،T5وT6  ساعة، أما بالنسبة لؤلط الهٌدروجٌنً فً معامبلت زٌت  12بعدCO  ساعة  24بعد

ساعة سجل  48، أن األط الهٌدروجٌنً بعد  T3( فً المعاملة p˂0.01زأدت الى حصول انخفاا 

ممارنة T6و T4( فً المعامبلت p˂0.01وارتفس ز CO( فً معامبلت زٌت p˂0.01انخفايا ز

 ( فً األط الهٌدروجٌنً فً معامبلت p˂0.01، كما وجد انخفاا زT1بمعاملة

( فً معامبلت زٌت p˂0.01اٌيؤ زساعة انخفا 72بعد  LOمن زٌت  T6و T4باستثناء  COزٌت 

CO  باستثناءT4  وفً المعاملةT5  من زٌتLO  باستثناء المعامبلتT6وT7. 

 T7وT3،T4 ،T5( فً نتروجٌن االمونٌا فً المعامبلت p˂0.01ساعة وجد انخفاا ز 24بعد 4-  

جٌن ( فً نتروp˂0.01انخفايا ز LOساعة سجلت معامبلت  48، بعد T6و T2باستثناء المعامبلت
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( فً p˂0.01انخفايا ز T7وT6ساعة سجلت المعامبلت  72، بعد T7( باستثناءT6و(T5االمونٌا 

  CO.نتروجٌن االمونٌا بالممارنة بمعامبلت زٌت 

ساعة ،  24( فً تركٌز حاما االستٌن بعد p˂0.01انخفايا ز LOو COسجلت معامبلت زٌت 5-

ساعة باستثناء  48بعد  LOزٌت  من  T5و  COزٌت ( للمعامبلت p˂0.01وجود انخفاا ز

( فً تركٌز حاما االستٌن p˂0.01انخفاا ز COزٌت  T4، سجلت معاملة T7و T6المعامبلت

( فً p˂0.01انخفاا ز LOو COساعة، كما وسجلت معامبلت زٌت  72بعد  T1ممارنة بالمعاملة 

انخفاا  COساعة سجلت معامبلت زٌت  48و24 ساعة، وبعد  12تركٌز حاما البروبٌونن بعد 

( فً p˂0.01انخفااز T6وT5( فً تركٌز حاما البروبٌونن، كما وسجلت المعامبلت p˂0.01ز

 LOساعة سجلت معامبلت زٌت  72، وبعدT7ساعة باستثناء 48تركٌز حاما البروبٌونن بعد 

 ( فً تركٌز حاما البروبٌونن.p˂0.01انخفااز

لمادة الجافة والمادة العيوٌة وكمٌة الطالة ( فً معامل الهيم المختبري لp˂0.01وجود انخفاا ز6-

( على p˂0.01التً تفولت ز T7باستثناء المعاملة  LOو  CO المتؤٌية فً جمٌس معامبلت زٌت

 جمٌس معامبلت الزٌت فً الصفات المككورة سابما.

عبلف الى األ LOو CO يافة الزٌوت النباتٌة زٌت َّ أن 1-نستنتج  -وِمًما ما ككر أنفا من نتائج:    

 280و70المياف لهما  T4و T2الحٌوانٌة أدت الى تملٌل  نتا  ااز المٌثان فً المعامبلت 

مس العلف  80%)الى العلٌمة المكونة من درٌط الجت ز COماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من زٌت 

 280و140وبنسبة  LOالمياف لهما زٌت  T7وT6وككلن فً المعامبلت  20%)المركزز

و علٌمة تبن  20%)مس العلف المركزز 80%)مادة جافة لكل من علٌمة تبن الشعٌرز ماٌكرولٌتر/ ك م

حصول زٌادة فً 2- ،.20%مس العلف المركز 4%)المعامل بهٌدروكسٌد الصودٌوم ز 80%الشعٌر

 و T2معامل الهيم المختبري للمادة الجافة والمادة العيوٌة وكمٌة الطالة المتؤٌية فً المعامبلت 

T6ماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من زٌت  70ا المياف لهمCO ماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من 140و

مس حصول زٌادة فً معامل الهيم المختبري للمادة الجافة وكمٌة الطالة المتؤٌية فً  LOزٌت 

من العلٌمة األولى، وحصول  LOماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من زٌت  280 المياف لها  T7المعاملة 

مل الهيم المختبري للمادة الجافة والمادة العيوٌة وكمٌة الطالة المتؤٌية فً المعاملة زٌادة فً معا

T7 ماٌكرولٌتر/ك م مادة جافة من زٌت   280المياف لهاLO .من العلٌمتٌن الثانٌة والثالثة 

 

دراسة المظاهر الوراثٌة  مائدة خلدون حمٌد

 IGFBp-3لجٌن 

والمولس الج رافً فً 

ن بعا مظاهر الحمبل

 العواسٌة

 علوم االنتا  الحٌوانً كلٌة الزراعة

 المستخلص

This study was conducted in two places,the first place in Diyala, a 

field of one of the sheep breeders  and the second place in Muthanna 

city/ the first research station of the Animal Production Department / 

Faculty of Agriculture / Muthanna University. To study the genetic 

polymorphism of IGFBP-3 gene and its relation in some performance of 
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the lambs on weight, weight gain and measurements of some body 

dimensions. All studied animals had one genotype (AA) . The effect of 

ewe age factor on lambs was significantly at (P≤0.01) on the weight of 

the third and fifth month and the weight gain for the third month,while 

there was no significant effect on the other months . There was Lip 

Width and Showlder width, effect of ewe age at the posterior and 

posterior width at the front, Heart girth (HG) and abdominal 

circumference for the third month, with significant effect at (P≤0.01) for 

the fifth and sixth month of the body, while there is no significant effect 

for the sex on the weight and weight gain in all ages and months. 

      The correlation between initial weight, final weight, weight gain and 

Wither hight elevation at the top was significant (P≤0.05), and correlated 

significantly (P≤0.05) with Heart girth and abdominal circumference. 

Body length and Shoulder Width and Lip Width at the front were 

correlated with high morale with final  

 

تؤثٌر مدد اسالة مختلفة  نور دمحم محمود

فً بعا صفات السائل 

المنوي المجمد لمدة 

ساعتٌن لثٌران 

الهولشتاٌن العاملة 

ون واٌرالعاملة بهرم

 الببلنونٌن

 علوم االنتا  الحٌوانً كلٌة الزراعة

 المستخلص

أجرٌت هك  الدراسة بهدف بٌان تؤثٌر ارز هرمون المٌبلتونٌن لصفات السائل المنوي المخزون      

فً لسم التلمٌ  االصطناعً التابس لدائرة نفكت هك  الدراسة و لمدة طوٌلة بالنتروجٌن لثٌران الهولشتاٌن.

 8/2017/ كم ارب ب داد( للمدة من (25 أبً ارٌب   ٌوانٌة / وزارة الزراعة فً منطمةالثروة الح

ثوراً من سبللة الهولشتاٌن، تتراو  أعمارها  12فً هك  التجربة تم استخدام  29/4/2018ول اٌة 15

ك م، تم جمس السائل المنوي وخزن لمدة  750 - 500وبوزن جسم ٌتراو  بٌن  سنوات -5  3ما بٌن 

وزعت الثٌران عشوائٌاً فً تجربة  مٌن من تجربه سابمة ألحد طلبه الدراسات العلٌا زتجربة تكمٌلٌة(.عا

ثٌران/ معاملة(، ولد تركت ثٌران  4سابمة اجرٌت فً مركز التلمٌ  ِاالصطناعً الى ثبلث مجامٌس ز

ٌن الثانٌة مجموعتال(. اما ثٌران G1المجموعة األولى بدون  ي معاملة وعدت كمجموعة سٌطرة ز

 54( فمد ارزت بهرمون المٌبلتونٌن تحت جلد لاعدة االكن الٌسرى بممدار زG3؛G2والثالثة ز

مل م/ثور( على التوالً، وأَعٌد ارز هرمون المٌبلتونٌن للثٌران بعد شهر من ال رزة األولى. تم 72و

ملة وبوالس جمعتٌن/ ثور أسابٌس  من بدء المعا 10و5 جمس عٌنات السائل المنوي من الثٌران بعد مرور 
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ْم، لمدة عامٌن -196باألسبوع الواحد وثم حفظها بالتجمٌد العمٌك فً النتروجٌن السائل فً درجة 

ثبلث مجامٌس فرعٌة  الى وأكثرثم لسمت لصبات المجامٌس الثبلثة الرئٌسٌة الحاوٌة على السائل المنوي

ْم. بعدها تم تمسٌم 37وبدرجة حرارة  ساعاتثانٌة؛ ساعتٌن؛ اربس 30وهً  اعتمادا على فترة االسالة

المالون داي الدٌهاٌد السائل المنوي ولكل فترة اسالة. كما تم حساب لابلٌة التجمٌد وتركٌز كل من 

( CATز( والكاتلٌزSODالسوبر اوكسٌد دٌسموتٌز ز ( وTACز ( و ميادات االكسدة الكلٌةMDAز

لبلسبوع الخامط والعاشرمن المعاملة وبعد ئل المنوي للنطف لعٌنات الساDNA يرر المادة الوراثٌة و

( للمعاملتٌن P≤0.01 او P≤0.05زالحفظ بالتجمٌد لمدة عامٌن. واويحت النتائج وجود تفوق معنوي 

G2 و G3  على المعاملةG1  للحركة الفردٌة للنطف وللعدد الكلً للنطف المتحركةللنسبة المئوٌة 

ولسبلمة األكروسوم وللعدد الكلً للنطف  ٌة ولسبلمة ال شاء الببلزمًوالنسبة المئوٌة للنطف الح )ٙٓٔز

وللعدد الكلً للنطف سلٌمة األكروسوم ولعدد أجزاء النطف الحٌوٌة   )ٙٓٔز سلٌمة ال شاء الببلزمً

الخامط والعاشر. كما أظهرت النتائج وجود انخفاا ساعات لؤلسبوع  ٗو ٕعند فترة االساله  )ٙٓٔز

للنسبة المئوٌة للتشوهات الكلٌة للنطف. ولم ٌكن هنالن اي تؤثٌر معنوي بٌن  (P≤0.01ز معنوي

( MDA؛Malondialdehydeمعامبلت التجربة المختلفة لكل من تركٌزي الملون ثنائً االلدٌهاٌدز

( ويرر المادة الوراثٌة للنطف. فً SOD; superoxide dismutaseوسوبر اوكسٌد دسمٌوتٌز ز

( لدى P≤0.01معنوٌاً زTAC)؛ (Total antioxidantsادات األكسدة الكلٌة مي حٌن ازدادت كمٌة 

( بعد األسبوع الخامط من المعاملة وبعد الحفظ G1ز ممارنة مس المعامله G3 وG2  المعاملتٌن

حتى عند األسبوع العاشر من المعاملة  G1على G3 بالتجمٌد لمدة عامٌن.وأستمر تفوق المعاملة 

( لدى المعاملة P≤0.05معنوٌاً ز)  CAT؛Catalaseالكتالٌززة. أزداد تركٌز ولنفط الصفه المككور

G3  ممارنة مس المعاملتٌن G1وG2وبعد الحفظ بالتجمٌد لمدة   عند األسبوع الخامط من المعاملة

عامٌن كاملٌن.نستنتج من هكة الدراسة أمكانٌة استخدام هرمون المٌبلتونٌن كمياد أكسد  لتحسٌن او 

على صفات السائل المنوي المجمد لفترة طوٌلة. وهكا بالتؤكٌد سٌكون له أثر فً المحافظة على المحافظة 

ً كما سٌساعد على زٌادة نسب األخصاب  صٌانة المصادر الوراثٌة السٌما لدى الثٌران المتمٌزة وراثٌا

 والحمل لدى األبمار

 

دراسة مصلٌة لمتبلزمة  اسامة عبد الكرٌم عاٌش

تنفسٌة الشرق االوسط ال

فٌروط كوروتا فً 

 االسنان والجمال

 طب بٌطري مجهري كلٌة الطب البٌطري

  المستخلص

 7ٕٔٓشباط / فبراٌر  8ٕ لى  ٕٙٔٓأجرٌت هكِ  الدراسة خبلل الفترة من بداٌة تشرٌن األول / أكتوبر 

ال شخص منهم كانوا على اتص ٓٗمجموعات؛  ٖشخصا ًمن البشر منمسمٌن  لى  9ٓ، حٌُث تم أدر  

شخصا ً كانوا من الكٌن زاروا  ٖٓشخصا ً كانوا أصحاء عادٌٌن و  ٕٓوثٌك باألبل زالِجمال(، و 

 المملكة العربٌة السعودٌة ل را اداء الحج أو العُمرة.
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:( من الككور وكانت الفئات  ٕ.ٕٙز ٙ٘:( من اإلناث و  7.8ٖز ٖٗحًٌث شملت الدراسة  

 ٓ٘عٌنة مصل من اإلبل زالِجمال(،  9ٓوبالمثل أٌيا  ,رفً البش سنة 9٘-ٕٕالعمرٌة تتراو  بٌن 

  سنة. ٘ٔ-اشُهر ٖ:( من اإلناث وكانت الفئات العمرٌة تتراو  بٌن  ٗ.ٗٗز ٓٗ:( من الككور و ٙ.٘٘ز

 IgG)ز ال لوبٌولٌن المناعً جً وتم جمس عٌنات المصل واختبارها للكشف عن وجود

باستخدام   (Anti-MERS-COV)لشرق األوسط التنفُسٌةالُمياد لفٌروط كورونا الُمسبب لُمتبلزمة ا

والتً تعود الى  ) S1, IgG indirect ELISA Kitsتمنٌة األنزٌم الُمرتبط المناعً ال ٌر مباشرة ز

 األمرٌكٌة. شركة الفا التشخٌصٌة العالمٌة فً الوالٌات المتحدة

كورونا الُمسبب لُمتبلزمة  الُمياد لفٌروط IgG)ز ال لوبٌولٌن المناعً جً ووِجد ان معٌار 

 40.9),: لنسبة انتشار 9٘مس فاصل ثمة اٌجابٌاُ  (%51.1)  46فً األنسان  الشرق األوسط التنفُسٌة

 ال لوبٌولٌن المناعً جً معٌاروككالن فؤن  (P= 0.88),لكن األختبلف لم ٌُكن مهم احصائٌاً  (61.3 -

تا ً بالككور لكالن فؤن األختبلف الجنسً كان ُمهم فً األنسان كان عالٌا ً فً األ ُناث ممارن IgG)ز

 .(P < 0.004)احصائٌا ً 

 لوبٌولٌن لل اما فٌما ٌُخص مكان األلامة بالنسبة للبشر فؤن النتائج ايهرت ان اعلى معٌار 

 فً األشخاص الكٌن زاروا المملكة العربٌة السعودٌة ألداء الحج أو العمرة من IgG)المناعً جً ز

والل معٌار مناعً كان فً محافظة النجف  (%70)مدٌنة الخالص بنسبة \لىمحافظة دٌا

، لكلن (%27.5)مجزرة النجف فً األشخاص الكٌن ُهم فً تماط مس األبلزالِجمال( بنسبة \األشرف

 . (P < 0.001)فؤن األختبلف كان ُمهم أحصائٌا ً 

 

فً عٌنات المصل المجموعة  كان عالٌا ً  IgG)ز ال لوبٌولٌن المناعً جً معٌارواٌظا ً فؤن 

والل نسبة كانت فً عٌنات المصل المجموعة خبلل شهر  (%75)كانون الثانً بنسبة \شهر ٌناٌرخبلل 

  (P =0.013).لكلن فؤن األختبلف كان ُمهم احصائٌا ً  (%40)تشرٌن األول بنسبة \اكتوبر

كانوا بدون عبلمات  ايافة ً الى كالن فٌما ٌُخص العبلمات المريٌة ،فؤن األشخاص الكٌن

، بٌنما األشخاص الكٌن ايهروا  (IgG)مريٌة كان لدٌهم معٌار عالً من ال لوبٌولٌن المناعً جً 

عبلمة مريٌة واحدة او اكثر كان لدٌهم معٌار منخفا من نفط ال لوبٌولٌن، لكلن فؤن األختبلف كان 

ة باألنفلونزا لها عبللة وثٌمة مس ارتفاع ، ووِجد اٌظا ً بؤن العبلمات الشبٌه(P =0.003)ُمهم احصائٌا ً 

األعراا الشبٌهة باألنفلونزا كانت كات فً المصل، لكلن فؤن  (IgG)معٌار ال لوبٌولٌن المناعً جً 

 . (P =0.001)داللة  حصائٌة 

فً األبل زالِجمال(  (IgG)ومن الجدٌر بالُمبلحظة فؤن معٌار ال لوبٌولٌن المناعً جً 

، لكلن فؤن األختبلف (94.9 - 82.5)%  لنسبة انتشار 9٘جبا ً مس فاصل ثمة كان مو  81 (90.0%)

 (IgG)، وككالن فؤن أعلى معٌار لل لوبٌولٌن المناعً (P < 0.001)كان عالً األهمٌة األحصائٌة 

سنوات و  ٘،تلٌها الفئات العُمرٌة األلل من  (%91.9)سنة( بنسبة (15-10 كان فً الفئات العُمرٌة 

على التوالً، لكلن فؤن األختبلف كان ُمهم  (and 88.6% % 88.9)ت بنسبة سنوا 9-٘

 (P= 0.88).أحصائٌا ً 
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 األستنتاجات:

الُمياد لفٌروط كورونا الُمسبب لُمتبلزمة الشرق  (IgG)أن معٌار ال لوبٌولٌن المناعً جً 

دٌة ألداء مناسن الحج أو األوسط التنفُسٌة كان عالٌا ً فً األشخاص الكٌن زروا المملكة العربٌة السعو

العُمرة، وككان فً األبل زالِجمال العربٌة(، وهكا ٌدُل على وجود فٌروط كورونا الُمسبب ِلُمتبلزمة 

 الشرق األوسط التنفُسٌة فً العراق.

 

دراسة مناعٌة وجزٌئٌة  حٌدر اسد صال 

للجباردٌا البلمبلٌة لدى 

المريى المصابٌن 

 باالسهال

 لٌة الطبك احٌاء مجهرٌة طبٌة

 المستخلص

اإلسهال هو واحد من المياعفات الصحٌة األكثر شٌوعا. وٌمكن أن تتراو  من حالة خفٌفة، مإلتة،  لى 

حالة مهددة للحٌاة. وسبب معظم حاالت اإلسهال هو عدوى فً الجهاز الهيمً. و تشمل المٌكروبات 

 المسإولة عن هك  االصابة : البكتٌرٌا ،الفٌروسات والطفٌلٌات.

 

البلمبلٌه بٌن الطفٌلٌات المعوٌة األخرى فً  بالجٌاردٌا هدفت هك  الدراسة لتحدٌد معدل االصابة     

ممارنة خصائص الفحص المجهري والفحص عٌنات البراز من المريى الكٌن ٌعانون من اإلسهال و 

لدراسة از. و لمعرفة الفحص المٌاسً لتشخٌص الجٌاردٌا االمبلٌه فً عٌنات البر  (ELISA)المناعً

العبللة بٌن االصابة بالجٌاردٌا وبعا العوامل االجتماعٌة والبٌئٌة.ثم تحدٌد األنماط  الجٌنٌة للجٌاردٌا ثم 

التوصٌف الجزٌئً وككلن دراسة  تحدٌد دور األنماط الجٌنٌة فً وجود العبلمات السرٌرٌة المختلفة. 

ألنماط الجٌنٌة الفرعٌة ووجود العبلمات السرٌرٌة لؤلنماط الجٌنٌة الفرعٌة ودراسة االرتباط بٌن هك  ا

 الحادة.

مرٌا من مراجعً  المختبرات الطفٌلٌة فً مستشفى البتول  ٓٓٔوشملت الدراسة الحالٌة      

التعلٌمً، مستشفى الخالص والمراكز الصحٌة فً دلً عباط وخان بنً سعد فً محافظة دٌالى  وكانوا 

شخص  ٓٓٔلهظمً مس اسهال حاد ، وشملت الدراسة اٌيا ٌعانون من مياعفات فً الجهاز ا

الٌعانون من االسهال وال مياعفات اخرى فً الجهاز الهظمً وتعتبر هك  المجموعة الظابطة. معدل 

من  9ٖمن الككور بٌنما  ٔٙعام ، حٌث كانوا  9ٔاالعمار تتراو  بٌن اص ر من سنتٌن الى اكبر من 

 االناث.  

 

تعلمة بالعوامل الصحٌة االجتماعٌة والدٌموارافٌة من المجموعة الظابطة تم جمس المعلومات الم

و تم فحص جمٌس عٌنات البراز الطازجة بواسطة المجهر اليوئً. تم االحتفاظ بالعٌنات والمريى.

( وٌتم  DNAو استخبلص المادة الوراثٌة ز (ELISA)ل را الفحص المناعً  Cᵒٕٓ-المتبمٌة فً 

 .Nested PCRالبلمرة المتسلسل بواسطة تفاعل تحلٌله 

كان معدل االصابة الطفٌلٌة المعوٌة التً تم الكشف عنها بواسطة الفحص المجهري من المريى      

 Entamoeba histolytica\ dispar (51%), ،Giardia lambliaالكٌن ٌعانون من اإلسهال 

(34%) ،Entamoeba coli (6%) ،Cryptosporidium spp. (4%) ،Hymenolepis 
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nana (3%)  وEnterobius vermicularis (2%) و كانت االصابات فً الككور أكثر من،

فً األطفال من  الموجبةاإلناث فً جمٌس أنواع الطفٌلٌات المعوٌة. ولد لوحظت االبٌة حاالت اإلصابة 

أدنى سنة كشفت عن  8ٔ-ٕٔحالة. فً حٌن أن الفئة العمرٌة من  ٙٗسنوات مس  ٘-ٕالفئة العمرٌة 

عٌنة  ٓٓٔعٌنة من اصل  9ٖحاالت. وتم الكشف عن  مستياد الجٌاردٌا المبلٌا فً  ٙاصابة مس 

و وجدت الحساسٌة  ELISA. تم ممارنة الفحص المجهري بالفحص المناعً ELISAبمواسطة 

 بالجٌاردٌا% على التوالً.  و ان االصابة ٓٓٔ% ، 7ٔ.87البلمبلٌه بالجٌاردٌاوالخصوصٌة لبلصابة 

اإللامة فً المناطك الحيرٌة، مرتبطة مس العوامل االجتماعٌة والدٌموارافٌة التً تشمل لبلمبلٌه ا

المبلٌا،  مكان تواجد المرٌا، مصادر  الجاردٌاوحجم األسرة، وأفراد األسرة اآلخرٌن المصابٌن ب 

الفاكهة  \الخيار  سنة(، وجود الحٌوانات، نوع اسل الٌدٌن واسل ٕو  ٔالمٌا ، نوع الت كٌة لبلطفال ز

حالة  ٕٓاكثر االعراا السرٌرٌة تواتر حٌث ظهرت فً  منلبل االستهبلن و كان معدل االم البطن 

%(. وكانت أعلى نسبة لبلصابة فً ٕ٘.ٓٔحاالت ز ٗ%(، فً حٌن ظهر المًء  فمط فً 8ٕ.ٔ٘ز

كانون االول. وحدثت  \حالة، فً حٌن لم ٌحدث اصابة بالجٌاردٌا خبلل دٌسمبر ٖٔنٌسان / أبرٌل مس 

 %(9ٙ.7ز Entamoeba histolytica\ disparو G. lamblia معظم االصابات المختلطة بٌن 

 .Cryptosporidium sppو  G. lamblia  حاالت بٌنما حالتٌن من االصابة المشتركة بٌن  ٖفً 

 %(.  ٕٔ.٘ز

منٌة تفاعل البلمرة المتسلسل من مريى الجٌاردٌا ، باستدخدام ت 9ٖاظهر الدراسة  الجزٌئٌة ل      

nested Pcr  بتيخٌم جٌن البلمبلٌه الجٌاردٌاالنمط الوراثً للكشف عنtriose phosphate 

isomerase gene .ٕٔ  مس كلن، أظهر تيخٌم هك  العٌنات %(. 8ٗ.ٖ٘عٌنة ز 9ٖعٌنة من اصل

حتوي على النمط :(  من العٌنات تٕٗ.7ٔز ٘ٔو  A:( تحتوي على النمط الوراثً 8ٓ.ٖٕز ٘أن 

. وفٌما ٌتعلك بنوع الجنط وجد Bو  A:( تحتوي على النمطٌن معا 7ٙ.ٗز ٔ، فً حٌن أن Bالوراثً 

وكان أعلى توزٌس لؤلنماط الجٌنٌة فً اكثر انتشار فً الككور من االناث،  Bو Aان كبل النمطٌن 

ا السرٌرٌة لمريى وفٌما ٌتعلك بمعظم معدالت االعراسنوات.  ٘-ٕالمريى من الفئة العمرٌة 

اما  Bو  Aوالنمطٌن معا  Bو النمط الوراثً  Aكانت هنان اختبلفات بٌن النمط الوراثً الجٌاردٌا 

  A%( بٌنما النمط الجٌنً 8ٓمرتبط مس االسهال الدهنًز Bبالنسبة. لنوع االسهال وجد النمط الجٌنً 

 %(. ٓٙمرتبط مس االسهال المائً ز

اظهر تباٌن وراثً، و لوحظ هكا التباٌن فً مولس واحد لكل العزل وهً  A تسلسل النمطواظهر      

 D Asparticالى   acid D Aspartic ٖٓ9مس طفرة صامتة  9ٕٙفً المولس  Tالى   Cكالتالً : 

acid  ز وفما للعزلة المسجلة فً بنن الجٌنات برلم االنيمامL02120  حٌث تم الحصول على نوع .)

مطابمة مس تسلسل لعزلة الجاردٌا  ST1 (A1, A2, A3, A4, A5) فٌلً للط  Aمن النمط الجٌنً

(. ومس كلن أظهرت العزالت KF963573متاحة فً البنن الجٌنً ز رلم االنيمام  Aالمبلٌا لنمط 

فً المولس  G لى  Aدرجة من تعدد األشكال الجٌنٌة. ولد لوحظ على مولس واحد: من  Bللنمط   الجٌنً 

زوفما لعزلة بنن الجٌنات رلم  glutamic E ٕٔ٘الى  E glutamic  مس طفرة صامتة 7ٕ٘

(. كان هنان نوعان  من االنماط الجٌنٌة. كانت العزالت التً تمثل هك  األنواع L02116االنيمام 

   Bفً هك  الدراسة متطابمة مس عزلة الجٌاردٌا المبلٌا لنمط  STI (B3)الفرعٌة على النحو التالً 

هك  العزالت  ST2 (B4,B5)(. فً حٌن KY320582الجٌنً زرلم االنيمام متاحة فً البنن 

% ولم تسجل من لبل 99بالممارنة مس السبلالت المتاحة فً البنن الجٌنً لعزالت الجاردٌا وجدت تشابه 
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لطفٌلً الجٌاردٌا االمبلٌه  وسجلت فً المركز الوطنً لمعلومات   Bبحٌث تمثل تتابس جدٌد للنمط الجٌنً 

 (. NCBIنولوجٌا الحٌوٌة زالتك

 

الفطرٌات المسببة  علً رٌاا حمٌد

لبلسهال بٌن االطفال 

 فً محافظة دٌالى

 كلٌة الطب احٌاء مجهرٌة طبٌة

 المستخلص

( عٌنة خرو  جمعت من االطفال بؤعمار الل من ثبلثة سنوات ٌعانون ٓٓٔشملت هك  الدراسة ز

  ول اٌة ٕٙٔٓفظة دٌالى  من بداٌة شهر تشرٌن االولمن االسهال فً مستشفى البتول التعلٌمً فً محا

 .ٕٙٔٓالٌوم الثالث من شهر كانون االول 

  Candida speciesعٌنة خرو  على انها تحتوي اصابة فطرٌة لــ (ٗٙز%ٗٙوشخصت       

بواسطة عملٌات تشخصٌة تؤكٌدٌة المتمثلة بالفحص المجهري المباشر لعٌنة الخرو  و الزرع على 

 ومن ثم الفحص المجهري للمستعمرة .  Sabouraud Dextrose Agar  (SDA)لزرعًالوسط ا

( من العزالت ٘.7ٖز%ٕٗاظهرت النتائج ان .Candida sppبعد العزل االولً ألنواع    

( 2.17زCandida  glabrata ، ٔ1%( كانت 9.ٕٔز%ٗٔ،   Candida albicansكانت 

( 9.10زCandida  krusei   ،7%كانت( 12.5زCandida  parapsilosis ، 8%كانت  

 ,PCR جٌنٌا باالعتماد  albicans Candidaصنفت  ومن ثم Candida tropicalisكانت 

rDNA 25S من العزالت كانت تحت الصنف الجٌن83.3ً%20(،اظهرت النتائج ان )A   

 .من حٌث الحجم المنتج لتفاعل  البلمرة  Cو B( لكل من الصنف الجٌنً%8.3ز2،

الكٌن لدٌهم استخدام   (P<0.05)ان هنالن اهمٌة او فروق معنوٌة لؤلطفال النتائج واظهرت

من االطفال لٌط لدٌهم استخدام مسبك   Candidaباإلصابة لـ   مسبك لميادات الحٌوٌة  اكثر عرية

 وجد ان االطفال الكٌن ٌستهلكون مٌا  الحنفٌة اعلى معدل االصابة بوالس ، ككلن(%73.1) 8ٖبوالس 

 (%73.1)8ٖو االطفال الكٌن ٌستهلكون المٌا  ال ٌر معممة اعلى معدل لئلصابة بوالس   (68.9%)ٓٙ

  44 (%80.0).وككلن سجلت اعلى اصابة لؤلطفال الكٌن ٌستخدمون لنانً اٌر معممة بوالس

   (P>0.05)وبالرام من االختبلف فً نسب االصابة لم ٌبلحظ وجود اهمٌة او فروق معنوٌة        

، (vs. 60.5% %66.7)من االناث   Candidaث وجد ان الككور اكثر عرية لئلصابة بالـحٌ

ككلن فان االطفال المريى من المجموعة العمرٌة شهرٌن او الل تيمنت اعلى نسبة لئلصابة 

، ككلن وجد ان االطفال المريى الكٌن ٌعٌشون فً االرٌاف اكثر عرية لئلصابة  7(%77.8)بوالس

،كما وجد ان االطفال المريى الكٌن ٌعانون من (vs. 61.1% %65.6)فً  المدٌنة  من الكٌن ٌعشون

، (vs. 62.5% %64.5)اسهال مسبك اكثر عرية لئلصابة  من الكٌن لم ٌعانون من اسهال مسبك 

ٌعانون من   وجد ان االطفال المريى الكٌن ٌعانون من اسهال مزمن اكثر عرية لئلصابة من الكٌن

الخام اكثر  (، وجد ان االطفال المريى الكٌن ٌعتمدون على ال كاء .vs %63.2%ٓ.8ٓاسهال حاد ز

( من الكٌن ٌعتمدون على الرياعة المختلطة او الكٌن  ٌعتمدون على 7٘%0.عرية لئلصابة بوالس ز

  ,%63.1  ,%68.4)الرياعة االصطناعٌة فمط او ٌعتمدون على الرياعة الطبٌعٌة فمط  

االطفال المريى الكٌن ٌعٌشون فً مناطك مفتوحة شبكات المجاري وبدون ، كما وجد ان (50.0%
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من الكٌن ٌعٌشون فً مناطك مفتوحة وكات  (%67.3)تصرٌف  اكثر عرية لئلصابة 

( سنة ٕٓ،و وجد ان المجموعة العمرٌة  لؤلمهات الل من ز (%35.4)او م لمه   (%52.6)تصرٌف

، كما وجد ان )ٗ.89(%العمرٌة االخرى بوالس  اطفالهن اكثر عرية  لئلصابة من المجموعات

 .%76.5)ز بوالس مستوى التعلٌم االبتدائً لؤلمهات اطفالهن  اكثر عرية  لئلصابة 

 

تحيٌر وتوصٌف  احمد دمحم شنو

التراكٌب النانوٌة لهجٌن 

مادة  –بولً اٌنلٌن 

العيوٌة للتطبٌمات 

 التحسسٌة

كلٌة العلوم / لسم  فلسفة فً الفٌزٌاء

 زٌاءالفٌ

 المستخلص

 In this study,  PAni NFs and metal oxides nanostructures [tin oxide الم

(SnO2) and copper oxide (CuO)] have successfully synthesized by using 

hydrothermal method and depositing PAni NFs, SnO2 and CuO and their 

composites on silicon and glass substrates by spin coating technique at 

room temperature with thickness of about 325 nm. The structural, 

surface morphological, optical, electrical, photoconductivity and  gas 

sensing properties have been investigated for Inorganic – Polyaniline  

films. The XRD results showed that PAni films have crystalline nature,  

SnO2 and PAni/SnO2 nanostructure composite   are polycrystalline in 

nature with tetragonal structure , CuO and PAni/CuO nanostructure 

composite are polycrystalline in nature with Monoclinic structure, The 

crystallite size is estimated  by Scherrer formula  and W-H analyses and 

it is found that it increases as the concentration ratio of SnO2 and CuO 

increasing. The FESEM images of Polyaniline clearly indicate that the 

polymer possesses nanofiber like structure, where's the SnO2 and CuO 

films have cauliflower like and regular shapes respectively. The surface 

morphology of composites are nanofiber caped with inorganic material 

which are SnO2 and CuO as core-shell structure. The optical properties 

show that the energy gap follows allowed direct electronic transition 

calculated using Tauc’s equation and it is noticed that the band gap 

value decreases as the SnO2, CuO ratios increases. PL showed that 

peaks intensity increases as the concentration  of SnO2 and CuO 

increases. The electrical properties include Resistance–Temperature 

Characteristic, D.C. electric conductivity and  Hall effect measurements. 

The resistance of the films decreases as the temperature increased 
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which shows a semiconductor behavior and  activation energies and 

electrical conductivity (σRT ) are decreases with increasing of addition of 

inorganic semiconductors into PAni NFs. The results of Hall coefficient 

showed p-type semiconductor behavior for all films except that for pure 

SnO2 films which is n-type. The built-in potential (Vbi) increases with 

increasing by addition of inorganic composites into polymer matrix. The 

photoconductivity properties, in current-voltage (I-V) characteristics, the 

value of ideality factor and tunneling factor increase with increasing by 

adding of inorganic semiconductors into polymer matrix, the 

responsivity, G%, D and D* increase with increases of SnO2 and CuO 

nanostructures ratio except NEP is decreases, and the current -time (I-t) 

characteristics investigate that the response had square pulse for UV-

Vis light region that means fast response for all films. The sensitivity to 

H2S gas increased with increases of operating temperatures and SnO2 

and CuO concentration. The maximum sensitivity to H2S gas was 

observed to nanocomposites PAni/CuO films at high  amount of CuO 

and  found to be 260 % at ( To= 200 oC ).  The response and recovery 

time increased with increase in operating temperature and SnO2 and 

CuO concentration and the nanocomposites PAni/CuO films at 

concentration 3mL from CuO  exhibits a fast response speed (0.753s) 

with recovery time (0.787s) at (30oC), while the slow response speed 

was observed for 7mL CuO (0.921s) with recovery time of (0.857s). 

 

التحلل اليوئً لمتعدد  سهى بدر علٌوي

بواسطة كلورٌد الفانٌل 

بعا المركبات 

 العيوٌة الفلزٌة

/لسم  مكلٌة العلو علوم كٌمٌاء

 الكٌمٌاء

 المستخلص

بعا المركبات العيوٌة الفلزٌة ودراسة تؤثٌرها فً التجزئة  تيمنت هك  الدراسة تحيٌر

 كلورٌد الفاٌنٌل  وهك  المركبات هً:  اليوئٌة لمتعدد

 ш   Co(C5H7O2)3ثبلثً  زاستٌل اسٌتو نٌتو( الكوبلت  -ٔ

 ш  [S2 CN(C2H5)2]3 Coثبلثً زثنائً اثٌل ثاٌو كارباماتو( الكوبلت  -ٕ

 ш   Co[C6H4NO2]3ثبلثً زبٌكولٌنتو( الكوبلت   - ٖ

 معمدات لواعد شف        -ٗ
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[(z)-2-((2-amino ethlimino)-1,2diphenyethanol] (ADIOH) 

      Zn(AIDO)2, Ni(AIDO)2,  Mn (AIDO)2, Sn (AIDO)2, Cd (AIDO)2  

 Sulfamethoxazoleلٌكند مشتك من  -٘

 4-((2-hydroxybenzylidene)amino)-N-(5 -methylisoxazol-3-yl)  

benzene     sulfonamide 

 
  Sulfanilamide  لٌكند مشتك من -ٙ

N-(2-hydroxybenzylidene)-4-(2-hydroxybenzylideneamin benzene  

   sulfonamide 

 
 Sulfadiazineمتعدد  كلورٌد الفاٌنٌل  المحور بمفاعلته مس االمٌنات زحير  -7

Sulfamethoxazol) 

استعملت المركبات اعبل  لتبٌان تاثٌرها فً التجزئة اليوئٌة لرلائك متعدد كلورٌد الفاٌنٌل   

 (.PVCز

ٌمة تم تحيٌر رلائك البولً كلورٌد الفاٌنٌل بوجود المعمدات اعبل  كميافات وبدونها بطر

( ٓٙٔ، 8ٓ( كمكٌب وبسمن زTHFالصب باحواا زجاجٌة باستعمال رباعً هٌدرو فٌوران ز

 (% وزنا. ٔٓ.ٓ-ٕٓ.ٓ-ٖٓ.ٓ-ٗٓ.ٓ-٘ٓ.ٓماٌكرومتر وتركٌز ز

لمد تم متابعة التجزئة اليوئٌة للرلائك المحيرة بوجود وعدم وجود الميافات باستعمال 

والكاربونٌل  IOH)و مجامٌس الهٌدروكسٌل زامتصاصٌة األشعة تحت الحمراء من خبلل متابعة نم

المرئٌة   –(  مس زمن التشعٌس .وككلن امتصاصٌة األشعة فوق البنفسجٌة IPOوالبولٌن ز ICO)ز

.وأظهرت النتائج أن االب للرلائك البولٌمرٌة  لحساب ثابـت سـرعة التجزئـة اليـوئٌة

كمحفزات يوئٌة للرلائك ( ماٌكرون عملت 8ٓ( % وزنا وسمن ز٘ٓ.ٓالميافات بتركٌز ز

وهك  النتـائج تتفـك مـس لـٌم ثابـت  البولٌمرٌة من خبلل لٌم الهٌدروكسٌل والكاربونٌل والبولٌن

 :وحسب الترتٌب االتً  (Kd)السـرعة للتجزئـة اليـوئٌة

 L1>Zn(AIDOH)>Ni(AIDOH)> Mn(AIDOH)> Co[S2CN(C2H5)2]3 

 >Sn(AIDOH)> L2>Cd(AIDOH)> PVC 

 . [ عملت كمثبتات يوئٌةCo(C5H7O2) 3، Co(C6H4NO2)3] ناءثباست

[Co(C6H4NO2)3]   > [Co(C5H7O2) 3] > PVC 
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(% فانه ٌسلن ٗٓ.ٓ-ٖٓ.ٓ-ٕٓ.ٓ-ٔٓ.ٓعند ت ٌٌر تركٌز  ز [Co(C5H7O2) 3]اما المياف 

 كمحفز يوئً كلما لل التركٌز وحسب الترتٌب االتً:

ٓ.ٓٔ  >ٓ.ٕٓ  >ٓ.ٖٓ  >ٓ.ٓٗ >PVC  

ماٌكرو متر  ٓٙٔالى   [Co(C6H4NO2)3 , Co(C5H7O2) 3]سمن الميافٌن  وعند ت ٌٌر

 Co(C5H7O2) ] عمل كمثبت يوئً اما المياف ]  [Co(C6H4NO2)3] فان المياف 

 عمل كمحفز يوئً وحسب الترتٌب االتً : 3

   PVC > [Co(C6H4NO2)3]< [Co(C5H7O2) 3]  

   Sulfamethaxzol , Sulfadiazine) ما البولٌمرات المحورة بإيافة األمٌنات ز 

 فإنها عملت كمحفزات يوئٌة وحسب الترتٌب األتً 

Sulfamethoxazol    >Sulfadiazine >PVC 

دراسحة التجزئحة اليحوئٌة للرلحائك البولٌمرٌحة بوجحود وعحـدم وجحـود الميحافات بمتابعحـة فمححدان  ولحد تمحت

و معـدل لطـس السلسـلة  و درجة التحلل و درجة الوزن و الت ٌـر فـً المعـدل اللزوجً للـوزن الجزٌئـً 

 فيبل عن كلن تم اخك صور لسط  الرلائك لبل وبعد التشعٌس .البلمرة ولـٌم نـاتج الكـم مس زمن التشعٌس.

This present study involves preparing some organometalic compounds 

and studying its effect on photo degradation of poly (vinyl chloride). The 

compounds are: 

  Co(C2H7O2)3
ш Tri (acetyl acetanito) Cobalt- 1 

[S2 CN(C2H5)2]3Coш Tri ( Di ethyl thiocarbmto ) Cobalt -2 

Co[C6H4NO2]3
ш Tri ( picolinto)Cobalt- 3 

4- Shiff base Complexes  [(z)-2-((2-amino ethlimino)- 1,2diphenyethanol] 

(ADIOH) 

5-Ligand derivatives of Sulfamethoxazole 

N-(2-hydroxybenzylidene)-4-(2-hydroxybenzylideneamin benzene     

sulfonamide 

         6- Ligand derivatives of Sulfanilamide  

N-(2-hydroxybenzylidene)-4-(2-hydroxybenzylideneamin benzene     

sulfonamide 

   7 -Preparation of  poly (vinyl chloride)   modified by reacting it with   

amines   Sulfadiazine, Sulfamethoxazol)) 



 

ٙٙ 
 

The above compounds are used to show their effect in photo 

degradation of  poly (vinyl chloride)(PVC) .  

PVC sheets are prepared using the above complexes as additives with 

and without them in a casting method in glass basin with Tetra hydro 

furan (THF) being a solvent. A thickness of (80,160) micrometer and 

additive concentration of(0.01-0.02-0.03-0.04-0.05)(w/w) used. 

The photo degradation of PVC films with and without additives were 

monitoring by using infrared spectroscopy by following the growth of 

hydroxyl(IOH),carbonyl (ICO) and polyene (IPO)groups with irradiation time. 

Ultraviolet and visible spectroscopy was used to calculates the  rate 

constant of photo degradation of polymeric films. The results showed 

that most additives with a concentrated of (0.05)(w/w) and thickness of 

(80) micrometer work as photo catalysts for the polymeric sheets 

according to values of hydroxyl ,carbonyl and polyen indexes. These 

result are consistent with rate constants values of photo degradation (Kd) 

in the following order: 

L1 > Zn(AIDOH) > Ni(AIDOH) > Mn(AIDOH) > Co[S2CN(C2H5)2]3 

> Sn(AIDOH) > L2 > Cd (AIDOH) > PVC 

Except [ (Co(C5H7O2)3,Co(C6H4NO2)3]  which act as photo stabilization 

 [Co(C6H4NO2)3]>[Co(C5H7O2) 3]> PVC 

For the additive [Co(C5H7O2) 3]the increase in its concentration from 

(0.01-0.02-0.03-0.04)w/w lead it to behaves as a photo degradation 

agent as the concentration decrease and as in the following order: 

0.01 > 0.02 > 0.03 > 0.004 > PVC 

On  changing the thickness of the additives[Co(C6H4NO2)3 and 

Co(C5H7O2)3]to 160 micrometer the additive[Co(C6H4NO2)3]behaves as 

photo stabilizer whereas [Co(C5H7O2)3] seem to show a photo 

degradation ability and as in the following sequence :  

PVC>[Co(C6H4NO2)3]< [Co(C5H7O2) 3] 

The photodegradation of polymeric sheets in the presence and absence 

of additives was investigated by following up weight loss ,change in the  
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molecular weight ratio , chain cutting rate, degree of decomposition , the 

degree of polymerization and quantum yield values with irradiation time . 

in addition of monitoring the images of the surface of the sheets before 

and after irradiation . 

 

دراسة ت ٌر االبلبٌن  عبدهللا محسن هزبر

وبعا العوامل 

فً الدم لكٌموحٌوٌة ا

بتصلب  وعبللتها

الشراٌٌن فً مريى 

 محافظة دٌالى

 كلٌة علوم كٌمٌاء علوم كٌمٌاء

 المستخلص

ٌُعد مرا تصلب الشراٌٌــن من االمراا الواسعة االنتشار والتً لد تإدي الى الوفاة . تثار العدٌد من 

 اّل اّن انخفاا مستوى االبلٌن  التساإالت حول المرا بسبب كونه من االمراا المتعددة االسباب،

ً على  حداث المرا وككلن ارتفاع مستوى كل من التروبونٌن الملبً  ، وانزٌم Tٌُعد مإشراً لوٌا

 عالً الحساسٌة .C و البروتٌن الفعال MBالبلكتٌت دٌهٌدروجٌنٌز، انزٌم الكرٌاتٌن كاٌنٌز

 2017/10/1حافظـة دٌالى فً الفترة من م/أجــرٌت هك  الدراســـة فً مستشفـــى بعمـوبة التعلٌمً 

 (CCU)، وتم خبللهــا جمس عٌنات من المريى الرالدٌن فً وحدة العناٌة الملبٌة 2018/2/1ل اٌـــة 

( سنـة، 57.78 ± 9.857مرٌياً  وبمعدل اعمار ز 60المصابٌـن بتصلب الشراٌٌـن، وشملت الدراسة 

ً من االصحاء ك 24وتم ممارنة المريى مس  مجموعة يابطةز مجموعـة سٌطـرة( وبمعدل شخصا

 ( سنـة.55.38 ± 10.35اعمار ز

 أظهرت نتائج الدراسة :

 .(Apelin)فً مستوى االبلٌن  P <0.001وجود انخفاا  معنوي  بمستوى احتمالٌة  1-

، T (cTn-T)  فً مستوى التروبونٌن الملبً  P <0.001وجود ارتفاع معنوي  بمستوى احتمالٌة  2-

، (TG)، الدهون الثبلثـٌة(T.C)، الكولستٌرول الكلً(hs-CRP)عالً الحساسٌة Cن الفعالالبروتٌ

و  (VLDL-C)، البروتٌنات الدهنٌة واطئة الكثافة جداً (LDL-C)البروتٌنات الدهنٌة واطئة الكثافة 

 .(BMI)معامل كتلة الجسم

كتٌت انزٌم البلفً مستوى  P <0.05وجود ارتفاع معنوي  بمستوى احتمالٌة  3-

كرٌاتنٌن مصل  وMB (CK-MB) انزٌم كرٌاتٌن كاٌنٌز  (LDH),دٌهٌدروجٌنٌز

 .(S.Creatinine)الدم

 Total)فً مستوى البلٌروبٌن الكلً      P <0.05وجود انخفاا معنوي  بمستوى احتمالٌة  4-

Bilirubin)البلٌروبٌن المباشر ،(Direct Bilirubin)ز ،  و البروتٌن الدهنً عالً الكثافةHDL-C.) 
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فاعلٌة برنامج تدرٌبً  ابتسام جاسم حسٌن

ممتر  على وفك 

النظرٌة البنائٌة فً 

تنمٌة مهارات التدرٌط 

لدى طلبة السام الل ة 

العربٌة فً كلٌات 

 التربٌة

طرائك تدرٌط الل ة 

 العربٌة

 كلٌة التربٌة االساسٌة

      المستخلص

Building a training program to develop the skills of teaching according to 

the constructive theory for the students of Arabic Language department 

through applying on students / teachers of Arabic Language department 

at the college of education , to achieve these dims . 

The researcher has put the following hypo these : 

1- There is on statistically functional difference the level (0.05) between 

the medium performance of the (students/teachers ) in the empirical 

group who undergone the training program and the other group who 

didn't undergo the suggested program . 

2- There is on statistically functional difference at the level (0.05) among 

the medium level performance of  (students / teachers ) group as an 

empirical group in the observation from before and after application 

for the interest of the afterward application .  

    To achieve the aims of this research , the researcher applied the 

procedures of the descriptive research to build the training program 

which included a theory , besides , a number of general and specific 

objectives and behavioral amis . A number of activities and tests for the 

students of the empirical group to train them the skills and finding out 

how masterised each skills .  

     This program was exposed to a number of experts to find out how 

suitable this program . This research relied on the empirical research 

which was applied an empirical design , for two groups (on is empirical 

and the other is not) . The sample of the research is a number of 

students at the college of                         education / Arabic department / 
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Diyala University . The sample is "66" of (male and female ) students , 

(33) students for each group .  

     The researcher has balanced the variables such as the parents 

education level , mental capabilities and the skillful performance. The 

researcher has used a unified tool to evaluate the skillful performance. 

The researcher has used a unified tool to evaluate the skillful  

performance for the two groups on a form which included (35) items 

distributed over three domains (planning , execution , evolution) . 

 The researcher his studied the two groups by herself , which lasted a 

full course . The researcher his applied (SPSS) statistics program to 

calculate the equation of the two groups of the variables such as parents 

education level , the job parents and  (T – test ) of two in depend not 

sample .  

    The study showed how active the training the program is in the light of 

the results of this research , the researcher has recommended some 

points .  

1- There is a necessity to develop traning the teachers of Arabic 

language teachers .  

2- Concentrating on the skills of teaching that would be conducting in 

teaching .  

3- Preparing a training program for the whole participants in the 

participants in the practical education to identify each role assigned 

to them .  

4- Relying on a list of skill of teaching which were specified in this 

research to get benefit of them .  

The researcher hos recommended the following : 

1- Building a training program for the Arabic language teachers to 

develop teaching skills and its effects on general outcomes. 

2- Conducting a comparative study of the training program at the college 

of educa 
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اثر استرتٌجٌة لوة  مها جاسم دمحم

التفكٌر فً تنمٌة التفكٌر 

المتشعب عند طالبات 

الصف الثانً المتوسط 

فً مادة التارٌخ العربً 

 االسبلمً

كلٌة التربٌة االساسٌة  خطرائك تدرٌط التارٌ

 /لسم التارٌخ

 المستخلص

ٌهحححدف البححححث الححححالً الحححى تعحححرف علحححى زأثحححر  سحححتراتٌجٌة لحححوة التفكٌحححر فحححً تنمٌحححة التفكٌحححر    

المتشحححعب عنحححد طالبحححات الصحححف الثحححانً المتوسحححط فحححً محححادة التحححارٌخ العربحححً اإلسحححبلمً(. ولتحمٌحححك 

 كلن صاات الباحثة الفريٌات الصفرٌة األتٌه:

( بححححٌن متوسححححط درجححححات 0ٓ٘ٓفححححروق كات داللححححه  حصححححائٌة عنححححد مسححححتوى داللححححه ز ال توجححححد -1

طالبحححات المجموعحححة التجرٌبٌحححة البلئحححً ٌدرسحححَن محححادة التحححارٌخ العربحححً اإلسحححبلمً علحححى وفحححك 

اسححححتراتٌجٌة لححححوة التفكٌححححر ومتوسححححط درجححححات طالبححححات المجموعححححة اليححححابطة البلئححححً ٌدرسححححن 

 اختبار التفكٌر المتشعب البعدي.المادة كاتها على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة فً 

( بححححٌن متوسححححط درجحححححات 0ٓ٘ٓال ٌوجححححد فححححرق كو داللححححه  حصححححائٌة عنححححد مسححححتوى داللححححهً ز -2

طالبحححات المجموعحححة التجرٌبٌحححة البلئحححً ٌدرسحححن محححادة التحححارٌخ العربحححً اإلسحححبلمً علحححى وفحححك 

  ستراتٌجٌة لوة التفكٌر فً التطبٌمٌن المبلً والبعدي الختبار التفكٌر المتشعب.

( بححححٌن متوسححححط درجحححححات 0ٓ٘ٓوجححححد فححححرق كو داللححححه  حصححححائٌة عنححححد مسححححتوى داللححححه زال ٌ -3

طالبحححات المجموعحححة اليحححابطة البلئحححً ٌدرسحححن محححادة التحححارٌخ العربحححً اإلسحححبلمً علحححى وفحححك 

 الطرٌمة االعتٌادٌة فً التطبٌمٌن المبلً والبعدي الختبار التفكٌر المتشعب.

 التصر البحث الحالً على :

 انوٌة النهارٌة الحكومٌة للبنات التابعة لمياء بعموبة المركز.المدارط المتوسطة والث -1

طالبحححات الصحححف الثحححانً المتوسحححط فحححً المحححدارط المتوسحححطة والثانوٌحححة النهارٌحححة الحكومٌحححة   -2

 للبنات التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة دٌالى /لياء بعموبة المركز.

 (.7ٕٔٓ-ٕٙٔٓاسً ز الفصل الدراسً األولزالكورط األول ( من العام الدر -3

الفصحححبلن األول والثحححانً محححن كتحححاب التحححارٌخ العربحححً اإلسحححبلمً الممحححرر تدرٌسحححه محححن لبحححل  -4

 (.7ٕٔٓ-ٕٙٔٓوزارة التربٌة للصف الثانً المتوسط للعام الدراسً ز

ولححححححد اختححححححارت الباحثححححححة التصححححححمٌم التجرٌبححححححً كا اليححححححبط الجزئححححححً لمجمححححححوعتٌن متكححححححافئتٌن،      

لبحححات الصحححف الثحححانً المتوسحححط فحححً متوسحححطة الممتحنحححة للبنحححات التابعحححة واختحححارت لصحححداً عٌنحححة محححن طا

لميحححححاء بعموبحححححة المركحححححز، وجحححححرى عشحححححوائٌاً اختٌحححححار الشحححححعبة زب( لتمثحححححل المجموعحححححة التجرٌبٌحححححة، 

( طالبححححة ٖ٘( طالبححححة بوالححححس ز7ٓوالشححححعبةزأ( لتمثححححل المجموعححححة اليححححابطة، وبل ححححت عٌنححححة البحححححث ز

ة اليححححابطة وأجححححرت الباحثححححة بٌححححنهن التكححححافإ فححححً ( طالبححححة للمجموعححححٖ٘للمجموعححححة التجرٌبٌححححة وز



 

7ٔ 
 

المت ٌحححححرات اآلتٌحححححة: زدرجحححححات العحححححام السحححححابك، والعمحححححر الزمنحححححً للطالبحححححات ،والتحصحححححٌل الدراسحححححً 

لؤلبححححوٌن، واختبححححار الححححككاء، واختبححححار التفكٌححححر المتشححححعب المبلححححً( واعححححدت الباحثححححة اختبححححار التفكٌححححر 

( فححححً لٌححححاط المححححدرة ٕٔٓٓلشححححٌخلً زالمتشحححعب فححححً يححححوء الخطححححوات واألسححححئلة الرئٌسحححة الختبححححار ا

علحححى التفكٌحححر المتشحححعب لطالبحححات عٌنحححة البححححث، وتحححم اعحححداد أسحححئلة هحححكا االختبحححار فحححً صحححورة أسحححئلة 

عامححة وأسححئلة فٌمححا ٌخححص مححادة التححارٌخ العربححً االسححبلمً، لتنمٌححة التفكٌححر المتشححعب لطالبححات عٌنححة 

 البحث.

مححححن كتححححاب التححححارٌخ العربححححً اإلسححححبلمً  وصححححاات الباحثححححة أهححححدافاً سححححلوكٌة للفصححححلٌن األول والثححححانً

( وبلححححغ عححححددها 7ٕٔٓ-ٕٙٔٓالممححححرر تدرٌسححححه مححححن لبححححل وزارة التربٌححححة خححححبلل العححححام الدراسححححً ز

( خطححححة لكححححل مجموعححححة، ٕٔ(هححححدفاً، وأعححححدت خططححححاً تدرٌسححححٌة لمجمححححوعتً البحححححث بوالححححسزٕٓٔز

ك عريحححت نمحححاك  منهحححا علحححى مجموعحححة محححن الخبحححراء المتخصصحححٌن فحححً التحححارٌخ اإلسحححبلمً وطرائححح

 التدرٌط والمٌاط والتموٌم.

( أسححبوعاً، وبعحححد ٕٔو درسححت الباحثححة مجمحححوعتً البحححث بنفسححها فحححً مححدة التجربححة التحححً اسححتمرت ز 

( واالختبحححار التحححائً بداللحححة spssتحلٌحححل النتحححائج  حصحححائٌاً وبإسحححتعمال الوسحححائل اإلحصحححائٌة برنحححامج ز

ائج تفحححوق طالبحححات المجموعحححة ( ،أظهحححرت النتحححٕٔمعامحححل االرتبحححاط  ومعادلحححة كٌحححودر رٌشاردسحححون ز

التجرٌبٌحححة البلئحححً درسحححن علحححى وفحححك  سحححتراتٌجٌة لحححوة التفكٌحححر علحححى طالبحححات المجموعحححة اليحححابطة 

 البلئً درسن المادة كاتها على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة فً اختبار التفكٌر المتشعب البعدي.

تراتٌجٌة لححوة التفكٌححر أثبتححت وفححً يححوء النتححائج اسححتنتجت الباحثححة عححدة اسححتنتاجات منهححا:  نَّ  سحح     

فاعلٌتهححا يححمن الحححدود التححً أجرٌححت فٌهححا البحححث  فححً تنمٌححة التفكٌححر المتشححعب عنححد طالبححات الصححف 

 الثانً المتوسط  فً مادة التارٌخ العربً اإلسبلمً .

وعلٌحححه أوصحححت الباحثحححة بعحححدة توصحححٌات منهحححا: يحححرورة اسحححتعمال  سحححتراتٌجٌة لحححوة التفكٌحححر فحححً     

ارٌخ العربحححً اإلسحححبلمً ،لمحححا لهحححا محححن أهمٌحححة فحححً تنمٌحححة التفكٌحححر المتشحححعب عنحححد تحححدرٌط محححادة التححح

 طالبات الصف الثانً المتوسط.

واسححححتكماالً لجوانححححب البحححححث الحححححالً الترحححححت الباحثححححة عححححدة ممترحححححات منهححححا:  جححححراء دراسححححة      

 مماثلة للدراسة الحالٌة فً مواد دراسٌة أخرى.

 

 اثر استراتٌجٌة مٌردر منى احمد جاسم

M.U.R.D.E.R  ًف

التحصٌل وتنمٌة الدافس 

المعرفً عند طالبات 

الصف الخامط االدبً 

 فً مادة التارٌخ

كلٌة  التربٌة االساسٌة  طرائك تدرٌط التارٌخ

 /لسم التارٌخ

 المستخلص

" فً التحصٌل وتنمٌة ”M.U.R.D.E.Rٌهدف البحث الحالً  لى التعرف على زأثر  ستراتٌجٌة مٌردر

 فً عند طالبات الصف الخامط األدبً فً مادة التؤرٌخ (.الدافس المعر

 وللتثبت من هدفً البحث ويعت الباحثة الفريٌات الصفرٌة اآلتٌة :
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 بٌن متوسط درجات طالبات 0ٓ٘ٓال ٌوجد فرق كو داللة  حصائٌة عند مستوى داللة ز )

عاصر على وفك المجموعة التجرٌبٌة ألبلئً ٌدرسن مادة تؤرٌخ أوربا وأمرٌكا الحدٌث والم

ومتوسط درجات طالبات المجموعة اليابطة ألبلئً  ”M.U.R.D.E.R“ ستراتٌجٌة مٌردر 

 ٌدرسن المادة كاتها على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة فً اختبار التحصٌل البعدي .

  بٌن متوسط درجات طالبات 0ٓ٘ٓال ٌوجد فرق كو داللة  حصائٌة عند مستوى داللة ز )

البلئً ٌدرسن مادة تؤرٌخ أوربا و أمرٌكا الحدٌث و المعاصر على وفك المجموعة التجرٌبٌة 

ومتوسط درجات طالبات المجموعة اليابطة البلئً  ”M.U.R.D.E.R“ ستراتٌجٌة مٌردر

 ٌدرسن المادة كاتها على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة فً ممٌاط الدافس المعرفً .

   بٌن متوسطً درجات طالبات 0ٓ٘ٓزال ٌوجد فرق كو داللة  حصائٌة عند مستوى داللة )

المجموعة التجرٌبٌة البلئً ٌدرسن مادة تؤرٌخ أوربا وأمرٌكا الحدٌث و المعاصر على وفك 

 فً التطبٌمٌن المبلً و البعدي لممٌاط الدافس المعرفً . ”M.U.R.D.E.R“ ستراتٌجٌة مٌردر

 طً درجات طالبات ( بٌن متوس0ٓ٘ٓال ٌوجد فرق كو داللة  حصائٌة عند مستوى داللة ز

المجموعة اليابطة البلئً ٌدرسن مادة تؤرٌخ أوربا وأمرٌكا الحدٌث و المعاصر على وفك 

 الطرٌمة األعتٌادٌة فً التطبٌمٌن المبلً و البعدي لممٌاط الدافس المعرفً .

تكححون مجتمححس البحححث مححن طالبححات الصححف الخححامط األدبححً االئححً ٌدرسححن فححً المححدارط االعدادٌححة 

النهارٌححة الحكومٌححة للبنححات فححً محافظححة دٌححالى ، طبمححت الباحثححة المححنهج التجرٌبححً ولتحمٌححك  والثانوٌححة

فريٌات البحث أعتمدت الباحثة تصمٌما تجرٌبٌاً كا يحبط جزئحً مجمحوعتٌن زالتجرٌبٌحة واليحابطة( ، 

عموبحة ولتحمٌك كلن  ختارت الباحثة   عدادٌة الزهراء للبنات و عدادٌة المحدط للبنحات فحً مركحز ليحاء ب

فححً محافظححة دٌححالى اختٌححاراً عشححوائٌا، وكانححت كلتححا المدرسححتٌن تيححمان شححعبة واحححدة للخححامط األدبححً 

واختححارت الباحثححة بطرٌمححة السحححب العشححوائً  عدادٌححة الزهححراء لتمثححل المجموعححة التجرٌبٌححة وبلححغ عححدد 

دط لتمثحل و عدادٌحة المح ”M.U.R.D.E.R“( طالبة دُرسحت علحى وفحك  سحتراتٌجٌة مٌحردرٓٗطالباتها ز

 ( طالبة دُرست على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة .9ٖالمجموعة اليابطة وبلغ عدد طالباتها ز

ولبل البدء بالتدرٌط الفعلً أجرت الباحثة تكافإاً بٌن طالبات المجموعتٌن فً عدد من المت ٌرات 

ً وهً : درجات اختبار ً بالش  حصائٌا هور ودرجات مستوى الككاء والعمر الزمنً للطالبات محسوبا

م والتطبٌك المبلً لممٌاط  ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓالطالبات فً مادة التؤرٌخ فً االختبار النهائً للعام الدراسً 

الدافس المعرفً و التحصٌل الدراسً لآلباء واألمهات، وأعدت الباحثة  ختباراً تحصٌلٌاً فً مادة التؤرٌخ 

( فمرة ممالٌة كات اإلجابات ٕٔمن متعدد وز ( فمرة من أسئلة اختٌار8ٖ( فمرة  ختبارٌة زٌٓ٘تكون من ز

زمعرفة ، وفهم ، وتطبٌك ، وتحلٌل ،  (Bloom)المصٌرة موزعة بٌن المستوٌات الست لتصنٌف 

وتركٌب ، وتموٌم( ، وتحممت الباحثة من صدق االختبار وثباته وككلن من خصائصه السٌكومترٌة 

لخاطئة(. وُطبك االختبار على طالبات مجموعتً زمعامل الصعوبة ،الموة التمٌزٌة ،فاعلٌة البدائل ا

( أسبوعاً. وأعدت الباحثة ممٌاساٌ للدافس المعرفً مكون من ٕٔالبحث فً نهاٌة التجربة والتً أستمرت ز

( فمرة مإلٌف من مجالٌن األول تمثل فً السعً  لى المعرفة وحب االستطبلع و الثانً تمثل فً ٓٗز

ومنها  (spss)دت الباحثة الوسائل اإلحصائٌة من الرزمة اإلحصائٌة االكتشاف وطر  األسئلة ، واعتم

، ومعامل ارتباط بٌرسون ومعادلة ٕ: األختبار التائً لعٌنتٌن مستملتٌن مختلفتً العدد ، ومربس كــــا

سبٌرمان براون، ومعادلة ألفاكرونباخ ومعادلة الموة التمٌٌزٌة.وبعد تصحٌ  اإلجابات ومعالجة البٌانات 

ائٌا أسفرت النتائج عن وجود فرق كو داللة  حصائٌة بٌن متوسطً التحصٌل وممٌاط الدافس  حص
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( لصال  0ٓ٘ٓالمعرفً بٌن طالبات مجموعتً البحث التجرٌبٌة واليابطة عند مستوى داللة ز

 . ”M.U.R.D.E.R“المجموعة التجرٌبٌة التً دُرست مادة التؤرٌخ على وفك  ستراتٌجٌة مٌردر 

 ائج البحث التً توصلت  لٌها الباحثة استنتجت اآلتً :وفً يوء نت 

ً وترابطا “ ”M.U.R.D.E.R  ن التدرٌط بؤستراتٌجٌة مٌردر -1 جعل المعلومات أكثر ويوحا

 لدى الطالبات مما جعلها أكثر تفاعبلً مس بٌئتهن المعرفٌة مما سهل الفهم والمدرة على االسترجاع 

  وأوصت الباحثة بعدد من التوصٌات منها: 

 ”M.U.R.D.E.R“.نظراً للنتائج التً توصل  لٌها هكا البحث التً بٌنت أن  ستعمال  ستراتٌجٌة ٔ

لها أثحر فحً التحصحٌل وتنمٌحة الحدافس المعرفحً ، لحكا توصحً الباحثحة محدٌرٌات التربٌحة بعمحل دورات 

ثحة ومنهحا تدرٌبٌة لتدرٌب ُمدرسحً وُمدرسحات التحؤرٌخ وتحؤهٌلهم علحى اسحتعمال االسحتراتٌجٌات الحدٌ

 فً تدرٌط مادة التؤرٌخ .  ”M.U.R.D.E.R“ ستراتٌجٌة مٌردر 

بوصفها وسٌلة فاعلة يمن طرائك التدرٌط  ”M.U.R.D.E.R“ عتماد  ستراتٌجٌة مٌردر -2

 وتيمٌنها الكتب ومناهج التدرٌط المعتمدة فً كلٌات التربٌة .

  منها :والترحت الباحثة  جراء عدد من الدراسات استكماالً لهكا البحث 

فً تحصٌل الطبلب كون هك  الدراسة  ”M.U.R.D.E.R“دراسة لتعرف أثر  ستراتٌجٌة مٌردر -1

 التصرت على الطالبات .

فً مت ٌرات تابعة أخرى مثل االتجا   ”M.U.R.D.E.R“دراسة لتعرف أثر  ستراتٌجٌة مٌردر   -2

 نحو مادة التؤرٌخ ، وتنمٌة التفكٌر .

 

ثبل التراث الشعري تم دمحم طه ٌاسٌن

معٌارٌا عند ادونٌن فً 

كتابه ز دٌوان الشعر 

 العربً(

فلسفة فً الل ة العربٌة 

 وادبها

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 المستخلص

It is important for literary activity to change for a new orientation 

that reveals characteristics of critical innovation. This will transfer the 

current stage from its traditional state to a more stable level that can go 

along with the modern values and principles of humanity. The attempts 

of Adonis to add modernity to Arabic poetry following the steps that 

define this trend as a poet and a critic who viewed life in a more precise 

way for levels of literary production with his own concepts. He adopted 

those concepts to come closer to human and life and with standards that 

gave poetry continuality and eternity. 

This critical performance was not limited to modernist poetry; 

Adonis found that classic poetry is so important that it can contain those 

concepts and symbols by means of the same standards with new 

reading that changes the old pattern in analyzing and reading. This will 
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enable classic poetry to be more flexible in containing human issues and 

express human and his suffering to create a more conscious  and 

flexible stage to suit all the ages. Immortal poetry is not limited to its 

time. Thus, it should be suitable to all ages.  

"The Collection of Arabic Poetry that Adonis chose represents a 

summary of Arabic poetry with high quality concentration and a value 

represented in the way it projects life and the revolution against 

conventionality it trying to disturb its system that cannot follow poetic 

modernism. Adonis found the value in his collected poetry the value of 

transformation and the ability to penetrate the horizons of the past as 

well as the harmony with future issues and the validity in all times. This 

poetry is so efficient that can be suitable to any place and can express 

what was absent from the Arab critical thinking and exceeds its 

weakness.  

This modern critical performance is salvage to the value of Arabic 

poetry that was not perceived by criticism and a presentation to its value 

that seeks its ideals and value to be discovered by innovative powers. 

The most important standards adopted by Adonis in reading Arab 

poetic legacy are: transformation and instability, difference, ambiguity, 

questionability, crossing logic to illogic, infinity, chivalry and morality, 

human suffering, revolution, expressing poet's personality, immortality of 

poetry, poetic images and their participation in making beauty, language 

and meaning, self and other, surprise and astonishment, symbolism and 

legends, idealism, music and tempo.  

Adonis focuses his efforts on choosing the poetry that expresses 

human and his ambitions, desires, and suffering. According to him, the 

poetry that does not carry those concepts is not poetry. Temporal poetry 

is out of his standards that added new rules to Arabic criticism according 

to his taste. This choice participated in the poets' following of life and for 

the poetry to be a companion to human wherever he is. This taste 

makes human suffering a victory against dominant concepts and limited 

power and makes poetry something bigger than itself participating in 

making the perfect life. Adonis was sure that human in the past and now 

is suffering from tyranny of unjust laws of life.  

The burden of understanding Adonis's collection is not on himself 

only. He seeks that the reader of this collection should be of a special 

kind that prevails over the boundaries of tradition and a receiver of the 



 

7٘ 
 

truth about poetry. The reader should go deeper to its secrets that can 

be discovered only by a genius that understands poetry as Adonis. It 

also requires a renewing poetic legacy limited only by the imagination of 

the receiver that seeks renewing and difference. Each reading should be 

new in vision and discovery of human existence and effect. Thus, Adonis 

is unique in choosing classic poems in renewing concepts that create 

new life that suits human ambitions        

 

 

تموٌم اداء معلمات الل ة  شهبلء سعدي عبد كاظم

العربٌة لمادة التعبٌر فً 

يإ مهارات النعبٌر 

الشفهً للصف الخامط 

 االبتدائً

درٌط الل ة طرائك ت

 العربٌة

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 المستخلص

  -رمت الدراسة الحالٌة الى :

 التعرف على مهارات التعبٌر الشفهً   -ٔ

تموٌم اداء معلمات الل ة العربٌة فً تدرٌط مهارات التعبٌر الشفهً للصف الخامط  -ٕ

 االبتدائً

الل ة العربٌة للصف الخامط االبتدائً والجل تحمٌك هدفا البحث اختارت الباحثة عٌنة من معلمات     

( مدرسة اختارت الباحثة عٌنة من المجتمس ٗٓٔ( معلمة وزعن على زٕٕٙاك بلغ مجتمس البحث ز

%( اعدت الباحثة استبانة م لمة لتحدٌد مهارات التعبٌر الشفهً ٖٔ( معلمة بنسبة ز9ٙاالصلً لوامها ز

( معلمة وفً ٕٓد من المعلمات والبالغ عددهن زلمعلمات الصف الخامط االبتدائً ووزعتها على عد

يوء نتائج هك  االستبانه واعتماداً على االدبٌات السابمة صاات الباحثة المهارات الشفهٌة بالصٌ ة 

( مهارة ، ثم عريتها على مجموعة من الخبراء للتثبٌت من صبلحٌتها وصدق ٖ٘االولٌة ولد بل ت ز

هارة مس توصٌفها بممٌاط ثبلثً المتدر  مثلت بطالة المبلحظة ( مٕ٘فمراتها ، وافك الخبراء على ز

التً اعتمدتها الباحثة بدراستها الحالٌة وطبمتها على عٌنة البحث من معلمات الل ة العربٌة البلتً ٌدرسن 

مادة الل ة العربٌة ، وبعد تطبٌك اداة استمارة المبلحظة على معلمات الل ة العربٌة للصف الخامط 

ً باستعمال الوسائل االحصائٌة االتٌة :ـــ زمعادلة الوزن  االبتدائً تم تفرٌغ البٌانات ومعالجتها اٍحصائٌا

المئوي،الوسط المرج ، معامل ارتباط بٌرسون،الوسط الحسابً(  توصلت الباحثة الى ان المهارات التً 

ً ، وان هنان حاجة  الى التعرف على تلن ٌتمتعن بها معلمات مادة التعبٌر الشفهً كانت يعٌفة نسبٌا

المهارات من لبل معلمات الل ة العربٌة والعمل بها داخل ارفة الصف وفً يوء نتائج البحث الحالً 

 توصلت الباحثة الى عدد من التوصٌات والممترحات.
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ربٌة للعلوم كلٌة الت

 االنسانٌة

النحو مدخبل لتفسٌر  ل ة

النص الشعري دراسة  

فً كتاب مشكل اعراب 

االشعار السته الجاهلٌة 

هـ(9ٓٙللحيري زت   

 علً نجم علٌوي

 لص المستخ

ٌتخك هكا البحث من النحو و مكاناته التفسٌرٌة ممدمة لتفسٌر النص الشعري وتفكٌن بنائه الل وي بمصد  

 ه وسبر أاوار  .استكنا  داللت

 وتؤلفت هك  الدراسة من أربعة فصول ٌسبمها تمهٌد وتلٌها خاتمة .

كان التمهٌد بعنوان زز النحو ممدمةً لتفسٌر النص الشعري (( تطرق فٌه الباحث  لى زز فاعلٌة المعنى 

 النحوي فً النص الشعري (( .

 نص الشعري (( وهو على مبحثٌن :وكان الفصل األول بعنوان زز أثر الوظائف النحوٌة فً تفسٌر ال

 األول : الوظائف النحوٌة .

 والثانً : العبللات اإلسنادٌة .

 أما الفصل الثانً فكان بعنوان زز أثر أعراا التركٌب فً الداللة (( وهو على مبحثٌن أٌياً :

 األول : الحكف .

 والثانً : التمدٌم والتؤخٌر .

 التوابس فً بٌان الداللة النحوٌة (( وهو على ثبلثة مباحث :وأما الفصل الثالث فكان بعنوان زز أثر 

 األول : عطف النسك .

 والثانً : النعت .

 والثالث : البدل .

 وكان الفصل الرابس بعنوان زز خصائص حروف الجر وأثرها الداللً (( وهو على مبحثٌن :

 األول : النٌابة .

 والثانً : التعلك .

 ى نتائج عدة أككر هنا بعياً منها على سبٌل اإلٌجاز :وفً الختام توصلت الدراسة  ل

 نَّ تعدد وظٌفة اللفظة النحوٌة ٌمن  النص اتساعاً داللٌاً وتنوعاً ٌعكط ما تنتجه هك  الوظائف من  .ٔ

 دالالت مختلفة وٌفت  الباب رحباً أمام التؤوٌبلت التً ت نً النص بكل أبعاد  اإلبداعٌة .

النحوٌة للفظة الواحدة ٌكون يرورةً أحٌاناً؛ ألن ان بلق اللفظة على  نَّ المول بتيافر الوظائف 

وظٌفة واحدة ال ٌستطٌس أحٌاناً أداء معنى النص بالصورة المطلوبة ، فٌكون اجتماع الوظٌفتٌن أو 

من معنى  لى متلمٌه أداإهما فً الولت نفسه عامبلً ال ٌمكن االست ناء عنه فً  ٌصال ما أراد المبدع   

 

التربٌة للعلوم كلٌة 

 االنسانٌة

العزم الكاتً وعبللته  علم نفط تربوي

بالصحة النفسٌة لدى 

 الطلبة االٌتام

 محمود لطٌف عبد جاسم

 المستخلص

 ٌهدف البحث الحالً التعرف الى           

 مستوى العزم الكاتً لدى الطلبة االٌتام . (ٔ
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 مستوى الصحة النفسٌة لدى الطلبة االٌتام . (ٕ

 العزم الكاتً تبعا لمت ٌر الجنط .ا لفروق فً  (ٖ

 الفروق فً الصحة النفسٌة تبعا لمت ٌر الجنط . (ٗ

 اتجا  ولوة العبللة بٌن العزم الكاتً والصحة النفسٌة لدى الطلبة االٌتام.  (٘

( والثانً  ٕٙٔٓولد تطلب تحمٌك هك  االهداف تبنً ممٌاسٌن االول للعزم الكاتً للعزاوي  ، ز

 (. وٌتيمن الممٌاط االول اربعة 99٘ٔللصحة النفسٌة رشٌد ز

مجاالت االستمبللٌة ،السلون المنظم كاتٌا ،التمكٌن النفسً ، وتحمٌك الكات ،واستخرا  الخصائص 

الساٌكومترٌة للممٌاط من صدق ظاهري والثبات بطرٌمتٌن الفا كرونباخ ،لبلتساق الداخلً ،وطرٌمة 

النفسٌة ٌتيمن خمسة مجاالت المجال العملً  اعادة االختبار لبلتساق الخارجً .وممٌاط الصحة

،المجال النفسً ،المجال الجسمً، المجال االجتماعً ،والمجال الروحً الخلمً وتم  واستخرا  

الخصائص الساٌكومترٌة للممٌاط من صدق _ وثبات وتم حساب الصدق الظاهري للممٌاط 

جراء التحلٌل االحصائً للممٌاط ،وصدق البناء وكلن بعد استخرا  الموة التمٌزٌة لفمراته وا

واستخرا  البنٌة العاملٌة للممٌاط. اما الثبات استخر  بطرٌمتٌن هما االتساق الداخلً باستخدام 

معادلة الفا كرونباخ ، وبطرٌمة اعادة االختبار لبلتساق الخارجً ، وتوصل الباحث الى النتائج  

 االتٌة:

 بمستوى عال من العزم الكاتً .ـ تتمتس عٌنة البحث وهم الطلبة االٌتام ٔ

 ـ ٌتمتس الطلبة االٌتام بمستو عال من الصحة النفسٌة .ٕ

 ـ لٌط هنان فروق فً العزم الكاتً تبعا لمت ٌر الجنط .ٖ

 ـ لٌط هنان فروق فً الصحة النفسٌة تبعا لمت ٌر الجنط.ٗ

 االٌتام .ـ توجد عبللة طردٌة دالة بٌن العزم الكاتً والصحة النفسٌة عند الطلبة ٘

 وخر  الباحث بعدد من التوصٌات والممترحات .

 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

االرشاد النفسً والتوجه 

 التربوي

اثر البرنامج االرشادي 

باسلوب اعادة البناء 

المعرفً فً تنمٌة الدافس 

المعرفً لدى طبلب 

 المرحلة االعدادٌة

 عماد خالد م ٌر

 المستخلص

زأثر البرنامج اإلرشادي بؤسلوب  عادة البناء المعرفً فً الً التعرف على ٌستهدف البحث الح 

 -الفريٌات اآلتٌة :وكلن من خبلل اختبار  تنمٌة الدافس المعرفً لدى طبلب المرحلة اإلعدادٌة(

( بٌنرتب 0ٓ٘ٓال توجد فروق كات داللة  حصائٌة  فً تنمٌة الدافس المعرفً عند مستوى ز (ٔ

 البعدي(–االختبارٌن ز المبلً  المجموعة اليابطة فً

( بٌن رتب 0ٓ٘ٓالتوجد فروق كات دالله  حصائٌة فً تنمٌة الدافس المعرفً عند مستوى ز (ٕ

 البعدي( –المجموعة التجرٌبٌة فً االختبارٌنز المبلً 

(بٌن رتبالمجموعة 0ٓ٘ٓال توجد فروق كات داللة  حصائٌة فً تنمٌة الدافس المعرفً عند مستوى ز (ٖ

 ورتب المجموعة اليابطة فً االختبار البعدي التجرٌبٌة



 

78 
 

ولتحمٌك هدف البحث وفريٌاته تم اختٌار المنهج التجرٌبً كي المجموعتٌن التجرٌبٌة واليابطة 

ولٌاط لبلً وبعدي لكبل المجموعتٌن ولد تحدد البحث الحالً بطبلب المرحلة اإلعدادٌة فً المدارط 

بة التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى للعام الدراسً الصباحٌة وللككور فمط فً مركز لياء بعمو

( ٕٗ(طالبا وتم اختٌار ز7ٙٓٙ( وتكون مجتمس البحث طبلب اإلعدادٌة البالغ عددهم ز7ٕٔٓ/ ٕٙٔٓز

طالبا من مدرستٌن بطرٌمةلصدٌة من الطبلب الكي أدنى من الوسط الفريً على ممٌاط الدافس المعرفً 

( طالب لكل مجموعة وأجرٌت ٕٔزتجرٌبٌة ويابطة( بوالس زوتم توزٌعهم على مجموعتٌن 

 التكافإاتبمجموعة من المت ٌرات .

ولد تم أعداد برنامج  رشادي وفك أسلوب  عادة البناء المعرفً لــز مٌكنبوم(  وبلغ عدد الجلسات 

ت اإلحصائٌة ( دلٌمة وكما تم معالجة البٌانا٘ٗ( جلسة بوالس جلستٌن فً كل أسبوع وان مدة الجلسة زٗٔز

سمٌر نوف، اختبار مان وتنً ، مربس –وكلن باستخدام ز معامل ارتباط بٌرسون ،اختبار كولموجروف 

 كآي ، معادلة الفا كرونباخ( 

وأظهرت النتائج  ن البرنامج اإلرشادي له أثر فً تنمٌة الدافس المعرفً لدى أفراد المجموعة 

 التجرٌبٌة 

 . د من االستنتاجات و التوصٌات و الممترحاتو خر  الباحث فً يوء النتائج بعد

 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

االرشا د التربوي 

 النفسً

اثر البرنامج االرشادي 

باالسلوب الوالعً فً 

خفا االنسانٌة لدى 

التبلمٌك المكفوفٌن فً 

ب داد -معهد النور   

 عبلء خيٌر نصٌف

 المستخلص

           The research aims at identifying the impact of the counseling 

program  on a realistic therapy method in reducing the selfishness of 

blind students at Al-Noor institute in Baghdad. So the current study aims 

at identifying the following : 

 Identifying the level of selfishness of blind students at Al Noor 

Institute in Baghdad . 

 Identifying the effectiveness of the counseling program in reducing 

the level of selfishness of blind students at Al Noor Institute in 

Baghdad . 

          So, for the purpose of achieving the aims above , the researcher 

formulates the following hypotheses; 
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1- There are no statistically significant differences at level (0.5) 

between the rank scores of the experimental group before and 

after applying the counseling program .   

2- There are no statistically significant differences at level (0.5) 

between the rank scores of  control group in both pre-test and 

post-test on selfishness scale .  

3- There are no statistically significant differences at level (0.5) 

between the rank scores of experimental and control groups in 

posttest . 

            The current study is determined by the blind students of Al Noor 

Institute in Baghdad governorate for the academic year (2016/2017) . 

             To achieve the aims of study and verifying its hypotheses, The 

researcher chose an experimental design, i.e.  quasi experimental, and 

two groups are specified which are experimental and control groups with 

pretest and posttest . 

             The sample consists of (20) students of Al-Noor Institute who 

are randomly distributed in two groups (experimental and control groups) 

ib amount 10 student for each. An equivalence has been done between 

the two groups in the number of variables including (students' scores in 

selfishness scale, the academic level of achievement for parents , the 

number of the disabled persons in the family and the child's sequence in 

the family).  

          In order to achieve the study aims, the researcher does the 

following : 

- Constructing  selfishness scale which consists of (30) items, 

distributed over (4) areas (the need for love and belonging, the 

need for appreciation and attention, the need for security and 

safety, the need for self-realization).  The scale has presented to a 

group of specialists  in education and psychology who they 

confirmed the validity of the scale for the application and thus  the 

face validity has achieved. While reliability has achieved in two 

ways: retesting  is (0.88), and Cronbach's alpha is (0.86) . 

          In addition, the researcher implemented a guidance program 

(realistic counseling method), which is implemented through guidance  

program prepared for the purpose of reducing the selfishness, and the 
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validity of the counseling program  is verified through face validity by 

presenting it to a group of jury members in guidance and direction. The 

program consists of  (11) session in amount of  (two sessions) per a 

week and the time allotted for each session is (45) minutes . 

            The following statistical methods are used: (Pearson correlation 

coefficient, Cronbach's alpha equation, Spearman equation, T-test for 

two independent samples, Chi-square test, Mann-Whitney test, 

Wolskoskin test, weighted mean and  weighted percentile) . 

The results of the current study show the following : 

1. There are statistically significant differences at (0.05) between the 

rank scores of the experimental group before and after the 

application of the Gounseling program . 

2. There are no statistically significant differences at the level of 

(0.05) between the rank scores of control group scores in the pre 

and post tests on the selfishness scale . 

3. There are statistically significant differences at (0.05) between the 

rank scores of the experimental group and the control group in the 

post-test . 

            The results show that the guidance program has an impact on 

reducing the selfishness of students at Al Noor Institute in Baghdad . 

            In the light of the research results, the researcher set a number 

of recommendations and suggestions . 

 

لٌة التربٌة للعلوم ك

 االنسانٌة

الككاء الشخصً  علوم تربوٌة نفسٌة

الفكرٌة كفاءة وعبللته بال

 عند طلبة الجامعة

 علً صال  حسٌن علً

 المستخلص

This research aims to recognize: 

1- The level of personal intelligence in university students. 

2- The level of intellectual competence among university students. 

3- The correlative relationship between personal intelligence and 

intellectual competence in university students. 
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4- The correlative relationship between personal intelligence and 

intellectual competence among university students based on 

gender variables (males, females) and specialization (scientific, 

human).    

5- The variation in the relationship between personal intelligence and 

intellectual efficiency among university students based on gender 

variables (males, females) and specialization (scientific, human).                 

6- The extent of personal intelligence’s contribution to the intellectual 

competence according to both variables of gender and 

specialization.                     

      The research sample consisted of (400) male and female university 

students , who were from both scientific and human fields  for full time 

morning studies. The research sample was chosen by using the 

Proportionate Stratified Random Sampling 

       In order to meet the research aims, two measures have been 

constructed: one for personal intelligence based on (Gardner ,1993) and 

the other for (intellectual competence based on of Chickering’s theory 

(1969) in university students. The personal intelligence scale is 

composed of 33 items. The face validity, construct validity and factor 

analysis of an instrument were all verified. The scale stability was 

verified by two methods of retesting wherever the stability coefficient hits 

(0.84), while the coefficient of stability of the instrument was (0.85) 

according to Alpha Cronbach’s method.                         

       The scale of intellectual competence is composed of (38) items.  

The face validity, construct validity and factor analysis of an instrument 

were all verified. The  scale stability was verified by retesting wherever 

the stability coefficient hits (0.84) wherever the stability coefficient hits 

(0.84), while the coefficient of stability of the instrument was (0.84) 

according to Alpha Cronbach’s method.                       

 Through using statistical means (one sample T-Test, Pearson 

Correlation Coefficient, Alpha Test, Alpha Cronbach’s coefficient, Factor 

analysis, regression analysis and variance analysis).                        

The research reached the following results:  

1- College students enjoy high level of personal intelligence. 

2- College students enjoy a high level of intellectual competence. 
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3- There is a statistically significant relationship between personal 

intelligence and intellectual competence.                                                          

4- There is a statistically significant relationship between personal 

intelligence and intellectual competence according to the variables 

of gender and specialization.                                                                                         

5- There are no statistically significant differences in the relation 

between personal intelligence and intellectual competence among 

university students according to the variable of gender (males and 

females). The results demonstrated that there are statistically 

significant differences in the relation between personal intelligence 

and intellectual competence according to the variable of 

specialization and were in favor of the scientific field.                                                                                                          

6- The variable of personal intelligence and specialization contribute 

to the variable of intellectual competence.                                                                 

7- The variable of (gender) does not contribute to the variable of 

intellectual competence. 

In the light of current research results, the research is summed up with a 

number of recommendations and suggestions.                             

 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

االرشاد النفسً والتوجه 

 التربوي

اثر البرنامج االترشادي 

باسلوب اللعب فً تنمٌة 

ة بعا المٌم االخبللٌ

لدى التبلمٌك الصم فً 

 معهد االمل

 طٌف علً ابراهٌم

 المستخلص

  The current research aims at identifying the effect of the counseling 

program in the method of playing in the development of some moral 

values among the Deaf students at Al Amal Institute by examining the 

following alternative hypotheses: 

1- There are statistically significant differences at (0,05) between the 

ranks of the experimental and control groups scores in the post-test 

on the note card of moral values. 

2- There are statistically significant differences at (0,05) between the 

ranks of the experimental group scores in the post-test and the follow 

up (delayed) test on the note card of moral values. 
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The researcher used the experimental method to verify the validity of 

these hypotheses. The research sample consisted of 20 deaf students 

from Amal Institute in the city center of Baquba, Diyala Governorate. The 

students were randomly distributed over two equal groups (experimental 

and control). The experimental group was subjected to training sessions 

provided by the method of guidance through playing and by sports 

training, while the control group did not have any guidance. 

   In order to achieve the goal of the research, the researcher built a list 

of moral values consisting of (22) items, as it has been reviewed by a 

group of experts and specialists in the field of educational and 

psychological sciences for the purpose of extracting the validity of the list 

of observation. The researcher also used the method of re-testing for the 

purpose of eliciting the stability. 

   The researcher constructed and developed a training guidance and 

counseling program, which consists of (14) guidance sessions (training 

unit) provided with sports training for 40 minutes for each over 7 weeks. 

In order to verify the validity of this method for the current research, the 

guiding program has been reviewed by a group of experts and 

specialists in sports training counseling and guidance, who confirmed its 

validity by (100%).    

The researcher used a number of statistical means, including Wilcoxon 

test, Mann–Whitney test. After statistically data processing, the 

researcher found that there was an increase in the level of moral values 

of the deaf students who underwent to the guiding and counseling 

program compared to the students who did not undergo the program. 

In the light of the research results, the researcher came up with a set of 

recommendations and suggestions. 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

الككاء اللفظً وعبللته  ارشاد نفسً

بتمدٌم الكات لدى طلبة 

 الجامعة

ظرحنان اسعدهللا ٌار ن  

 المستخلص

 

 الككاء اللفظً لدى طلبة الجامعة.-ٌٔهدف البحث الحالً التعرف على : 

 تمدٌم الكات لدى طلبة الجامعة -ٕ
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 -داللة الفروق االحصائٌة فً الككاء اللفظً لدى طلبة الجامعة  بحسب الجنطزالككور-ٖ

 انسانً(والتفاعل بٌن الجنط والتخصص–االناث(والتخصص زعلمً 

-فروق االحصائٌة فً استراتٌجٌات تمدٌم الكات لدى طلبة الجامعة بحسب الجنط زككورداللة ال-ٗ

 انسانً(والتفاعل بٌن الجنط والتخصص–اناث(والتخصص زعلمً 

 العبللة االرتباطٌة بٌن الككاء اللفظً وتمدٌم الكات لدى طلبة الجامعة تبعا" للجنط والتخصص -٘

بٌن الككاء اللفظً وتمدٌم الكات لدى طلبة الجامعة تبعا" للجنط داللة الفروق فً العبللة االحصائٌة -ٙ

 والتخصص

( طالبة من ٕٓٓ( طالبا" و ز ٕٓٓ( طالبا" وطالبة بوالس ز   ٓٓٗولد بلغ عدد افراد عٌنة البحث ز 

 طلبة الجامعة ، تم اختٌارهم بالطرٌمة الطبمٌة العشوائٌة 

ط تمدٌم الكات مستندة الى نظرٌة جونز وتبنت اختبار ولتحمٌك اهداف البحث لامت الباحثة ببناء ممٌا

 ( 99ٌٖٔون االككاء اللفظً المعدة من لبل زهولبان 

وتم التحمك من خصائص الممٌاسٌن السٌكومترٌة ، باٌجاد كل من الصدق الظاهري وصدق البناء ، 

اك بلغ معامل الثبات بطرٌمة وككلن اٌجاد الثبات بطرٌمة االختبار واعادة االختبار لبلختبار الككاء اللفظً 

% (وبلغ معامل الثبات 8ٗ% ( وبلغ معامل الثبات بطرٌمة الفا كرونباخز 8ٙاعادة االختبارز –االختبار 

%( وبلغ معامل الثبات بطرٌمة الفا كرونباخ 8ٖلممٌاط تمدٌم الكات بطرٌمة االختبار واعادة االختبار ز  

 % ( 8ٔز 

ت االختبار الككاء اللفظً من خبلل المجموعتٌن المتطرفتٌن ودرجة وتم حساب الموة التمٌزٌة لفمرا

اتسالهما الداخلً باٌجاد معامل ارتباط الفمرات بالدرجة الكلٌة وبدرجة المجال وككلن معامل ارتباط 

المجال بالدرجة الكلٌة وككلن تم حساب  الموة التمٌزٌة لفمرات ممٌاط تمدٌم الكات  من خبلل 

رفتٌن ودرجة اتسالهما الداخلً باٌجاد معامل ارتباط الفمرات بالدرجة الكلٌة وبدرجة المجموعتٌن المتط

( فمرة فً صورته ٖٓالمجال وككلن معامل ارتباط المجال بالدرجة الكلٌة فؤصب  الممٌاط مكونا"من ز

 النهائٌة وككلن تمت معالجة البٌانات احصائٌا" بؤستخدام الوسائل االحصائٌة االتٌة 

،معامل فاي ، معامل ارتباط بٌرسون ، معادلة الفاكرونباخ ، االختبار التائً لحساب داللة  مربس كاي

معامل ارتباط بٌرسون ، االختبار التائً لعٌنة واحدة ، االختبار التائً لعٌنتٌن المستملتٌن ،تحلٌل تباٌن 

 ثنائً  ،التفرط ،االلتواء

 وكانت نتائج البحث مما ٌؤتً 

 البحث زطلبة جامعة دٌالى ( بمستوى اعلى من المتوسط الفريً الككاء اللفظًتمتس افراد عٌنة -ٔ

 ان طلبة الجامعة ٌتمتعون بمستوى اعلى من المتوسط الفريً استراتٌجٌات تمدٌم الكات -ٕ

وجود فروق كات داللة احصائٌة فً الككاء اللفظً وفما" لمت ٌر النوع ولصال  االناث اما بالنسبة -ٖ

 ، فمد اظهرت النتائج وجود فروق كات داللة احصائٌة ولصال  التخصص العلمً لمت ٌر التخصص

التوجد فروق كات داللة احصائٌة بٌن الككور واالناث فً مستوى تمدٌم الكات وككلن اظهرت النتائج -ٗ

عدم وجود فروق كات داللة احصائٌة وفما" لمت ٌر التخصص اما من ناحٌة التفاعل تشٌر النتائج الى 

 فروق كات داللة احصائٌة بٌن زالجنط ، التخصص( وجود

وجود عبللة ارتباطٌة موجبة بٌن الككاء اللفظً وتمدٌم الكات تبعا"لمت ٌر زالنوع،التخصص(،اي كلما -٘

 ٌزداد الككاء اللفظً ٌزداد تمدٌم الكات 

م وجود فروق عدم وجود فروق فً العبللة كات داللة احصائٌة بٌن المت ٌرٌن تبعا"للجنط وككلن عد-ٙ

 فً العبللة بٌن المت ٌرٌن تبعا" لتخصص
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 من اجل استكمال الفائدة من البحث الحالً ،فمد خر  بعدد من التوصٌات والممترحات

 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 الصرفة

دراسة ممارنة لعوامل  احٌاء مجهرٌة

اليراوة للبكترٌا 

المعزولة من اخما  

المسالن البولٌة لمريى 

ٌة المركزةالعناٌة الملب  

 حنان ثامر نجم

 المستخلص

 

من المريى الرالدٌن فً وحدة   Cathetersعٌنة ادرار من لثاطر المسالن البولٌة    (135)جمعت

ول اٌة نهاٌة   2016فً مستشفى بعموبة التعلٌمً  للفترة من بداٌة شهر تشرٌن الثانً  العناٌة المركزة 

عٌنة  8ٙ( سنة لكبل الجنسٌن  بوالس  8ٓ-ٓٗوحت بٌن زلفئات عمرٌة مختلفة ترا  2017 شهر شباط 

عٌنة من الككور زرعت عٌنات اإلدرار على وسط أكار الدم ووسط اكار الماكونكً ،  9ٗمن االناث و 

ثم اخيعت المزارع البكتٌرٌة النامٌة  لى الفحوصات المجهرٌة والكٌمٌوحٌوٌة ل را تشخٌص البكترٌا 

( عزلة بنسبة 110ات التً اعطت نتٌجة موجبة للزرع البكتٌري زوأويحت النتائج ان عدد العٌن

(  للككور . بٌنما كانت عدد العزالت التً اعطت نتٌجة  9ٖ( عٌنة لبلناث و ز 7ٔ%( بوالس ز  81.4ز

 20% ،8.ٖٔبنسبة  Escherichia coli عزلة 35 كانت  (18.6 %)( عٌنة بنسبة  ٕ٘سالبة هًز 

  Klebsiella  pneumonia عزلة ٙٔ،   %ٕ.8ٔبنسبة   Proteus mirabilis        عزلة

   عزلة ٗٔ، 12.7% بنسبة  Pseudomonas aeruginosa  عزلة14 ،% ٘.ٗٔبنسبة 

Staphylococcus epidermidis   عزلة  11 ،% 7.ٕٔاي بنسبة  Staphylococcus 

aureus   10%بنسبة. 

( عزلة  من عزالت البكترٌا لٌد الدراسة ٖٓزوأويحت نتائج الكشف عن بعا عوامل اليراوة لـ     

 Staphylococcus aureusعزالت بكترٌا  انزٌم الهٌموالٌسٌن كانت  نتا  . ومنها لابلٌتها على 

    وبكترٌا   Pseudomonas.aeruginosaتلٌها بكترٌا  %ٓٓٔمنتجة للهٌموالٌسٌن بنسبة 

Proteus.mirabilis   وبكترٌا  %8ٓبنسبة كانتاE.coli  وكانت بكترٌا   % ،ٓٙبنسبة

Klebiesella pneumoniae   وStaphylococcus. epidermidis  جمٌعها اٌر منتجة

 .للهٌموالٌسٌن 

( عزلة  اي ٖٓعزالت فمط من بٌنز  ٖبان العزالت المنتجة للبكترٌوسٌن كانت  نتائجالأظهرت        

 وعزلة واحدة من   K.pneumoniae% وكانت موزعة على عزلة واحدة من بكترٌا ٓٔبنسبة 

P.mirabilis عزلة واحدة من بكترٌا منتجة للبكترٌوسٌن وS. epidermidis اما بمٌت العزالت لم ،

 تكن منتجة للبكترٌوسٌن .

      

 Klebsiellaعزالت  ك كانت  نتا  أنزٌم الٌورٌز  تم الكشف عن لابلٌة  العزالت على 

pneumoniae  ،Proteus mirabilis  ،S.aureus  بٌنما اظهرت  100%منتجة له بنسبة ،
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  Ps.aeruginosa وبكترٌا   S. epidermidis  المكورات العنمودٌة البشروٌة   بكترٌا  النتائج أن

 . نتا  هكا االنزٌم اٌر لادرة على Escherichia coli عزالت % وٓٙكانت منتجة للٌورٌز بنسبة 

حداث ظاهرة االنثٌال  لابلٌتها على  Proteus mirabilis ولد أظهرت نتائج عزالت        

Swarming    100% بنسبة . 

بطرٌمتً احمر الكون و وبطرٌمة  Biofilmتم الكشف عن لابلٌة العزالت على  نتا  ال شاء الحٌوي      

ء ( وكانت جمٌس انواع البكترٌا منتجة لل شا ELISAمماٌسة الممتز المناعً المرتبط باألنزٌم زااللٌزا  

 % فمد فكانت عزالت بكترٌا ٖ.ٖٙ، اما بطرٌمة احمر الكون و  % 100بطرٌمة االلٌزا بنسبة  الحٌوي

S.aureusوS.epidermidis     و P.mirabilis وKlebsiella pneumoniae و 

P.aeruginosa  و وE.coli 80 % ،100منتجة لل شاء الحٌوي وبالنسب و،%ٙٓ%،%ٙٓ ،

 % على التوالً .ٕٓ% وٓٙو

للكشف عن انزٌمات   Disc approximationاستخدمت طرٌمة األلراص المتؤخمة المحورة      

المنتجة هً الل االنواع   E.coliو أظهرت نتائج الدراسة  ن بكترٌا  البٌتاالكتامٌز واسعة الطٌف

و   P.mirabilisونسبة بكترٌا % ٕٓ بنسبةألنزٌمات البٌتاالكتامٌز واسعة الطٌف 

K.pneumoniae 60 % نسبة بكترٌا ،P.aeruginosa   8ٓ % وعزالت ،

Staphylococcus    8ٓبنسبة % . 

 Aztreonamشملت  ميادات حٌاتٌة مختلفة  9تمالكشف عن حساسٌة العزالت تجا         

  Naldixic acidو Tobramycin و  Amikacin و Gentamicin  و Cefotaximeو

واظهرت النتائج مماومة  Co-Trimoxazole   و  Tetracyclline  و  Ciprofloxacinو

اكثر الميادات     Amikacin ، وكان  العزالت بنسبة عالٌة لمعظم الميادات الحٌاتٌة لٌد الدراسة

 Ciproflaxcin% ٌلٌه مياد 64تاثٌرا يد هك  العزالت اك بل ت نسبة حساسٌة العزالت له 

-Coو  Cefotaximeو Aztreonamاد % ، بٌنما كانت جمٌس العزالت مماومة لمي 50بنسبة

Trimoxazol  100بنسبة، % Naldixic acid  9ٙ.ٙ، % 

 Gentamycin7ٙ.ٙ% ، Tetracyclline7ٓ . % عزلة تحمل صفة   30اظهرت النتائج أنولد

 مماومة متعددة الكثر من ثبلثة ميادات من مجموع الميادات الكلٌة البالغ عددها 

أعلى نسبة للمماومة    S. epidermidisو    P.mirabilisالت واظهرت عز، ميادات حٌاتٌةَ  9

% ثم عزالت ٕ.8ٕبنسبة  Kl.  pneumonia%  تلٌها عزالت ٔ.9ٔ%،  88.8المتعددة 

Pseudomonas.  aeruginosa   ثم عزالت 8ٓبنسبة %S. aureus   64.4بنسبة  %

 % ..66ٙبنسبة  E.coliواخٌرا عزالت  

 و Cefotaxime وهً الثنٌن من الميادات الحٌاتٌة   MICط االدنى التركٌز المثب حدد       

Ciproflaxcin   واشارت نتائج اختبار الحساسٌة  (،1024> -32تراوحت المٌم للميادات مابٌن ز

 واختبار لٌم التركٌز المثبط االدنى الى وجود اختبلف كبٌر بٌنهما للعزالت المختلفة .
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كلٌة التربٌة للعلوم 

 الصرفة

م حٌوانعل انتشار البدانة بٌن طلبة  

 المراحل االبتدائٌة

 رٌا زٌد علً

 المستخلص

تُعد السمنة لدى األطفال والمراهمٌن والبال ٌن واحدة من أكثر المخاطر الصحٌة فً المرن 

الحادي والعشرٌن.  ك  نتشرت بشكل واسس فً العمود الثبلثة األخٌرة من المرن العشرٌن والتزال 

رة فً الولت الحاير، وأن اإلنتشار المتنامً لسمنة األطفال له عبللة بنشوء أمراا مخاطرها مستم

ً ما ٌنشؤ  عدٌدة فً أعمار مبكرة لما للسمنة من تؤثٌرات سلبٌة على كافة أعياء الجسم تمرٌباً، واالبا

 dysglycemiaعنها أمراا خطٌرة مثل  رتفاع ي ط الدم وترسٌب الشحوم ومماومة اإلنسولٌن و

، باإليافة الى أنها تحتل المولس الرئٌسً psychosocialمراا الكبد الدهنً ومياعفات نفسٌة وأ

 فً تكالٌف العناٌة الصحٌة. 

ولمعرفة مدى  نتشار هكا الوباء بٌن األطفال ورسم صورة حمٌمٌة عن أطفال المدارط 

 30م ول اٌة 2016 /10 /  16اإلبتدائٌة فً لياء الممدادٌة لكا جاءت هك  الدراسة، والتً بدأت من

مدارط  بتدائٌة لكبل الجنسٌن زأربعة منها فً مركز المياء  10م، تم من خبللها زٌارة  2016/ 12/

وستة فً المرى المحٌطة والتابعة للمياء فً محافظة دٌالى(، حٌث أخكت المعلومات والمٌاسات من 

شهر، والتً شملت العمر  144_  67أنثى( وبؤعمار تراوحت بٌن  982ككر،  1177طفل ز 2159

والوزن والطول وحساب مإشر كتلة الجسم ومحٌط الخصر ونسبة الخصر الى الطول وي ط الدم 

 اإلنمبايً وي ط الدم اإلنبساطً باإليافة الى  ستمارة  ستبٌان ومعلومات البطالة المدرسٌة.

 CDC Centers for Disease  Control  and)ولد أُستخدم نظام ز

Prevention  ً5 > نخفاا وزن [ فً تصنٌف مإشر كتلة الجسم وعلى الشكل التالth 

percentile ً85 ، وزن طبٌعth _ 5th 95 ><، فرط وزنth _ > 85th95 <، سمنةth  [ كما ،

 The Fourth  Report on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment ofأستخدم

High Blood Pressure in Children and Adolescents   ًفً لٌاط مستوٌات ي ط

 الدم األنمبايً واإلنبساطً لدى األطفال. 

 أظهرت نتائج الدراسة الحالٌة:

وجود مإشر هام ٌدل على  نخفاا فً نسب معدالت الوزن بٌن أطفال المراحل اإلبتدائٌة لكبل  _1

% للككور 19.27،  %24الجنسٌن الككور واإلناث، أك بلغ أعلى معدالته بٌن طلبة المراحل األولى 

للككور  0.52%% ، 5.5% ونسب سمنة 2.08% ، 8واإلناث على التوالً، مس نسب فرط وزن 

% ، 62.5واألناث على التوالً، مما أدى الى ظهور  نخفاا فً نسب الوزن الطبٌعً لتبلغ 

تدائٌة للككور واإلناث على التوالً. وتفاوتت هك  األرلام فً بمٌة المراحل الخمسة اإلب %78.13

األخرى سواء فً نسب  نخفاا الوزن أو فرط الوزن أو السمنة،  ال أنها تُعد متوسطات خفَيت من 

 نسب األوزان الطبٌعٌة لؤلطفال. 

% 13.5% ، 13.6% ، 18.94بل ت نسب فرط الوزن والسمنة عند الككور على النحو التالً:  2_

األولى، الثانٌة، الثالثة والسادسة  % للمراحل الرابعة، الخامسة،4.07،  %%8.18 ، 8.65، 

% ، 6.06 10.11%% ، 10.31اإلبتدائٌة على التوالً. أما اإلناث فكانت على النحو التالً: 
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% للمراحل الخامسة، الثانٌة، السادسة، الثالثة، الرابعة واألولى اإلبتدائٌة %2.6 ، %3.59 ، 6.6

 على التوالً.

% 21.58كزٌة لمحٌط الخصر عند الككور على النحو التالً: بل ت نسب فرط الوزن والسمنة المر _3

% للمراحل الرابعة، األولى، الخامسة، الثانٌة، 1.62،  %%7.77 ، %8.17 ، %8.4 ، 19، 

% ، 6.07%، 7.57الثالثة والسادسة اإلبتدائٌة على التوالً. أما اإلناث فكانت على النحو التالً: 

مراحل الثانٌة، السادسة، األولى، الثالثة، الخامسة % لل%3.59 ، %4.64 ، %4.85 ، 5.73

 والرابعة اإلبتدائٌة على التوالً.

 رتفاع فً نسب ي ط الدم اإلنمبايً لدى الككور واإلناث لجمٌس المراحل الستة األبتدائٌة، مما  4_

% ، 42.23% ، 36.54% ، 46أدى الى  نخفاا فً نسب ي ط الدم الطبٌعً  ك بل ت فً الككور 

% من المرحلة األولى الى السادسة اإلبتدائٌة على التوالً، واإلناث 34.15،  %%36.4 ، 33.68

من المرحلة األولى الى   %%22.73 ،%23.71 ، %32.34 ، %37.57 ، %36.36 ، 36.98

السادسة اإلبتدائٌة على التوالً. أما نسب ي ط الدم اإلنبساطً الطبٌعً فكانت على النحو التالً: 

% للككور من المرحلة األولى الى %54.47 ،  %56 ،%55.79 ، %71.36 ، %62.5 ، 60

% ، 59.88% ، 52.73% ، 49.49% ، 56.25السادسة اإلبتدائٌة على التوالً، واإلناث 

 % من المرحلة األولى الى السادسة اإلبتدائٌة على التوالً.%42.42 ، 49.48

 

كلٌة التربٌة للعوم 

علوم حٌاة –الصرفة   

حٌوانعلم  المدرة االمرايٌة  

والت اٌر الوراثً 

الجزٌئً لبعا 

 العزالت المحلٌة لفطر

Beauveria 

 (Bals)ا

 منتظر عبلء فال 

خلصالمست  

 

The current study was conducted in the directorate of Agricultural 

Research / Ministry of Science and Technology during the period from 

1/7/2016 to 1/7/2017 to evaluated the efficiency of three local isolates of 

the Beauveria bassiana fungus with different concentrations of spores 

suspension on different stages (larvae, pupae, adults) of cucurbit fruit fly 

Dacus  cilliatus under laboratory conditions, And estimation of enzymatic 

activity of the three isolates, besides of the effect of fungal toxin 

extraction  on adults, and the estimation of genetic variability between 

the three fungal isolates using the Random Amplified Polymorphic DNA 

(RAPD) technique of polymerase chain reaction (PCR). 
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The results of the study showed that all the insect stages were sensitive 

to the concentrations of Conida 105, 107 and 109 Conida / ml., When 

adults were  treated, the females showed greater sensitivity than males. 

The three concentrations of Bb100 isolate were gave complete mortality 

after 15 days of treatment. Males treated was gave 70, 86 and 100% 

mortality for the concentrations 105,107, and 109 Conida / ml 

respectively. Bb47 isolates were gave at the above concentrations after 

15days of treatment 37, 53 and 67% mortality respectively. and the 

mortality resulted by Bb17 was 50, 60 and   63%. 

In larval treatment, the highest reduction rate of adults emergence was 

achieved at concentration 109, its 75% for, 100Bb isolate, with significant 

difference from the other two isolates, which achieved a reduction rate of 

66% for both. 

Measuring the effect of fungal isolates on pupae, the results showed that 

the highest reduction rate for  adults emergence  in concentration of 109 

was  95% for Bb100 isolate with a significant difference from  Bb 47 and  

Bb17, which achieved 87% and 85% adult emergence reduction  

respectively. 

The results of the effect of extraction of fungal  isolates mixed at different 

concentrations with adult diets was appeared  exceeded of Bb 100 

isolates with 100% mortality at full concentration compared to 87.5% and 

80% for Bb47 and Bb17 respectively. 

The results showed a variability in the growth rate of fungal isolates on 

medium with carbon source (chitin)   and the nitrogen source (peptone), 

which reflects the enzymatic activity of chitinase and protease. The 

isolate Bb 17 was the most capable of analyzing chitin and obtaining the 

growth requirements of the carbon source. The isolate Bb100 was the 

strongest in protein analysis in the medium. 

The results of the genetic analysis using 15 primers for RAPD technique 

showed a difference in the number of bands. The number of polymorphic 

bands was 127 for all primers, and many of them showed unique bands 

of isolates, which are a fingerprint to distinguish the isolates. The isolate 

Bb100 was the highest number of bands these primers have given 34 

bands with different molecular weights. 
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To find the percentage of genetic affinity between fungal isolates, the 

data were introduced in SPSS program. The results showed a difference 

in similarity percentage between isolates. The highest was among the 

isolates 17Bb and 47 Bb (0.437) they were the closest genetically and 

the lowest between 100Bb and 17Bb were 0.039, the results of the 

dendrogram analysis showed isolation of the isolates into two main 

groups, the first group included the isolates 17Bb and 47 Bb, and in the 

second group the isolate 100Bb. 

كلٌة التربٌة للعلوم 

علوم حٌاة –الصرفة   

مستخلص تؤثٌر الرش ب علوم احٌاء

نباتً الكجرات وعرق 

السوط وحاصل الكرة 

 الصفراء

 دمحم جمٌل صبر

 المستخلص

 

A filed experiment was carried out in one of the fields of   Al-Mouradah 

district of Khan Bani Saad, Diyala governorate, in 2017 in clay loam soil, 

to study the effect of foliar spray on the plants  of Hibisscus sabdriffa in 

four concentrations of 0, 5, 10 and 15 g L-1  and  Glycyrrhiza glabra 

extract with four concentrations of 0, 5, 10 and    15 g. L-1 in the growth 

and yield of Zea mays L. baghdad variety, according to the design of 

complete random design (R.C.B.D). 

 

             The results show that the hibisscus sabdriffa extract of 15 g. L-1 

was the best concentration, with significantly higher growth 

characteristics. The highest mean, of  plant hight  was 189 cm , stem  

diameter 35.72 mm, leaf area 714 cm2 , chlorophyll index 48.16 SPAD 

unit , dry matter of green 159.0 g.plant-1 , ear length 22. 97 cm , the 

number of grains per ear 720.0 grain, the weight of 500 grain 148.9 g,  

the plant yield 212.2 g. plant-1 , the total yield is 13.94 ton.h-1 ,The 

protien percentage 11.10% and the oil percentage 4.71%. 

            

       The results show that Glycyrrhiza Glabra root extract with a 

concentration of 10 g. L-1 was the best concentration, with different 

growth characteristics. The highest average plant hight was 191.82 cm , 

stem  diameter 35.77 mm, lefa area 812.7 cm2 , chlorophyll index 48.88 

SPAD unit, dry matter green 183.0 g.plant-1, ear length 23.76 cm, the 

number of grains per ear 67 4.9 grains, the weight of 500 grains 162.8 g, 



 

9ٔ 
 

and the plant yield 277.4 g.plant-1 and the total yield is14.79 ton.h-1  , 

while Glycyrrhiza Glabra root extract showed a concentration of 15 g. L-

1. a. significant decrease in the mean of most studied traits except 

protein and oil percentage, giving the highest mean of 8.50 and 4.68%, 

respectively. 

             The treatment of the interaction between the plant extract of 

hibisscus sabdriffa and glycyrrhiza glabra the concentration of 15 gm. L-

1.  Hibisscus  sabdriffa + 10 gm. L -1 glycyrrhiza glabra is the highest 

average of the studied traits with the height of the plant, stem diameter, 

leaf area, chlorophyll index, dry matter of green, the ear length, the 

number of grains per ear , The weight of 500 grains, the plant yield, and 

the total yield  is 201.13 cm, 36.87 mm, 833.0 cm-2, 49.63 SPAD unit, 

197.3 g.plant-1, 24.80 cm,825.7 graint , 167.18 g ,303.5 g. plant-1 and 

16.18 ton. h-1 , respectively. Except for the percentage of protein and the 

percentage of oil in the grains given the treatment of the interference 15 

g. L. -1 Hibisscus sabdriffa + 15 g. L -1 glycyrrhiza glabra roots highest 

average reached 9.17% and 5.14%, respectively. 

 

كلٌة التربٌة للعلوم 

علوم حٌاة –الصرفة   

 

 

نشؤة المعلمات الخلوٌة  علوم حٌاة

 لنبات كرز االرا

phalis angutal   

مركب والكشف عن 

physalin 

 يحى صبا  نادر

 المستخلص

 

اجرٌت هك  الدراسة فً مختبر زراعة الخبلٌا واألنسجة النباتٌة التابس لمسم علوم الحٌاة فً 

نفكت  ،7ٕٔٓول اٌة آٌار/ 2016من أٌلول/ منالفترة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة بجامعة دٌالى خبلل 

 Physalisمعلمة  نموكجٌة لنبات كرز األرا  بهدف الحصول على مزارع خبلٌاهك  الدراسة 

angulata L.  كي المٌمة الطبٌة والصٌدالنٌة، والمشتمة من كالط السٌمان تحت الفلمٌة لنبات كرز

 Dichlorophenoxy (D-2,4)   -2,4المدعم بتراكٌز مختلفة من  MSاألرا النامً على وسط 

acetic acid  وNAA) Naphthalene acetic acid (متداخلة مس ال(Kin) Kinetin  

الكثافة ومن ثم متابعة نتائج زراعتها بطرٌمتً النشر والطمر، وتحدٌد   Benzyl adenine  (BA)أو

، ثم االستخبلص والكشف الحرجة من الخبلٌا المترسبة لنمو المزارع المستمرة الم لمة والمزارع الكمٌة

فً الكالط المشتك من السٌمان تحت  Bٌسلٌن والفا Aوالتشخٌص والتمدٌر الكمً لمركب الفاٌسلٌن 

ٌوماً،  ٕٔ، ٗٔ، 7ٌوماً، وفً الوسط ال كائً السائل للمزارع المستمرة الم لمة بعد  ٖٓالفلمٌة بعمر 

فيبلً عن الخبلٌا المحصودة من المزارع الكمٌة وممارنتها باألوراق النامٌة فً الحمل وتشٌر النتائج 

 اآلتً:
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 ٖ.ٓ% عند المعاملة بتركٌز ٓٓٔط المتكون من السٌمان تحت الفلمٌة بلغ أعلى استحثاث للكال إن -1

ممارنة مس  BA ٔ-مل م.لتر ٕ٘.ٓمياف له مس  NAA ٔ-مل م.لتر ٓ.ٔأو   D-2,4 ٔ-مل م.لتر

ام على  ٓٗٗ.ٔو 8٘ٙ.ٓ%، وبمتوسط وزن طري للكالط بلغ ٓمعاملة الممارنة التً بل ت 

نسبة  Kin ٔ-مل م.لتر  ٘.ٓ+ ٔ-مل م.لتر ٓ.ٖبتركٌز  NAAأو  D-2,4التوالً. وأظهر تداخل 

%، وأعلى معدل للوزن الطري ٓ% ممارنة مس معاملة الممارنة التً بل ت ٓٓٔاستحثاث بل ت 

المياف له  D-2,4ام على التوالً. امتاز الكالط المستحث بوجود  8ٕ٘.ٔو ٖٙٙ.ٔللكالط بلغ 

Kin .عن بالً التداخبلت بموامه الهش 

دراسة بإنشاء معلمات خلوٌة انموكجٌة من الكالط الهش للسٌمان تحت الفلمٌة فً وسط نجحت ال  -2

MS  2,4ٔ-مل م.لتر ٓ.ٖالسائل المدعم بتراكٌز-D   مل م.لتر ٓ.ٔأو-ٔ NAA   +ٓ.٘ مل م.لتر-ٔ 

Kin مس أفيلٌة الوسط ،MS 2,4 ـالمدعم ب-D  .بداللة حجم الخبلٌا المترسبة 

خلوٌة بكثافات مختلفة بطرٌمتً النشر والطمر فً الوسط المدعم بتركٌز تفولت زراعة المعلمات ال -3

على طرٌمتً النشر والطمر فً الوسط الدعم  Kin ٔ-مل م.لتر ٘.ٓ+   D-2,4ٔ-مل م.لتر ٓ.ٖ

 ٗ.79. فمد بلغ معدل أعداد المستعمرات الخلوٌة NAA  +ٓ.٘ Kin ٔ-مل م.لتر ٓ.ٔبتركٌز 

 ٓ.٘ٔبطرٌمة النشر، و  ٖخلٌة.سم 5 10 × 98.٘ٔة عند زراعة الكثاف ٔ-مستعمرة.طبك

 ٔ-مستعمرة.طبك ٓ.ٗٔفً طرٌمة الطمر، بالممارنة مس كثافة االنشاء التً بل ت  ٔ-مستعمرة.طبك

فً طرٌمة الطمر، وتفولت الكثافة العالٌة معنوٌا على  ٔ-مستعمرة.طبك ٗ.ٔٔفً طرٌمة النشر و

ً من  8ٕبعد  ٔ-منشآ.طبك ٙ.ٙ٘التً بل ت  بالً الكثافات ولد أعطت معدل منشآت الكالط ٌوما

ٌوما من  ٖٖبعد  -1منشؤ.طبك 9.8زراعة الخبلٌا المعلمة بطرٌمة النشر، فً حٌن بلغ معدل أعدادها 

 ٘.ٓ+  D-2,4 ٔ-مل م.لتر ٓ.ٖزراعة الخبلٌا المعلمة بطرٌمة الطمر فً الوسط المدعم بتركٌز 

فمد  Kin ٔ-مل م.لتر ٘.ٓ+ NAA ٔ-مل م.لتر ٓ.ٔركٌز . أما فً الوسط المدعم بتKin ٔ-مل م.لتر

فً طرٌمة النشر  ٖسم.خلٌة 5ٓٔ×ٔٔ.٘ٔبلغ معدل أعداد المستعمرات الخلوٌة عند زراعة الكثافة 

فً طرٌمة الطمر، وتفولت الكثافة العالٌة  ٔ-مستعمرة.طبك ٙ.٘ٔ، وبلغ ٔ-مستعمرة.طبك ٗ.ٕٗ

 -1منشآ.طبك ٓ.ٓٔلط المتطورة التً بلغ معدل اعدادها معنوٌاً على بالً الكثافات فً منشآت الكا

ٌوماً من  8ٖبعد  -1منشآ.طبك ٕ.ٌٖوماً من زراعة الخبلٌا المعلمة بطرٌمة النشر، و  ٖ٘كالط بعد 

 زراعة الخبلٌا المعلمة بطرٌمة الطمر.

 Kin ٔ-مل م.لتر ٘.ٓ+D-2,4 ٔ-مل م.لتر ٓ.ٖالمدعم بتركٌز  MSادى نمل منشآت الكالط  لى وسط 

 لى نمو لطس الكالط وتماٌزها من األجنة الجسمٌة وتطورها بمراحلها كافة وصوالً  لى تكون األفرع 

 الخيرٌة. 

فً أوراق النبات عند مرحلة  Bوفاٌسلٌن  Aأظهرت بٌانات الكشف عن وجود مركب فاٌسلٌن  -4

 ٗٔو 7م لمة بعمر االزهار وفً المزارع النسٌجٌة للكالط والوسط ال كائً للمزارع المستمرة ال

ً والخبلٌا المحصودة من المزارع الكمٌة، وجودها فً هك  المزارع بداللة لراءات  ٕٔو ٌوما

 High Performance Liquid Chromatographyكروموتوارافٌا السائل العالً الكفاءة 

فً كل من  Bوفاٌسلٌن  Aبممارنتها مس العٌنات المٌاسٌة. وعموما بلغ تركٌز تواجد مركبات فاٌسلٌن 

على التوالً، وبلغ تواجدهما فً عٌنة الكالط بعمر  ٔ-ماٌكروارام.مل 8ٔ.ٖٗو ٖٙ.ٕٗاألوراق 

ٖٓ  ً على التوالً. وتباٌن تواجد المركبٌن فً عٌنات  ٔ-ماٌكروارام.مل 7ٗ.8ٖٕو 8ٕ.87ٌٕوما

ً للمراحل العمرٌة  ٌوماً،  ك بلغ   ٕٔو ٗٔو 7الوسط ال كائً السائل للمزارع المستمرة الم لمة تبعا

بل ت  Bعلى التوالً ولفاٌسلٌن  ٔ-ماٌكروارام.مل 8٘.79و 7.88ٖٔو A 97.ٙ7تركٌز فاٌسلٌن 
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على التوالً. وبلغ ألل  ٔ-ماٌكروارام.مل 9ٙ.ٓٗو  9ٔ.9ٗٔو ٖٙ.ٖٓٔللمراحل العمرٌة كاتها 

 ٔٔ.ٓٔفً الخبلٌا المحصودة من المزارع الكمٌة مسجبل لٌم  Bوفاٌسلٌن  Aتركٌز لفاٌسلٌن 

  النتائج تشٌر  لى حمٌمة امكانٌة  نتا  مركبات كعلى التوالً، وه ٔ-ماٌكروارام.مل 9ٗ.٘ٔو

ً للحصول على نواتج  Bوفاٌسلٌن  Aفاٌسلٌن  ً ودائما فً مزارع األنسجة  بوصفها كمصدر ثابتا

 األٌا الثانوي وبدٌبل مناسبا عن النباتات الحملٌة.

 

كلٌة التربٌة للعلوم 

وم حٌاةعل –الصرفة   

تؤثٌر ال طاء االنتمائً  علوم احٌاء

لليوء والرش 

بالباكلوبترازول فً نمو 

 وازهار نبات

 زٌنة انً فال 

المستخلص    

 

اجرٌت التجربة فً البٌت الببلستٌكً التابس لمشتل بعموبة/ مدٌرٌة زراعة دٌالى، للمدة من تشرٌن 

لمعرفة االستجابات الفسلجٌة  منفصلتٌن، تيمنت الدراسة تجربتٌن 7ٕٔٓوحتى نٌسان  ٕٙٔٓاالول 

، التجربة االولى من عاملٌن االول ااطٌة Antirrhinum majusلنبات حنن السبس  والمظهرٌة

البولً اثٌلٌن كات اللون االحمر واالصفر وال طاء الشفاف، متداخبل مس الرش بمنظم النمو 

كو  PALETTE WHITEلصنف   ¹ˉمل م. لتر ٓٓٔو ٓ٘الباكلوبترازول بثبلث تراكٌز هً صفر و

 نورات بٌياء اللون.

شملت التجربة الثانٌة عاملٌن، االول ااطٌة البولً اثٌلٌن المدعم بكبرٌتات النحاط بتركٌز صفر 

نوراته بٌياء  PALETTE WHITE% متداخلة مس صنفٌن من نبات حنن السبس صنف 8و ٗو

 خصت النتائج كاالتً: كو نورات صفراء اللون، وتل  PALETTE YELLOWاللون وصنف

 التجربة االولى: النمو الخيري 

   تشٌر النتائج الى انخفاا معنوي فً طول النبات وعدد السبلمٌات وعدد االفرع ولطر منطمة التا

وعدد االوراق والمساحة الورلٌة والمحتوى الكربوهٌدراتً الكلً فً االوراق  ك بل ت لٌمهم 

 ¹ˉورلة.نبات ٙٙ.ٕٔٔسم و ٖٖ.٘ٔو ¹ˉفرع.نبات ٘٘.8و ¹ˉسبلمٌة.نبات ٙٙ.7سم و 8ٗ.ٗٔ

% على التوالً تحت اطاء البولً اثٌلٌن كو اللون االحمر، و رتفاعاً 7٘.ٖٗو ²سم 1861.6و

ً فً نسبة الكلوروفٌل بلغ  ، عند الممارنة مس النباتات النامٌة تحت اطاء SPAD ٖٖ.ٓٗمعنوٌا

ت النامٌة تحت اطاء البولً اثٌلٌن االصفر البولً اثٌلٌن الشفاف. فً الممابل اظهرت النباتا

فً طول النبات وعدد السبلمٌات وعدد االفرع ولطر منطمة التا  وعدد االوراق ˝ معنوٌا˝ انخفايا

 ٗٗ.٘ٔو ¹ˉفرع.نبات 7.77و ¹ˉسبلمٌة.نبات ٔٔ.7سم و ٖٔ.7ٔوالمساحة الورلٌة بل ت لٌمها 

و رتفاع معنوي فً نسبة الكلوروفٌل بلغ  على التوالً، ²سم 8.7٘ٗٔو ¹ˉورلة.نبات ٘٘.8ٓٔسم و

ٖ9.ٔٔ SPAD .عند الممارنة مس النباتات النامٌة تحت اطاء البولً اثٌلٌن الشفاف 

  رتفاع  انخفاا معنوي فً  ¹ˉمل م. لتر ٓٓٔو ٓ٘اظهرت نتائج الرش بالباكلوبترازول بتركٌز

 على التوالً. ¹ˉتورلة.نبا ٘٘.ٔٔٔو ٖٖ.ٓٔٔسم، وعدد االوراق  8.8ٓٔو ٙٗ.8ٔالنبات 
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  ًسجلت النباتات الناتجة من تداخل االاطٌة الملونة مس كل من تركٌزي الباكلوبترازول المستخدمة ف

 ٙٙ.ٙالدراسة الحالٌة الل المٌم المعنوٌة لصفة عدد السبلمٌات وعدد االفرع  ك بل ت المٌم 

اثٌلٌن االصفر مس الرش بتركٌز على التوالً عند الت طٌة بالبولً  ¹ˉفرع.نبات ٓٓ.7و ¹ˉسبلمٌة.نبات

، وسجلت صفة لطر منطمة التا  ألل المٌم للنباتات النامٌة تحت ال طاء االصفر ¹ˉمل م.لتر ٓٓٔ

 واالحمر متداخبل مس جمٌس تراكٌز الباكلوبترازول.

 التجربة االولى: النمو الزهري 

   وانخفا معدل طول النورة تمٌزت النباتات النامٌة تحت ال طاء االحمر فً تؤخر موعد تزهٌرها

ملم على التوالً بالممارنة  7ٗ.9ٔسم و ٗٗ.ٌ٘وم و ٗٗ.ٙ٘الرئٌسٌة ولطر الزهٌرة االولى وبل ت المٌم 

 مس نباتات الممارنة.

  فً ˝ معنوٌا˝ أظهرت نتائج التداخل الثنائً بٌن االاطٌة الملونة وتراكٌز الرش بالباكلوبترازول تؤثٌرا

ٌرة االولى للنباتات النامٌة تحت ال طاء الشفاف متداخبل مس جمٌس تراكٌز الرش التبكٌر بموعد تفت  الزه

 بالباكلوبترازول. 

 التجربة الثانٌة: النمو الخيري 

   الى حصول انخفاا معنوي فً طول النبات بل ت ٗسجلت ااطٌة البولً اثٌلٌن المدعم بتركٌز %

تا  النبات وعدد االوراق والمساحة سم. وزٌادة معنوٌة فً عدد االفرع ولطر  7٘.ٕٔلٌمته 

، ²سم ٔ.8ٕ٘ٔ ¹ˉورلة.نبات 8٘.78ٔسم و 8ٓ.ٕٓو ¹ˉفرع. نبات ٙٔ.ٗٔالورلٌة بل ت لٌمتها 

فً طول النبات ˝ معنوٌا˝ % انخفايا8فً حٌن ادى ت طٌة النباتات بالبولً اثٌلٌن المدعم بتركٌز 

سم على التوالً فً الممابل اظهرت  ٙٙ.ٙسم و 8ٓ.8ٔوطول السبلمٌات الثبلث العلٌا بل ت لٌمهم 

 8ٔ.ٖ٘صفات تمدٌر الكلوروفٌل ومحتوى الكربوهٌدرات زٌادة معنوٌة  ك بل ت لٌم النتائج 

SPAD على التوالً.9.ٖ٘و % 

  أظهر  ختبلف الصنف تؤثٌرا معنوٌا فً محتوى الكربوهٌدرات فً االوراق  ك  نخفيت معنوٌا ˝

% ممارنة ٔ.٘ٗاألزهار صفراء اللون وبل ت لٌمتها كات   PALETTE YELLOWلنباتات الصنف

 كات األزهار بٌياء اللون. PALETTE WHITEمس نباتات الصنف 

 التجربة الثانٌة: النمو الزهري 

   فً تؤخر موعد ˝ معنوٌا˝ % سبب تؤثٌراٗ ن اطاء البولً اثٌلٌن المدعم بكبرٌتات النحاط بتركٌز

نخفاا المعنوي فً طول النورة الرئٌسة وعدد الزهٌرات ٌوم فيبل عن اال ٓٓ.٘٘التزهٌر  ست رق 

على التوالً، فً حٌن تمثل التؤثٌر المعنوي ل طاء  ¹ˉزهٌرة.نبات ٙٔ.ٙسم و ٖٖ.ٙوالتً بل ت لٌمهما 

% من كبرٌتات النحاط فً خفا طول النورة الرئٌسة والتً بل ت لٌمتها 8البولً اثٌلٌن بتركٌز 

 .¹ˉزهٌرة.نبات ٙٙ.ٙسم وعدد الزهٌرات  ٓٓ.ٙ
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