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 مقدمة
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 الكلٌة االختصاص العنوان اسم الباحث

 رشٌد علً خضٌر
 

الجوانب المالٌة 
 وااللتصادٌة 

فً كتاب شرح 
صحٌح البخاري البن 

 هـ(4ٗٗبّطال )ت

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً
 االنسانٌة

 المستخلص

ألهمٌة  تعد الدراسات االلتصادٌة من أهم جوانب دراسة الحٌاة العامة فً الدول ، نظرا       

المال وااللتصاد فً حٌاة اإلنسان لدٌما  وحدٌثا  ، فمد عنى اإلسبلم بالجانب االلتصادي بما 

ٌوازي أهمٌته فً المجتمع ، فوضع األحكام ، والتشرٌعات على وفك شرٌعة هللا الحكٌمة العادلة 

مستخلؾ  بما ٌحمك مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع على أساس أن المال هلل ، وان اإلنسان

فٌه ، فٌنبؽً على اإلنسان أن ٌتمٌد فً سلوكه االلتصادي بشرٌعة هللا عز وجل ، ألنه المالن 

الحمٌمً لما فً السموات واألرض ، فأثبت النهج االلتصادي نجاحه فً العهد األول من اإلسبلم 

ر ، عندما طبك بفروعه وأصوله ، فمضى على الفمر والعوز المادي فً المجتمع الى حد كبٌ

 فضبل  عن ذلن أسهم فً ؼرس التعاون ، وإزالة الطبمٌة المتسلطة على الناس . 

ونظرا  للطرٌمة السلٌمة التً تعامل بها المسلمون مع األموال ، فكانت الدولة العربٌة     

اإلسبلمٌة من أؼنى الدول على مر العصور ، ألنها تعاملت مع هذه األموال فً ضوء الشرٌعة 

فً األحادٌث الشرٌفة ذات  ى وفك ما ورد فً المرآن ، وما فصله النبً اإلسبلمٌة عل

 المضمون االلتصادي التً وضعت األحكام والتشرٌعات االلتصادٌة ، مما تعامل به الرسول 

فً معامبلتهم االلتصادٌة والمالٌة الٌومٌة ، فأخذت حمولها  وأمر به ، ثم ما طبمه الصحابة 

 أعطت الحموق بعدل وإنصاؾ . من الناس ببل تعسؾ ، و

ومن أهم ما تمٌز به )شرح ابن بطال( أنه حوى على اآلالؾ من األحادٌث المروٌة بطرق     

متعددة ، إذ اعتمد فً شرحه على إمام أهل الدنٌا فً الحفظ وأمٌر المؤمنٌن فً الحدٌث أبو عبد 

لصحٌح من أحسن ما صنفه هـ( ، وٌعد الجامع ا9ٙ4هـ/ٕٙ٘هللا دمحم بن إسماعٌل البخاري )ت

وأعمها نفعا  ، ولمد كتب هللا تعالى المبول لهذا الكتاب عند أهل العلم ، فذاع صٌته وكثرت 

رواٌته ، ولذلن انبرى العلماء فً خدمته ، فمنهم الشارح لما فً رواٌته ، ومتونه من المعانً 

ع العلوم المتعلمة بالجامع واألحكام ، ومنهم من ترجم لرجال أسانٌده ، والى ؼٌر ذلن من أنوا

 الصحٌح . 

م( 449هـ/99ٖومن ألدم الشروح للجامع الصحٌح شرح الحافظ أبً سلٌمان الخطابً )ت    

المسمى )أعبلم السنن( ، وأكثره شرح لؽرٌب الحدٌث ، ثم شرح الحافظ الداودي الجزابري 

لمهلب بن احمد بن م( والذي نمل عنه كل من أتى بعده ، ثم شرح العبلمة أٔٓٔهـ/ٕٓٗ)ت

م( ، ثم اختصره تلمٌذه أبو عبٌد هللا دمحم بن خلؾ بن المرابط ٖٗٓٔهـ/ٖ٘ٗأبً صفرة )ت

م(  ثم ٌأتً شرح أبً الحسن علً بن خلؾ بن بطال 4ٕٓٔهـ/9٘ٗاألندلسً الصٌرفً )

م( ، وهو تلمٌذ المهلب بن احمد بن أبً صفرة ، وأكثر نموالت ابن 1٘ٓٔهـ/4ٗٗالمرطبً )ت

عنه فً كتابه )شرح صحٌح البخاري( ، ولم ٌطبع من تلن الشروح لبل شرح ابن بطال بطال 



ٕ 
 

سوى كتاب الخطابً ، وبذلن ٌعد شرح ابن بطال هو ألدم شرح فعلً مطبوع للجامع الصحٌح ، 

 ألن كتاب الخطابً أؼلبه شرح ؼرٌب الحدٌث .  

لى صحته فً المتن الذي ٌشٌر الى أما المنهج الذي أتبعه الباحث فهو إٌراد الحدٌث المتفك ع    

لضاٌا التصادٌة ومالٌة ، ثم تخرٌجه أو ممارنته مع األحادٌث فً كتب الحدٌث األخرى ، وكان 

 تصنٌؾ الرواٌات بحسب مواضٌع الجوانب االلتصادٌة والمالٌة فً هذه االطروحة . 

المسابل ذات الصلة وارتأٌنا أن نوازن بٌن أراء الفمهاء السٌما أبمة المذاهب فً بعض     

بالموضوع ، وتضمن ذلن عرض اآلراء ، ومنالشة البعض منها ، مع التركٌز على ما جاء فً 

 شرح ابن بطال ، وااللتزام بالبحث العلمً التارٌخً . 

أما الصعوبات التً واجهت الباحث فتمثلت بتشعب الموضوع وانسٌاحه فً كتب الحدٌث ،     

، وهذا ٌحتاج الى معرفة ودراٌة وسعة اطبلع كً ٌتمكن الباحث وكتب الفمه ، وكتب التارٌخ 

 من الوصول الى مبتؽاه .

وكبلمه ،  أما عن مسوؼات اختٌار الموضوع فٌأتـً فً ممدمتها شؽفـً بحدٌث سٌدنا دمحم     

والسٌما أن ابن بطال اعتمد فً شرحه على أول كتاب صحٌح فً الحدٌث وهو )الجامع 

فضبل  عن كون ابن بطال نمل فً شرحه هذا عن اإلمام مالن  الصحٌح( للبخاري ،

م( ، واعتنى برواٌات أصحابه وتبلمٌذهم ، وهذا ما ٌخدم المذهب المالكً 14٘هـ/14ٔ)ت

 السابد فً ببلد المؽرب اإلسبلمً بصورة عامة .

 والتضت طبٌعة الدراسة تمسٌمها الى ممدمة وخمسة فصول ، وخاتمة ألهم النتابج التً    

توصلت إلٌها الدراسة ، ولابمة بأهم المصادر والمراجع المستخدمة ، وملخص لؤلطروحة باللؽة 

 االنكلٌزٌة .

جاء الفصل األول بعنوان )عصر ابن بّطال وسٌرته العلمٌة( ، فمُسم على مبحثٌن ، تناول     

، أما المبحث  األول : عصره من النواحً السٌاسٌة واالجتماعٌة والحضارٌة والعلمٌة والدٌنٌة

الثانً فمد تناولنا فٌه اسمه ونسبه وكنٌته وأسرته ، وإسهاماته العلمٌة ، ومولده ووفاته ، وشٌوخه 

 وتبلمٌذه ، وألوال العلماء فٌه . 

وخصص الفصل الثانً لدراسة )آراء ابن بّطال فً الزكاة( ، إذ لُسم على أربعة مباحث ،     

ؽة واالصطبلح وأهمٌتها وشروطها ، والمبحث الثانً خصص تناول األول منها : الزكاة فً الل

لزكاة الماشٌة ، منها اإلبل والبمر واألؼنام ، والخلطة فً الؽنم ، والخٌل والبؽال والحمٌر ، أما 

المبحث الثالث فتناول زكاة الزروع والثمار وزكاة الفطر ، والمبحث الرابع تناول زكاة المال 

 والركاز والحلً . 

الفصل الثالث الذي حمل عنوانه )المعامبلت االلتصادٌة التً أوردها ابن بطال( ، فمد  أما    

لُسم على ثبلثة مباحث ، تناول األول : البٌوع الصحٌحة شرعا  ، مثل الخٌار فً البٌع ، وبٌع 

ة الَسلؾ )الَسلم( ، وبٌع العراٌا ، وبٌع المزاٌدة ، وتناول المبحث الثانً : البٌوع ؼٌر الصحٌح

والمنهً عنها شرعا  ، مثل بٌع النجش ، حبل الحبلة ، والمبلمسة والمنابذة ، وبٌع المصراة ، 
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وبٌع الحاضر لباٍد ، وتلمً الركبان ، وبٌع المزابنة والمحاللة وؼٌرها من البٌوع ، أما المبحث 

 الثالث فتناول المروض والربا والشركة .

ابن بطال فً الؽنابم والفًء واألنفال والجزٌة( ، فمد أما الفصل الرابع فجاء بعنوان )آراء     

لُسم على ثبلثة مباحث ، تناول األول منها : الؽنابم وأحكامها ، والمبحث الثانً : الذي تناول 

 الفًء واألنفال وأحكامهما ، والمبحث الثالث : تناول الجزٌة أحكامها وأنواعها .

نشاط الزراعً والتجاري فً شرح ابن بطال( ، وحوى الفصل الخامس الذي حمل عنوان )ال    

أربعة مباحث ، جاء األول منها : النشاط الزراعً ، وتناول أنواع ملكٌةة األراضةً الزراعٌةة ، 

والخةةراج ، والمزارعةةة ، والمبحةةث الثةةانً : تنةةاول الةةري ومصةةادر المٌةةاه ، والمبحةةث الثالةةث : 

االلتصةادي اإلسةبلمً ، ومحظةورات التجةارة  التجارة ، تناولنا فٌه مشروعٌة التجارة فةً الةنهج

وآدابها ، والتجارة الداخلٌة والخارجٌة ، والمبحةث الرابةع كةان البحةث فٌةه عةن الِحةرؾ والمهةن 

 والصناعات.

 أما الخاتمة فمد لخصنا فٌها أهم النتابج التً توصلت الٌها هذه الدراسة .    

 تحلٌل المصادر والمراجع :

م اعتمادها فً كتابة هذه االطروحة كانت متنوعة ، والبحةث فةً المسةابل إن المصادر التً ت    

االلتصادٌة والمالٌة ٌمتضً تنوع المصادر وكثرتها ، فتارة نستخدم كتب الحدٌث ، وتارة أخرى 

كتب الفمه االسبلمً ، وفً مرة أخرى كتب األموال والخراج ، وفً أخرى كتب التارٌخ العام ، 

واللؽةة والسةٌر والطبمةات التةً ال ٌمكةن ألي باحةث أن ٌسةتؽنً عنهةا ،  فضبل  عن كتب التفسةٌر

 لذلن سنمتصر على المصادر المهمة والتً استخدمناها أكثر من ؼٌرها ، وعلى النحو اآلتً : 

 أوال  . كتب التفسٌر : 

استدل ابن بطال فً شرحه بالمرآن الكرٌم لؽرض توضٌح العدٌد من المسابل واألحكام التةً     

ردت فً الجوانب االلتصادٌة والمالٌة ، ولذلن رجعنا الى كتب التفسٌر لبٌان المعنى المراد من و

الةةنص المرآنةةً ، إذ اعتمةةدناها فةةً تفسةةٌر مةةا ورد مةةن نصةةوص المةةرآن الكةةرٌم ، ومةةن أهةةم تلةةن 

م( الةذي حةوى علةى 4ٕٕهةـ/ٖٓٔالكتب كتاب )جامع البٌان فةً تأوٌةل آي المةرآن( للطبةري )ت

دة فً تفسٌر اآلٌة ، فضبل  عن سبب نزولها ، لذا لدم لنا معلومات ذات أهمٌة كبٌرة مروٌات عدٌ

، وكانةةت الفابةةدة منةةه فةةً جمٌةةع فصةةول الدراسةةة عةةدا الفصةةل االول ، وكتةةاب )الجةةامع ألحكةةام 

م( ، فهو ٌذكر سبب نزول اآلٌة ، وٌبةٌن الؽرٌةب مةن ألفةاظ 1ٕٕٔهـ/1ٔٙالمرآن( للمرطبً )ت

فً مؤلفه أنه ال ٌتعصب لمذهبةه المةالكً الةذي كةان وال ٌةزال سةابدا  فةً بةبلد المرآن ، وخٌر ما 

االندلس وشمال أفرٌمٌا بل ٌمشً مع الدلٌل حتى ٌصل الى ما ٌرى أنه الصواب ، وكانت فابدتةه 

فةةً الفصةةلٌن الثالةةث والرابةةع مةةن هةةذه الدراسةةة ، وكتةةاب )تفسةةٌر المةةرآن العظةةٌم( البةةن كثٌةةر 

أفادنا بإٌراده الرواٌات عنةد تفسةٌر اآلٌةة ، ثةم ٌةأتً بالةدلٌل عنةد ذكةر م( الذي 1ٕٖٔهـ/11ٗ)ت

 الرواٌات التارٌخٌة ، وكانت الفابدة منه فً الفصل الثانً والرابع والخامس .

 ثانٌا . كتب الحدٌث : 
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م( ، ألنةه 1٘ٓٔهةـ/4ٗٗاعتمدنا بشكل ربٌسً علةى شةرح صةحٌح البخةاري البةن بطةال )ت    

إن مؤلفه اعتمد على إٌراد األحادٌث الصحٌحة بالدرجة األولى من كتةاب موضوع الدراسة ، إذ 

م( والةذي ٌعةد مةن كتةب الحةدٌث ، وكةان اعتمادنةا 9ٙ4هةـ/ٕٙ٘)صحٌح البخاري( للبخاري )ت

علٌه كثٌرا  فً تخرٌج األحادٌث الوارد فً شرح ابن بطال ، وكانت الفابدة منه فً جمٌع فصول 

تةةةةةاب )صةةةةةحٌح مسةةةةةلم( لمسةةةةةلم بةةةةةن الحجةةةةةاج المشةةةةةٌري الدراسةةةةةة عةةةةةدا الفصةةةةةل األول ، وك

م( الذي اعتمدنا علٌه فةً تخةرج األحادٌةث الةواردة فةً شةرح ابةن بطةال ، كمةا 91ٗهـ/ٕٔٙ)ت

تمةةت االفةةادة منةةه فةةً تعضةةٌد األحادٌةةث الصةةحٌحة ، وكانةةت فابدتةةه كبٌةةرة فةةً جمٌةةع فصةةول 

 األطروحة عدا الفصل األول .

نن أبةةةً داود( ألبةةةً داود سةةةلٌمان بةةةن األشةةةعث ومةةةن كتةةةب السةةةنن اسةةةتخدمنا كتةةةاب )سةةة    

م( ، 94ٕهةةـ/14ٕم( ، وكتةةاب )سةةنن الترمةةذي( للترمةةذي دمحم بةةن عٌسةةى )ت999هةةـ/1ٕ٘)ت

م( ، وكتةاب )السةنن 4ٔ٘هةـ/ٖٖٓوكتاب )سنن النسابً( للنسابً أبو عبد الرحمن بن شعٌب )ت

سةاهمت فةً دعةم  م( ، وجمٌعهةا٘ٙٓٔهةـ/9٘ٗالكبرى( للبٌهمً أبةو بكةر احمةد بةن الحسةٌن )ت

 األحادٌث الصحٌحة فً شرح ابن بطال وفً أؼلب فصول األطروحة .     

ومةةةةن كتةةةةب المسةةةةانٌد اسةةةةتخدمنا كتةةةةاب )مسةةةةند اإلمةةةةام احمةةةةد بةةةةن حنبةةةةل( البةةةةن حنبةةةةل     

م( ، وكانت فابدته فً جمٌع فصول األطروحة عدا الفصل األول ، وؼٌرها من 9٘٘هـ/ٕٔٗ)ت

 الكتب المهمة .

 لفمه : ثالثا . كتب ا

لكتب الفمه النصٌب االوفر فً دعم االطروحة بالمعلومات ، إذ أنها حوت على مةادة ؼزٌةرة     

ذات معلومةةات لٌمةةة وفابةةدة كبٌةةرة للداللةةة علةةى مشةةروعٌة وأحكةةام المعةةامبلت ذات المضةةمون 

االلتصادي ، واعتمدت هذه األطروحة الكتب المشةهورة للمةذاهب اإلسةبلمٌة الخمسةة ، والسةٌما 

لفصل الثانً والثالث والرابع والخامس ، وٌأتً فً ممدمة هةذه الكتةب كتةاب )المدونةة الكبةرى( ا

م( الةةذي ٌعةةد مةةن أهةةم كتةةب الفمةةه فةةً المةةذهب 14٘هةةـ/14ٔلئلمةةام مالةةن بةةن أنةةس بةةن مالةةن )ت

المالكً ، الذي اعتمده ابن بطال فً شرحه وهو موضوع دراستنا ، إذ إن مضةمونه عبةارة عةن 

مام مالن فً مختلؾ المسةابل الفمهٌةة ، وأجةاب عنهةا بحسةب مةا ٌةراه ، وفابدتةه أسبلة وجهت لئل

 صبت فً مختلؾ المعامبلت االلتصادٌة عند ممارنته مع المذاهب الفمهٌة األخرى . 

هةةـ( الةةذي رفةةد هةةذه الدراسةةة 9ٔ4هةةـ/ٕٗٓوكتةةاب )األم( لئلمةةام الشةةافعً دمحم بةةن إدرٌةةس )ت    

رأٌه فً المعامبلت االلتصادٌة ضةمن الشةرع اإلسةبلمً ، فكةان بمعلومات لٌمة ، إذ كان ٌعطً 

منهجه واضحا  فٌأتً بالدلٌل ثم ٌورد آراء العلماء وٌنالشها بعلمٌة وموضوعٌة ، ثةم ٌةأتً برأٌةه 

 مع احترامه لآلراء األخرى .

م( ، فمةةةد رفةةةد الدراسةةةة 1ٙٓٔهةةةـ/ٓٙٗأمةةةا كتةةةاب )الخةةةبلؾ( للطوسةةةً دمحم بةةةن الحسةةةن )ت    

 لٌمة ، إذ أنه ٌتبع منهج الممارنة مع آراء العلماء األخرى ثم ٌدلً برأٌه . بمعلومات 

وأفةةةةادت األطروحةةةةة مةةةةن كتةةةةاب )المبسةةةةوط( للسرخسةةةةً شةةةةمس الةةةةدٌن دمحم بةةةةن احمةةةةد     

م( وهو مةن الكتةب المعتمةدة فةً المةذهب الحنفةً ، إذ إن المؤلةؾ ٌةأتً بة راء 4ٓٓٔهـ/9ٖٗ)ت

م( ، وأراء أبً ٌوسؾ ٌعموب 1ٙ1هـ/ٌٓ٘ٔفة النعمان )تإمام مدرسة أهل الرأي اإلمام أبً حن
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م( ، فٌعطةً صةورة 9ٓٗهةـ/94ٔم( ، ودمحم بن الحسن الشٌبانً )ت149هـ/9ٕٔبن ابراهٌم )ت

واضةةحة آلراء أصةةحاب الةةرأي ، وكتةةاب )بةةدابع الصةةنابع( للكاسةةانً عةةبلء الةةدٌن بةةن مسةةعود 

والوضةةوح وحسةةن الترتٌةةب ،  م( فةةً المةةذهب نفسةةه ، الةةذي امتةةاز بالمنهجٌةةة4ٔٔٔهةةـ/91٘)ت

وٌوازن الفمه الحنفً مع ؼٌره ، والسٌما مةع ألةوال التةابعٌن والمةذهب الشةافعً ، وٌةذكر الحكةم 

الشرعً فً المذهب الحنفً ، وٌذكر المخالؾ له ، وٌعطً الدلٌل له ثم ٌعود لبٌةان أدلةة الحنفٌةة 

 ومنالشة أدلة المخالفٌن له . 

م( فهو ٌمثل واجهة ٖٕٕٔهـ/ٕٓٙامة عبد هللا بن احمد بن دمحم )تأما كتاب )المؽنً( البن لد    

الفمةةه الحنبلةةً ٌمةةدم فٌةةه مؤلفةةه آراء االمةةام احمةةد بةةن حنبةةل فةةً الجوانةةب المالٌةةة وااللتصةةادٌة ، 

كالزكاة والبٌوع ، ومعرفة أنواع األراضً الزراعٌة وطةرق اسةتثمارها وذكةره لمةذاهب الفمهةاء 

واطن اإلجماع ، ومنالشة األدلة ، وترجٌح ما لوي دلٌله فةً نظةره وؼٌرهم ، فضبل  عن بٌانه لم

 ، وٌكون رأي اإلمام احمد بن حنبل من ضمنها . 

 رابعا . كتب الخراج واألموال :

ال ٌمكن ألي باحث فً الجوانب المالٌة وااللتصادٌة االستؽناء عن كتب الخةراج واألمةوال ،     

ا ال ٌمكةن أن ٌسةتمٌم بحةث أال بتناولهةا ، ولةذلن اعتمةدنا ألنها تحوي معلومات مهمة جةدا  ، ولهةذ

مجموعة من هذه الكتب ، وٌأتً فةً ممةدمتها كتةاب )الخةراج( ألبةً ٌوسةؾ ٌعمةوب بةن ابةراهٌم 

م( ، فكانت معلوماته مهمة ولٌمة فً هذه الدراسة ، فزودنا بمعلومات كثٌرة فً 149هـ/9ٕٔ)ت

كالزكةاة والؽنةابم والفةًء ، وأورد معلومةات مهمةة  التشرٌعات الخاصة ببعض المةوارد المالٌةة ،

فً الزراعة ، كإحٌاء األراضً والمزارعة ، فضبل  عن ذكره لمصادر ووسابل الةري ، وكتةاب 

م( ، إذ احتوى هذا الكتاب على معلومةات مهمةة أفةادت 9ٔ9هـ/ٖٕٓ)الخراج( لٌحٌى بن آدم )ت

ٌاء أراضً الموات والجزٌة والفًء ، موضوع األطروحة بشكل كبٌر ، السٌما فً الزراعة كإح

وعن أنواع ووسابل الري ، وكانت فابةدة هةذٌن المصةدرٌن كبٌةرة والسةٌما فةً الفصةلٌن الرابةع 

 والخامس من هذه األطروحة .  

أما كتب األموال ، فمد كةان كتةاب )األمةوال( البةن سةبلم أبةو عبٌةد الماسةم بةن سةبلم الهةروي     

ا  لموضةةةوع األطروحةةةة أمةةةدها بمعلومةةةات كثٌةةةرة فةةةً جمٌةةةع م( ، رافةةةدا  مهمةةة9ٖ9هةةةـ/ٕٕٗ)ت

الموضوعات التً تناولها كتابه ، وحرص ابةن سةبلم علةى إبةداء رأٌةه ، فكانةت معلومةات مهمةة 

عن الخراج والزكاة والجزٌةة والفةًء والخمةس والمسةالاة والمزارعةة وطةرق الةري التةً كانةت 

سةةتٌفابِه لجمٌةةع جوانبةةه ، وأٌضةةا  كتةةاب سةةابدة آنةةذان ، فهةةو ال ٌنتمةةل مةةن الموضةةوع إال بعةةد ا

م( إذ احتةوى علةى معلومةات 9ٙ٘هةـ/ٕٔ٘)األموال( البن زنجوٌه ابو احمد حمٌةد بةن مخلةد )ت

ذات لٌمة فً اؼناء موضوع الدراسة ، إذ كان ٌعلك علةى بعةض النصةوص ، فارفةد االطروحةة 

تعلٌماتةه الجٌةدة ، وكانةت  بمعلومات مهمة عن الزكاة والؽنابم والفًء والنفل والجزٌة ناهٌةن مةن

 فابدة هذٌن المصدرٌن كبٌرة والسٌما فً الفصول الثانً والرابع والخامس . 

 خامسا . كتب السٌرة والتارٌخ :
أسهمت بعض كتب السٌرة والتارٌخ فً اؼناء موضوع األطروحة بالشواهد االلتصادٌة التً     

النبوٌة( البن هشام أبو دمحم جمال الدٌن  كانت متداولة فً األطروحة ، من أهمها كتاب )السٌرة
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م( ، إذ أفادنا بمعلومات مهمة والسٌما الموارد االلتصادٌة ، ومنها 9ٖٖهـ/9ٕٔعبد الملن )ت
 الؽنابم والخمس والفًء ، على أن فابدته تركزت فً الفصل الرابع من هذه الدراسة .

م( ، إذ ركز 9ٕٔٔهـ/19٘ملن )توكتاب )الصلة( البن بشكوال أبو الماسم خلؾ بن عبد ال    
اهتمامه على أصحاب الرحلة فً طلب الفمه والحدٌث من أهل األندلس ، وممن عاشوا فٌها أو 
رحلوا عنها ، فأسهم فً معرفة حٌاة ابن بطال وشٌوخه وتبلمٌذه ووفاته ،لذا فابدته تركزت فً 

 الفصل األول .   
 سادسا . كتب التراجم والطبمات :

من كتب التراجم والطبمات لكثرة استخدامها وتنوعها ، ابتداء  من ابن بطال طروحة األأفادت     

وشٌوخه وتبلمٌذه ، ثم الرواٌات التةً وردت فةً شةرح ابةن بطةال السةٌما الصةحابة الةذٌن رووا 

، فإن هذه الشخصٌات تحتةاج الةى ترجمةة وافٌةة ، فلةذلن كثةرت وتنوعةت ،  أحادٌث الرسول 

، وفةً ممةدمتها كتةاب )االسةتٌعاب فةً معرفةة األطروحةة مٌةع فصةول هةذه وكانت فابدتها فةً ج

م( ، والذي أفةاد 1ٓٓٔهـ/ٖٙٗ)تأبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن دمحم األصحاب( البن عبد البر 

موضوع الدراسة بإعطاء تراجم الصحابة الذٌن رووا األحادٌث ، فارفدنا بمعلومات لٌمة ومهمة 

 عن حٌاتهم . 

م( 1ٖٗٔهـ/1ٗ9)تشمس الدٌن دمحم بن احمد بن عثمان ر اعبلم النببلء( للذهبً وكتاب )سٌ    

الةةذي ٌعةةد مةةن المصةةادر المهمةةة ، إذ أورد معلومةةات لٌمةةة عةةن الصةةحابة والتةةابعٌن والمحةةدثٌن 

 والفمهاء واألمراء وؼٌرهم ، وكان ٌعطً معلومات مفٌدة عن كل شخصٌة ٌترجم لها . 

م( ، ومنها )اإلصابة 9ٗٗٔهـ/9ٕ٘)تبو الفضل احمد بن علً أوكتب ابن حجر العسمبلنً     

األطروحةةةة فةةةً تمٌٌةةةز الصةةةحابة( ، و)تمرٌةةةب التهةةةذٌب( ، و)تهةةةذٌب التهةةةذٌب( ، التةةةً أؼنةةةت 

 بمعلومات مفٌدة وجٌدة .

 
 سابعا . كتب اللؽة :

رفدت كتب اللؽة موضوع األطروحة فً بٌان معانً الكلمات والمصطلحات ، وتوضٌح ما     
منها وصعب فهمها السٌما الؽرٌب منها ، والتعرؾ على العدٌد من المصطلحات  ؼمض

االلتصادٌة ، ومن أهم هذه المصادر التً تم االعتماد علٌها فً هذا الجانب ، كتاب )تهذٌب 
م( ، الذي ٌعد من أمهات 49ٓهـ/1ٖٓاللؽة( لؤلزهري أبو منصور دمحم بن احمد الهروي )ت

ٌز بأنه ٌعطً ترجمة واضحة للمفردة ، وعند ذكره لهذه المفردة أو المعاجم اللؽوٌة ، إذ تم
المصطلح ال ٌتركها مبهمة أو ساببة ، وإنما ٌسند لوله الى المرآن الكرٌم أو الحدٌث النبوي 

 الشرٌؾ ، أو ألوال الصحابة ، فكانت فابدته كبٌرة شملت عموم االطروحة . 
( البن األثٌر الجزري أبو السعادات مجد الدٌن وكتاب )النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واألثر    

م( ، إذ ٌعد هذا المصدر من المصادر المهمة ، وأسهم فً 4ٕٓٔهـ/ٙٓٙالمبارن بن دمحم )ت
تعرٌؾ العدٌد من المصطلحات والمسابل ذات المضمون االلتصادي وتوضٌحها وفابدتهما 

 ؼطت معظم فصول االطروحة . 
م( وفابدته كبٌرة فً ٖٔٔٔهـ/1ٔٔمنظور دمحم بن مكرم )ت أما كتاب )لسان العرب( البن    

جمٌع الفصول ، فهو كتاب جامع ، ومفصل ، ومتشعب فً مادته ، فحوى على أشعار وأمثال 
 وآثار ، وٌتطرق الى أحادٌث نبوٌة شرٌفة ومخرجة من كتب الحدٌث أٌضا  .

 ثامنا . كتب الجؽرافٌٌن والبلدانٌٌن :



1 
 

من الكتب معلومات لٌمة من الناحٌة الجؽرافٌة لموضوع األطروحة لدمت هذه المجموعة     
من خبلل التعرٌؾ بالكثٌر من موالع المدن ومواضعها وما ٌتعلك بها ، فضبل  عن المعلومات 
التارٌخٌة وااللتصادٌة الوافٌة التً حوتها وما له عبللة ببعض الشخصٌات التً أوردها ابن 

 بطال فً شرحه .
مة هذه الكتب كتاب )معجم البلدان( لشهاب الدٌن ٌالوت الحموي وكان فً ممد    
م( ، وٌعد هذا الكتاب موسوعة جؽرافٌة نظرا  لوفرة المادة التً أوردها 9ٕٕٔهـ/ٕٙٙ)ت

وتحدث فٌها عن أؼلب البلدان واأللالٌم والمدن والجبال واألنهار وؼٌر ذلن ، وببل رٌب ففابدته 
 توزعت على جمٌع فصول االطروحة .

 تاسعا  . المراجع الحدٌثة : 

رفدت موضوع األطروحة العدٌد من المراجع الحدٌثة ، فهً الدلٌل للرجوع للمصادر     

األولٌة ، فكانت ذات فابدة فً توضٌح العدٌد من المضاٌا التً وردت فً هذه األطروحة ، ولعل 

، وكتاب )فً تارٌخ من أهم المراجع المستعملة ، كتاب )معجم المؤلفٌن( لعمر رضا كحالة 

المؽرب واألندلس( ألحمد مختار العبادي ، وكتاب )الماموس الفمهً( لسعدي أبو حبٌب ، فضبل  

عن العدٌد من المراجع األخرى التً أؼنت األطروحة بمعلومات ذات أهمٌة كبٌرة فً مجال ما 

 أبدته من أراء ووجهات نظر ٌمكن للباحث االهتداء بها .

 

مروان جمهور 
 العبٌدي محمود

ٌْفً  أكثَم بن َص
ودوُره فً تارٌخ 
 العرب لبل االسبلم

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً
 االنسانٌة

 المستخلص

ٌْفً ودَورهُ فً تارٌخ العرب لبل األسبلم(        بعد إنجاز هذا البحث الموسوم بـ )أكثَم بن َص

 ب ما وردت فً الرسالة :توصلنا الى عدد من األستنتاجات، والتً نوجزها باألتً وحس

ٌْفً التمٌمً من أعبلم العرب المخضرمٌن الذٌن كان لهم دور بارز فً حٌاة  - ٌُعد أكثَم بن َص

العرب لبل األسبلم وبَعد إنتشاره، من خبلل أحكامه العدٌدة التً تطابك معظمها الشرع 

 األسبلمً.

ٌْفً من لُضاة العرب العادلٌن ودُهاتهم - الذٌن ٌُحتَـكم إلٌه من معظم لبابل  تبٌَّن أن أكثَم بن َص

العرب، لما لهُ من ِخبرة فً المضاء واالحتكام وما تتوفر فً أحكامه من عدل ورجاحة 

 عمل.

ٌْفً من ُحّكام العرب الَمعدودٌن الَذٌن إذا تكلم أنصت له الجمٌع، وعند سماع  - كان أكثَم بن َص

 ر وَمواعظهُ َخٌٌر َوبِر.رأٌه ٌأخذون به وٌسٌرون على نَهجِه، ألن كبلمهُ دُر

ٌْفً التمٌمً الى لبٌلة عربٌة أصٌلة لها أمجادها المعروفة، وأوصى بها  - ٌنتسب أكثَم بن َص

رسول هللا)ص( َوَحَث على إكرامها، اذ لال علٌه الصبلة والسبلم لرجل نال عنده من بنً 

ا، فَإِناُهْم أَطْ  ٌْر  اِل(.تمٌم: )اَل تَمُْل ِلبَنًِ تَِمٌٍم إاِلا َخ ا َعلَى الداجا  َوُل النااِس ِرَماح 
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ٌْفً من الُمعَمرٌن الذٌَن عاشوا َزَمنا  َطوٌبل  ٌمتد الى لرنٌن من الزمن حسب  - ٌُعد أكثَم بن َص

 مااتفمت علٌه معظم المصادر.

ظهر أكثَم بن صٌفً من عابلة معروفة ومشهورة فً مجتمع العرب لبل األسبلم بالُحكم  -

ازعٌن وكان أبرزهم جدهُ الثالث مخاشن ووالدهُ صٌفً، ولد حافظت هذه والمضاء بٌن المتن

 العابلة على هذِه الخصال بعد انتشار األسبلم فكان لها مكانتها فً المجتمع األسبلمً.

ٌْفً فً الَحٌاة العلمٌة للدولة العََربٌة األسبلمٌة َوثَمافتها،   - ساهم العدٌد من عابلة أكثَم بن َص

 الُمَحدثٌن والفمهاء والُشعَراء وؼٌر ذلن.فمنهم المُضاة و

كان ألكثَم كلمة مؤثرة ومسموعة وَمكانة عالٌة فً مجتمعه ولبٌلته، األمر الذي جعل الكلمة  -

 الفصل لهُ فً ٌوم الُكبلب الثانً وهو من أٌام العرب المعروفة لبل االسبلم.

ٌْفً َمكانة كبٌرة لدى الملون السٌما ملون ا - لحٌرة، اذ ذهب الى َملكها كان ألكثَم بن َص

 النُعمان بن المنذر َوفَن أسر التمٌمٌٌن لدى الملن، لما له من لوة المنطك وااللناع.

ٌْفً التً وصلها من خبلل ببَلؼتِه وُسرعة ُحّجتِه ورباطة جأشه  - كان ِلُشهرة أكثَم بن َص

الى ُكسرى فارس ربٌسا  وفصاحتِه فً الَكبلم، األثر الكبٌر فً ان ٌوفَدهُ النُعمان بن المنذر 

 لوفد العرب لتوضٌح مزاٌاهم.

ٌْفً لوة بٌان وفصاحة لسان كبٌرة مكنتهُ بعد أن ترأس وفد المبابل العربٌة  - امتلن أكثَم بن َص

الى ُكسرى فارس من أن ٌُؽٌر نظرة ذلن الملن عن العرب ومزاٌاهم وامكانٌاتهم بعد أن 

تطاعوا أن ٌروضوا الصحراء لحٌاتهم وهو مالم كان ٌنظر الٌهم بعٌن الذل والمهانة، اذ اس

 تتمكن منهُ االلوام األخرى.

ٌْفً عاش فً َعصر لبل األسبلم ذلن العصر الذي شاعت فٌه الرذٌلة،  - ُرؼم ان أكثَم بن َص

 اال انهُ َحـّرَم على نَفسِه الَخمر ألنها ُمجلبةٌ للببلء والذل والمهانة. 

ٌْفً بأمور إجتما - عٌة عدٌدة مرت على المبابل العربٌة، فلما جاء االسبلم َحكَم أكثَم بن َص

 الرها ِمثل ُحكم الولد ؼٌر الَشرعً.

كانت ُخَطبُهُ َوَمواِعَضهُ الخاصة والعامة بأعداد كبٌرة، فالخاصة وجهها ألبنابِه وألبناء  -

 عشٌرتِه وِلمَبٌلته تَمٌم، والعامة وجهها لمبابل العرب والى بعض ملوكهم.

لحمٌمة النبً دمحم)ص( ودعوتهُ أجابها ببل تَردد وال تكبر النه وجد فٌها العز  بعدَ َمعرفتهِ  -

والرفعة والصدق، والن الِحكمة ضالة المؤمن ومادام هو َحكٌما  فهو الرب للحمٌمة من 

 َؼٌرِه.
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هند جودت كاظم 
 ناصر الشمري

 

 األطعمة والم دب

  فً العصر العباسً
 هـ (ٙ٘ٙـــ  ٕٖٔ) 

كلٌة التربٌة للعلوم  تارٌخ اسبلمً
 االنسانٌة

 المستخلص

فمما تمدم من دراسة لؤلطعمة والم دب فً العصر العباسً تتبٌن لنا مجموعة من النتابج 

 التً ٌمكن اجمالها بما ٌأتً:

.حفلت اللؽة العربٌة بالفاظ االطعمة ، والمادب ، والمأكل ، والمشرب ومتعلمات ذلن حتى ٔ

مازال الباحثون ٌعكفون على دراسته واالنتهال من معٌنه الذي  اعطتنا ارثا لؽوٌا كبٌرا ،

 الٌنضب.

ًّ والتفنن الخطابً الرفٌع فً الكبلم ضرب األمثال ، التً ٕ .إن من عناصر الجمال األدب

تنوعت فشملت صور الحٌاة المختلفة ، ومنها األطعمة  ، ولد ضرب العرب فً العصر العباسً 

 ، والم دب ، ولوازمهما. أمثاال كثٌرة تتعلك باألطعمة

.تعددت طبمات المجتمع العباسً وصور الناس فٌه ، إذ ان لكل طبمة رؤٌتها الخاصة لبلطعمة ٖ

والم دب ، فمنهم الحكام والسبلطٌن ، ومنهم العلماء والزهاد ، ومنهم الكرماء واالجواد ، ومنهم 

 البخبلء واالشحاء ، ومنهم الطفٌلٌون واألكلة.

من العلماء والزهاد لٌتركوا ملذات الدنٌا عن فمر او عسر فً المعٌشة وانما زهدا .لم ٌكن كثٌر ٗ

بها ، وكانوا ٌشعرون بالفمراء والمحتاجٌن ومعاناتهم ، كما ٌحرصون على زرع الفرحة 

 والبهجة فً للوبهم .

لما . ان النظام الؽذابً شهد تطورا سرٌعا فً ببلط الخلفاء والسبلطٌن ، واخذ ٌصبح مشابها ٘

عند ملون العجم والروم وؼٌرهم فأصبح للخلٌفة حاشٌة باالضافة للحاجب وؼٌره ، وكذلن 

 تعارؾ الناس على آداب لمجالسة الحكام ومؤاكلتهم.

.ان الباحث فً م دب الطبمة الحاكمة ٌجد انفالا كبٌرا ٌصل أحٌانا كثٌرة الى درجة االسراؾ ٙ

ع الطعام وصفاته وانسجامه ومنافعه ، وكان األطباء والبذخ  ، ولد كان للخلفاء عناٌة خاصة بنو

 وأهل الصنعة ٌشرفون على ذلن ، إذ أصبحت لهم حضوة خاصة عند الخلفاء .

.اشتهر العرب بحسن الضٌافة ، وكان للعصر العباسً خصوصٌة االستمرار االمنً والترفه 1

ن على اكرام الضٌؾ على المعٌشً مما جعلهم ٌتفنون فً الوان الضٌافة ، فكان الناس ٌتسابمو

 اختبلؾ أحوالهم وصورهم ، كبٌرهم وصؽٌرهم ، خاصتهم وعامتهم ، حاكمهم ومحكومهم.

.ان من الناس فبة اشتهرت بالبخل والشح ، وان من طرٌؾ احوالهم ان تخللت عباراتهم 9

ة وحواراتهم وعرضهم لمشاهد الحرص والبخل الكثٌر من فنون الببلؼة ، فكانت النكتة الجمٌل

والعبارة اللطٌفة فً رواٌة ونمل أخبار البخبلء ، وهً تمثل رلً المجتمع العباسً بأجمعه ، 

فرصانة اللفظ ٌتمتع بها أؼلب الناس خاصتهم وعامتهم ، وهً ببل شن تعطً انطباعا عن تطور 

 المجتمع ورلٌه.
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الظرٌفة عن األكلة  .ان المصادر التأرٌخٌة واألدبٌة لد أتحفتنا بالرواٌات اللطٌفة ، واألخبار4

وبٌان أحوالهم ، ولنا فً هذه الرواٌات تمثل كبٌر  لروعة الوصؾ الى دلة التشبٌه  ، كما دلت 

على ان للحالة النفسٌة أثرا كبٌرا فً إلبال اإلنسان على النهم وكثرة األكل إضافة للمحٌط 

 االجتماعً الذي ٌؤثر تأثٌرا كبٌرا فً ذلن أٌضا.

هرة مجتمعٌة شابعة فً كل المجتمعات فً كل زمان ومكان ،  وهً . ظاهرة التطفل ظآٔ

بعمومها انعكاس للحالة الدٌنٌة ، واالجتماعٌة، وااللتصادٌة ، واألخبللٌة لذلن المجتمع ، ولد 

كان للعصر العباسً وخاصة األول والثانً منه حضور بارز ملحوظ لهذه الطبمة ، فان الرفاهٌة 

ٌر الذي عاشه المجتمع ،وتفنن الناس على اختبلؾ طبماتهم بموابدهم واالزدهار االلتصادي الكب

 وم دبهم اعطى الطفٌلٌٌن سولا رابجة التساع أالحوال المعٌشٌة.

.أظهرت الدراسة حمٌمة تنوع األطعمة فً العصر العباسً إذ تعددت صورها  ، وكثرت ٔٔ

الخضروات مادة اساسٌة اشكالها  فشملت الوانا ٌصعب حصرها ، فمد شكل األرز والحبوب و

كان للخبز أهمٌة عظٌمة فً الجانب الؽذابً ، فهو أحد أعمدته  من مواد المابدة العباسٌة ، كما

 األساسٌة ، فلٌس لمنزل ؼنى عنه .

.ان اللحوم على اختبلؾ صورها وتعدد الوانها وانواعها تشكل الجانب االكبر من طعام ٕٔ

م ابوابا وفصوال متعددة ، مبٌنٌن خصابص كل نوع من العباسٌٌن  ، ولد عمدوا لذلن فً كتبه

اللحوم ومٌزاته ، وطرق تحضٌره واعداده ، واالخبلط التً تتناسب مع لكل لون من ذلن ، وهم 

 بذلن جعلوا من التنوع الؽذابً واالختٌار الصحً مطلبا اساسٌا من مطالب تنظٌمهم للمابدة.

المختلفة مادة لطبخهم ، وعبلمة من عبلمات  .ان العباسٌٌن جعلوا من الطٌور بانواعهأٖ

اجادتهم فً تحضٌرها ، وهم ٌعلمون ان فً لحم الطٌر من الجوانب الؽذابٌة والصحٌة ما 

لحم الدجاج هو  الٌخفى ، فكان ان جعلوا منها الوانا اساسٌة على مدار اٌام االسبوع  ، ولد كان

وجه الخصوص وذلن ألسباب كثٌرة منها من أكثر اللحوم المستخدمة فً المطبخ العباسً على 

 خواصه ومزٌاته ، ومنها سهولة تربٌته والحصول علٌه.

باأللوان البحرٌة كالسمن والروبٌان وماشابه ذلن ،  رب اجادوا فن الطبخ بما ٌتعلك.ان العٗٔ

، فهم لد اجادوا فً تحضٌر هذه االطعمة ، ولهم فً ذلن لدم السبك فً تتبٌلها ، وتنوٌع الوانها 

 فكانت مادة ثرٌة للمتخصصٌن فً هذا الفن ، ولد انتملت منهم الى اوربا كلها .

البمولٌات هً عنصر اساس من عناصر المابدة لسهولة اختزانها لفترات طوٌلة مظنة  .ان٘ٔ

 الحاجة الٌها ، وان لها الوانا متعددة فً المطبخ العباسً.

رة على وفك ماٌبلبم حٌاتهم المتحضبتزٌٌن الموابد  رب فً العصر العباسً.عنً العٙٔ

بما ٌعطٌها لبوال عند الناظرٌن وكأنها لوحة فنٌة ، والشن ان هذا من مظاهر  فحسنوها وجملوها

الترؾ وفً الولت نفسه هو معلم من معالم التطور والرلً ، فحٌنما ٌتجه الناس الى ذلن فهو 

 الترابط االجتماعً. ٌعنً اكتفاءهم االلتصادي ، وهو ٌعنً االستمرار االمنً و

صوا على تلوٌن م دبهم بالمكمبلت التً تزٌدها جماال ، وتعطٌها رونما ، ر.ان العباسٌٌن ح1ٔ

الرطبة والٌابسة ، ومنها  الفواكه وتكسبها ألما ، ولد تنوعت صور هذه المكمبلت ، فمنها
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على اختبلؾ  الكوامخ والمخلبلت ، ومنها الحلوٌات والمعجنات ، ومنها االشربة والعصابر

صورها ومواد تحضٌرها ، فمد عمدوا لذلن مؤلفات تعنى بطرق اعدادها واخبلطها ، 

 وخصٌصة كل لون منها .

.كذلن فمد شهد العصر العباسً عناٌة خاصة باالبازٌر، والدهان المستعملة فً الطبٌخ  ، 9ٔ

فرٌدا فً االندماج والطٌوب والمعطرات وبٌان تبلبم كل ذلن مع انواع االطعمة لتعطً نموذجا 

 والتركٌب.

.ان الطباخ ٌشكل  الركن األبرز فً اعداد المابدة وتنظٌمها فً العصر العباسً ، ولد حفلت 4ٔ

الكتب والمصادر التارٌخٌة واالدبٌة ب داب الطباخ وواجباته ولوازم نجاح عمله ، كما بٌنت هذه 

 نجاحه وتمٌزه .المصادر اهمٌة المطبخ ووجوب توفر لوازمه وادواته كاملة ل

باألدوات واألوانً ، وأهمٌة اختٌار كل نوع وصنؾ منها  ر العباسً.عنً العرب فً العصٕٓ

كل بحسب خاصٌته وحاجته ، ولد برع العرب ومن خالطهم فً العصر العباسً بصناعة هذه 

 االوانً وانتمابها .

ع النار والحطب الذي .ومثلما عنً العرب باختٌار طعامهم وأدوات طبخهم ، كذلن عنوا بنؤٕ
استخدموه فً ذلن الطبخ ، فلكل نوع من الحطب مٌزة وخاصٌة تختلؾ عن االخرى ، وهً 

 تؤثر على طعم كل طعام ورابحته.
.ان الصحة البدنٌة والنفسٌة هً من اولى الؽاٌات وأوابل المهمات ،ولد ادرن أهل الصنعة ٕٕ

ة االنسان البدنٌة والنفسٌة فألفوا وكتبوا من المتخصصٌن فً العصر العباسً اثر الؽذاء فً صح
فً ذلن العدٌد من المؤلفات التً التزال الى الٌوم مرجعا طبٌا ٌدرس فً الجامعات العربٌة 

 واالجنبٌة .
راده ان الحٌاة العباسٌة بمدنٌتها وتحضرها ومظاهر الترؾ ولنا أن نمول بعد ماسبك إٌ

ب الطبخ الى حد ٌبعث على االعجاب والتأثر فٌها كانت لد أثرت فً تنوع اطعمتها واسالٌ
 واالنفعال.
 

 
د إلبال ونشاطهُ  أسامه شاكر محمود  ُمَحما

 الثمافً والسٌاسً فً
 الهند

(ٔ911-ٔ4ٖ9) 

تارٌخ حدٌث 
 ومعاصر

كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 المستخلص
 

راسةةات التارٌخٌةةة التةةً إِنا الدراسةةات الخاصةةة بشةةبه المةةارة الهندٌةةة هةةً واحةةدة مةةن أهةةم الد     

تسةةتحك التركٌةةز والتحلٌةةل، وأَنا تلةةن المنةةاطك كانةةت أَرض خصةةبة وؼنٌةةة بأحةةداثها السٌاسةةٌة 

واالجتماعٌة وؼٌرها، إذ كانت مطمع ا للكثٌر من الدول االستعمارٌة التً سٌطرت علٌها، فضةبل  

مةةادة تارٌخٌةةة مهمةةة  عةةن خبلفاتهةةا وصةةراعاتها الداخلٌةةة سةةواء أكانةةت عرلٌةةة أم طابفٌةةة، إذ تُعةةد  

 تستحك الدراسة والتحلٌل.

د إلبال من الشخصٌات المهمة فً التارٌخ الحةدٌث والمعاصةر، إذ إِناةهُ   تُعد  شخصٌة ُمَحما

كاَن متعدد المواهةب، فهةو شةاعر، وأكةادٌمً، وفٌلسةوؾ، وسٌاسةً، ولةانونً، ومفكةر إسةبلمً، 
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الهند فحسب بل على المستوى العالمً، إذ اكتسب عن طرٌك تلن األدوار شهرة واسعة لٌس فً 

ٌُعَد  من رواد الفكرٌن اإلسبلمً والسٌاسً، وإِلةى جانةب ذلةن عاصةرت شخصةٌته أهةم األحةداث 

التً مرت بها شبه المارة الهندٌة، وأبرزها االستعمار البرٌطانً لببلده، ومحاوالت المستعمرٌن 

وسٌة التً كانت طاؼٌة على المشةهد السٌاسةً نهب خٌرات الببلد وسلبها، وسٌطرة الؽالبٌة الهند

 وااللتصادي، وؼٌرها.

 استندت الرسالة فً منهجها التأرٌخً إِلى فرضٌة لابمة على األسبلة اآلتٌة:  

د إلبال فً نتاجاته، والِسٌاَما الشعرٌة؟ -  ما الجوانب التً أكدها ُمَحما

 ً؟ما دور فلسفته وأفكاره فً بلورة مستمبل المسلمٌن السٌاس -

 ما األسباب التً دفعته إِلى تبنً مشروع إنشاء وطن خاص للمسلمٌن الهنود؟ -

 وما نظرته إِلى مستمبل شبه المارة الهندٌة؟ -

ةد إلبةال   لسمت الرسالة علةى ممدمةة وأربعةة فصةول وخاتمةة، تنةاول الفصةل األَّول: ُمَحما

ل: والدتةةه، ونسةةبه سةةٌرته ودراسةةته وعملةةه، ولةةد لسةةم علةةى سةةتة مباحةةث، تضةةّمن المبحةةث األَوّ 

وجذور أسرته، أَّما المبحث الثةانً فتحةدث عةن: نشةأته وتعلٌمةه، فةً حةٌن رّكةَز المبحةث الثالةث 

على: دراسته الجامعٌة، وعمله فً التةدرٌس، واسةتعرض المبحةث الرابةع: دراسةته فةً أوروبةا، 

حةٌن اخةتص المبحةث  والِسٌاَما فً برٌطانٌا، وألمانٌا، وأعماله فةً لنةدن وعودتةه إِلةى الهنةد، فةً

 الخامس بزواجه، أَّما المبحث السادس فتطرلنا فٌه إلى عمله فً المحاماة والتعلٌم.

وبةةٌّن الفصةةل الثةةانً: نشةةاطه الثمةةافً، فمةةد التضةةت الضةةرورة تمسةةٌم هةةذا الفصةةل علةةى  

 شعرٌة.مبحثٌن، إذ عالج المبحث األّول: نتاجاته النثرٌة، فٌما رّكَز المبحث الثانً على: أعماله ال

م، إذ 4ٕٙٔ-4ٓ9ٔوجاء الفصل الثالث لٌسةلط الضةوء علةى نشةاطه السٌاسةً مةن عةام  

جرى تمسةٌم هةذا الفصةل علةى أربعةة مباحةث، تطةرق المبحةث األَّول: بةداٌات نشةاطه السٌاسةً، 

د إلبال منه، أَّما المبحث الثانً فسلَط الضةوء علةى مولفةه  وإلؽاء تمسٌم إللٌم البنؽال ومولؾ ُمَحما

اللٌبٌة، وحرب البلمان، وحادثة مدٌنة كنبور، ومولفه من الحرب العالمٌة  –الحرب االٌطالٌة من 

األولى، ومؤتمر لوكنو ومولفه منهُ، فً حٌن جاء المبحث الثالث لٌتناول حركة الخبلفة جذورها 

د إلبال منها، أَّما المبحث الرابع فمد تضّمن مولفةه مةن حركةة البل تعةاون أو ونشأتها ومولؾ ُمَحما

 ، والفتاوى التً أطلمت ضده.Sirالمماطعة، ومنحه لمب السٌر )السر( 

م، إذ 4ٖ9ٔم حتّةةى وفاتةةه عةةام 4ٕٙٔوّضةةح الفصةةل الرابةةع: نشةةاطه السٌاسةةً مةةن عةةام  

تألؾ هذا الفصل من أربعة مباحةث، خصةص المبحةث األَّول: ترشةحه لعضةوٌة المجلةس النٌةابً 

المضةةاٌا، فةةً حةةٌن رّكةَز المبحةةث الثةةانً عةةن: خطابةةه  البنجةابً ونشةةاطه فٌةةه ومولفةةه مةن بعةةض

التارٌخً فً مدٌنةة هللا آبةاد، ودوره فةً المةؤتمرٌن الثةانً والثالةث للمابةدة المسةتدٌرة، وعةرض 

حتّةى  4ٖٖٔالمبحث الثالث: رحبلته خارج الهند، وتطرق المبحث الرابع عةن نشةاطه السٌاسةً 

 م وتأبٌنه، وصدى نعٌه.4ٖ9ٔوفاته 

ذه الرسالة على الكثٌر من المصادر التارٌخٌة المتنوعةة، أهمهةا الوثةابك ؼٌةر اعتمدت ه 

المنشةورة الموجةةودة فةةً معهةةد الخدمةة التةةابع لةةوزارة الخارجٌةةة العرالٌّةة، وكةةان أهمهةةا: )مركةةز 
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م( إذ زودتنةةا هةةذه R-P:343/0-1ٔٔ :ٔٔ/9/ٔ49٘البحةةوث والمعلومةةات، الهنةةد، رلةةم الملفةةة 

 بشأَن تارٌخ البراهمة، وؼٌرها من المعلومات األخرى. الوثٌمة بمعلومات فرٌدة

ا فً هذه الرسالة، كاَن فً ممدمتها   أَّما األطارٌح والرسابل الجامعٌة فكان لها نصٌب ا أٌض 

د علً جناح ودوره السٌاسً فً تأسٌس دولة  أطروحة الباحثة سبلة طبلل ٌاسٌن المعنونة: "ُمَحما

لةى مجلةس كلٌّةة اآلداب فةً جامعةة البصةرة، إذ احتةوت علةى " الممدمة إِ 4ٗ9ٔ-4ٓٗٔباكستان 

معلومةات مهمةة أؼنةت هةذه الدراسةة فةً فصةولها: األَّول، والثالةث، والرابةع، فضةبل  عةن رسةةالة 

" للباحةث طةارق نجةم 4ٗ9ٔ-4ٔ9ٔالماجستٌر الموسومة بـ: "ؼاندي ودوره السٌاسً فً الهنةد 

جامعةة بابةل، إذ تعةدّ واحةدة مةن أهةم الرسةابل التةً عبدالواحد، والتةً نولشةت فةً كلٌّةة التربٌّةة/ 

رّكزنا علٌها فً هذه الدّراسة فً فصلٌها الثالث والرابع، كون تلن الرسالة اعتمدت علةى الكثٌةر 

ةد شةلش النعةٌم،  من الوثابك والمصادر األجنبٌة، وكذلن رسالة الماجستٌر للباحثة وداد سةالم ُمَحما

"، كةةاَن لهةةا 4ٗ1ٔ-4ٓٙٔمٌة ودورهةا فةةً نشةةأة باكسةتان التةً حملةةت عنةوان: "العصةةبة اإلسةةبل

ًّ الرسةالة  نصٌب آخر من المعلومات المٌّمة، إذ أفاد منها الباحث فً تةدوٌن معلوماتهةا فةً فصةل

 الثالث والرابع.

كاَن للكتب العربٌّة والمعربة أهمٌة كبٌرة فً رفد هةذه الدّراسةة بةالكثٌر مةن المعلومةات،  

ةد إلبةال حٌاتةه وآثةاره(، للمؤلةؾ أحمةد معةوض، إذ تضةّمن هةذا فكان أهمهةا كتةاب )الع بلمةة ُمَحما

ةد إلبةال سةٌرته  د إلبال، فضةبل  عةن كتةاب )ُمَحما الكتاب معلومات ؼنٌة تناول فٌه أدوار حٌاة ُمَحما

ا فةً  وفلسفته وشعره( لؤلكادٌمً والسٌاسً المصةري عبةدالوهاب عةزام، الةذي مثّةَل بةبلده سةفٌر 

د  باكستان، وٌعدّ  من أَبرز المؤرخٌن العرب الذٌن كتبوا عن سٌرة حٌاته الشخصٌة، وكتاب )ُمَحما

ةد السةاعدي، اعتمةد فةً هةذا المَؤلةؾ  إلبال البلهةوري عبمةري الفكةري واإلصةبلح( للمؤلةؾ ُمَحما

على مجموعة متنوعةة مةن المصةادر الفارسةٌة واألجنبٌةة التةً درسةت السةٌرة الشخصةٌة بشةكل 

ةد إلبةال( بجزأٌةه األَّول والثاةانً الةذي جمعةهُ سةٌد مفصل، فضةبل  عةن اسة تنادنا علةى )دٌةوان ُمَحما

عبدالماجد الؽوري، إذ استنبطنا منهُ تدوٌن األشعار، وسةرد الةدواوٌن، أَّمةا الكتةب المعربةة فكةان 

د إلبال، اعتمد فٌةه المؤلةؾ فةً تدوٌنةه  أبرزها كتاب )النهر الخالد( للمؤلؾ جاوٌد إلبال ابن ُمَحما

علةةى عةةدٍد كبٌةةٍر مةةن المعلومةةات التةةً حصةةل علٌهةةا عةةن طرٌةةك بعةةض أصةةدلاء والةةده الةةذٌن 

 عاصروه، وكذلن اعتمد على المصادر التً دّونت باللؽة األردٌة واألجنبٌة.

أَّما المراجع الفارسٌة فكان فً ممدمتها )زنده رود زندكٌنامه عبلمةه دمحم البةال( للمؤلةؾ  

أٌن )األَّول والثالث(، إذ ٌُعَد  من المصةادر المهمةة التةً أؼنةت هةذه جاوٌدان إلبال، الذي ضما جز

شةةرح  –الرسةةالة بمعلومةةات لٌمةةة، والِسةةٌاَما الجانةةب السٌاسةةً منهةةا، وكةةذلن كتةةاب )إلبةةال شةةرق 

شامل حول آثةار وافكةار َكزٌةد تةرن اشةعار فارسةى عبلمةه البةال الهةورى( للمؤلةؾ )عبةدالرفٌع 

ةد إلبةال، فضةبل  عةن ذلةن حمٌمت رفٌع(، احتوى هذا ال مؤلةؾ علةى شةرحٍ واٍؾ عةن نتاجةات ُمَحما

كتاب )زندكى وافكار عبلمه البال الهورى( للمؤلؾ )جاوٌد البال( ابن الشخصٌة التً بصددها، 

إذ تضّمن هذا الكتاب جزأٌن )أّول وثانً(، وجرى التركٌةز علٌةه فةً إبةراز هةذه الدّراسةة بشةكل 

ٌاسةةً، وإِلةةى جانةب هةةذه الكتةب اسةةتعملت مصةةادر أُخةرى كثٌةةرة مةةن كبٌةر، والِسةةٌاَما الجانةب الس

 مجبلت وؼٌرها مدونة فً لابمة المصادر.
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شكلّت المصادر باللؽة االنكلٌزٌة أهمٌة كبٌرة فةً إعةداد هةذه الرسةالة كةاَن أهمهةا كتةاب  

(Social Philosophy of Sir Muhammad Iqbal)  للمؤلةؾ(Adbul Aleem 

Hilal)د إلبال بشًء من التفصٌل، فً حٌن تطةرق المؤلةؾ ، إذ استعرض ه ذا الكتاب حٌاة ُمَحما

(Hafeez Malik)  فً كتابه المعنون(Iqbal in Politics)  ،ًد إلبال السٌاس إِلى نشاط ُمَحما

ا فً المجلس النٌابً البنجابً عةام  م، إذ احتةوى هةذا الكتةاب 4ٕٙٔوالِسٌاَما بعد أَْن أصبح عضو 

وجرى التركٌز علٌه فةً           تةدوٌن المعلومةات، فضةبل  عةن تلةن الكتةب،  على شرحٍ واٍؾ،

 Journal of the Iqbal)جةرى دراسةة الكثٌةر مةن المصةادر األخةرى كةاَن أهمهةا مجلةة 

Academy)  الصةةادرة فةةً باكسةةتان بسةةنواتها، ومجلةةداتها، وأعةةدادها المختلفةةة، فضةةبل  عةةةن

موسةةةةةوعات كةةةةةاَن فةةةةةً طلٌعتهةةةةةا موسةةةةةوعة  اسةةةةةتعمال أعةةةةةداد وأجةةةةةزاء مختلفةةةةةة مةةةةةن ِعةةةةةداة

(Encyclopedia of India). 

احتلت البحوث والمماالت المنشورة فً عدٍد من المجبلت والجرابةد المتنوعةة فةً إؼنةاء  

هذه الرسالة بمعلومات كانت على درجة كبٌرة من األهمٌة، منها: مجلة )الدراسةات اإلسةبلمٌة(، 

نةد(، إذ أفةاد الباحةث مةةن هةذه المصةادر المختلفةة بسةةنواتها، ومجلةة )إلبالٌةات(، ومجلةة )ثمافةةة اله

ومجلداتها، وأعدادها على معلومات لٌمة، فضبل  عن ذلن تَما رفد المعلومات من صةحؾ مختلفةة 

 لكن بشًء للٌل.

كما كاَن للموسوعات أهمٌة كبٌةرة فةً إؼنةاء هةذه الدّراسةة بةالكثٌر مةن المعلومةات كةاَن  

ٌنة إسبلمٌة" للمؤلؾ عبدالكرٌم العفٌفً، إذ جرى التركٌز علٌها فً مد ٓٓٓٔأهمها: "موسوعة 

تعرٌؾ عدٍد من المةدن، زٌةادة علةى هةذه الموسةوعة جةرت االسةتعانة بموسةوعات أُخةرى ٌمكةن 

مبلحظتها فً لابمة المصادر، أَّما شبكة المعلومةات الدولٌةة )االنترنةت( فمةد أمةدت الباحةث بعةدٍد 

ٌاَما فةً تعرٌةؾ بعةض الشخصةٌات واألمةاكن، إذ اسةتعان بهةا فةً من الدراسات والبحوث، والِسة

 توضٌح المعلومات.

 تضّمن هذه الرسالة خاتمة احتوت على أهم االستنتاجات التً توصل إلٌها الباحث. 

ال أرٌد أَْن أتحدث عن الصةعوبات التةً واجهتنةً فةً مسةٌرة إعةداد هةذه الدراسةة، لكةن  

ة ا وفٌلسةوف ا أكثةر مةن كونةه سٌاسةً، سةأُوجز أهمهةا: إِنا شخصةٌة ُمَحما د إلبةال عةرؾ عنةه شةاعر 

وعلى الرؼم من األثر الذي تركه فً نصرة أبناء جلدته المسلمٌن، لكَن السمة الشعرٌة والفسلفٌة 

كانت طاؼٌة علٌه، إذ إِنا أَؼلب المؤلفات العربٌّة بل حتّى األجنبٌة تحدثت عةن نتاجاتةه الشةعرٌة 

انب السٌاسً فكان ٌذكر فٌها بشًء للٌل وممتضب، وهذا بطبٌعةة الحةال جعةل والفلسفٌة، أَّما الج

الباحث ٌستعٌن بمصادر مةن خةارج الةببلد، إذ تعةّرؾ علةى عةدٍد مةن األشةخاص الخٌةرٌن الةذٌن 

أرشدوه على مكامن الكثٌر من المصادر، وتمكن من شراء تلن المصادر من ِعداة مكتبةات، كةاَن 

ً جامعة طهران، وبعض المكتبةات المنتشةرة فةً نٌةودلهً، وهةذا أدى أهمها المكتبة المركزٌة ف

ةا جعةل  بطبٌعة الحال إِلى تولؾ الباحث ُمةدّة طوٌلةة لحةٌن وصةول تلةن المصةادر وترجمتهةا، ِمما

التكلفة المادٌة عالٌة، ومن الصعوبات األخرى أَنا الباحث واجهته مشكلة فً تنةالض المعلومةات 

ةا جعلةه ٌنتمةً المعلومةة التةً تتفةك علٌهةا عةدد كبٌةر مةن وتضاربها فةً المصةادر التا رٌخٌةة، ِمما

المصادر، وكذلن لام بتحلٌلها، واختٌار الصحٌحة منها، وهةذا بطبٌعتةه ٌعةود إِلةى مشةكلة ربٌسةة 

د إلبال بخط ٌده. لةةةام الباحةةةث بةةةإجراء  هً عدم وجود وثابك أو مذكرات شخصٌة دّونها ُمَحما



ٔ٘ 
 

د منها الهند وإٌةران، مةن أَجةل الحصةول علةى وثةابك تخصةه، لكنةه لةم ِعداة اتصاالت خارج الببل

ٌحصل على أي نتٌجة، وكذلن تمكن الباحث من الحصول علةى مولةع أكادٌمٌةة إلبةال فةً مدٌنةة 

الهور واتصل بهم، لكن المشرفٌن على هذا المولع رفضوا التعاون معةه، بحجةة عةدم تةوافر أي 

ولع الوثابك البرٌطانٌة واألمرٌكٌة، لكنه لم ٌحصل علةى وثٌمة تخصه، وكذلن استعان الباحث بم

 أي معلومة.

جرٌدة الدفاع العرالٌّة  سمر مثنى عدنان
ومولفها من 

 التطورات
العربٌة واإلللٌمٌة  

(ٔ4ٖ1-ٔ4ٖ٘ ) 
 دراسة تارٌخٌة  

التارٌخ الحدٌث و 
 المعاصر

كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 المستخلص

ا ةةا لدراسةةة أحةةوال العةةراق، فهةةً نتةةاج أفكةةار أبنابةةه، وسةةجل  تُعةةد  الصةةحافة مصةةدر  تارٌخٌ ةةا مهم 

ا لما لها من أهمٌة فً تفسٌر األحداث التارٌخٌة وتطورها، وتسلٌط الضوء علٌها  تارٌخهم، ونظر 

، فمةد شةهد العةراق فةً أثنةاء الُمةدّة  ًّ على وفك منظور ٌلتمس مفرداتةه مةن وحةً الشةارع العرالة

التطةةورات السٌاسةةٌة، وااللتصةةادٌة، واالجتماعٌةةة، التةةً استعرضةةتها  العدٌةةد مةةن 4ٖ٘ٔ-4ٖ1ٔ

الصحؾ على وفك منظور محررٌها وُكتّابها، حتّى أصبح من المفٌد أَْن نسلط الضوء علٌها عةن 

طرٌك دراسة زواٌاها الصحفٌة، ألَنا مثل هكذا دراسة ستولد لدى المارئ اإلدران والفهم العمٌك 

هةةا التارٌخٌةةة عةةن طرٌةةك متابعتهةةا لؤلحةةداث، فضةةبل  عةةن مجابهتهةةا عةةن أَثةةر الصةةحافة وأهمٌت

للمتؽٌةةرات الداخلٌةةة والخارجٌةةة، والتةةً لةةد ٌولةةع بعضةةها لمشةةكبلت تصةةل إِلةةى َحةةدّ اإلؼةةبلق 

 والمحاكمة.

تنةةاول عةةدد مةةن البةةاحثٌن فةةً تنةةاول بعةةض الصةةحؾ المهمةةة وكشةةؾ أثرهةةا وأسةةالٌب  

بمت هنالن العدٌد من الصحؾ بحاجةة أَْن ٌكتةب استعراضها فً األحداث، وعلى الرؼم من ذلن 

ا من الصحافة  فٌها، األمر الذي زاد من عناٌتنا بهذا الجانب، تبع ا لذلن اخترنا جرٌدة الدفاع جزء 

البؽدادٌةةة التةةً أسةةهمت فةةً رسةةم مبلمةةح تةةارٌخ العةةراق المعاصةةر، فكانةةت لسةةان حةةال الشةةارع 

، األمر الذي زاد من رؼبتنا فً توضٌح ًّ أَثر جرٌدة الةدفاع فةً مجرٌةات األحةداث سةواء  العرال

 أكانت على الصعٌد الداخلً أم اإلللٌمً.

فً موضوع دراسةتنا هةذه لةد ٌتبةادر فةً ذهةن المةارئ عةدد مةن األسةبلة، ومنهةا فةً أي  

صنؾ أو جهة ٌمكن أَْن نضع جرٌدة الدفاع؟ وما أهم المضاٌا التً واجهتها الجرٌدة؟ وهل كانت 

د التً دافعت عن حمةوق اإلنسةان؟ وكٌةؾ كةاَن مولفهةا مةن الحكومةة المركزٌةة الدفاع من الجراب

آنذان؟ وإِلى أي َحدّ اتفمت مع سٌاستها أم كانت معارضة لها فةً بعةض الموالةؾ؟ هةذه وؼٌرهةا 

من األسبلة ٌمكن التعرؾ على إجاباتها عةن طرٌةك دراسةتنا هةذه، مثلمةا ٌمكةن أَْن ترشةد المةارئ 

 ل تمدٌر.الوصول إلٌها على أَل

جاء عنوان دراستنا: "جرٌدة الدفاع العرالٌّة ومولفها من التطورات اإلللٌمٌةة واإلللٌمٌةة  

، األمر الذي حتم علٌنا أَْن نركز على جرٌدة الدفاع وأثرها فً ( دراسة تارٌخٌة"4ٖ٘ٔ-4ٖ1ٔ)

ن ؼٌةر األحداث، كونهةا لةم تةدرس دراسةة أكادٌمٌةة، فضةبل  عةن أَناهةا مةن الصةحؾ التةً لةد تكةو
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معروفةةة وعاصةةرت أحةةداث ا وموالف ةةا حساسةةة ، مثلمةةا كةةاَن لُكتّابهةةا ومحررٌهةةا أَثةةر فةةً الشةةارع 

. ًّ  العرال

تكمن أهمٌةة الدّراسةة فةً التعرٌةؾ بجرٌةدة الةدفاع ونشةاطها اإلعبلمةً، فضةبل  عةن أَثةر  

ٌةولهم، مةن األحداث السٌاسٌة، وااللتصةادٌة، واالجتماعٌةة فةً ألةبلم ُكتّابهةا، ومعرفةة نشةأتهم وم

المفٌد أَْن نشٌر إِلى أَنانا استعملنا المنهج التارٌخً الوصفً لرصد أعداد جرٌدة الدفاع، ووضةعها 

فً مٌزان التحلٌل والتمحٌص، وممارنة آراء ُكتّابها مةع بةالً اآلراء التةً استعرضةتها الصةحؾ 

 األخرى.

دمةة وتتلوهةا خاتمةة، حتمت علٌنا طبٌعة الدّراسة تمسٌمها علةى أربعةة فصةول تسةبمها مم 

وضةةح الفصةةل األول: نشةةأة الصةةحافة العرالٌّةةة وتطورهةةا لبةةل صةةدور جرٌةةدة الةةدفاع حتّةةى عةةام 

، مبٌن ا تأسٌس الجرٌةدة ومنهاجهةا، فضةبل  عةن التكةوٌن االجتمةاعً، والثمةافً، والسٌاسةً 4ٖ1ٔ

 لمحرري الجرٌدة وُكتّابها.

ع العرالٌّةةة مةةن المضةةاٌا السٌاسةةٌة أَّمةةا الفصةةل الثةةانً فجةةاء لبٌةةان: مولةةؾ جرٌةةدة الةةدفا 

(، إذ شهدت تلن الُمدّة صراع ا سٌاسًٌّا رمى 4ٖ1ٔآب  ٙٔ – 4ٖ1ٔحزٌران  ٖٓواالجتماعٌة )

بثمله على الوضع السٌاسً، حتّى انفجر بانمبلب عسكري لادهُ بكر صدلً، متجهةة الجرٌةدة إِلةى 

ً فةً العةراق، كةذلن مولفهةا عبللات العراق مع إٌران، واألحداث التةً راودت الحةزب الشةٌوع

)الجرٌدة( من المضٌة الفلسطٌنٌة وبٌان مفاصلها، منتملة  الجرٌدة إِلى التعلٌم وما عاناه من تدهور 

فً تلن الُمدّة، ُمختتمةٌ الفصل الثانً بمولؾ الجرٌدة من األوضاع الصحٌة، وتسلم الملن فاروق 

 عرش مصر.

ن المضةةةاٌا السٌاسةةةٌة، وااللتصةةةادٌة، تضةةةّمن الفصةةةل الثالةةةث مولةةةؾ جرٌةةةدة الةةةدفاع مةةة 

(، الةذي احتةوى 4ٖ٘ٔكةانون الثةانً  ٖٔ - 4ٕ٘ٔأٌلةول  ٘ٔواالجتماعٌة بعةد عودتهةا للعمةل )

على إعادة إصدار الجرٌدة ومولفها من تأمٌم النفط اإلٌرانً، وتوجهات الجرٌدة إزاء وزارة دمحم 

الٌّة، فضبل  عن أَثر الجرٌدة فً نجٌب فً مصر، ومن ثما رأٌها فً وزارة مصطفى العمري العر

ا مولفها من إجراءات وزارة  ا ولٌس آخر  توضٌح إضراب طبلب كلٌّة الصٌدلة والكٌمٌاء، وأخٌر 

ٌن محمود العرالٌّة.   نور الدِّ

فٌما ُكّرس الفصل الرابع لبٌان مولؾ جرٌدة الدفاع من التطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة  

( موضةةةحة الجرٌةةةدة 4ٖ٘ٔكةةةانون األَّول  ٙٔ – 4ٖ٘ٔن الثةةةانً كةةةانو ٔواالجتماعٌةةةة للُمةةةدّة )

مولفهةةا مةةن مشةةارٌع مجلةةس اإلعمةةار، ورأي الجرٌةةدة فةةً وزارتةةً جمٌةةل المةةدفعً السادسةةة 

ا بتتةوٌج الملةن فٌصةل الثةانً، ذاكةرة  الجرٌةدة حةوادث التنكٌةل بالشةٌوعٌٌن فةً  والسابعة، مةرور 

تتمة الجرٌدة صفحاتها بوزارة فاضةل الجمةالً سجنً بؽداد والكوت، ومحاكمة جرٌدة الدفاع مخُ 

األولى، ثما تلت الفصول الخاتمة التً توصلُت بهةا إِلةى أهةم االسةتنتاجات بعةد تمةوٌم اآلراء التةً 

 وردت فً فصول الدراسة.

اعتمةةدت الدّراسةةة علةةى ِعةةداة مصةةادر بمختلةةؾ األنةةواع ٌمكةةن مبلحظتهةةا عةةن طرٌةةك  

ن بٌنها أعداد جرٌةدة الةدفاع )موضةوع الدّراسةة( منةذ تأسٌسةها الهوامش ولابمة المصادر، كاَن م

، ُعدّت الركن األسةاس الةذي اسةتندت إلٌةه، فضةبل  عةن مجموعةة مةن المصةادر 4ٖ٘ٔحتّى عام 
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ذات الصلة بالموضوع أتت فً ممدمتها الوثابك ؼٌر المنشورة، منها: ملفات الببلط الملكةً التةً 

نا علٌهةةا مةةن دار الكتةةب والوثةةابك فةةً بؽةةداد، مثلمةةا كةةاَن أسةةمت الدّراسةةة بعةةدٍد مةةن الوثةةابك حصةةل

ا أؼنى الدّراسة بالمعلومات، مثلما أفدنا من ملفات  لملفات وزارتً الداخلٌة والخارجٌة رافد ا مهم 

وزارة اإلعبلم التً وضحت موافمة الوزارة على طلب صادق البصام إصدار جرٌدة الدفاع بعةد 

المواصةةبلت، ووزارة األنبةةاء، فضةةبل  عةةن ملفةةات مجلةةس ، وملفةةات وزارة 4ٖ1ٔؼلمهةةا عةةام 

 األعٌان.

كانت الوثابك المنشورة أحد أهةم المصةادر التةً زودت الدّراسةة بمعلومةات علةى درجةة  

، 4ٕ٘ٔ، 4٘ٓٔ، 4ٖ1ٔ، 4ٖٗٔمةةةن األهمٌةةةة، منهةةةا: محاضةةةر مجلةةةس النةةةواب لؤلعةةةوام: )

، وتشةك4ٖ٘ٔ ًّ ٌل الةوزارات التةً تناولتهةا (، إذ ضمت منالشات أعضاء مجلةس النةواب العرالة

الجرٌدة بنوع من التفصٌل، ومحاضر مجلس اإلعمار التً أعطتنا صورة واضحة عةن مشةارٌع 

 المجلس ومنجزاته، التً تناولها ُكتّاب جرٌدة الدفاع ومحرروها بشًء من التفصٌل والنّمد.

رات كمةةا زودت كتةةب المةةذكرات والموسةةوعات الدّراسةةة بمعلومةةات مفٌةةدة، منهةةا: مةةذك 

توفٌك السوٌدي )مذكرات نصؾ لرن من تارٌخ العةراق(، وفةابك بطةً )الموسةوعة الصةحفٌة(، 

التً أمدت الباحثة بعدٍد من المعلومات الؽنٌة عةن نشةأة الكثٌةر مةن الصةحؾ، وأعةبلم األدب فةً 

العةةراق، وأعةةبلم السٌاسةةة بجزبٌةةه األَّول والثاةةانً، للمؤلةةؾ مٌةةر بصةةري، وموسةةوعة الصةةحافة 

 ة، لعلً نوري الشمري.العرالٌّ 

أسهمت عدد من الرسةابل الجامعٌةة واألطةارٌح التةً لهةا عبللةة بالدراسةة برسةم األبعةاد  

الربٌسة لبعض جوانبها، والِسٌاَما رسةالة الباحةث باسةم دمحم حمةودي المعنونةة: )جرٌةدة الشةعب(، 

 عصفور سلمان ٌان حسٌن أحمد المعنونة: )حرٌة الصحافة فً العراق(، وأطروحة دمحمڤورسالة 

المعنونةةة: )حركةةة اإلصةةبلح فةةً الدولةةة العثمانٌةةة، ورسةةالة أروى خالةةد علةةً، مولةةؾ السٌاسةةة 

اإلٌرانٌة تجاه العراق(، وعبدهللا شاتً عبهول المعنونةة: )مجلةس اإلعمةار فةً العةراق، ورسةالة 

 (.بشار نعٌم علً، جرٌدة الزمان ومولفها من التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً العراق

ا رفدَ مباحث الدّراسة بمعلومات لٌمة،   ا مهم  أَّما المصادر العربٌّة والمترجمة فعُدّت جزء 

ٌأتً فً ممدمتها مؤلفات فابك بطً التً لدمت معلومات مهمة أفادت فً توضٌح سٌر الخطوات 

الصةةحفٌة أهمهةةا: كتةةاب العبّلمةةة الةةدكتور كمةةال مظهةةر أحمةةد )صةةفحات مةةن تةةارٌخ العةةراق(، 

ت الةةدكتور عبةةدالرحمن إدرٌةةس: )سةةعٌد لةةزاز(، فضةةبل  عةةن اسةةتناد الدّراسةةة إِلةةى بعةةض ومؤلفةةا

مؤلفةةات خالةةد حبٌةةب الةةراوي: )تةةارٌخ الصةةحافة واإلعةةبلم(، ومنٌةةر بكةةر التكرٌتةةً: )الصةةحافة 

العرالٌّةةة واتجاهاتهةةا السٌاسةةٌة(، كمةةا اعتمةةدت بعةةض فصةةول الدراسةةة ومباحثهةةا علةةى مؤلفةةات 

(، التةً 4، 9، 1، ٙ، ٗ، ٖ، ٕ: تةارٌخ الةوزارات العرالٌّةة بأجزابةه: )عبدالرزاق الحسنً، منها

أمدت الدّراسة بمعلومات عن تأسٌس الوزارات العرالٌّة، وأعضابها، ومنهاجهةا، وكةان لمؤلةؾ: 

)برٌطانٌةةةا والعةةةراق حمبةةةة مةةةن الصةةةراع( لحمةةةدي الجعفةةةري، وكتةةةاب: )العةةةراق فةةةً التمةةةارٌر 

ال ٌُنكر فً تفسٌر بعض األحداث والموالؾ التً رافمةت الباحثةة البرٌطانٌة( لمؤٌد الونداوي أَثر 

 فً دراستها.

وشةةّكلت الصةةحؾ والمجةةبلت ركن ةةا أساس ةةا للدراسةةة، والِسةةٌاَما جرابةةد الولةةابع العرالٌّةةة،  

والزمةةان، والشةةعب، وصةةدى األهةةالً، والحةةوادث، والمةةدى، ومجلةةة آفةةاق عربٌةةة، فضةةبل  عةةن 
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المجةبلت الجامعٌةة، منهةا علةى سةبٌل المثةال ال الحصةر: بحةث  البحوث والمماالت المنشورة فةً

سةٌؾ عةدنان رحةٌم  المعنةةون: )عبةدالمادر البسةتانً(، المنشةور فةةً مجلةة كلٌّةة اآلداب/ الجامعةةة 

 العرالٌّة.

واجهت الباحثة عدد ا من الصعوبات، منها: صعوبة الحصول على أعداد الجرٌدة، وعدم  

رري الجرٌدة وُكتابّها، فضبل  عن ابتعادها عةن العاصةمة بؽةداد، توافر المعلومات الكافٌة عن مح

ا، إِالا أَنا نصةابح  ا وتكةرار  وسكنها فً محافظة السلٌمانٌة، وهذا ما أعاق من حركة الباحثة مةرار 

ا نحةو األمةام وتخطةً الصةعاب، حتّةى  األستاذ المشرؾ وإرشاداته ٌسرت لها الطرٌك للسٌر لةدم 

وجٌه من الحصول على أعداد الجرٌةدة جمٌعهةا، األمةر الةذي مّكةن الباحثةة مكننً ذلن الدعم والت

 من إنجاز دراستها بالشكل الذي علٌه.

فً الختام ال ٌسعنً إِالا أَْن ألةدم جهةدي المتواضةع أمةام أسةاتذتً أعضةاء لجنةة المنالشةة  

بأَنانً سأنتفع بكل  المولرة، للتزود من علمهم بما ٌبدوه لً من مبلحظاتهم السدٌدة، وألدم الوعود

 ما سٌمدمونه من مبلحظات ومعلومات تخدم الدراسة وهللا ولً التوفٌك.  

نورس فؤاد عبد 
 البالً 

 

التطورات الداخلٌة فً 
المانٌا النازٌة 

(ٔ4ٖٖ-ٔ4ٖ4) 

التارٌخ الحدٌث و 
 المعاصر

كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 المستخلص
 

ى ونتابجها سبباُ ربٌٌسٌا  لتؽٌر االوضاع السٌاسٌة فً المانٌا ،اذ شكلت الحرب العالمٌة االول      

شهدت الببلد تؽٌراٌ فً نظام الحكم وتحوله من االمبراطوري ذا السلطة المركزٌة المتحكمة ،الى 

نظام جمهوري دٌممراطً المتمثل بجمهورٌة فاٌمار، الجمهورٌة التً تسلمت حكم الببلد وهً 

ن ،التً فرضت علٌها الدول االوروبٌة  المنتصرة  عموبات كبٌرة، مثملة بالمشكبلت والدٌو

ألعتبارها المسبب االول الندالع الحرب العالمٌة االولى، فوجدت هذه الجمهورٌة نفسها مجبرة 

على تولٌع معاهدة انتمامٌة اكثر من كونها معاهدة للسبلم ، وانهاء الحرب ،لتكون هذه المعاهدة 

ت بها االحزاب المتطرفة  فً المانٌا للوصول الى السلطة، وفً ممدمتها احد االسباب التً تذرع

، فعمل على تؽٌٌر النظام السٌاسً  4ٖٖٔالحزب النازي الذي تسلم الحكم فً المانٌا مطلع العام 

جذرٌاُ لخدمة مصالحة لتنتمل المانٌا من نظام جمهوري دٌممراطً ،الى نظام عسكري دكتاتوري 

 سم المومٌة  والعرق اآلري.بمٌادة النازٌٌن با

فكانت هنان دوافع موضوعٌة دفعت الباحثة للتصدي لهذا الموضوع من خبلل  دراسة        

االوضاع الداخلٌة وطبٌعة النظام السٌاسً فً هذا البلد وادارته،لشعورنا بأهمٌة هذا الموضوع 

ز بها ،وانعكاس تلن من حٌث افكاره ،ومبادبه وطبٌعة النزعة العنصرٌة والفكرٌة التً تمٌ

االدارة على اوضاع الببلد الداخلٌة فً كافة المجاالت السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة 

والفكرٌة ،والسٌما عدم وجود دراسة اكادٌمٌة عرالٌة او عربٌة تناولت الموضوع بنفس هذه 

ج معٌنة تخدم الرؤٌة ،فزاد ذلن من اندفاع الباحثة للخوض بهذا الموضوع والخروج منه بنتاب

ادبٌات البحث العلمً ،وتسهم لدر المستطاع برفد المكتبات العرالٌة والعربٌة بالمعلومات 

 المتعلمة بهذا الموضوع .
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تركزت فرضٌات الرسالة ومبرراتهاعلى وضع عدة تساؤوالت وفرضٌات حاولت اثباتها         

الة هً كٌؾ استطاع هذا من خبلل دراسة هذا الموضوع والفرضٌة التً طرحتها هذه الرس

الحزب الصؽٌر من الوصول الى السلطة ؟وتمكن من فرض سٌطرته على كل مؤسسات الدولة 

بشكل كبٌر ،هل اعتمد على لوة خاصة تدعمه لمحاربة من ٌمؾ ضده وٌخالفه ؟ ولماذا لم ٌكن 

بمناهج  هنان معترضٌن بارزٌن ومنافسٌن للحزب على الساحة السٌاسٌة ؟هل هو االلتناع التام

الحزب أم هو الخوؾ من مصٌر لاسً ٌنتظر المخالؾ ؟ وكٌؾ  كانت  طبٌعة ادارة النظام 

السٌاسً النازي للسلطة فً هذا البلد ؟ وكٌؾ كانت نتابج تلن األدارة على ارض الوالع حتى 

، هذه الفرضٌة سنحاول االجابة عنها فً فصول هذه الرسالة،كذلن تساءلت الباحثة  4ٖ4ٔعام 

الربط مابٌن نتابج وعوالب الحرب العالمٌة االولى السٌاسٌة وااللتصادٌة وما بٌن تمكن عن 

 النازٌٌن من الوصول الى السلطة وكٌفٌة استؽبلل تلن الظروؾ وتوظٌفها لصالحهم .

كٌفٌة نجاح الحزب النازي فً استؽبلل ظروؾ المانٌا الداخلٌة بما فٌها االزمات السٌاسٌة  -ٔ

 مع تمٌٌم علمً لتلن النتابج .4ٖٖٔالحه حتى عام وااللتصادٌة لص

كٌؾ تمكن الحزب النازي من تخطً ثوابت النظام الدٌممراطً الذي ترسخت فً الببلد -ٕ

 ،واحبلل النظام المركزي الصارم بدآل عنها .

كٌؾ اسهمت رؤٌة الحزب النازي وزعامته السٌاسٌة فً ادارة الدولة على الصعٌد السٌاسً -ٖ

 ي واالجتماعً وماهً التداعٌات الكارثٌة التً افرزتها االدارة.وااللتصاد

سعت الرسالة الثبات  فرضٌة أخرى هً ان النظام المركزي مهما كانت ادارته وانضباطه  -ٗ

العالً ال ٌمكنه ان ٌكسب والء الجماهٌر وللوبهم ، وانما هٌمن علٌهم بأسالٌب الموة والمسوة 

 الظروؾ التً ولدتها.وهً اسالٌب مؤلتة تزول بزوال 

حاولت الرسالة اثبات المسؤولٌة التارٌخٌة للحزب والحكومة النازٌة فً تجهٌل المجتمع -٘

االلمانً فكرٌا  من خبلل االفكار والمناهج التً جعل منها منهاج عمل له، لوبلت برفض الفبات 

د او الصمت تحت المثمفة والواعٌة من ابناء المجتمع مما اجبرتهم على الهجرة خارج الببل

 سطوة االجهزة الممعٌة للنازٌٌن. 

وحتى  -4ٖٖٔوالتضت طبٌعة البحث ان تأتً الرسالة بممدمة واربعة  فصول  بدأت من )

 (  وخاتمة تضمنت النتابج التً توصلت لها الباحثة .4ٖ4ٔ

ٌل و استعرض التمهٌد االوضاع السٌاسٌة فً المانٌا بعد الحرب العالمٌة االولى،وتشك     

،والمشكبلت التً واجهتها هذه الجمهورٌة من نشوء وتطور االحزاب  Wimarجمهورٌة فاٌمار

والصراعات بٌن هذه االحزاب للوصول الى السلطة وانعكاسه على الشارع االلمانً ،وانواع 

على المانٌا وكٌؾ استؽلها   4ٕ4ٔهذه االحزاب ،فضؤل عن تأثٌر االزمة االلتصادٌة العالمٌة  

النازي للوصول الى السلطة لتثبٌت سلطته والتخلص من منافسه االول الحزب الشٌوعً الحزب 

. 

تطرق الفصل االول الى وصول النازٌٌن الى السلطة وترسٌخ هٌمنتهم السٌاسٌة فً الببلد    

،والسٌاسة التً اتبعها الحزب النازي لتحوٌل المانٌا الى دولة دكتاتورٌة تموم على 4ٖ4ٔ-4ٖٖٔ
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رق االري كما وصفها ،واسالٌبه للتخلص من منافسٌه ومخالفٌه فً االفكار من اساس الع

الكاثولٌن  والبروتستانت والشٌوعٌٌن   ، وسٌاسة الحزب النازي لكسب التاٌٌد االلمانً له 

مستؽل كل الوسابل الممكنة لذلن، سواء االعبلم اوالصحؾ وحتى الرادٌو الذي جعله وسٌلة 

عنصرٌة فٌالشعب االلمانً  ،فضبل  عن تمٌٌده لسلطة االحزاب والبرلمان اساسٌة لنشر افكاره ال

 وتفرده بالسلطة.

بحث الفصل الثانً الى االلتصاد االلمانً فً العهد النازي وكٌؾ استطاع النازٌٌن تملٌل        

ى نسبة البطالة واعادة تشؽٌل المصانع ، على حساب العمال وطالاتهم ،اذ عمل النظام النازي عل

استؽبللهم ابشع استؽبلل من اجل تسخٌر جهودهم للمجهود الحربً وتحوٌل الصناعة وااللتصاد 

االلمانً الى التصاد عسكري ،الذي ادى الى تحوٌل كل جزء فً المانٌا الى اداة لصنع السبلح 

 ودعم الجٌش االلمانً لٌكون مستعد للمتال فً أي ولت كان ، فضبل  عن السٌاسة النازٌة لتطوٌر

 المطاع الزراعً واصدار الموانٌن التً تدعم الفبلح ،وحموق العامل فً ظل السٌطرة النازٌة .

-4ٖٖٔدرس الفصل الثالث السٌاسة النازٌة ازاء المسٌحٌة واالللٌات الٌهودٌة    

،ومرحلة الممع واالهاب التً مارسها النازٌٌن تجاه البروتستانت والكاثولٌن،فضبل  عن 4ٖ4ٔ

ق هذا الفصل الى العداء النازي للٌهود وسٌاستهم العنصرٌة تجاههم ،وسٌاسة ذلن فمد تطر

الحكومة النازٌة لمصادرة امبلن الٌهود واضطهادهم واستخدام الٌهود فً التجارب العلمٌة 

 لتطوٌر الطب النازي .

ٌة وماهو اما الفصل الرابع فنالشت الباحثة فٌه مصٌر الثمافة االلمانٌة فً ظل السٌطرة الناز     

مصٌر المؤلفات التً كانت افكارها مخالفة للنازٌٌن، فضبل  عن دراسة التعلٌم فً عهد النازٌة 

بكافة فروعه ومدارسه التً كان ٌستحدثها لخدمة النازٌٌن ،حتى مرحلة التعلٌم الجامعً ، كذلن 

تعلٌم و تضمنت الوسابل التً استخدمتها الحكومة النازٌة لفرض سٌطرتها المباشرة على ال

المناهج الدراسٌة فً المدارس والجامعات وتحولها الى وسٌلة لخدمة النازٌٌن،وكان ذلن سبباٌ 

 فً تراجع التعلٌم االلمانً بشكل كبٌر .

وواجهت الباحثة صعوبات عدة  منها صعوبة الحصول على الوثابك و المصادر والسٌما         

عن مشكلة الترجمة بالرؼم من  ضبل  ان اؼلب ماحصلت علٌه كانت  مصادر اجنبٌة ،ف

المحاوالت الجادة التً بذلت من اجل التمرٌب فً  المعنى الدلٌك لما ماٌمصده الكاتب االجنبً 

الى فكرة بالعربٌة، اذ ظلت الصعوبة فً التوفٌك بٌن الفكرتٌن واٌصالها الى المارئ وصعوبة 

 ة .الصٌاؼة ،وضٌك الولت واتساع حجم الموضوع المخصص للرسال

 Documments Foreign policyاستعانت الباحثة بالوثابك االجنبٌة المنشورة        

الموجودة فً المكتبة المركزٌة فً الجادرٌة ولد زودت الرسالة بمعلومات   (1918-1945)

مهمة ولٌمة  على سبٌل المثال ال الحصر الٌهود )وكٌؾ تعامل معهم النازٌٌن واسالٌبهم الممعٌة 

،عوضت تلن  الوثابك النمص فً بعض المصادر االخرى الخاصة بموضوع الٌهود و تجاههم (

 السٌاسة النازٌة تجاههم .

 The Cirsi ofشكلت المصادر االجنبٌة  االنكلٌزٌة وااللمانٌة مادة الرسالة الربٌسٌة منها:      

Germany) ideology in tellectual origin third reich (للكاتب )Mos s, 
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gerogel  الذي استفدت من معلوماته المٌمة خبلل التمهٌد ومعلوماته عن االوضاع السٌاسٌة)

حالة المانٌا السٌاسٌة بعد الحرب العالمٌة االولى  علىخبلل هذه المدة ،اذ حاول المؤلؾ التركٌز 

، على الرؼم من اهمٌته ومعلوماته المٌمة لكنه ركز على دور السلطة و اؼفل دور الشعب 

انً ، إبان هذه المدة ولم ٌسلط الضوء على نشاطهم ، ومن المصادر المهمة للرسالة كتاب االلم

( Aconcise history of nazi Germany):  للكاتبJosephw.,bendersky 

(الذي افاد الرسالة  فً الفصل الثالث بمعلومات تخص الٌهود والمسٌحٌٌن فً المانٌا وعبللة 

بٌن هذه الفبات والنازٌٌن واظهر تعاطفا  واضحا   الى جانب الٌهود النازٌٌن بهم ،وشرح العبللة 

 والمسٌحٌٌن االلمان .

و ارفد (Ron rosenbum) ،للكاتب  Teachers in Nazi Germanyوكتاب :)     

هذا المصدر الرسالة بمعلومات لٌمة عن التعلٌم االلمانً  ضمن الفصل الرابع،وكٌؾ سٌطر 

العدٌد من المصادر االخرى التً التمل اهمٌة عن هذه المصادر، اال  علٌه النازٌٌن .فضبل  عن

اننا انتمٌنا نماذج منها  ،ولكن وجدنا اٌض  مٌول بعض الكتاب الى جانب الحزب النازي 

،والبعض االخر منها مال الى جانب الٌهود واالحزاب االخرى ضد النازٌٌن لذلن اخذت 

اٌه حتى نتجنب التحٌز ونحاول البماء فً مولؾ الحٌاد المعلومات من هذه المصادر بأنتماء وعن

-AHistory of Germany(1918، للحفاظ على االمانة العلمٌة،  فضبل  عن كتاب 

(،الذي تطرق الى السٌاسة التً اتبعها الحزب النازي من اجل احكام Mary(للكاتبة ) :(2014

ٌذها من اجل معالجة المشاكل سٌطرته على السلطة ،وطرح خططه االلتصادٌة التً وعد بتنف

االلتصادٌة التً مرت بها المانٌا  كالبطالة وآثار معاهدة فرساي ودٌونها الثمٌلة على المانٌا ،لكنه 

لم ٌتطرق بتفصٌل عن االسالٌب والوسابل التً استخدمها النازٌٌن الصبلح االلتصاد االلمانً 

 The Economic ofاالول وهو:  لذلن تم االستعانة بكتاب آخر لٌكمل النمص فً الكتاب

Germany) للكاتب )Waverley) الذي تحدث فٌه الكاتب عن الحلول للمشاكل االلتصادٌة،)

االلمانٌة ،من العهد النازي اال ان هذا الكتاب صور النازٌٌن على انهم هم المنمذ الوحٌد اللمانٌا 

لن عملت على انتماء معلومات اذ كان الكاتب ٌمٌل فً بعض االحٌان الى الحكومة النازٌة ،لذ

 Economicهذا الكتاب بعناٌة وحذر ، وتم اكمال المعلومات  من كتاب  آخر هو) 

planning  (للمؤلؾ)Mark  الذي تطرق الى الخطط االلتصادٌة النازٌة الصبلح اوضاع)

كتها المانٌا واهمٌة تلن الخطط الصبلح االلتصاد االلمانً مع تناول االثار السلبٌة التً تر

الخطط النازٌة التً سخرت االلتصاد االلمانً الؼراض عسكرٌة اكثر من كونها حكومة ترؼب 

 بالنهوض بالمانٌا واصبلح التصادها المدنً .

اما فٌما ٌخص سٌاسة النازٌٌن ازاء الكنٌسة الكاثولٌكٌة فً المانٌا إبان العهد النازي فمد تم        

( Lewyللمؤلؾ )The Cotholik church and Nazi Germany االستعانة بمعلومات 

الذي تحدث فٌه المؤلؾ عن السٌاسة النازٌة تجاه الكنٌسة الكاثولٌكٌة  وكسب تأٌٌدهم للوصول 

الى السلطة والوعود التً اعطاها للكنٌسة بمشاركتهم بحكم المانٌا عندما ٌتسلم النازٌٌن الحكم اال 

ل الخاصة بعبللة النازٌٌن مع الكنٌسة الكاثولٌكٌة ان هذا المصدر لم ٌتطرق الى بالً التفاصٌ

بعد ان تسلموا السلطة ،واالجراءات والحجج التً اتخذتها الحكومة النازٌة للتخلص من الكنٌسة 

الكاثولٌكٌة وتركٌز السلطة بٌدها لذلن تمت االستعانة بمصدر آخر مكمل للمعلومات التً وردت 

 The OmanCathohlik church anillus strated historyفً المصدر اعبله وهو:)
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( الذي تطرق هذا المصدر الى الوعود التً اعطاها النازٌٌن     للكنٌسة Norman(للمؤلؾ )

الكاثولٌكٌة واالتفالٌة التً ولعت بٌن الطرفٌن وتعهد النازٌٌن بااللتزام بها وببنودها بعد ان 

 السلطة ولم ٌنفذوا أي بند من بنودها .ٌتسلموا السلطة ،لكن نمضها النازٌٌن بعد ان تسلموا 

(الذي وضح   Konrad(للمؤلؾ)  (School Systemوتمت االستعانة بمصدر         

النظام التعلٌمً فً المانٌا اثناء السٌطرة النازٌة على الحكم ،وتطرق الى السٌاسة العنصرٌة 

صالحهم الشخصٌة وتحول للنازٌٌن فً مجال التعلٌم وكٌؾ عملوا على تسخٌر التعلٌم لخدمة م

الى تعلٌم نازي متخلؾ لابم على  التلمٌن فمط ،اال انه ركز على المدارس فمط والطلبة فً 

المراحل الدراسٌة االولى فمط ، واهمل جانب الجامعات والمناهج الدراسٌة لذلن تمت االستعانة 

  ,The Educational Philosophy Of National Socialismبكتاب ثانً وهو )

( الذي تحدث فٌه الباحث عن انواع المدارس فً المانٌا والمدارس التً  (Dietrich(للمؤلؾ 

استحدثها النازٌٌن لخدمة خططهم االلتصادٌة فبعض المدارس كانت مدارس مهنٌة لتدرٌب 

التبلمٌذ ،فضبلُ عن الجامعات وكٌؾ تعامل النازٌٌن مع االساتذة وسٌاستهم لمرالبة المخالفٌن 

(الكتب االلكترونٌة  Pdfنعهم من التأثٌر على الطلبة ،جمٌع تلن المصادر كانت  بصٌؽة) لهم وم

 استعانت بها الباحثة فً اثناء كتابة الرسالة .

فضبل  عن بعض المصادر المعربة للعربٌة ،مثل كتاب )الراٌخ الثالث( ،لولٌم شٌرر        

تبٌن جذور الراٌخ الثالث وفكرته كٌؾ ترجمة : )جرجس فتح هللا (،الذي استعرضت معلوماته ل

نشأت عند النازٌٌن فً البداٌة ،ومصدر بعنوان )هتلر الرجل الذي اراد عملٌ  احتبلل العالم (:، 

للمؤلؾ  ولٌم .ل.شٌدر)ترجمة طارق السٌد خاطر( ،الذي وضح المبادئ االساسٌة التً نادى بها 

ل الجامعٌة ؼٌر المنشورة  مثل : رسالة الحزب النازي لبل الوصول للسلطة ،فضبل  عن الرساب

( الى لؤي 4ٕ4ٔ-991ٔالماجستٌر بعنوان) ؼوستاؾ سترٌزمان واثره فً السٌاسٌة االلمانٌة )

 Colliers new):  Encyclopediaتوفٌك ،والننسى الموسوعات االجنبٌة مثل موسوعة

 سالة .التً زودت الرسالة بمعلومات عن بعض الشخصٌات فً الر  Ebert(للمؤلؾ 

واخٌرا  ارجوا ان  اكون لد وفمت لتحمٌك الهدؾ المنشود فً هذه الرسالة، وان الكمال هلل     

وحده ،فالرأي الواحد الٌمكن ان ٌكون بناءا  ؼالبا  ، مالم ٌشارن به االخرون ارابهم ،التً تزٌد 

علمٌة ،ولً فً من لٌمة هذا الموضوع وتعطً االهمٌة الكبرى لهذه الرسالة ،وتؽنً رصانتها ال

توجٌهات االساتذة االجبلء )اعضاء لجنة المنالشة ( وارشاداتهم االمل الكبٌر فً تموٌم هذه 

الرسالة وترصٌنها بخبراتهم ومعلوماتهم المٌمة ،وفً الختام اضع جهدي المتواضع امام السادة  

 .ربٌس واعضاء لجنة المنالشة  المحترمٌن ومن هللا العون والتوفٌك

 

 مان مسٌراحمد نو
 

 السهمٌون وأثرهم فً
الحٌاة العامة حتى 

 نهاٌة
العصر العباسً 

 م(9ٕ٘ٔهـ/ٙ٘ٙ)

كلٌة التربٌة للعلوم  التارٌخ االسبلمً
 االنسانٌة

 المستخلص
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أنصبت دراستنا على البحث عن بطون بنً سهم التً هً إحدى بطون لبٌلة  لرٌش      

ألول فً مدٌنة مكة ، إذ أسهموا فً جمٌع مجاالت العدنانٌة والتً كانت هً المسٌطر والمتنفذ ا

 الحٌاة وتركوا آثارا  عرفوا بها ، ولد توصل الباحث إلى حمابك متعددة منها : 

إسهام بنً سهم فً إدارة شؤون بمبٌلة لرٌش ، إذ كان لهم الٌد الطولى فً السلطة  .ٔ

 والمٌام بحل مشاكل وخبلفات ونزاعات لرٌش وؼٌرها فً مدٌنة مكة .

 جمع النسابون أن بنً سهـم ٌتصل نسبهم لبٌلة لرٌش وال ٌوجد خبلؾ فً ذلن.أ .ٕ

كانت المنازل األولى لبنً سهم بعد أن كانوا ٌنزلون حول مكة وبعد سٌطرة لرٌش على  .ٖ

مدٌنة مكة وخروج خزاعة منها نزل بنو سهم خلؾ الكعبة ، وبعد الفتوحات ذهب 

 ع أبنابهم المماتلٌن . البعض منهم مع جٌش المسلمٌن إلى األمصار م

بروز عدد من بنو سهم فً إدارة شؤون الدولة العربٌة اإلسبلمٌة ، وكان واضحا  ذلن  .ٗ

 فً مصر بإمرة عمرو بن العاص السهمً . 

بروز أثر بنً سهم فً الحٌاة العلمٌة والثمافٌة فً جمٌع مجاالت الثمافة والعلوم والسٌما  .٘

علماء فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ وتوثٌمهم له الشعر ، إذ برز منهم شعراء مشهورٌن و

 متنا  وإسنادا  . 

شارن بنو سهم من المسلمٌن األوابل فً الهجرة من مكة الى الحبشة وكذلن من مكة  .ٙ

 الى المدٌنة المنورة . 

كان لبنً سهم دورا  بارزا  فً عصر ظهور االسبلم ومحاربة المرتدٌن وتحرٌر العراق  .1

 مٌا  وتحرٌر المشرق . والشام ومصر وشمال أفرٌ

كان لبنً سهم أثرا  بارزا  فً عمل خطط الفسطاط وحفر خلٌج مصر ألجل االتصال  .9

 بالبحر األحمر . 

ظهور رجال من بنً سهم عملوا بالت لٌؾ والتصنٌؾ ومن أشهرهم صاحب كتاب  .4

 )تارٌخ جرجان( . 

 األٌام . شارن بنـو سهم أخـوانهم المرشٌٌن فـً جمٌع أمورهم منها األحبلؾ و .ٓٔ

 لهم مشاركات ولٌادة فً فتح مصر وشمال أفرٌما .  .ٔٔ

 لهم دراسة وخبرة فً بناء الخطط وتمصٌر المدن كما فً الفسطاط )مصر(.

 

تاثٌر تمرٌنات بادوات  دمحم توفٌك حسن
مساعدة وملعب 

مصؽر فً التوافك 
واالستجابة  الحركٌة 
وتعلم بعض المهارات 

االساسٌة بالكرة 
 الطابرة 

الثانً  لطبلب
 المتوسط

تربٌة بدنٌة و علوم 
 الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة و 
 العلوم الرٌاضٌة

 المستخلص
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  This dissertation comprises five parts: 

Part One: - The Introduction and the importance of research 

           The introduction includes modern volleyball and mini 

volleyball and its impact on the development of motor capabilities 

and skill and the impact of school sports in activating sports activity 

with the need to use aids in the exercise in the school curriculum, 

and the research takes care of the status of the game 

characterized by mini-volleyball in the world and developments in 

the field Learning the game  specially for beginners, which made 

the development of instructional curricula and other new methods 

by basing on the foundations and ideas of modern, and the extent 

of reflection of this development in the level of performance on the 

entire educational process to reduce time and effort as well as 

being a factor of fun and suspense. It also mentioned the 

importance of learning in the field of sports and the extent of the 

reflection of this development in the level of performance through 

the creation of modern aids suitable for student learning helps to 

develop compatibility , motor response and basic skills, and 

therefore the importance of research in the identifying of the 

impact of this method which prepared for mini court in the 

development of compatibility , motor response and some basic 

volleyball skills. 

The problem of the research 

        The problem of research is attributed to the  researcher's 

observation  as a former player, teacher and coach of the team of 

Diyala that there is weakness in the ability of compatibility,  motor 

response and  learning some basic skills of volleyball because the 

lessons of physical education in schools may not match the 

competitive field to build the abilities of motor and skills for 

students in the methodological lessons and that the traditional 

methods used to learn these skills may not depend on diversity, 

suspense and excitement in the lessons and take more effort and 

longer, so the researcher attends to use an instructional method in 

a mini court to develop the compatibility ,  motor response and 

learn some basic volleyball skills in the physical education lesson 
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in order to raise the level of the students and raise the level of the 

game. 

The aims of the research: 

ٔ. Designing assistance aids in the curriculum syllabuses 

which is prepared for the mini-court. 

ٕ. Preparing an instructional method in a mini court in 

developing compatibility , motor response and learning 

some basic volleyball skills. 

ٖ. Identifying the impact of instructional method in a mini court 

in developing compatibility , motor response and learning 

some basic volleyball skills. 

The hypotheses of the research 

ٔ. There are statistically significant differences between the pre 

test and post test of the experimental and control groups in 

the development of compatibility , motor response and 

learning some basic volleyball skills of the basic volleyball of 

the volleyball. 

ٕ. There are statistically significant differences between the 

post tests of the experimental and control groups in the 

development of compatibility , motor response and learning 

some basic volleyball skills. 

The Domains of the Study: 

1-The human domain includes a sample of students (second grade 

intermediate) in Al- Intisar intermediate schools for boys / 

Diyala Governorate. 

2-The temporal domain includes the period from 15/11/2016 till 

1/3/2018. 

3-The spatial domain is the court of Al- Intisar intermediate schools 

for boys. 

Part Two: Theoretical background and previous studies 
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           This part includes the theoretical studies which is dealt by 

the researcher on the subject of mini volleyball  such as the 

definitions and its law , forms , the use of aids in the process of 

learning and the importance as well as the learning , motor 

learning , compatibility , motor response  and basic volleyball skills. 

This part also includes some previous studies which discuss the 

similarities and the differences with the current study. 

Part Three: Research methodology and field procedures 

     This part contains the methodology of research and its field 

procedures. The researcher uses the experimental method with 

the two equivalent groups design. The sample of the research is 

among the intermediate students of Al- Intisar for the boys. The 

number of students is divided into two experimental and control 

groups. After the researcher conducts the homogeneity and 

equivalence of the research sample, for the period from 

(16/11/2017) until 3/1/2018. The duration of the course is 8 weeks 

and the number of educational units per week is 16 units. 

             This part includes the tools, devices , means of collecting 

information and aids, which is prepared by the researcher as well 

as the two experiments pilot  , the tests used in research , scientific 

foundations for tests , pre and post tests and statistical methods 

used to process data. 

Part Four:  The discussion and analysis of the results 

           The results of the researcher are presented and analyzed 

through tables and graphs and then the researcher discussed 

them based on scientific sources. 

Part Five : Conclusions and recommendations  

            Through the presentation, analysis and discussion of the 

results, the following conclusions are set forward: 

ٔ. The method prepared within the mini court has a positive 

impact in the development of motor characteristics , 

compatibility , motor response and learning some of the 
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basic skills of students and better than the traditional method 

followed. 

ٕ. Emphasizing  on the use of aids in teaching curricula and 

instructional one  as they are more influential and a key 

factor in the content of the curriculum. 

ٖ. The various exercises using assistance means increase the 

excitement and motivation of students. 

ٗ. The lessons of physical education in schools that are not 

effective in simulating the needs of students physically, 

which caused the lack of development in learning skills better 

for the control group. 

          Consequently to  the current research findings, the 

researcher recommends the following: 

ٔ. Enrolling  mini volleyball mainly in the syllabuses of the 

curriculum for the intermediate stage and within the 

syllabuses of volleyball approved by the Ministry of 

Education through including of activities and exercises to 

develop the skill performance of students to the highest 

levels of performance. 

ٕ. The need to use the tools and aids in learning other skills in 

volleyball. 

ٖ. The need to increase the lessons of physical education and 

sports classes.  

 

كلٌة التربٌة البدنٌة و 
 علوم الرٌاضة

البدنٌة و علوم  التربٌة
 الرٌاضة

بناء وتمنٌن ممٌاس 

اإلدارة باألهداؾ 

على وفك معاٌٌر 

الجودة الشاملة 

لموظفً وزارة 

الشباب والرٌاضة 

 فً العراق

 مٌثم حبٌب خضٌر

 

 المستخلص
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هدفت الدراسة إلى بناء وتمنٌن ممٌاس اإلدارة باالهداؾ علةى وفةك معةاٌٌر الجةودة الشةاملة لمةوظفً    

اب والرٌاضة، والتعرؾ على والع اإلدارة باالهداؾ، وتحلٌل مكوناتها، ومعرفة مدى توافر وزارة الشب

معاٌٌر الجودة المعتمدة فً دوابر الوزارة، وانتهج الباحث منهج البحث الوصفً بأسلوب المسح لتحمٌك 

لُشةةعب فةةً نتةةابج البحةةث علةةى عٌنةةة مؤلفةةة مةةن المٌةةادات اإلدارٌةةة المتمثلةةٌن بمةةدراء األلسةةام ورؤسةةاء ا

( وتمةةت معالجةةة البٌانةةات باسةةتخدام البرنةةامج 9ٔٗتشةةكٌبلت وزارة الشةةباب والرٌاضةةة وتكونةةت مةةن )

 (. ssssاإلحصابً )

واستنتج الباحةث أن ممٌةاس اإلدارة باألهةداؾ علةى وفةك معةاٌٌر الجةودة الشةاملة آداة ممننةة صةالحة     

ة وتتمتةع باألسةس والمعةامبلت العلمٌةة لمٌاس ما صممت من أجله لدى موظفً وزارة الشباب والرٌاضة

لمبولها واعتمادها للمٌاس ومن ثم التموٌم ، وان اإلدارة باألهداؾ على وفةك معةاٌٌر الجةودة الشةاملة فةً 

مختلؾ التشكٌبلت اإلدارٌة فً وزارة الشباب والرٌاضةة تحتةاج إلةى رفةع مسةتوى ٌتناسةب مةع مفهومةا 

اإلداري ، وتهةةتم الةةوزارة بةةالتنظٌم المبةةرمج ووالعٌةةة  ومةةا ٌمكةةن أن تمدمةةه مةةن تحسةةٌنات فةةً اآلداء

واألهةةداؾ عنةةد إعتمادهةةا اإلدارة باألهةةداؾ علةةى وفةةك معةةاٌٌر الجةةودة الشةةاملة فةةً مختلةةؾ تشةةكٌبلتها 

اإلدارٌة ، وتحتاج الوزارة إلى إٌبلء اإلهتمام بتحسٌن الموارد )البشرٌة، المادٌة( عنةد إعتمادهةا اإلدارة 

تةةدرس الةةوزارة بُناهةةا عةةاٌٌر الجةةودة الشةةاملة فةةً مختلةةؾ تشةةكٌبلتها اإلدارٌةةة ، وباألهةةداؾ علةةى وفةةك م

التحتٌة عند وضع األهداؾ على وفك معاٌٌر الجودة الشاملة ، وتحتاج إلى تحمٌك أهدافها بأستمرار من 

ٌها تعمل اإلدارة العلٌا بمبدأ الرؼبة الشخصٌة لموظف، و خبلل االجتماعات الدورٌة مع كادرها الوظٌفً

عنةةد توزٌعهةةا المسةةؤولٌات علةةٌهم وتحتةةاج إلةةى أن تعمةةد اإلدارة العلٌةةا إلةةى إشةةران موظفٌهةةا فةةً وضةةع 

األهةداؾ علةةى وفةك معةةاٌٌر الجةةودة الشةاملة لةةدعم ابتكةاراتهم ، وتعتمةةد الةةوزارة اعةداد الموازنةةة المالٌةةة 

المعنٌةٌن بةأدوارهم عنةد وتحتاج إلى أن تتبنى توعٌة الموظفٌن االستراتٌجٌة  الخطةالسنوٌة ضمن أطر 

تحتاج الوزارة إلى وضع خطة عملٌة لتطوٌر لدرات المةوظفٌن ألسةتخدام تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة ، و

اإلدارة باألهداؾ على وفك معاٌٌر الجودة الشةاملة ، وتحتةاج إلةى تمةنح الحةوافز والمكافةأة المادٌةة وفمةا 

تتوافةك أهةداؾ مفهةوم اإلدارة باألهةداؾ مةع فلسةفة ، وللجهود المبذولة بمراعةاة مبةدأ العدالةة والمسةاواة 

 .فً الوزارةتُركز رؤٌتها على اإلبداع الجودة الشاملة وتحتاج إلى أن 

و لد وصى الباحةث بضةرورة اعتمةاد نتةابج هةذه الدراسةة و تعمٌمهةا عنةد اعتمةاد اإلدارة  

 باألهداؾ وفك معاٌر الجودة الشاملة فً وزارة الشباب و الرٌاضة . 

 

 تركً هبلل كاظم
 

تأثٌر تمرٌنات 

باستخدام جهاز مصنع 

فً تطوٌر بعض 

المدرات البدنٌة 

الخاصة وإنجاز فعالٌة 

م( حرة ٓٓٔعدو )

 شباب

التربٌة البدنٌة و العلوم 
 الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 المستخلص

 ٌتضمن البحث خمسة أبواب وٌتضمن الباب األول ما ٌلً :

جةةه الباحةةث الةةى وضةةع تمرٌنةةات باسةةتخدام الجهةةاز التةةدرٌبً المصةةنع بهةةدؾ تطةةوٌر بعةةض ات     

م( حةرة كتمرٌنةات الةركض بإضةافة مماومةات ٓٓٔالمدرات البدنٌةة الخاصةة وانجةاز فعالٌةة عةدو)
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مختلفة معٌمة للعداء أثناء التدرٌب والتً ٌمكن أن تؤثر فً تطور بعض المةدرات البدنٌةة الخاصةة 

 م حرة.ٓٓٔعدووانجاز فعالٌة 

 وهدفت الدراسة الى:

 م حرة شباب. ٓٓٔتصنٌع جهاز تدرٌبً لتطوٌر المدرات البدنٌة الخاصة لعدابً فعالٌة عدو  -ٔ

التعةةرؾ علةةى تةةأثٌر التمرٌنةةات باسةةتخدام الجهةةاز المصةةنع فةةً تطةةوٌر بعةةض المةةدرات البدنٌةةة -ٕ

 م( حرة شباب.ٓٓٔالخاصة لعدابً فعالٌة عدو)

م( ٓٓٔر التمةارٌن باسةتخدام الجهةاز المصةنع فةً أنجةاز عةدابً فعالٌةة عةدو)التعرؾ على تةأثٌ-ٖ

 حرة  شباب.

 اما فروض الدراسة فكانت:

توجد فروق معنوٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي فةً نتةابج متؽٌةرات البحةث وإنجةاز فعالٌةة  -ٔ

 م( حرة  لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة والضابطة.ٓٓٔعدو)

عنوٌةةة بةةٌن االختبةةارٌن البعةةدٌٌن فةةً نتةةابج متؽٌةةرات البحةةث وإنجةةاز فعالٌةةة توجةةد فةةروق م -ٕ

 م( حرة لدى أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة. ٓٓٔعدو)

للجهاز التدرٌبً تأثٌرا  إٌجابٌا  فةً تطةوٌر المةدرات البدنٌةة الخاصةة لٌةد البحةث وإنجةاز فعالٌةة  -ٖ

                                                    م( حرة ألفراد عٌنة البحث.        ٓٓٔعدو) 

فمد تطرق الباحث الى المواضٌع المتعلمة بموضوع الدراسة والتً شملت  -اما الباب الثانً:

(م حرة وتطرق اٌضا الى الدراسات ٓٓٔالمدرات البدنٌة والمراحل الفنٌة فً فعالٌة عدو)

 المشابهة لدراسته.

 -أما فً الباب الثالث:

مد استخدم الباحث المنهج التجرٌبً، بأسلوب المجموعتٌن الضابطة و التجرٌبٌة لمبلبمته ف

لطبٌعة المشكلة المراد حلها وتم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌمة العشوابٌة وهم عدابً نادي دٌالى 

 للمسافات المصٌرة فبة الشباب .

واالختبةةارات التةةً شةةملت   وشةةملت اجةةراءات البحةةث المٌدانٌةةة اجةةراء التجةةارب االسةةتطبلعٌة 

)أختبار الموة االنفجارٌة، واختبار الموة الممٌزة بالسرعة، واختبار تحمةل المةوة، واختبةار تحمةل 

 السرعة ،واختبار السرعة االنتمالٌة، باإلضافة الى اختبار االنجاز(. 

مةارٌن فةً ٌةوم ولام الباحث بإعداد المةنهج التةدرٌبً  باسةتخدام الجهةاز المصةنع، إذ بةدأ تنفٌةذ الت

،  اسةتؽرق  1ٕٔٓ/ ٕ/ 1ٔواستمر لؽاٌة السبت  المصادؾ  1ٕٔٓ/ ٕٔ/1ٔالسبت المصادؾ 

( ٖ( أسةةابٌع وبوالةةع )9تطبٌةةك هةةذه التمةةارٌن مةةن مةةدة اإلعةةداد الخةةاص وحتةةى انتهةةاء التجربةةة )

 ( وحدة تدرٌبٌة خبلل مدة التجربةٕٗوحدات تدرٌبٌة فً األسبوع  و كان عدد الوحدات الكلٌة )

( دلٌمةة ٘ٗ-ٓٗ( دلٌمة أما زمن التمارٌن علةى الجهةاز )4ٓوكان زمن الوحدة التدرٌبٌة الكلٌة  )

 فً كل وحدة تدرٌبٌة ومن الجزء الربٌس.

  -أما الباب الرابع:

تضةةمن هةةذا البةةاب  المعالجةةات االحصةةابٌة للنتةةابج وعةةرض نتةةابج كةةل مةةن االختبةةارات المبلٌةةة ف

 ومنالشتها. هاوالبعدٌة لمجموعتً البحث وتحلٌل

 -أما فً الباب الخامس:

 فً ضوء النتابج التً توصل الٌها الباحث استنتج اآلتً:       
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ان للتمارٌن المستخدمة بالجهاز المصنع تأثٌرا إٌجابٌا فً تطوٌر المدرات البدنٌة الخاصة -

 م( حرة شباب.ٓٓٔواإلنجاز لفعالٌة عدو)

 حث ٌوصً باآلتً:فً ضوء النتابج التً توصل الٌها البا    

م( ٓٓٔاستخدام الجهاز التدرٌبً فً تطوٌر المدرات البدنٌة الخاصة لعدابً فعالٌة عدو)-

حرة وكذلن استخدامه فً ألعاب رٌاضٌة مختلفة تحتاج الى السرعة مع مراعاة التدرج فً 

 زٌادة الحمل.

 

 حٌدر ؼازي عزٌز
 

تأثٌر تمرٌنات خاصة 
بداللة  المتؽٌرات 

ٌة فً  الباٌومٌكانٌك
التحوالت الدفاعٌة 

الهجومٌة ودلة بعض 
انواع التصوٌب بكرة 

 الٌد للمتمدمٌن

التربٌة البدنٌة و 
 العلوم الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة و 
 علوم الرٌاضة

 المستخلص

 اشتملت الرسالة على خمسة أبواب:

 د إذ تعدتضمن الباب االول ممدمة البحث وأهمٌته التً ترتكز على عرض والع كرة الٌ

نظرا للتطور الذي شهدته لعبة كرة الٌد عاب التً تتمٌز باإلثارة والمتعة والتشوٌك ، من االل

واتساع لاعدتها وانتشارها فً اؼلب بلدان العالم فمد استمر الباحثون فً البحث والتمصً لحل 

الكثٌر من المشكبلت التً تتعلك باالداء المهاري واالنجاز لتشخٌصها وعبلجها. ولد تناولت 

الدراسات والبحوث المٌدانٌة والمختبرٌة المواصفات او المابلٌات البدنٌة الخاصة بكرة الٌد التً 

تؤثر بشكل مباشر فً تنمٌة الجانب البدنً لبلرتماء بالجانب المهاري والفنً، من خبلل مناهج 

والمهارٌة االساسٌة تعلٌمٌة او تدرٌبٌة متعددة تعمل على تنمٌة الصفات او المابلٌات البدنٌة 

والمهمة لمهارة التصوٌب بكرة الٌد من دون مراعاتها الجوانب الباٌومٌكانٌكٌة المرتبطة 

بمتطلبات االداء الخاص بمهارة التصوٌب. ولكً ٌكون التدرٌب متكامبل ٌجب عدم االخبلل 

عتمد على بواحدة من هذه الخصابص التً سٌؤدي فمدانها الى عدم تكامل االداء الحركً الذي ٌ

استثمار البلعب للخصابص الباٌومٌكانٌكٌة والبدنٌة التً ٌمتلكها على وفك شروط مٌكانٌكٌة 

   صحٌحة مرتبطة باالداء الحركً.

نظرا  لما تعانً منه اؼلب فرلنا من ضعؾ فً التحوالت الدفاعٌة الهجومٌة اما مشكلة البحث: ف

اري فً التدرٌب كذلن االفتمار إلى الدلة والنتاج من ضعؾ التركٌز على الجانب البدنً والمه

فً التصوٌب لدى العبٌنا لذا ارتأى الباحث دراسة اعداد تمرٌنات خاصة بداللة المتؽٌرات 

الباٌومٌكانٌكٌة وتاثٌرها فً التحوالت الدفاعٌة الهجومٌة ودلة بعض انواع التصوٌب بكرة 

 .الٌد

 أما أهداؾ البحث فمد تلخصت بما ٌأتً : 

 رٌنات خاصة بداللة بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة.اعداد تم -ٔ
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التعةةرؾ علةةى تةةاثٌر التمرٌنةةات الخاصةةة بداللةةة بعةةض المتؽٌةةرات الباٌومٌكانٌكٌةةة فةةً  -ٕ

التحةةوالت الدفاعٌةةة الهجومٌةةة ودلةةة بعةةض انةةواع التصةةوٌب بكةةرة الٌةةد فةةً االختبةةارٌن المبلةةً 

 والبعدي فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

 بحث :أما فرض ال

هنان فروق معنوٌة فً التحوالت الدفاعٌة الهجومٌة ودلة بعض انةواع التصةوٌب بةٌن  -

 االختبارات البعدٌة فً المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

أما الباب الثانً فمد تّم فٌه التطرق إلى مفهوم التمرٌنات الخاصة بكرة الٌةد ، ومفهةوم التحةوالت 

 بل عن التطرق إلى اهم مهارات التصوٌب بكرة الٌد .الدفاعٌة الهجومٌة بكرة الٌد ، فض

سةتخدم الباحةث المةنهج اما الباب الثالث : فهو الخاص بمنهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة ولةد ا 

التجرٌبً للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ذات االختبار المبلً والبعدي، اما عٌنة البحث فمد تّم 

( ٕٓمتمثلة ببلعبً نادي الجٌش كمجموعة تجرٌبٌة والبالػ عددهم )اختٌارها بالطرٌمة العمدٌة ال

( العبةةا ، بعةةدها تةةم تحدٌةةد اهةةم ٕٓالعبةةا ونةةادي الكةةرخ كمجموعةةة ضةةابطة والبةةالػ عةةددهم )

االختبارات البلزمة فضبل  عن استمارة التمٌم لٌتم اجراء االختبارات المبلٌة، اضافة الى مباراتٌن 

، وبعةدها تةم تنفٌةذ التمرٌنةات لتحوالت الدفاعٌة الهجومٌةة بكةرة الٌةد الكل مجموعة لمٌاس االداء 

الخاصة بداللة المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة ضمن الوحدات التدرٌبٌة للمنهاج الخاص لعٌنةة البحةث 

( وحدة تدرٌبٌة ومن ثةم اجةراء االختبةارات البعدٌةة بةالظروؾ المبلٌةة نفسةها، ٕٗوالذي تضمن )

 (.Spssعاملتها احصابٌا باستخدام الحمٌبة اإلحصابٌة )واستخراج البٌانات وم

أما الباب الرابةع: فمةد تضةمن عةرض نتةابج االختبةارات المبلٌةة والبعدٌةة للمجمةوعتٌن التجرٌبٌةة 

والضابطة فً اختبةار التحةوالت الدفاعٌةة الهجومٌةة وبعةض انةواع التصةوٌب والعةرض الشةامل 

 لدى كل مهارة وتحلٌلها ومنالشتها .

 باب الخامس فمد توصل فٌه الباحث الى مجموعة من االستنتاجات أهمها :أما ال

تطةةةوٌر بداللةةةة بعةةةض المتؽٌةةةرات الباٌومٌكانٌكٌةةةة تةةةأثٌر اٌجةةةابً فةةةً لتمرٌنةةةات الخاصةةةة ل -ٔ

 التحوالت الدفاعٌة الهجومٌة للمتمدمٌن بكرة الٌد.

فةً تطةوٌر بعةض تةأثٌر اٌجةابً بداللة بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌةة للتمرٌنات الخاصة  -ٕ

 انواع التصوٌب للمتمدمٌن بكرة الٌد.

 أما التوصٌات فشملت األهم منها اآلتً: 

االعتماد على نتابج البحث فً تحدٌةد مفةردات التمرٌنةات الخاصةة بداللةة بعةض المتؽٌةرات  -ٔ

للمتمةدمٌن بعض انواع التصوٌب و التحوالت الدفاعٌة الهجومٌةالباٌومٌكانٌكٌة فً تطوٌر بعض 

 . لٌدبكرة ا

التحوالت الدفاعٌة التأكٌد على ضرورة الربط بٌن بعض المتؽٌرات الباٌومٌكانٌكٌة واداء 

 .للمتمدمٌن بكرة الٌدبعض انواع التصوٌب و الهجومٌة
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عالء احمد زيدان 
 خمف
 

تقىين الحالت التدريبيت 

بداللت المؤشراث 

 القلبيت والتنفسيت

وعالقتها ببعض 

 القدراث البدنيت

رجت لالعبي الد

الممتازة بكرة القدم 

 صاالث

التربٌة البدنٌة و 
 العلوم الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة و 
 علوم الرٌاضة

 المستخلص

من خبلل عناٌة الباحث بلعبة كرة المدم )الصاالت(  واطبلعه على الكثٌر من الدراسات 

خبرة الباحث  والبحوث والمماببلت التً أجراها مع عدد من المختصٌن والفنٌٌن ومن خبلل

كونه من المتابعٌن والمهتمٌن بهذه اللعبة الحظ ان هنان حلمة مفمودة فً البرامج التدرٌبٌة وهً 

عدم تموٌم هذه البرامج من خبلل اختبارات فسٌولوجٌة وبدنٌة دورٌة خبلل فترات التدرٌب ، 

ج تسٌر باالتجاه لهذا ال ٌعرؾ اؼلب المدربٌن مستوى العبٌهم من هذه الناحٌة وهل هذه البرام

الذي ٌحمك االهداؾ المرسومة ، ونظرا ألهمٌة االختبارات الدورٌة التً توفر معلومات كثٌرة 

عن مناطك الضعؾ فً البرامج التدرٌبٌة ارتأى الباحث استخدام تموٌم الحالة التدرٌبٌة بداللة 

جة الممتازة بكرة المدم المؤشرات الملبٌة والتنفسٌة وعبللتها ببعض المدرات البدنٌة لبلعبً الدر

 صاالت .

  -وكانت أهداؾ البحث متلخصة فً:

( لبلعبً كرة لدم (Physio Flowالتعرؾ على لٌم المؤشرات الملبٌة بداللة جهاز  -ٔ

 الصاالت .

لبلعبً كرة لدم  (Fitmate Pro) التعرؾ على لٌم المؤشرات التنفسٌة بداللة جهاز   -ٕ

 الصاالت .

 ات البدنٌة لبلعبً كرة لدم الصاالت .التعرؾ على لٌم بعض المدر  -ٖ

التنفسٌة( وبعض المدرات  –التعرؾ على العبللة بٌن المؤشرات الفسٌولوجٌة )الملبٌة   -ٗ

 البدنٌة لبلعبً كرة لدم الصاالت .

تموٌم الحالة التدرٌبٌة بداللة المؤشرات الملبٌة والتنفسٌة وبعض المدرات البدنٌة لبلعبً   -٘

 كرة لدم الصاالت .

 البحث : فرضا

  توجد عبللة ارتباطٌة ذات داللة احصابٌة بٌن لٌم المؤشرات الملبٌة وبعض المدرات البدنٌة

 لبلعبً كرة لدم الصاالت .

   توجد عبللة ارتباطٌة ذات داللة احصابٌة بٌن لٌم المؤشرات التنفسٌة وبعض المدرات

 البدنٌة لبلعبً كرة لدم الصاالت .

صفً بأسلوب الممارنة السببٌة لمبلبمته فً حل مشكلة إذ استعمل الباحث المنهج الو

البحث ، أما عٌنة البحث فمد اشتملت على العبً نادي دٌالى الرٌاضً بكرة المدم للصاالت 

( العبٌن تم اختٌارهم بطرٌمة عمدٌة ومثلت العٌنة نسبة ٓٔ)المتمدمٌن( والبالػ عددهم )

ثلون نادي دٌالى الرٌاضً بكرة المدم ( العبا  ٌمٙٔ%( من مجتمع االصل البالػ )2ٕ٘ٙ)
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للصاالت )المتمدمٌن( ، كما تضمن تحدٌد متؽٌرات البحث وتحدٌد اختباراتها، ولد تم استخدام 

 لمعالجة البٌانات إحصابٌ ا . SPSSالحمٌبة اإلحصابٌة 

 واستنتج الباحث :

فترات ان المنهج التدرٌبً اثر بشكل واضح على جمٌع المؤشرات الملبٌة وعلى طول  -1

التدرٌب وان االنتظام فً التدرٌب عمل على تحسٌن الوظابؾ الملبٌة من خبلل خفض 

معدل ضربات الملب مع زٌادة حجم الضربة الملبٌة مما ٌجعل الملب اكثر كفاءة فً عمله 

 وبالتالً ٌستطٌع تلبٌة حاجات الجسم الحٌوٌة وهذا ما أكدته نتابج الدراسة .

فترات طوٌلة ادى الى حدوث تؽٌرات وتكٌفات فسٌولوجٌة فً ان االنتظام فً التدرٌب ل  -2

الجسم ومنها الجهاز التنفسً واتضحت هذه التكٌفات فً المؤشرات التنفسٌة )الحد األلصى 

لؤلوكسجٌن، التهوٌة الربوٌة، معدل التنفس( حٌث كانت هنان زٌادة فً حجم التهوٌة 

ً معدل التنفس وهذا ما اكدته نتابج الربوٌة وكذلن زٌادة سرعة وعمك التنفس وانخفاض ف

 الدراسة .

أن المدرات البدنٌة تأثرت بشكل ملحوظ ومعنوي من خبلل الجدولة العلمٌة الصحٌحة التً   -3

 اصٌػ بها منهاج التدرٌب على طول  فترات التدرٌب وخصوصا فترة المنافسات.

 

اثر برنامج تأهٌلً  علً طبلل عبدهللا
فً التمزق الجزبً 

ٌن لؤلربطة ب
النتوءات المطنٌة 
الخلفٌة وبعض 

المدرات والصفات 
البدنٌة لبلعبً كرة 

السلة المتمدمٌن على 
 الكراسً المتحركة

التربٌة البدنٌة و 
 العلوم الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة و 
 علوم الرٌاضة

 المستخلص

 أشتملت األطروحة على خمسة أبواب وعلى النحو اآلتً :      

 مٌته.ممدمة البحث وأه  

تطرق الباحث الى رٌاضة المعالٌن واالهتمام الكبٌر الذي حظٌت به فً االونة االخٌرة 

والتحدٌات الكبٌرة التً تواجه رٌاضة المعالٌن ومن هذه التحدٌات ضرورة وجود برامج 

تأهٌلٌة خاصة بالمعالٌن لبلصابات المختلفة التً ٌتعرض لها البلعبون خبلل التدرٌبات او 

وهذه البرامج التاهٌلٌة ٌجب ان تكون خاصة لفبة المعالٌن نظرا لطبٌعة المعالٌن  المبارٌات

البدنٌة والجسمٌة،ومن خبلل خبرة واطبلع الباحث فمد لام الباحث بتصمٌم برنامج تاهٌلً 

خاص بفبة المعالٌن فً لعبة كرة السلة والذٌن تعرضوا الصابة التمزق الجزبً لؤلربطة 

الخلفٌة من خبلل مجموعة من التمارٌن واالجراءات العبلجٌة التً  بٌن النتوءات المطنٌة

 تلماها افراد العٌنة لمدة شهرٌن ونصؾ.    

 : مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث فً حصول اصابة التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات المطنٌة 

لة وعدم وجود الخلفٌة عند البلعبٌن المعالٌن على الكراسً المتحركة فً لعبة كرة الس
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برامج تأهٌلٌة وتمارٌن عبلجٌة خاصة بالمعالٌن لهذه االصابة وان البرامج التأهٌلٌة 

الموجودة حالٌا ال تصلح لفبة المعالٌن لكون هذه البرامج التأهٌلٌة لد تم اعدادها لبلعبٌن 

من االصحاء اللذٌن ٌتعرضون لئلصابة ، فمد تم اعداد برنامج تأهٌلً خاص بفبة المعالٌن 

مستخدمً الكراسً المتحركة واللذٌن ٌتعرضون إلصابة التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن 

 النتوءات المطنٌة الخلفٌة.

 أهداؾ البحث :

اعداد برنامج تأهٌلً خاص بفبة المعالٌن من مستخدمً الكراسً المتحركة فً لعبة  -ٔ

 وءات المطنٌة الخلفٌة.كرة السلة اللذٌن ٌتعرضون إلصابة التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النت

التعرؾ على فاعلٌة البرنامج التأهٌل المعد والخاص بفبة المعالٌن من مستخدمً  -ٕ

الكراسً المتحركة فً لعبة كرة السلة اللذٌن ٌتعرضون إلصابة التمزق الجزبً لؤلربطة 

 بٌن النتوءات المطنٌة الخلفٌة 

 فروض البحث :

فً تأهٌل اصابة التمزق  ا  اٌجابٌ ا  المعد تأثٌر ٌفترض الباحث ان للبرنامج التأهٌلً -ٔ

الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات المطنٌة الخلفٌة والخاص بالبلعبٌن المعالٌن من مستخدمً 

 الكراسً المتحركة فً لعبة كرة السلة .

هنان فروق ذات داللة احصابٌة فً المدرات البدنٌة والحركٌة لبلختبارات المبلٌة  -ٕ

 البحث . والبعدٌة لعٌنة

 :إجراءات البحث المٌدانٌة 

لمد اعتمد الباحث المنهج التجرٌبً )بتصمٌم المجموعة الواحدة( لبلختبار المبلً والبعدي  و 

تمثل مجتمع البحث بمجموعة من البلعبٌن المتمدمٌن من مستخدمً الكراسً المتحركة 

طة بٌن النتوءات الممارسٌن للعبة كرة السلة والمصابٌن اصابة التمزق الجزبً لؤلرب

المطنٌة الخلفٌة ولد اعتمد الباحث الطرٌمة العمدٌة كأساس الختٌار عٌنة بحثه من المعالٌن 

معاق(، اجرى الباحث التجربة االستطبلعٌة للتاكد من مبلبمة  9وأختار الباحث )

هٌلً  االختبارات لعٌنة البحث بعدها اجرى االختبارات المبلٌة ومن ثم تم تطبٌك البرنامج التا

والذي تضمن ثبلث مستوٌات ولمدة شهران ونصؾ بعدها تم اجراء االختبارات البعدٌة 

 وتوصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات .

 :االستنتاجات 

  توصل الباحث إلى االستنتاجات آالتٌة:

ً فً تحسن ان التمارٌن التأهٌلٌة  المستخدمة فً البرنامج التاهٌلً كان لها االثر إلٌجاب .1

الحالة الصحٌة لعٌنة البحث والتً تمثلت بعودة اربطة العمود الفمري والعضبلت العاملة 

 الى وضعها الطبٌعً .   

التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات  ان استخدام التمارٌن التاهٌلٌة فً تاهٌل اصابة .2

حركٌة لدى العبً كرة ٌعد ذات لدرة فعالة فً تطوٌر الصفات البدنٌة وال المطنٌة الخلفٌة

 السلة على الكراسً المتحركة. 

ان ضعؾ عضبلت اسفل الظهر بصورة خاصة وعضبلت الجذع بصورة عامة كانت احد  .3

االسباب المهمة لحصول االصابة المتمثلة التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات المطنٌة 
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ناء وتطوٌر الحالة البدنٌة الخلفٌة وان البرنامج التأهٌلً لد عالج هذا المسبب من خبلل ب

 لبلعبٌن .  

ان استخدام مستوٌات مختلفة من الشدة ضمن المنهاج التاهٌلً ٌعمل على سرعة ولوة  .4

 التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات المطنٌة الخلفٌة. االستجابة العبلجٌة الصابة

اللم لدى ان استخدام تمارٌن عبلجٌة بوسابل متعددة تعمل على تملٌل مستوى حدة ا .5

وتعتمد على  البلعبٌن المصابٌن بالتمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات المطنٌة الخلفٌة

 المدة العبلجٌة المستخدمة لبلصابة

  : الــتـوصـٌات 

  ٌوصً الباحث بما ٌلً

تطبٌك البرنامج التأهٌلً المعد من لبل الباحث فً مراكز العبلج الطبٌعً ومراكز الطب  .1

برنامج خاص بفبة المعالٌن من مستخدمً الكراسً المتحركة لتأهٌل  الرٌاضً باعتباره

 اصابة التمزق الجزبً لؤلربطة بٌن النتوءات المطنٌة الخلفٌة.

.ضرورة االهتمام بفبة المعالٌن ووضع البرامج التدرٌبٌة والولابٌة الخاصة فً ضوء تمنٌن ٕ

االصابات خبلل ممارستهم  مكونات الحمل التدرٌبً الصحٌح للمعالٌن وذلن لتجنب حصول

للرٌاضة والحٌلولة دون ولوع اصابات بدنٌة تؤدي الى ابتعادهم عن مزاولة النشاط 

 الرٌاضً. 

اجراء بحوث ودراسات ووضع برامج تأهٌلٌة خاصة بفبة المعالٌن إلصابات بدنٌة اخرى  .3

 تختلؾ باختبلؾ نوع االصابة ونوع االعالة لبلعبٌن وؼٌر البلعبٌن اٌضا. 

 

ر هاشم حسٌنعم  
 

بناء وتمنٌن ممٌاس 
االستثمار الذاتً فً 
كلٌات التربٌة البدنٌة 
وعلوم الرٌاضة فً 

 العراق

التربٌة البدنٌة و 
 علوم الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة 
 و علوم الرٌاضة

 المستخلص

ة أصبح مفهوم االستثمار الذاتً فً المجال الرٌاضً ٌلعب دورا مهما فً تطوٌر الرٌاض      

وهو واحد من أهم األدوات االلتصادٌة ذات النفع االٌجابً نحو بناء استراتٌجٌة رٌاضٌة 

 مستمبلٌة ترتكز علٌها األجٌال المادمة.

وان عملٌة االستثمار فً المجال الرٌاضً ٌتم بها توظٌؾ األموال أو تخصٌصها فً المجال 

مر بأنها فرص مناسبة وممبولة الرٌاضً أو الفرص االستثمارٌة المتاحة التً ٌعتمد المستث

 وتحمك له العابد الذي ٌرؼب بألل مستوى من المخاطرة.

وبدا االستثمار الرٌاضً فً دول العالم ٌحتل مرتبة لوٌة فً التصاد الدول وذلن بسبب ارتفاع 

عدد الشباب الممارسٌن والمهتمٌن بالنشاط الرٌاضً وبذلن تصنع الهواٌة الرٌاضٌة حجر أساس 

االلتصاد للدولة، وفً الولت نفسه تستخدم األنشطة الرٌاضٌة والمراكز واألندٌة كعامل فً بناء 

لوي لصٌانة وحماٌة الشباب والشابات من االنحرافات الخطٌرة وسلون الطرق المشبوهة بسبب 

الفراغ والملل، هذا باإلضافة إن لبلستثمار وتطبٌماته فً المجال الرٌاضً له عبللة وثٌمة 

جتماعٌة التً تموم على دراسة سلون اإلفراد والتً تتضح من خبلل إشباع الحاجات بالعلوم اال
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المتنوعة للممارسٌن فأن االستثمار فً المجال الرٌاضً ٌؤدي إلى دراسة الفرد والبٌبة التً 

ٌتعامل معها فالفرد ٌمثل الحاجات االلتصادٌة بٌنما البٌبة تمثل الموارد االلتصادٌة، وان 

ً المجال الرٌاضً ٌعمل على توفٌر التموٌل الرٌاضً وٌتم من خبلل التأجٌر) االستثمار ف

الماعات الرٌاضٌة للحفبلت وتأجٌر المسابح وكذلن استضافة البطوالت الشعبٌة وكذلن للتروٌج 

لئلعبلنات من خبلل دفع مبالػ التروٌج للشركات االستثمارٌة( فهو ٌعد عملٌة البحث عن موارد 

لى األنشطة المرتبطة بالمجال الرٌاضً حٌث أصبحت مشكلة ربٌسٌة لمواجهة مالٌة لؤلنفاق ع

متطلبات االحتراؾ كنظام مؤثر فرض نفسه فً المجال الرٌاضً وللتموٌل فً المجال 

الرٌاضً دور مهم لحل المشاكل الموجودة على مستوى الهٌبات الرٌاضٌة بمختلؾ أنواعها 

االتصاالت والتبادل وهو ما لد ٌؤثر سلبا على تحمٌك سواء تعلك األمر بالبٌع أو الشراء أو 

 وتنفٌذ برامج الهٌبة الرٌاضٌة.

(عالم اجتماع رٌاضً أن تكامل األنشطة الرٌاضٌة مع المصالح stofkisوٌعتمد العالم )

االلتصادٌة لد أدى الى احتبلل الرٌاضة مكانه رفٌعة فً الحٌاة االجتماعٌة حٌث أن النظام 

ى دعابم التصادٌة فالهدؾ األول للعبللة بٌن الرٌاضة وااللتصاد ٌتمثل فً الرٌاضً ٌموم عل

اعتماد الرٌاضة على االلتصاد لتموٌل مختلؾ أوجه النشاط بها وان الهدؾ الثانً ٌتمثل فً 

 رعاٌة المصالح التجارٌة واالستهبلكٌة للرٌاضة كمصدر للربح ووسٌلة دعاٌة ناجحة.

ملٌارات دوالر  ٘ن الدخل من الرٌاضة فً مدٌنة لندن حوالً )فعلى سبٌل المثال نجد ان مٌزا

% مبلبس وأحذٌة رٌاضٌة و ٖٕ% اشتراكات وألساط رٌاضٌة و ٕ٘امرٌكً( وهً تتألؾ من 

%دخول 1% توظٌؾ وٗ%فوابد و 21ٗ% دخول مبارٌات و٘% ٌانصٌب رٌاضً و ٕٔ

وذلن من خبلل زٌادة  إعبلنات ،من خبلل ذلن ٌتضح ان  لبلستثمار الرٌاضً أهمٌة كبٌرة

الدخل الحكومً والعمل على خلك فرص عمل فً كافة المجاالت والعمل على دعم عملٌة 

التنمٌة االلتصادٌة والسٌاسٌة للدولة والعمل على زٌادة اإلنتاج ودعم المٌزان التجاري ومٌزان 

 المدفوعات المالً للدولة.

رٌاضة فً العراق هو االستثمار فً وانً أرى من وجهة نظري ان الحل األمثل لمستمبل ال

المجال الرٌاضً حٌث ان االستثمار فً المجال الرٌاضً فً العراق ٌؤدي الى أنشاء لاعات 

مرافك وأندٌة رٌاضٌة بمواصفات عالمٌة وبولت ألصر وبالتالً ٌؤدي هذا الى توفر األماكن 

األندٌة والمنتخبات  الجٌدة لممارسة األنشطة الرٌاضٌة واكتشاؾ المواهب الرٌاضٌة ودعم

الوطنٌة بها ،هذا باإلضافة أٌجاد منابع جدٌدة للتموٌل الرٌاضً ،لذا نرجو من السادة المسؤولٌن 

و العاملٌن فً المجال الرٌاضً ان ٌكونوا أصحاب الخطوة األولى باتجاه االستثمار فً المجال 

 هذا األمر.الرٌاضً بكافة مجاالته وان ٌموموا بأعداد الخطط االستراتٌجٌة ل

وهةةدؾ البحةةث إلةةى بنةةاء وتمنةةٌن ممٌةةاس االسةةتثمار الةةذاتً لكلٌةةات التربٌةةة البدنٌةةة وعلةةوم      

 الرٌاضة فً العراق.

المجةال البشةري: الكةادر التدرٌسةً لكلٌةات التربٌةة البدنٌةة وعلةوم أّما مجةاالت البحةث فهةً      

(، 9ٕٔٓ/٘/ٕإلةى المةدة ) ( 1ٕٔٓ/4/ٕ)، المجةال الزمةانً مةن 9ٕٔٓ-1ٕٔٓالرٌاضة( للعام 

 المجال المكانً: كلٌات التربٌة البدنٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة.

واستخدم الباحث المةنهج الوصةفً باألسةلوب المسةحً لمبلبمتةه طبٌعةة المشةكلة، وشةمل  

( عضوا  من الهٌبات التدرٌسٌة لكلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةة 9ٙٓمجتمع البحث على )

عضةةوا  مةةنهم كونةةوا عٌنةةة البنةةاء 9ٓٔعضةةوا ،  ٓٔٗوعٌنةةة البحةةث تكونةةت مةةن فةةً العةةراق، 
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عضوا  للعٌنة االستطبلعٌة األولى من أجل الحصةول علةى  ٘ٔعضوا  كونوا عٌنة التمنٌن وٕٓٓ

عصةةوا  كونةةوا العٌنةةة االسةةتطبلعٌة الثانٌةةة مةةن اجةةل التحمةةك مةةن  ٘ٔبعةةض الفمةةرات مٌةةدانٌا ، و

ومعرفةة الولةت الةبلزم...( وتةم بنةاء ممٌةاس االسةتثمار الةذاتً صبلحٌة الممٌةاس وأدوات البحةث 

لتحمٌك الهدؾ األول من البحث، ووزع الباحث اسةتمارة الممٌةاس بصةٌؽته األولٌةة المتكةون مةن 

بعدها ، 1ٕٔٓ/ٔٔ/ٕٗإلى  1ٕٔٓ/ٓٔ/4ٔ( عبارة على العٌنة االستطبلعٌة الثانٌة بتارٌخ ٘ٙ)

( عضةوا ، 9ٓٔالتدرٌسً العٌنة الربٌسة والبةالػ عةددهم ) تم توزٌع استمارة الممٌاس على الكادر

، ثم تم استخرج المدرة التمٌٌزٌة للفمرات، واالتساق الداخلً 1ٕٔٓ/ٕ/ٕ٘إلى  1ٕٔٓ/ٕٔ/ٖمن 

بطرٌمةةة بٌرسةةون، واسةةتخدام التحلٌةةل العةةاملً بطرٌمةةة المكونةةات األساسةةٌة باألسةةلوب المتعامةةد 

( عوامةل لبةل 9( وتمخضت عنةه ) SPSSابٌة )( عن طرٌك الحمٌبة اإلحصKaiserلكاٌزر )

( وترشحت نتٌجة -+2٘ٓٓ( عوامل بعد التدوٌر وفسرت على وفك التشبع )ٗالتدوٌر، تم لبول )

 ( فمرة للممٌاس النهابً لعٌنة البناء، بعد ذلن تم استخراج الثبات بطرٌمة الفا كرونباخ.1٘لذلن )

إذ بةةدأت إجةةراءات التمنةةٌن بتحدٌةةد عٌنةةة ثةةم بعةةد ذلةةن تةةم تمنةةٌن ممٌةةاس االسةةتثمار الةةذاتً  

( 1٘( عضوا  ثم توزٌع استمارة ممٌاس االستثمار الذاتً المكون مةن )ٕٓٓالتمنٌن والتً بلؽت )

، ثم استخراج األسس العلمٌة للممٌاس، 9ٕٔٓ/ٗ/9إلى  9ٕٔٓ/ٕ/9ٕفمرة على عٌنة التمنٌن من 

ب المبٌنٌة للممٌةاس، لٌتحمةك مةن كةل ذلةن بعد ذلن الخطأ المعٌاري للممٌاس، وأخٌرا  اشتماق الرت

 الهدؾ الثانً للممٌاس وهو تمنٌن ممٌاس االستثمار الذاتً للهٌبات التدرٌسٌة. 

( اربعة عوامل ٗبناء  على نتابج التحلٌل العاملً بعد التدوٌر إلى استخبلص )واستنتج الباحث و

 ( فمرة.ٕ٘نهابً على )تضمن الممٌاس الو لمٌاس االستثمار الذاتً للهٌبات التدرٌسٌة

 

حسٌن علً حسٌن 
 التمٌمً

 

التباٌن باالستجابات 
الحاصلة لبعض 

المتؽٌرات 
البٌوكٌمابٌة والطالة 

المصروفة لجهد بدنً 
متمطع عالً الكثافة 
لبلعبً كرة المدم 
 للساحات والصاالت

التربٌة البدنٌة و 
 العلوم الرٌاضٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة و 
 علوم الرٌاضة

 تخلصالمس

التعةرؾ علةةى التبةاٌن الحاصةةل باالسةتجابات الحاصةةلة لةبعض المتؽٌةةرات  هةدؾ البحةث إلةةى     
البٌوكٌمابٌة والطالة المصروفة لبل و بعد جهد بةدنً متمطةع عالٌةة الكثافةة ألفةراد عٌنةة البحةث، 
وكذلن التعرؾ على افضةلٌة المجمةوعتٌن فةً االسةتجابة الحاصةلة لمتؽٌةرات البحةث لبةل الجهةد 

االنسةجام و التكامةل البةدنً والجسةمً والةوظٌفً مةن وفً لعبة كةرة المةدم ٌتطلةب وجةود  عده،وب
لذلن اصبح من الضةروري التعةرؾ والوصول إلى المستوى العالً وتحمٌك أفضل النتابج، اجل 

على مؤشرات بعض االنزٌمات وتركٌز بعض امبلح الدم فةً حالةة الراحةة وعنةد بةذل المجهةود 
وتم اختٌار  إذ استخدم الباحث المنهج الوصفً لمبلبمته لحل مشكلة البحثاراة، البدنً خبلل المب

كةةرة المةةدم للسةةاحات المكشةةوفة  إذ تكونةةت عٌنةةة البحةةث مةةن العبةةً ،العٌنةةة بالطرٌمةةة العمدٌةةة
( العبةةٌن ٌمثلةةون  9( العةةب ، )  ٙٔوخماسةةً كةةرة المةةدم لنةةادي دٌةةالى الرٌاضةةً وبوالةةع ) 

العبةةٌن ٌمثلةةون خماسةةً كةةرة المةةدم فضةةبل  عةةن اسةةتخدام الوسةةابل  ( 9السةةاحات الخارجٌةةة و ) 
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واألدوات واألجهزة المناسبة ، وتم إجةراء تجربةة اسةتطبلعٌة ، وكةذلن إجةراء التجربةة الربٌسةة 
على افراد عٌنة البحث ، وبعةد ذلةن تةم تفرٌةػ البٌانةات ومعالجتهةا إحصةابٌا ، ومةن ثةم عرضةها 

 وتحلٌلها ومنالشتها .
 حث لعدة استنتاجات وهً :  وتوصل البا 

اظهرت تمرٌنات الجهد البدنً المتمطع عالً الكثافة تباٌن فً االستجابات لبعض المتؽٌرات  -ٔ
 البٌوكٌمابٌة لبلعبً كرة المدم للساحات والصاالت.

التباٌن فً االستجابات الحاصلة لبعض المتؽٌرات البٌوكٌمابٌة كان لصالح العبً كرة المةدم  -ٕ
 للساحات. 

تمرٌنةةات الجهةةد البةةدنً المتمطةةع عةةالً الكثافةةة تبةةاٌن فةةً االسةةتجابات فةةً الطالةةة  اظهةةرت -ٖ
المصةةروفة بةةٌن العبةةً كةةرة المةةدم للسةةاحات والصةةاالت وكانةةت لصةةالح العبةةً كةةرة المةةدم 

 للساحات. 
 توصل الباحث الى عدة توصٌات هً :ومن خبلل االستنتاجات 

افة مع العبً كةرة المةدم للسةاحات لمةا استخدام تمرٌنات الجهد البدنً المتمطع عالً الكث -ٔ
 لها من فابدة كبٌرة لهم.

استخدام تمرٌنات الجهد البدنً المتمطع عالً الكثافةة علةى شةكل مةنهج تةدرٌبً ومعرفةة  -ٕ
  لمعرفة التكٌفات الوظٌفٌة والبدنٌة التً تحدث لدى العبً كرة المدم وااللعاب االخرى .

جهةةد البةةدنً المتمطةةع عةةالً الكثافةةة علةةى اجةةراء دراسةةات اخةةرى باسةةتخدام تمرٌنةةات ال -ٖ

 عٌنات من العاب اخرى.

ضؽط الصور الطبٌة  مٌنــا دمحم عبود

باالعتماد على 

 التمنٌات الحدٌثة

 كلٌة العلوم علوم الحاسبات

 المستخلص

ٌهدؾ مفهوم ضؽط الصورة إلى تملٌل حجم األنواع المختلفة للصورة بشكل ملحوظ مع 

ذي أثناء إعادة البناء. مصطلح ضؽط الصور الطبٌة هو موضوع منع التشوٌه والتشوه المؤ

حاسم فً نظام معالجة الصور لضؽط وفن أنواع مختلفة من الصور الطبٌة ، وٌمكن تنفٌذ هذا 

. lossless) (وتمنٌات بدون خسارة (loosy) الضؽط بدلة باستخدام تمنٌات مع وجود خسارة 

ٌم نظام الضؽط ، إال أنها تواجه بعض التحدٌات فً على الرؼم من استخدام هذه التمنٌات لتصم

 .تملٌل الحجم األصلً ، ومستوى التعمٌد الحسابً ، والحد األدنى لمربع الخطأ 

فً هذه الرسالة ، تم تناول هذه التحدٌات لتحسٌن أداء الضؽط للصورة الطبٌة الحساسة، أوال : 

. ثانٌا : تم دمج NROIو  ROI( إلى Skin Canser ،MRIتجزبة الصورة الطبٌة )

( من أجل المنطمة المهمة SPIHT- PSOخوارزمٌتٌن لضؽط الصور الطبٌة فً خوارزمٌة )

(ROIعلى أساس تمنٌة ضؽط بدون خسارة. ثالث ا ) :( 2تم تطوٌر خوارزمٌةD-DCT لمنطمة )

ؽط ( طبم ا لتمنٌة الضؽط خسارة ، ٌمكن لهذه الخوارزمٌة زٌادة نسبة الضNROIؼٌر المهمة )

( RLEتم استخدام أسلوبٌن ترمٌز ) Coding)وتحسٌن أداء الضؽط. أخٌرا: فً عملٌة )

وخوارزمٌات الترمٌز هوفمان لتكبٌر نسبة الضؽط. باإلضافة إلى ذلن ، ال تتطلب هذه 

 الخوارزمٌة المتسلسلة مستوى عاٍل من التعمٌد الحسابً ومن ثم تكون أسرع ألؼراض اإلرسال.

لد زادت من نسبة الضؽط أفضل من  SPIHT-PSOأن خوارزمٌة تشٌر النتابج إلى 

وحدها. عبلوة على ذلن ، فإن نتٌجة منطمة المهمة  أفضل من نتٌجة المنطمة  SPIHTاستخدام 
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NROI( فً حٌن أن نتٌجة الترمٌز عند استخدامها خوارزمٌة .RLE- Huffman أفضل )

وحدها ،حٌث تشٌر Huffman ( وحدها أو خوارزمٌةRLEمن النتٌجة عند استخدامها )

المعامبلت المختلفة لعملٌة الضؽط إلى أن النظام الممترح أفضل من النظام التملٌدي الموصوؾ 

وارتفاع نسبة   % (46.04672 - 37.8301)فً األدبٌات. ٌتم زٌادة نسبة الضؽط بمتوسط 

 ..% (68.8438 - 44.8464)اإلشارة إلى الضوضاء مع معدل 

 

 

 سهاد ابراهٌم دمحم
 الجبوري

تمنٌة هجٌنة لتمٌٌز 
الوجه باالعتماد على 
متجهات الدعم االلً 

وطابر الولواق للبحث 
 االمثل
 

 كلٌة العلوم علوم الحاسبات

 المستخلص

 

اصبح تمٌٌز الوجه مجال بحث فعال و من المواضٌع الصعبة خبلل العمدٌن الماضٌٌن. 

 األصالة إثباتعدٌد من جوانب الحٌاة مثل ٌؽطً تمٌٌز الوجه مجموعة واسعة من األنشطة فً ال

. التلمابٌة الفٌسبون وعبلمة اإللكترونٌة والتجارة السجناء، تتبع المطارات، ،أمن الهوٌة وتحدٌد

المعنٌٌن  االشخاص وجوه على للتعرؾ هو وجهاالنسان  على التعرؾ و تمٌٌز  من الهدؾ

الرسالة، تم تطوٌر نظامٌن ممترحٌن،  فً هذه .وجوههم من المستخرجة المٌزات على باالعتماد

النظام التملٌدي لتمٌٌز الوجة والذي ٌتضمن العدٌد من الخطوات لتمٌٌز الوجوه. الخطوة األولى 

فً هذا العمل هً المعالجة االولٌة المسبمة لجمٌع صور الوجوه التً استخدمت فً التدرٌب 

باستخدام خوارزمٌة فٌوال وجونز. واالختبار. الخطوة الثانٌة هً الكشؾ عن  الوجه بدلة  

والخطوة الثالثة هً استخبلص المعالم و المٌزات للوجوه واختٌارها باستخدام تحلٌل التمٌٌز 

الخطً. فً الخطوة النهابٌة، ٌتم استخدام متجهات الدعم اآللً لتمٌٌز الوجوه وتصنٌفها الى 

م تطبٌك جمٌع الخطوات السابمة وجوه معروفة أو وجوه مجهولة. فً النظام الهجٌن الممترح ٌت

المطبمة فً نظام التملٌدي مع اضافة طرٌمة اختبار ثانٌة من خبلل تطبٌك خوارزمٌة بحث طابر 

الولواق من أجل اختٌار أفضل المٌزات التً ٌتم تخزٌنها  كمتجه للخصابص المستخرجة. لمد تم 

 هذه واعتمدتات )موكت(. تنفٌذ النظام المختلط الممترح باستخدام مجموعة لواعد البٌان

. وأظهرت النتابج أن اللنظام الممترح لتمٌٌز األمامً االتجاه من الوجوه معالجة بأخذ المجموعة

٪ مع خوارزمٌة بحث طابر الولواق، و معدل دلة  ٕ٘.44الوحه اعطى معدل دلة عالٌة بلؽت 

 فً االختبار.٪ بدون استخدام خوارزمٌة بحث طابر الولواق لنفس الصور المستخدمة 4ٙ
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أحمد حسٌن خطار 
 سعدون

 

أنواع  تأثٌر إضافة
من الزٌوت  مختلفة

النباتٌة إلى العبلبك 
تخمرات  فً

معامل والكرش 
الهضم المختبري 

 إنتاج ؼاز المٌثانو

 كلٌة الزراعة انتاج حٌوانً

 المستخلص

بكلٌة الزراعة / جامعة أجرٌت هذه الدراسة فً مختبر التؽذٌة التابع  لمسم اإلنتاج الحٌوانً    
إلى ثبلث  LO)و زٌت بذور الكتان ) (COزٌت بذور الخروع )بؽداد/لدراسة تأثٌر إضافة 

 عبلبك تجرٌبٌة:
 T2=مجموعة السٌطرة  T1=0ٌلً:  كما LOو  COالعلٌمة األولى : تم إضافة زٌت 

70،=T3  140،=T4  280  ماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة من زٌتCO و=T5 70 ،=T6 
140،=T7  280  ماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة من زٌتLO ( مع 80الى درٌس الجت )%

 وكانت النتابج كما ٌلً.%( 20العلؾ المركز )
بٌنما   T3ملؽم مادة جافة فً 200مل/  28.75ساعة 12 إنتاج الؽاز الكلً كان ألل بعد  1- 

ساعة سجلت  24، بعد  T4ملؽم مادة جافة فً 200مل /  2.24حجم ؼاز المٌثان كان 
ساعة سجلت  48، بعد T4ألل ؼاز كلً بٌنما كان الل ؼاز للمٌثان لدى المعاملة  T2 المعاملة 
( للؽاز كلً، بٌنما الل حجم معنوي لؽاز المٌثان بعد (p<0.01انخفاض  COزٌت  معامبلت

( p˂0.01ساعة انخفض ) 72، الؽاز الكلً المنتج بعد مرورT4ساعة كان فً المعاملة  48
عند إضافة زٌت  (p<0.01)بٌنما أنتاج ؼاز المٌثان انخفض  LOو COد إضافة زٌت عن

CO . 
( فً جمٌع المعامبلت p˂0.01ساعة تبٌَن انخفاض) 24اعتمادا على الؽاز الكلً المنتج بعد  2-

الحاوٌة على نوعً الزٌت فً تمدٌر الطالة الصافٌة إلنتاج الحلٌب و معامل الهضم المختبري 
ضوٌة وكمٌة الطالة المتأٌضة ومجموع األحماض الدهنٌة لصٌرة السلسلة ممارنة للمادة الع

 .T1بمعاملة
بعد  T4باستثناءCO زٌت  ( لمعامبلتp˂0.01وجود انخفاض فً األس الهٌدروجٌنً )3- 
 48، وبعد  LOساعة كانت ألل لٌمة لؤلس الهٌدروجٌنً فً إضافة زٌت  24ساعة ، بعد  12

ساعة انخفض األس  72، بعد T7( فً المعاملة p˂0.01دروجٌنً)ساعة انخفض األس الهٌ
 .T7وT3 ( فً المعامبلت p˂0.01الهٌدروجٌنً )

وفً  T3ساعة فً المعاملة  12( فً تركٌز نتروجٌن االمونٌا بعد p˂0.01وجود انخفاض )4-
و  COساعة سجلت جمٌع معامبلت زٌت  24، وبعد T1ممارنة بمعاملة  LOمعامبلت زٌت 

LO ان(خفاضp˂0.01 فً تركٌز نتروجٌن االمونٌا، بعد )ساعة سجلت المعامبلت  72و 48
T6وT7 ( انخفاضp˂0.01 فً تركٌز نتروجٌن االمونٌا ماعدا )T5 .لكبل الفترتٌن 
( فً جمٌع معامبلت الزٌت فً تركٌز حامض االستٌن باستثناء p˂0.01وجود انخفاض )5- 

من معامبلت  T5 والمعاملة  COسجلت معامبلت  ساعة48 ساعة، بعد  12بعد  T7المعاملة 
 ، وبعد T1( فً تركٌز حامض االستٌن ممارنة بمعاملة p˂0.01انخفاض ) LOزٌت 

( فً تركٌز حامض االستٌن p˂0.01( انخفاض )T6وT5)LO ساعة سجلت معامبلت 72
ن  ( فً تركٌز حامض البروبٌونp˂0.01ساعة  تبٌَن  وجود انخفاض )  12، بعد T7ماعدا 

 فً  معامبلت  
( فً معامبلت  p˂0.01ساعة انخفض تركٌز حامض البروبٌونن ) 72، بعد LOو COزٌت 

، وجود انخفاض T7باستثناء المعاملة T1ممارنة مع  T6وT5والمعامبلت  COزٌت 
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(p˂0.01 فً معامبلت زٌت )CO وLO  ساعة ممارنة  12فً تركٌز حامض البٌوترن بعد
( فً تركٌز حامض البٌوترن فً p˂0.01وجد انخفاض )ساعة  72و 48، بعد T1مع 

 . T1ممارنة بمعاملة LOو COمعامبلت زٌت 
فً معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوٌة والطالة  (p˂0.01ارتفاع) -6

فً معامل الهضم  T7( للمعاملة p˂0.01، مع ارتفاع )T6وT2فً المعامبلت  المتأٌضة
 لجافة وكمٌة الطالة المتأٌضة بالعلؾ.المختبري للمادة ا

ماٌكرولٌتر /كؽم  280و  70،140، 0بنسبة    LOو زٌت  COالعلٌمة الثانٌة : إضافة زٌت 
 :ـوكانت النتابج كما ٌلً%( 20%( مع العلؾ المركز)80مادة جافة الى تبن الشعٌر )

 بٌنما  T2جافة لدىملؽم مادة  200مل/ 23.75ساعة كان الل إنتاج للؽاز الكلً  12بعد 1- 
،  COملؽم مادة جافة فً معامبلت زٌت 200مل/ 2.00ساعة كان  12إنتاج ؼاز المٌثان بعد 

( فً p˂0.01، انخفاض )T7وT3  ،T6ساعة كان ألل حجم للؽاز فً المعامبلت 24بعد 
( فً الؽاز الكلً p˂0.01، وجود انخفاض )LOو COزٌت إنتاج ؼاز المٌثان فً معامبلت 

ساعة فً  48، والل حجم لؽاز المٌثان بعد LOو COاعة فً معامبلت زٌت س 48بعد 
( فً المعامبلت p˂0.01ساعة كان ألل إنتاج للؽاز الكلً)72، بعد T6وT4المعامبلت 

T2وT3  من زٌتCO ( بٌنما كان الل حجمp˂0.01 لؽاز المٌثان فً المعامبلت )T4و.T7  
اوٌة على الزٌت فً تمدٌر الطالة الصافٌة ( فً جمٌع المعامبلت الحp˂0.01انخفاض ) 2-

إلنتاج الحلٌب ، معامل هضم المادة العضوٌة ، كمٌة الطالة المتأٌضة ومجموع االحماض 
 . T1الدهنٌة لصٌرة السلسلة بالممارنة مع

 و 12 فً األس الهٌدروجٌنً بعد LOو CO( لمعامبلت زٌت p˂0.01وجود انخفاض )3- 
أدت  CO، وكانت إضافة زٌت T5وT3( فً المعاملة p˂0.01ساعة وكانت ألل لٌمة ) 24

ساعة  48فً األس الهٌدروجٌنً بعد  T5وT2 ، T3( فً المعامبلت p˂0.01الى انخفاض )
 T5 ساعة، وسجلت المعاملة 48بعد  T7وT4 ،T6( فً المعامبلت p˂0.01، بٌنما أرتفع )

 ساعة.  72( فً األس الهٌدروجٌنً بعد p˂0.01ألل لٌمة )
، مع  T5و T4ساعة فً المعامبلت  24( فً نتروجٌن االمونٌا بعد p˂0.01نخفاض )ا4-

 ( p˂0.01ساعة، أٌضا وجود انخفاض ) 48بعد  T6وT2 ،T5( فp˂0.01ًوجود انخفاض )
 -T5.                                   5وT2، T3ساعة للمعامبلت 72 فً نتروجٌن االمونٌا بعد

 ساعة،   12بعد  LOو CO( عند إضافة زٌت p˂0.01تٌن )انخفاض تركٌز حامض االس
وبٌن معامبلت زٌت    T4( بٌن المعاملةp˂0.01ساعة انخفض تركٌز الحامض) 72أما بعد 

LO ( وجود تفوق ،p˂0.01 للمعاملة )T1  ساعة على  12فً تركٌز حامض البروبٌونن بعد
ز حامض البروبٌونن  فً ( انخفض  تركp˂0.01ٌساعة ) 24بالً معامبلت الزٌت، وبعد 

( p˂0.01، وجود ارتفاع )T7بٌنما أرتفع تركٌز الحامض فً المعاملة  COمعامبلت زٌت 
ساعة سجلت معامبلت 72 و 48ساعة ، بعد  24فً تركٌز حامض البٌوترن بعد  T1للمعاملة 

( فً p˂0.01( فً تركٌز حامض البٌوترن، مع انخفاض )p˂0.01انخفاض ) COزٌت 
 .T7ساعة باستثناء  المعاملة  48( بعد (LO T5مض فً معامبلت زٌت تركٌز الحا

فً معامل الهضم المختبري للمادة  LOو CO( لمعامبلت زٌت p˂0.01وجود انخفاض)6-
          .                                                T1وكمٌة الطالة المتأٌضة ممارنة T7الجافة والمادة العضوٌة باستثناء المعاملة

ماٌكرولٌتر  280و  140، 0،70بنسبة  LOو زٌت  COالعلٌمة الثالثة: تأثٌر إضافة زٌت 
%( مع العلؾ المركز 4% المعامل بهٌدروكسٌد الصودٌوم )80/كؽم مادة جافة الى تبن الشعٌر

  وكانت النتابج كما ٌلً.% 20
ساعة ممارنة 12  بعد  LOو COزٌت  ( فً الؽاز الكلً لمعامبلت p˂0.01انخفاض )1-

، بعد T3ملؽم مادة جافة لدى المعاملة  200مل/ 2.40وألل حجم ؼاز المٌثان كان T1 بمعاملة 
  T4المعامبلتباستثناء  LOو CO( لمعامبلت زٌت p˂0.01ساعة وجد انخفاض )  24مرور

( فً p˂0.01ساعة انخفاض )24 فً الؽاز الكلً ، فٌما سجل ؼاز المٌثان بعد T5 و
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ساعة   48بعد T5( للؽاز فً المعاملة p˂0.01، بلػ أعلى حجم معنوي )T6و T2ت المعامبل
ساعة وجد انخفاض  72، بعد T7وT6بٌنما ألل حجم ؼاز المٌثان كان فً المعامبلت 

(p˂0.01 فً الؽاز الكلً فً معامبلت )CO وألل حجم ؼاز المٌثان كان فً المعاملةT7 . 
ت الحاوٌة على الزٌوت فً تمدٌر الطالة الصافٌة ( فً جمٌع المعامبلp˂0.01انخفاض)2-

إلنتاج الحلٌب ، معامل الهضم المختبري للمادة العضوٌة ، والطالة المتأٌضة ومجموع 
 .T1االحماض الدهنٌة لصٌرة السلسلة ممارنة بمعاملة

( فً األس الهٌدروجٌنً فً p˂0.01انخفاضا ) LOو COسجلت معامبلت زٌت 3-
ساعة، أما بالنسبة لؤلس الهٌدروجٌنً فً معامبلت  12بعد  T6وT2 ،T3 ،T5المعامبلت 

، أن األس  T3( فً المعاملة p˂0.01ساعة أدت الى حصول انخفاض ) 24بعد  COزٌت 
وارتفع  CO( فً معامبلت زٌت p˂0.01ساعة سجل انخفاضا ) 48الهٌدروجٌنً بعد 

(p˂0.01 فً المعامبلت )T4 وT6ممارنة بمعاملةT1كما وجد ا ،( نخفاضp˂0.01 ًف )
 األس الهٌدروجٌنً فً معامبلت 

( فً p˂0.01ساعة انخفض اٌضأ )72بعد  LOمن زٌت  T6و T4باستثناء  COزٌت 
باستثناء المعامبلت  LOمن زٌت  T5وفً المعاملة  T4باستثناء  COمعامبلت زٌت 

T6وT7. 
 T3،T4امبلت ( فً نتروجٌن االمونٌا فً المعp˂0.01ساعة وجد انخفاض ) 24بعد 4-  
،T5وT7 باستثناء المعامبلتT2 وT6 ساعة سجلت معامبلت  48، بعدLO  انخفاضا
(p˂0.01 فً نتروجٌن االمونٌا )T5)وT6باستثناء )T7 ساعة سجلت المعامبلت  72، بعد

T6وT7 ( انخفاضاp˂0.01 فً نتروجٌن االمونٌا بالممارنة بمعامبلت زٌت ).CO  
 24( فً تركٌز حامض االستٌن بعد p˂0.01خفاضا )ان LOو COسجلت معامبلت زٌت 5-

ساعة  48بعد  LOمن زٌت   T5و  COزٌت ( للمعامبلت p˂0.01ساعة ، وجود انخفاض )
( فً تركٌز p˂0.01انخفاض ) COزٌت  T4، سجلت معاملة T7و T6باستثناء المعامبلت

 LOو COت ساعة، كما وسجلت معامبلت زٌ 72بعد  T1حامض االستٌن ممارنة بالمعاملة 
ساعة  48و24 ساعة، وبعد  12( فً تركٌز حامض البروبٌونن بعد p˂0.01انخفاض )

( فً تركٌز حامض البروبٌونن، كما وسجلت p˂0.01انخفاض ) COسجلت معامبلت زٌت 
ساعة  48( فً تركٌز حامض البروبٌونن بعد p˂0.01انخفاض) T6وT5المعامبلت 

( فً تركٌز حامض p˂0.01انخفاض) LOزٌت  ساعة سجلت معامبلت 72، وبعدT7باستثناء
 البروبٌونن.

( فً معامل الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوٌة وكمٌة p˂0.01وجود انخفاض )6-
التً تفولت  T7باستثناء المعاملة  LOو  CO الطالة المتأٌضة فً جمٌع معامبلت زٌت

(p˂0.01على جمٌع معامبلت الزٌت فً الصفات المذكو ).رة سابما 
ا ما ذكر أنفا من نتابج:     الى  LOو COإضافة الزٌوت النباتٌة زٌت ا أن 1-نستنتج  -وِمم 

المضاؾ لهما  T4و T2األعبلؾ الحٌوانٌة أدت الى تملٌل إنتاج ؼاز المٌثان فً المعامبلت 
الى العلٌمة المكونة من درٌس الجت  COماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة من زٌت  280و70

 LOالمضاؾ لهما زٌت  T7وT6وكذلن فً المعامبلت  20%)مع العلؾ المركز) %80))
مع العلؾ  80%)ماٌكرولٌتر/ كؽم مادة جافة لكل من علٌمة تبن الشعٌر) 280و140وبنسبة 
مع العلؾ  4%)المعامل بهٌدروكسٌد الصودٌوم ) 80%و علٌمة تبن الشعٌر 20%)المركز)
الهضم المختبري للمادة الجافة والمادة العضوٌة حصول زٌادة فً معامل 2- ،.20%المركز

ماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة  70المضاؾ لهما T6 و T2وكمٌة الطالة المتأٌضة فً المعامبلت 
مع حصول زٌادة فً معامل  LOماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة من زٌت 140و COمن زٌت 

 280 المضاؾ لها  T7عاملة الهضم المختبري للمادة الجافة وكمٌة الطالة المتأٌضة فً الم
من العلٌمة األولى، وحصول زٌادة فً معامل الهضم  LOماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة من زٌت 
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المضاؾ  T7المختبري للمادة الجافة والمادة العضوٌة وكمٌة الطالة المتأٌضة فً المعاملة 
 ثالثة.من العلٌمتٌن الثانٌة وال LOماٌكرولٌتر/كؽم مادة جافة من زٌت   280لها
 

رؼد حازم حمٌد 
 المفرجً

 

تأثٌر إضافة مسحوق 
زهرة البابونج إلى 

العلؾ والرش  بالماء 
فً أداء أبمار 

الهولشتاٌن تحت 
اإلجهاد الحراري فً 

 وسط العراق

 كلٌة الزراعة انتاج حٌوانً

 المستخلص
بالماء فً  إضافة مسحوق زهرة البابونج و الرشأُجرٌت هذه الدراسة بهدؾ بٌان تأثٌر        

أالجهاد الحراري .  نفذت  هذه  االداء االنتاجً و الفسلجً ألبمار الهولشتاٌن تحت  ظروؾ 
لضاء  -الدراسة فً محطة أبمار الخالص الكبرى فً لرٌة جٌزانً االمام التابعة لناحٌة هبهب 

بمرة   18، أستعمل فٌها   2017 / 10 1/ - 7 1/الخالص فً محافظة دٌالى خبلل الفترة من 
لسمت االبمار على ستة  إذ سنوات 5-4هولشتاٌن من االبمار المرباة فً المحطة و بأعمار 

معاملة السٌطرة )بدون إضافة مسحوق زهرة البابونج وبدون  T1معامبلت بحٌث تمثل المعاملة 
 25تم فٌها إضافة مسحوق زهرة البابونج الى العلؾ المركز  T3و  T2رش(  اما المعامبلت 

 T5معاملة الرش بالماء فمط خبلل فترة الظهٌرة و  T4/ ٌومٌا  على التوالً و / بمرة ؼم  50و 
 ؼم / بمرة / ٌومٌا   50و  25تمثل معاملة الرش بالماء  واضافة مسحوق زهرة البابونج  T6و 

مما ٌدل  79.09خبلل مدة التجربة  T.H.Iعلى التوالً ، كان معدل دلٌل الحرارة  والرطوبة 
األبمار كانت والعة تحت تأثٌر اإلجهاد الحراري و لد شهد االسبوع الثالث و الرابع من على أن 

على   82.32و  81.91 خبلله   T.H.I التجربة أعلى معدل لدرجات الحرارة أذ بلؽت لٌم 
التوالً ،  و ٌبلحظ من النتابج عدم  وجود تأثٌر معنوي للمعاملة بالرش بالماء و مسحوق زهرة 

و لكن االتجاه العام للمعامبلت خبلل مدة التجربة كان تحسن  البابونج على إنتاج الحلٌبالبابونج 
إنتاج الحلٌب فً معامبلت الرش بالماء من عدمه و إضافة مسحوق زهرة البابونج ممارنة بعدم 
الرش بالماء و المعاملة بمسحوق زهرة البابونج وكانت االفضلٌة لمعاملة الرش بالماء وإضافة 

اذ بلػ انتاج الحلٌب الكلً  خبلل مدة  T6ؼم/ بمرة / ٌومٌا   50ق زهرة البابونج بتركٌز مسحو
كؽم فً معاملة السٌطرة  كما لم تؤثر  959.93كؽم  ممارنة مع  1120.93التجربة فٌها 

معاملة الرش بالماء و البابونج  و التداخل  بٌنهما على مكونات الحلٌب و التً تشمل نسبة 
الدهن وسكر البلكتوز و الرماد و صفات التموٌم الحسً فً الحلٌب  و التً تشمل البروتٌن و 

النكهة و اللون و المظهر و الموام  و الحموضة و درجة المبول . كما أدت المعاملة  بالرش و 
البابونج إلى إنخفاض معنوي فً بعض أولات التجربة  فً درجة حرارة المستمٌم و النبض  و 

ؼم / بمرة / ٌومٌا  الى أنخفاض عالً  25ضافة مسحوق زهرة البابونج  بتركٌز التنفس إذ أدت إ
اذ بلػ معدل   2017  21 / 8 /(  فً معدل التنفس و النبض بتارٌخ P≥0.01المعنوٌة )

نفس / دلٌمة فً  41.16نفس / دلٌمة فً معاملة السٌطرة و ممارنة مع  53.00التنفس المسابً 
و بلػ النبض الصباحً   / ٌومٌا  ؼم / بمرة  25البابونج  بتركٌز معاملة اضافة مسحوق زهرة 

نبضة / دلٌمة فً  49.33،  59.16نبضة / دلٌمة و المسابً فمد بلػ  47.00،  56.83
ؼم/ بمرة /  25معاملة السٌطرة  و معاملة إضافة مسحوق زهرة البابونج إلى العلؾ المركز 

ادت عملٌة   2017 /  9/  30ً نهاٌة التجربة بتأرٌخ ٌومٌا  على التوالً و فً المٌاس االخٌر ف
( فً عدد النبضات مساء  إذ P≤0.05الرش بالماء خبلل ولت الظهٌرة الى إنخفاض معنوي )

نبضة / الدلٌمة فً  42.33نبضة / الدلٌمة بمعاملة السٌطرة  و أنخفضت الى  45.00بلؽت 
تمٌم انخفاضا  عالً المعنوٌة معاملة الرش بالماء فً حٌن أنخفضت درجة حرارة المس
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(P≤0.01 إلى )ؼم/  50و  25درجة مبوٌة فً معامبلت اإلضافة بممدار  38.95و  38.88
درجة مبوٌة فً معاملة السٌطرة كما ٌبلحظ وجود  40.08بمرة / ٌومٌا  على التوالً ممارنة 

و  96.33أرتفع الى تأثٌر عالً المعنوٌة  للمعاملة  بالبابونج  فً معامل التحمل الحراري إذ 
ممارنة ؼم / بمرة/ ٌومٌا   50و  25فً معاملتً اضافة مسحوق زهرة البابونج بتركٌز  96.25

( فً معامبلت P≤0.01وٌبلحظ ارتفع فٌها معنوٌا  )  90.33بمعاملة السٌطرة  والتً كانت  
و   95.00و  93.50 و   98.66و 97.66التداخل بٌن الرش والبابونج والتً كانت 

على التوالً ممارنة بمعاملة السٌطرة T6 وT5 وT4 وT3و T2فً المعامبلت  93.83
T1 مما سبك ٌمكن 87.16)بدون رش وبدون اضافة مسحوق زهرة البابونج( والتً كانت .

االستنتاج ان  الرش بالماء و المعاملة بالبابونج أدت الى تملٌل تأثٌرات اإلجهاد الحراري على 
ؼم 50ٌن حسابً بسٌط فً إنتاج الحلٌب فً األبمار وخاصة المعاملة الصفات الفسلجٌة و تحس

 مسحوق زهرة البابونج مع الرش

 
عمار جبار خلؾ 

 إبراهٌم

 

تأثٌرالتركٌب الوراثً 
للصنؾ والرش 

بمستخلص الطحالب 
فً نمو  البحرٌة

وحاصل البطاطا 
Solanum 

tuberosum L. 

البستنة و هندسة 
 الحدابك

 كلٌة الزراعة

 لصالمستخ

فً مشتل بعموبة التابع لمدٌرٌة زراعة  2017أجرٌت التجربة خبلل الموسم الزراعً الربٌعً       

  Axeniaمحافظة دٌالى، شملت الدراسة عاملٌن، األول ثبلث أصناؾ من البطاطا ) –دٌالى 

( والثانً أربعة تراكٌز من مستخلص Eliteمن منشا دنماركً ومن الرتبة  Hermesو  Osirisو

ماء( وبمعدل ثبلث  1-مل .لتر 2.25و  1.50و  0.75و  Appetizer( )0طحالب البحرٌة )ال

علما  إن موعد الزراعة  2017/4/8ٌوما  أذ كانت أول رشة بتأرٌخ  15رشات ما بٌن رشة واخرى 

. بهدؾ دراسة تأثٌر الصنؾ وتركٌز مستخلص 2017/6/3وتم حصاد الدرنات فً   2017/2/5

معاملة ناتجة من  12ً بعض صفات النمو والحاصل للبطاطا. تضمنت التجربة الطحالب البحرٌة ف

التوافٌك بٌن عوامل الدراسة المذكورة انفا . طبمت تجربة عاملٌة بتصمٌم المطاعات العشوابٌة الكاملة 

(R.C.B.D بثبلث مكررات، حللت التجربة بإستخدام نظام )SAS  وتم ممارنة المتوسطات

 . 0.05كن متعدد الحدود وتحت مستوى إحتمال بإستخدام إختبار دن

 وٌمكن تلخٌص أهم النتابج بما ٌأتً :

إختلفت األصناؾ  فً أؼلب صفات النمو الخضري والحاصل الكمً والنوعً، فمد تفوق   1-

معنوٌا  بتسجٌل أعلى معدل فً عدد السٌمان الهوابٌة وعدد األوراق والمساحة  Osirisالصنؾ 

ل وعدد الدرنات الكلً للنبات والحاصل الكلً للنبات وعدد ووزن الدرنات الورلٌة والكلوروفٌ

الكبٌرة والحاصل الصالح للتسوٌك والحاصل الكلً للدرنات ونسبة الكاربوهٌدرات فً األوراق 

 12.26سباد و 22.05و 2سم18975و 1-ورلة. نبات 49.11و 1-ساق.نبات 3.36والتً بلؽت 

طن.  ٕ.ٔ٘و 1-طن.هكتار 1ٕ.ٕٕو 1-درنة.هكتار 9ٖٗٗٙٔو 1-كؽم. نبات 0.824و 1-درنة. نبات

% على الترتٌب، فً حٌن سجل ألل معدل فً عدد السٌمان 21.52و 1-طن.هكتار76.08و 1-هكتار
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وعدد األوراق والمساحة الورلٌة وعدد الدرنات الكلً للنبات والحاصل الكلً للنبات و الحاصل 

 44.15و 1-ساق.نبات 2.35إذ بلػ  Axeniaللصنؾ الكلً ونسبة الكاربوهٌدرات فً األوراق 

 1-طن.هكتار ٗ.ٗ٘و 1 -كؽم. نبات 0.590و 1-درنة. نبات 7.19و 2سم 17028و 1-ورلة. نبات

% على الترتٌب، أما الكلورفٌل وعدد ووزن الدرنات الكبٌرة والحاصل الصالح للتسوٌك  16.91و

 1-طن.هكتار 13.12و 1-هكتاردرنة. 221064سباد و 18.53إذ بلػ  Hermesسجل للصنؾ 

فً سرعة البزوغ وطول النبات  Hermesعلى الترتٌب. بٌنما تفوق الصنؾ 1-طن.هكتار 4ٙ.ٖٙو

ولطرالساق ونسبة المادة الجافة فً األوراق وعدد الدرنات المتوسطة والمادة الجافة فً الدرنات % 

 Axeniaحٌن تفوق الصنؾ  ، ف3ً-ؼم. سم%  والبروتٌن % والكثافة النوعٌة TSS والنشأ % و

 فً وزن الدرنة المابل للتسوٌك ونسبة الفسفور فً الدرنات.   

ماء معنوٌا  فً تسجٌل أعلى المٌم فً صفة طول ٔ-مل.لتر 1.50تفولت معاملة التسمٌد  بتركٌز  2-

الكلً  النبات وعدد األوراق والمساحة الورلٌة والكلوروفٌل والمادة الجافة فً األوراق وعدد الدرنات

للنبات والحاصل الكلً للنبات وعدد ووزن الدرنات المتوسطة والحاصل الصالح للتسوٌك والحاصل 

 23.78و 1-. نبات2سم20448و 1-ورلة. نبات 50.51سم و 74.98الكلً للدرنات والتً بلؽت 

 1-درنة.هكتار 404884و 1-كؽم. نبات 0.759و 1-درنة. نبات 11.46% و 14.78سباد و

على الترتٌب، أما  ألل المٌم فكانت  1-طن.هكتار 70.0و 1-طن.هكتار ٕٔ.ٓ٘و 1-كتارطن.ه 31.2و

 17.58و  1-.نبات2سم 15571و 1-ورلة. نبات 42.84سم و 65.27لمعاملة عدم الرش بلؽت 

 9.9ٔو  1-درنة.هكتار 4ٕٕٗٙ٘و 1-كؽم .نبات 0.588و  1-درنة. نبات 9.58% 12.10سباد و

على الترتٌب. أما فً ما ٌخص نوعٌة  1-طن.هكتار 9ٕ.ٗ٘و  1-ارطن.هكتٗٓ.ٖٗو  1-طن.هكتار

والكاربوهٌدرات فً           Nو Pو  Kالحاصل ونسبة المؽذٌات فمد تفوق نفس التركٌز فً نسبة 

األوراق والدرنات وفً النسبة المبوٌة للمادة الجافة والنشأ والمواد الصلبة الذاببة والبروتٌن فً 

 الدرنات.  

ماء فً صفة عدد  1-مل.لتر 1.5ٓوالرش بتركٌز  Osirisت معاملة التداخل بٌن الصنؾ تفول  3-

السٌمان واألوراق والمساحة الورلٌة الكلٌة والكلوروفٌل وعدد الدرنات الكلً للنبات والحاصل الكلً 

للنبات وعدد ووزن الدرنات المتوسطة والحاصل الصالح للتسوٌك والحاصل الكلً للدرنات ونسبة 

 فً الدرنات. Nكاربوهٌدرات وال

ماء فً  1-مل.لتر 1.50و الرش بتركٌز Hermesفً حٌن تفولت معاملة التداخل بٌن الصنؾ       

فً األوراق والمادة الجافة K صفة طول النبات ولطرالساق ونسبة المادة الجافة والكاربوهٌدرات و 

 والبروتٌن فً الدرنات والكثافة النوعٌة. TSSوالنشأ و
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 نور عدنان حسن

 

دراسة ممارنة 
لؤلطفال المصابٌن 
وؼٌر المصابٌن 
بالحمى الوردٌة 

باستخدام تمنٌة االلٌزا 
لتحدٌد الحاملٌن للضد 

 IgM , IgGالمناعً
 ىفً   محافظة دٌال

 كلٌة الطب احٌاء مجهرٌة

 المستخلص

بفٌروس  الحمى الوردٌة هو مرض شابع فً مرحله الطفولة ٌحدث بسبب عدوى اولٌه      

والل حدوثا بفٌروس الهربس البشري السابع  وٌعرؾ اٌضا باسم   الهربس البشري السادس

ألنه ٌأتً ترتٌبه السادس بعد الحصبة ، الحمى المرمزٌة ،  الطفح المفاجا او المرض السادس

فً التسبب فً الطفح الجلدي عند  B19الحصبة األلمانٌة ، مرض الدوق ، بارفوفٌروس

وس الهربس البشري السادس هو فٌروس دي اوكسً راٌبوزي متعدد االشكال، الرضع.  فٌر

لسٌم لفٌصً.  المادة النووٌة تكون خطٌة ؼٌر ممسمة تحاط بطبمه   ٕٙٔالمفٌصة تتكون من 

دهنٌة ثنابٌة تحتوي على بروتٌنات سكرٌه فٌروسٌة. مثل بمٌة فٌروسات الهربس البشرٌة 

ادس له المدرة على فعل عدوى كامنة مدى الحٌاة من االخرى، فٌروس الهربس البشري الس

مضٌفه وخاصة الرضع واالطفال الصؽارمع اعادة تنشٌط الفٌروس الحما فً الشخص 

 المنموص المناعة.                                          

الثانً  اجرٌت هذه الدراسة المصلٌة المستعرضة فً محافظة دٌالى للفترة من اول كانون        

. بصورة عامة ، تمت الدراسة الستكشاؾ معدل العدوى 9ٕٔٓالى منتصؾ تموز  9ٕٔٓ

بفٌروس الهربس البشري السادس بٌن االطفال المشتبه بهم سرٌرٌا االصابة بالحمى الوردٌة من 

بٌن االطفال  IgGوكذلن الكشؾ عن الضدات النوعٌةIgMخبلل الكشؾ عن الضدات النوعٌة 

حة جٌدة ظاهرٌا ومعرفة تأثٌر بعض عوامل الخطورة على معدل الضدات الذٌن ٌبدون بص

شهرا بمتوسط  ٕٗ-ٔطفبل مرٌض تتراوح اعمارهم بٌن  9ٓٔالنوعٌة. شملت هذه الدراسة 

 ± SD 11.90 ±ذكر بمتوسط عمر   ٘ٓٔشهر . تتالؾ من   SD  ± 6.11 ± العمر 

طفبل من  9ٓٔ شملت. و SD 12.94 ± 6.41 ±انثى بمتوسط عمر  1٘شهر و   5.91

ذكر بمتوسط   ٓٓٔشهرا ٌتكون من  ٕٗ-ٙذٌن ٌبدون بصحة جٌدة ظاهرٌا بعمر ٌتراوح بٌن ال

 SD 15.56 ± 6.66 ±انثى بمتوسط عمر  9ٓشهر و   SD 15.05 ± 6.42 ±عمر 

 شهر.

 ستبٌان لهذا الؽرض بما فً ذلن المعلومات المتعلمة بالعواملاعداد استمارة االتم       

باستخدام   الكشؾ المصلً عن الضدات النوعٌة جتماعٌة والدٌموؼرافٌة وعوامل الخطورة.اال

طرٌمة االنزٌم المرتبط المناعً. وتمت مراعاة الخصوصٌة البشرٌة من خبلل استحصال موافمة 

ذوي المرٌض. عبلوة على ذلن، تم تمٌٌم هذه الدراسة من لبل اللجنة االخبللٌة فً كلٌة الطب 

من  ٖٕاالصدار  IBM.SPSSوافمة من لبل اللجنة. تم التحلٌل االحصابً بواسطة وتمت الم

برامج الحاسوب باالضافة الى برنامج الماٌكروسوفت اكسل. تم تمٌٌم االحصاء عن طرٌك 

 .٘ٓ.ٓالل من  Pحصاء معنوٌة اذا كانت لٌمة . واعتبرت لٌمة االبرنامج مربع كاي
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بٌن االطفال المشتبه بهم  IgMجمالً للضدات النوعٌة اظهرت النتابج ان المعدل اال      

( وكان اعلى معدل اٌجابٌة للضدات 9ٓٔ/9ٕ% )2ٙ٘ٗسرٌرٌا االصابة بالحمى الوردٌة 

شهر وكان هنان فرق احصابً  ٕٔ-1اشهر ٌلٌه االطفال بٌم  ٙ-ٔالنوعٌة بٌن الفبة العمرٌة 

على  (P= 0.958, P=0.326)     ؼٌر معنوي بٌن الفبات العمرٌة                      

 التوالً.

اعلى بشكل ملحوظ بٌن IgMكان معدل االٌجابٌة المصلٌة للضدات النوعٌة      

 =P)%( مع وجود فرق احصابً ؼٌر معنوي 2ٓٓٗ%( ممارنه باإلناث )42٘ٗالذكور)

. ووجدت اعلى نسبة اٌجابٌة بٌن االطفال الذٌن ٌعتمدون الرضاعة الطبٌعٌة (0.207

%( ممارنة بالرضاعة االصطناعٌة والرضاعة المختلطة ومع ذلن لم تكن هنان فروق 2ٓٗ٘)

على التوالً. كما وجد اعلى معدل   (P= 0.217 and P= 0.206)معنوٌة بٌن الفبات 

اٌجابً فً العاببلت ذات التارٌخ الحدٌث للحاالت المشابهة ممارنة مع العاببلت التً لٌس لها 

،عبلوة على  .(P= 0.236)% مع فرق احصابً ؼٌر معنوي2ٗ٘ٗ ممابل % 29ٕ٘تارٌخ 

بٌن االطفال الذٌن تكون امهاتهم مصابة IgMذلن كان معدل االٌجابٌة المصلٌة للضدات النوعٌة 

خبلل فترة الحمل ممارنة مع االطفال الذٌن تكون امهاتهم ؼٌر مرٌضة اثناء فترة الحمل 

 . P= 0709) % )24ٗٗ% ضد 92٘ٗ

بٌن االطفال الذٌن ٌبدون بصحة جٌدة  IgGعدل االٌجابٌة المصلٌة للضدات النوعٌة كان م      

شهر مع فارق  9ٔ-ٖٔشهر تلٌها  ٙ-ٔ%  وكان اعلى معدل اٌجابٌة بٌن االطفال بعمر24ٖٗ

على التوالً. وكان اعلى معدل اٌجابٌة  (P= 0.185, P= 0.813)  احصابً ؼٌر معنوي

% باإلضافة الى االطفال الذٌن ٌعتمدون على 2ٖٓٗ% ضد 2ٓٗٗبٌن الذكور ممارنة باإلناث 

عبلوة على ذلن ، االطفال الذٌن ٌعانون من  .الرضاعة المختلطة اعلى من االنواع االخرى

ممارنة مع اولبن االطفال IgGتارٌخ عابلً اٌجابً حدٌث اعلى معدل اٌجابٌة للضدات النوعٌة 

 (.P= 0.006) % 29ٖ٘ ممابل %2ٕٕٙ الذٌن ٌعانون من تارٌخ سلبً 

كان االستنتاج ان حوالً نصؾ االطفال المشتبه بهم سرٌرٌا االصابة بالحمى        

الوردٌة هم مصابون بفٌروس الهربس البشري السادس وبالمثل ، وكان نصؾ االطفال تمرٌبا 

للهربس البشري السادس باستثناء التارٌخ العابلً IgG ٌحملون الضدات النوعٌة المناعٌة

 .االٌجابً  لم ٌتأثر اي من عوامل الخطورة بشكل معنوي بكل من معدالت االٌجابٌة

 

 أحمد دمحم شنو
 

تحضٌر وتوصٌؾ 
التراكٌب النانوٌة 

لهجٌن بولً انٌلٌن  
مادة ال عضوٌة  
 للتطبٌمات التحسسٌة

 كلٌة العلوم الفٌزٌاء

 المستخلص

التراكٌب النانوٌة ألكاسٌد نٌلٌن وفً هذه الدراسة، تم تحضٌر االلٌاؾ النانوٌة  لبولً ا

أوكسٌد المصدٌر واوكسٌد النحاس( بالطرٌمة الحرارٌة المابٌة  وبنسب خلط مختلفة، المعادن )

ولد تم ترسٌب هذه النماذج على لواعد  من الزجاج والسلٌكون  باستخدام طرٌمة الطبلء 
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دراسة  الخواص التركٌبة . ولد تم نانومتر ٕٖ٘  الدورانً عند درجة  حرارة الؽرفة وبسمن

والبصرٌة والكهربابٌة والتوصٌلٌة الضوبٌة والتحسسٌة لؽاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن لؤلؼشٌة 

 المحضرة .

بٌنت نتابج حٌود االشعة السٌنٌة ألؼشٌة كل من البولً انٌلٌن انها ذات طبٌعة متبلوره ، 

لتبلةةور ذات التركٌةةةب تكةةون متعةةددة ا  PAni/SnO2و ثنةةابً اوكسةةٌد المصةةدٌر و للمتراكةةب 

متعةددة التبلةور ذات    PAni/CuO، واظهةرت اٌضةا ان اوكسةٌد النحةاس والمتراكةب  الثبلثةً

تركٌب احادي المٌةل. ولةد تةم حسةاب معةدل الحجةم البلةوري بطرٌمةة شةٌرر وتحلٌةل  ولٌامسةون 

 هول  ووجد انه ٌزداد بزٌادة تركٌز ثنابً اوكسٌد المصدٌر وأوكسٌد النحاس. 

ابج المجهر االلكترونً الماسح ألؼشٌة كل من بولً انٌلٌن بأنها ذات تراكٌب أظهرت نت

نانوٌة شبٌه باأللٌاؾ النانوٌة و ثنابً  اوكسٌد المصدٌر ذات تراكٌب نانوٌة شبٌه بزهرة المرنبٌط 

و اوكسةةٌد النحةةاس ذات تراكٌةةب نانوٌةةة ذات اشةةكال منتظمةةة، وبٌنةةت اٌضةةا تضةةارٌس السةةطح 

باأللٌاؾ النانوٌة تكون مؽلؾ بالمادة البلعضوٌة مثل ثنابً اوكسةٌد المصةدٌر  لؤلؼشٌة المتراكبة

 واوكسٌد النحاس.

 ولد تم حساب لٌمة فجوة الطالة لبلنتمال االلكترونً المباشر المسموح من معادلة تاوس

،ولد وجد بانها تمل مع زٌادة تراكٌز ثنابً اوكسٌد المصدٌر واوكسٌد النحاس ، ولةد بٌنةت نتةابج 

 ان الشدة للممم تزداد بزٌادة تراكٌز ثنابً اوكسٌد المصدٌر واوكسٌد النحاس.    PLالضٌابٌة 

تتضمن الخصابص الكهربابٌة خواص المماومة مع الحةرارة  وتوصةٌلٌة التٌةار المباشةر 

D.C.  وتأثٌر هول ، ووجد ان جمٌع االؼشٌة المحضرة تسلن سةلون شةبه الموصةل  وان طالةة

ٌة الكهربابٌةةة عنةةد درجةةة حةةراره الؽرفةةة تمةةل بزٌةةادة  نسةةب االضةةافة مةةن التنشةةٌط والتوصةةٌل

المركبةةات البلعضةةوٌة  الةةى البةةولً انٌلةةٌن، ولةةد أظهةةرت نتةةابج تةةأثٌر هةةول  ان جمٌةةع االؼشةةٌة 

المحضرة تكون مةن نةوع شةبة الموصةل الموجةب باسةتثناء اؼشةٌة ثنةابً اوكسةٌد المصةدٌر التةً  

تزداد بزٌةادة  نسةب االضةافة مةن المركبةات    (Vbi)ٌة البناء تكون من النوع السالب ، وان فولت

 البلعضوٌة  الى شبٌكة البولً انٌلٌن.

( ان (I-Vمن خبلل  خةواص التٌةار مةع فولتٌةة  (PC)وبٌنت نتابج التوصٌلٌة الضوبٌة 

ٌةزداد بزٌةادة  نسةب االضةافة مةن شةبه الموصةل البلعضةوي  الةى  tوعامل النفك  عامل المثالٌة

لبولً انٌلٌن. ولد اظهرت اٌضا  ان لٌم االستجابة و الربح والكشفٌة  والكشةفٌة  النوعٌةة شبٌكة ا

تزداد بزٌادة تركٌز ثنابً اوكسٌد المصدٌر واوكسٌد النحاس ماعدا لدرة تكافا الضوضةاء حٌةث 

انها تمل. ومةن خةبلل خةواص التٌةار مةع الةزمن ان االسةتجابة لجمٌةع االؼشةٌة المحضةرة تمتلةن 

 عة  فً المنطمة فوق البنفسجٌة  والمربٌة  وهذا ٌعنً انها ذات استجابة عالٌة .نبضة مرب

وأظهةةرت نتةةابج التحسةةس لؽةةاز كبرٌتٌةةد الهٌةةدروجٌن ان التحسسةةٌة لؤلؼشةةٌة المحضةةرة 

تزداد بزٌادة  حرارة التشؽٌل  و تراكٌز ثنابً اوكسٌد المصدٌر واوكسٌد النحةاس وجةد ان اعلةى 

% ٕٓٙالمتراكبة  عند اعلى نسبة خلط  حٌث تسةاوي  PAni/CuOتحسسٌة تكون فً اؼشٌة 

وبٌنةت اٌضةا ان  زمةن االسةتجابة واالرجةاع  ٌةزداد بزٌةادة  To=200 oCعند درجةة الحةرارة 

الحةرارة ونسةب الخلةط مةن ثنةابً اوكسةٌد المصةدٌر واوكسةٌد النحةاس ، وان االؼشةٌة المتراكبةةة 
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PAni/CuO  ( ثانٌةة 1ٖ٘.ٓحاس اسرع زمن استجابة )مل من اوكسٌد الن  3عند نسبة الخلط

( ثانٌة عند درجة حرارة الؽرفة بٌنما الل زمن استجابة وجةد عنةد نسةبة 191.ٓوبزمن ارجاع )

 ( ثانٌة.   9٘1.ٓ( ثانٌة وبزمن ارجاع ممداره )4ٕٔ.ٓمل من اوكسٌد النحاس )1الخلط 

 

 سلمى سلمان عبدهللا
 

تحضٌر ودراسة 
بعض الخواص 

 اكباتالفٌزٌابٌة لمتر
 ) بولً كحول الفاٌنٌل

 PVA  أمبلح /
 االلمنٌوم(

 كلٌة العلوم علوم الفٌزٌاء

 المستخلص

   The pure films of polymer (PVA) filled with aluminium salts with 

different weight ratios ((1,3,5,7,9,11,13,15) wt%) have been 

prepared by using casting  method. The optical, mechanical and 

thermal properties of (PVA - aluminium  salts) composites films  

have been studied.  

   The transmission and absorption spectra have been recorded in 

the wavelength range (190-1100) nm, the effect of the weight ratio 

of the added aluminium salts on the optical parameters 

(transmittance, absorbance, absorption coefficient, refractive 

index, extinction coefficient and real and imaginary parts of 

dielectric constant) of (PVA - aluminium salts)  composites films 

were studied.    

   The experimental results  indicated that the transmittance of 

(PVA - aluminium salts) composites films decreases with the 

increase of the weight ratio of the  added aluminium  salts while 

the absorbance, absorption coefficient, refractive index, extinction 

coefficient and real and imaginary parts of dielectric constant were 

increased with increasing of weight ratio for the added aluminium 

salts. Moreover, the results show that the electronic transitions 

was indirect electronic transitions, and that the energy gap 

decreases with the increase of the weight ratio of the added 

aluminium salts (5.887-4.542) eV for the (AlCl3) slat and  (5.887-

4.435) eV for the (Al(NO3)3) salt, while Urbach energy has opposite 

behavior with the energy gap since Urbach energy increases by 

increasing the weight ratio of the added aluminium salts (545.6-
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1039.6) meV for the (AlCl3) salt and (545.6-928.9) meV for the 

(Al(NO3)3) salt.  

   The results of (FTIR) tests for pure  (PVA) film  have been shown 

after filler  with different weight ratios of the  aluminium salts that 

the absorption band of the  hydroxyl group (-OH) shifted towards 

the higher wavenumbers of all weight ratios of the (AlCl3) salt,  and 

for most weight  ratios of the (Al(NO3)3) salt the wavenumber of the  

hydroxyl group (-OH) for (PVA) shifted to the lower values, while 

the non-symmetric stretching (C-H) bond showed a shift toward 

higher wavenumbers at weight ratio (15wt%) and (11wt%) for 

(AlCl3) and (Al(NO3)3) salts respectively, the (C=O) and (C=C) 

bonds showed a shift  towards lower wavenumbers with a 

qualitative effect of the  (-CH2) bond (the wavenumber are change 

for them) by the filling process with the Aluminium salts. 

     The effect of the weight ratio of the added aluminium  salts on 

the mechanical properties of (PVA - aluminium salts) composites 

films have been studied, the experimental results showed that the 

hardness increased by increasing the weight ratio of the added 

aluminum salts, while the experimental results of the tensile test 

showed unsystematic values for (tensile strength, strain at break 

and Young's modulus) after filling with different weight ratios of the  

aluminium  salts compared with pure (PVA) film.       

     The results of the study of effect of the  weight ratio of  the 

added aluminium salts on the thermal properties of (PVA - 

aluminium salts) composites films showed that the  thermal 

conductivity  began to decrease in an unsystematic with increasing 

of weight ratio of  the added aluminium salts, the differential 

scanning calorimetric (DSC) test showed began an unsystematic  

increase for both glass transition and crystalline melting point by 

increasing the weight ratio of the added (AlCl3) salt,  and 

unsystematic  behavior of glass transition and crystalline melting 

point at the filling by (Al(NO3)3) salt compared with pure (PVA) film 

with absent of the glass transition at the weight ratio (11wt%) of 

(AlCl3) salt and absence of the crystalline melting point at the 

weight ratio (7wt%)  of  (Al(NO3)3) salt, Moreover, (TGA) curves 

showed that the pure (PVA) film underwent two stages of 
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thermogravimetric decomposition process for total weight loss 

(100%), and the weight ratios of the added  aluminium salts 

showed two and three stages of  thermogravimetric decomposition 

of the weight loss process  and total weight loss are lower 

compared with pure (PVA) film.  

تحضٌر ودراسة  الفٌزٌاء علوم العلوم كلٌة
الخصابص التركٌبٌة 

والكهربابٌة 
والمؽناطٌسٌة 

لجسٌمات الكوبلت 
فراٌت النانوٌة 

 المعوضة

 علً مصطفى دمحم

 

 المستخلص

من هذه الرسالة هو تحضٌر ودراسة الخصابص التركٌبٌة والكهربابٌة والمؽناطٌسٌة  الهدؾ

للمؽنٌسٌوم والكرومٌوم المعوض بالكوبلت فراٌت النانوي ذي الصٌؽة الكٌمٌابٌة المتوازنة  

Co1-xMgxFe2O4  وCoCrxFe2-xO4 ( على التوالً، حٌث ان   ٓ.ٓ ،ٓ.ٕ ،ٓ.ٗ ،

جل ذات االحتراق الذاتً.  تمت كلسنة المساحٌك  -ٌمة السول( باستخدام طرٓ.ٔ، و 9.ٓ، ٙ.ٓ

ساعات لدراسة  ٖدرجة مبوٌة لمدة  9ٓٓو  1ٓٓو  ٓٓٙالمحرولة فً درجة حرارة  

درجة  9ٓٓالخصابص التركٌبٌة والمؽناطٌسٌة. العٌنات التً تمت كلسنتها عند درجة حرارة 

شكل الراص دابرٌة ثم تم تلبٌدها عند على  PVA٪( من مادة الـ ٕمبوٌة تم كبسها مع اضافة )

 ساعات لدراسة الخصابص الكهربابٌة. ٖدرجة مبوٌة  لمدة  4ٓٓدرجة حرارة  

ان جمٌع الممم الربٌسٌة للمؽنٌسٌوم المعوض  XRDأظهرت نتابج حٌود االشعة السٌنٌة 

ور، وأن بالكوبلت فراٌت ذات الجسٌمات النانوٌة كانت مطابمة للتركٌب المؽزلً االحادي الط

عدم وجود لمم فً الكرومٌوم المعوض بالكوبلت فراٌت المحرولة تشٌر إلى الطبٌعة ؼٌر 

درجة مبوٌة  1ٓٓو  ٓٓٙالمتبلورة للعٌنات. فً حٌن تؤكد العٌنات المكلسنة عند درجة حرارة 

على تكوٌن الطور المؽزلً. وعبلوة على ذلن ، أظهرت عٌنات المسحوق النانوي المكلسن عند 

درجة مبوٌة تشكٌل التركٌب المؽزلً المكعبً االحادي الطور لجمٌع لٌم  9ٓٓحرارة  درجة

الكرومٌوم المعوضة بالكوبلت فراٌت النانوي. بشكل عام، عندما تزداد درجة حرارة الكلسنة، 

 تصبح لمم الحٌود أكثر حدة وأضٌك، وتزداد شدتها.

ـــــلتا المجموعتٌن نطالً فً ك (FT-IR)أظهرت مطٌافٌة االشعة تحت الحــــمراء  

، مما تشٌر إلى تشكٌل التركٌب المؽزلً (cm-1 600-400)امتصاص ربٌـــسٌة فً المدى 

المكعبً. فً حالة تعوٌض المؽنٌسٌوم بالكوبلت فراٌت، لوحظ انتمال مماثل لكل من النطالٌن 

ٌس والتعوٌض. بٌنما فً باتجاه الترددات المنخفضة مع زٌادة درجة الحرارة التكل    و    

حالة التعوٌض بالكرومٌوم، فإن ؼٌاب أي ذروة امتصاص فً العٌنات المحرولة مع زٌادة 

التعوٌض اٌضا  تشٌر إلى الطبٌعة ؼٌر المتبلورة للعٌنات. ومع ذلن ، فإن العٌنات المكلسنة عند 

كما لوحظ ممٌزة للفراٌت.  (FT-IR)درجة مبوٌة عرضت لمم  9ٓٓ 1ٓٓ، ٓٓٙدرجة حرارة 



ٕ٘ 
 

باتجاه الترددات العالٌة مع الزٌادة فً نسبة التعوٌض    و    تؽٌٌر طفٌٌؾ فً النطالٌن 

 بالكرومٌوم.

إن الطبٌعة المسامٌة والحجم النانوي والتوزٌع المتجانس تمرٌبا  لحجوم الجسٌمات تم  

. حٌث (FE-SEM)عرضها بواسطة صورة المجهر االلكترونً الماسح ذي االنبعاث المجالً 

ٌكشؾ التصوٌر المٌكروسكوبً للمؽنٌسٌوم والكرومٌوم المعوضة فً الكوبلت فٌراٌت ان 

التركٌبٌة المجهرٌة للفراٌت تأثرت بالتعوٌض وتظهر تكتبلت مع جسٌمات متجانسة كروٌة 

 واخرى متعددة السطوح.

و  ٓٓٙلسنة عند لفراٌت الكوبلت المحرولة المك     إن نطاق فجوة الطالة البصرٌة 

 eV و ٘ٓٙ.ٔ eV  و  eV ٔ.ٙٓ4و  ٓٔٙ.ٔ eVدرجة مبوٌة تساوي   9ٓٓو  1ٓٓ

على التوالً. هذه الطالات للت مع زٌادة درجة حرارة الكلسنة و حجم الجسٌمات ، فً  49٘.ٔ

 حٌن أظهرت زٌادة مع الزٌادة فً نسبة التعوٌض بالمؽنٌسٌوم والكرومٌوم.

( فً مدى LCRلٌاسها بواسطة المماومة، السعة، المحاثة ) خصابص العزل الكهربابً تم 

،     عند درجة حرارة الؽرفة. وجد ان ثابت العزل الكهربابً  (50Hz-1MHz)تردد 

لكل من المؽنٌسٌوم والكرومٌوم       ، ومعامل الفمد العزلً       وزاوٌة ظل الفمد العزلً 

ا المعوضة بالكوبلت فراٌت النانوي  فً حالة تنالص متزاٌد. وان هذا السلون ٌعتبر سلوكا  نموذج 

. كما وجد ان ثابت العزل الكهربابً ٌزداد مع Koop’sللفراٌت كما هو موضح فً نموذج 

، فً حٌن ان كل من زاوٌة ظل الفمد العزلً ومعامل +Cr3و  +Mg2الزٌادة فً التعوض باٌونً 

فً   +Cr3و +Mg2ٌادة فً نسبة التعوٌض باٌونً الفمد العزلً للكوبلت فراٌت للت مع الز

تزداد تدرٌجٌا  مع زٌادة التردد، وللت بزٌادة       الدراسة الحالٌة. ان التوصٌلٌة المتناوبة 

 معتمدة التعوٌض الجزبً والفرق فً الحجم الحبٌبً.+Cr3 و  +Mg2التعوض باٌونً 

ت باستخدام نموذج االهتزاز المؽناطٌسً لوحظ ضعؾ فً التفاعل المؽناطٌسً بٌن الكاتٌونا

(VSM)  بسبب استبدال ،Co2+  وFe3+  فً المولع-B  الثمانٌة السطوح بأٌوناتMg2+  و

Cr3+  و التخلفٌة المؽناطٌسٌة      على التوالً، مما تسبب فً انخفاض التشبعٌة المؽناطٌسٌة

لجسٌمات كانت هً المسؤولة عن وحجم ا    . ان انخفاض التباٌن المؽناطٌسً     

. بشكل عام، تظهر المٌاسات المؽناطٌسٌة تحوال  تدرٌجٌا  من     االنخفاض فً الموة المهرٌة 

 Cr3 و  +Mg2خصابص مؽناطٌسٌة صلبة إلى خصابص مؽناطٌسٌة الٌن مع التعوض باٌونً 

 خفاضا  مع الزٌادة فً نسبة التعوٌض.شهدت ان   و    ،    وان المعلمات المؽناطٌسٌة؛ 

 دمحم منذر حسٌن
 

تحضٌر متراكبات 
بولٌمٌرٌة مدعمة 
بالمواد السلٌلوزٌة 

ودراسة بعض 
 خصابصها الفٌزٌابٌة

 كلٌة العلوم علوم الفٌزٌاء

 المستخلص
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أجرٌت هذه الدراسة باستعمال البولً بروبلٌن كمادة اساس للمادة المتراكبة، ومسحوق       

ومن أجل أرضٌات الخشب الببلستٌكً، فً تكوٌن فات )المتبمٌات(الزراعٌة كمادة مدعمة المخل

زٌادة المتانة وكفاءة األداء لهذه المتراكبات البد من تحسٌن خواصها المٌكانٌكٌة تحمٌك 

  والفٌزٌابٌة التً عادة ما تكون ضرورٌة فً مختلؾ مجاالت التطبٌمات الهندسٌة .

دراسة تأثٌر أضافة مسحوق المخلفات الزراعٌة للحصول على  ومن سٌاق ذلن تمت    

تدعٌم البولً بروبلٌن  من خبلل محورٌن هما:مصبوبات متراكبات الخشب الببلستٌكً 

 انواع وهً  اختٌار خمسةما تم  بعد من نوع واحدبمسحوق المخلفات الزراعٌة بأنموذج فردي 

، أما ]لراص والسٌمان لنبات عباد الشمساتبان الحنطة، ولشور الشعٌر، ولشور الرز، واال[

نوعٌن تهجٌن مسحوق هذه المخلفات، اذ تم فً البدء تدعٌم من حضرت النماذج المحور الثانً 

. اما االخر فمد ]%المخلفات الزراعٌة االخرى20%مخلفات اتبان الحنطة +[20من المساحٌك 

َ و تم تهجٌن مع المحافظة على %(، 10بنسبة )جمٌع انواع المخلفات الزراعٌة المستعملة معا

. علما  ان جمٌع النماذج تم (μm 212لحجم الدلابمً )او ((40%نفس الكسر الوزنً الكلً 

 المصبوبات استعملت لتشكٌل التً( و(Extrusion Moldingتكوٌنها بطرٌمة المولبة بالبثك

 بواسطة ماكنة البثك مزدوجة البرٌمة. 
 

ٌر اضافة عوامل تحسٌن النوعٌة المتمثلة )معززات االلتصاق كما تناولت هذه الدراسة تأث    

الصبلدة [الخصابص الفٌزٌابٌة المتضمنة على السٌبلنً، والمواد النافخة، ومضادات االكسدة(

السطحٌة، ومماومة البلى، والتوصٌلٌة الحرارٌة، والكثافة الحجمٌة، واالمتصاصٌة، وتأثٌر 

من اجل اختبار النموذج الممواة بمسحوق مخلفات اتبان  ]زلٌة(المحالٌل الكٌمٌابٌة )المنظفات المن

بعد معاملة دلابك مخلفات  وبصورة عامة أظهرت النتابج العملٌة نبات الحنطة )سٌمان، ولشور(.

( ان المتراكب الحاوي على نسبة 6,4,2) %wtنبات الحنطة بالمادة السٌبلنٌة بنسب وزنٌة 

wt% (4,2اظهر تحسنا ملحوظ فً ال )كما ان عملٌة زٌادة نسبة المادة  .خصابص المدروسة

%( وعند اضافة المادة النافخة الى بنٌة االخشاب الببلستٌكً المصنعة ادت الى 6السٌبلنٌة الى )

تؽٌٌرات فً العزل الحراري وبذلن ممكن الحصول على اخشاب ببلستٌكٌة تتمٌز بالموة والمتانة 

ً االخشاب الطبٌعٌة. كما بٌنت الدراسة ان خشب المٌكانٌكٌة وخصابص اخرى ال تتوافر ف

%( ولكن عندما 2) الببلستٌكً تتحسن خواصه بشكل عام نتٌجة إضافة مضادات االكسدة بنسبة

 تزٌد النسبة الوزنٌة لهذه المضادات ٌكون لها تأثٌر سلبً فً صناعة الخشب الببلستٌكً.

 

 دمحم عبد الجبار دمحم
 

الخواص 
لعزلٌة ا,المجهرٌةالتركٌبٌة،

-Li  لفراٌتوالكهربابٌة 
Zn النانوي 

 كلٌة العوم علوم الفٌزٌاء

 المستخلص

-Li0.5-xZnxFe2.5)  السلسلة زنن ذات -فٌراٌت اللٌثٌوم تحضٌر تم فً هذا البحث      

0.5xO4) حٌث تأخذ ،X  ( 0.6 ,0.3 ,0.0المٌم, 0.9( بطرٌمة ) سول-  )باعتبارها  جل

 المجهرٌة، العزلٌة والكهربابٌة للمساحٌك النانوٌة ل الخواص التركٌبٌة  طرٌمة  كٌمٌابٌة حدٌثة.

LiFe2O4 (درست باستخدام العدٌد من المٌاسات مثل )حٌود االشعة السٌنٌة(XRD -  االشعة
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مجهر الموة  - SEM)المجهر االلكترونً الماسح) -( FTIRتحت الحمراء تحوٌل فورٌر )

( ولعدة  meter  LCRالكهربابٌة والعزلٌة باستخدام  )جهاز لٌاس الخواص  -( AFMالذرٌة)

 حٌود استخدمتولمدة ثبلث ساعات،  حٌث  ( C and 600◦ 700 ,500  درجات حرارة

كذلن فٌها، االطوار الفٌراٌتٌة تكون ومدى للمسحوق التركٌبٌة الخواص لمعرفة السٌنٌة األشعة

  (. FTIR) االشعة تحت الحمراء سات تم التعرؾ على الروابط المكونة للفراٌت من خبلل لٌا

 (22.65199)للمسحوق ٌتزاٌد من  D)البلوري  الحجم فً هذا العمل بأن  النتابج اظهرت  

 ٕٕٓعند درجة حرارة  بزٌادة درجة حرارة الكلسنة من نانو متر  (49.33965) نانو متر الى

ٌزداد حجم  الزننتركٌز  بزٌادة ه.نبلحظ انx=0مͦ للفٌراٌت المركب عند الحالة  700   الى

اٌضا ٌمل مع زٌادة   حجم الحبٌبة X ≥ 0.3 . للتركٌزX=0.3 الحبٌبة الى ان ٌصبح التركٌز

 (24.0594)لٌصبح X=0.3 عند التركٌز  (24.63918)ٌمل حجم الحبٌبة من  ،  X التركٌز

 منع سبب. الحبٌبة نمو من ٌمنع  Zn   ، وذلن الن تعوٌض اٌونX=0.6 نانومتر عند التركٌز

  (0.83nm)للزنن  األٌونً المطر مكان اللٌثٌوم هو نصؾ زننال تعوٌض عند الحبٌبات نمو

ولد تم ولت.  إلى بطٌبا وٌحتاج اإلحبلل وٌكون،(0.72nm)اللٌثٌوم من أعلى ٌكون حٌث

استخدام المجهر االلكترونً الماسح لوصؾ البنٌة المجهرٌة للعٌنات حٌث لوحظ ان التركٌب لـ 

LiFe2.5O4   ذو حجم دلابمً صؽٌر ومسامٌة للٌلة والحبٌبات ذات اشكال ؼٌر منتظمة وؼٌر

من خبلل المجهر االلكترونً الماسح لفٌراٌت اللٌثٌوم تبٌن بأن حجم الحبٌبات ألل من  .كروٌة

nm ٔٓٓ  وكذلن الحظنا أن زٌادة درجة الحرارة ربما ساعدت على نمو وكبر الدلابك لكنها

( بٌنت ان حجم الدلابك صؽٌرة جدا AFMنانو. أشكال مجهر الموة الذرٌة)بمٌت ضمن حدود ال

 ومتجانسة وضمن حدود النانو.

بما ان أن الشوابب تؤثر على الخواص الكهربابٌة لفٌراٌت اللٌثٌوم لذلن تم فحص الخواص 

وعند درجة حرارة الؽرفة ضمن مدى من الترددات   LCR meterالكهربابٌة باستخدام جهاز 

لجمٌع التردد  بزٌاده مٌكا هٌرتز، اظهرت النتابج ان ثابت العزل ٌمل ٔهٌرتز الى  ٓ٘من  ٌمتد

، حٌث ٌكون النمصان فً  لٌمة ثاب العزل  بشكل حاد  Znالعٌنات ولجمٌع نسب اضافة اٌونات

عند  الترددات الواطبة وٌكون بطٌبا عند الترددات العالٌة. ولد لوحظ ان التوصٌلٌة المتناوبة  

 .(Zn+2= 0.3) حتى تصل اعلى لٌمة  عند التركٌز  Znداد بشكل تدرٌجً مع زٌادة لٌم تز

 

 

 حسن عباس جاسم
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بعض الخصابص 
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 األوساط المابٌة

 كلٌة العلوم اءعلوم الفٌزٌ
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تم فً هذه الدراسة تملٌل معدل ت كةل الحدٌةد مةنخفض الكربةون فةً االوسةاط المابٌةة )الحامضةٌة 

 Epoxy resinوالملحٌة( إلى الل ما ٌمكن. اذ تما دراسةة طرٌمةة الحماٌةة بطةبلء االٌبوكسةً )

coatingارٌةة )( المدعم بحبٌبات اوكسٌد المؽنٌسٌوم النانوي المحضةرة والتجMgO-Nano 

Particles ًلمماومةةة ت كةةل الحدٌةةد مةةنخفض الكربةةون عنةةد نسةةب تةةدعٌم وزنٌةةة مختلفةةة وهةة )

( بوصةةفها النسةةبة المثلةةى مةةن حٌةةث %3(، وتةةم اعتمةةاد النسةةبة الوزنٌةةة )3%,2%,1%,0%)

انخفاض معدل الت كل، ومن حٌث الخواص المٌكانٌكٌة الجٌدة التً توفرهةا، اذ تةم ؼمةر العٌنةات 

( والملحٌةة  بنسةب وزنٌةة  pH =1,2,3 من االوساط االكالة )الحامضةٌة والملحٌةة(، ) بنوعٌن

( سةاعات 4(، ولمةدة )30,40,50,60) C̊  ( وكلٌهمةا بةدرجات حرارٌةة  3% ,2% ,1%)

 متواصلة.

تةةةةةم دراسةةةةةة الصةةةةةبلدة السةةةةةطحٌة والموصةةةةةلٌة الحرارٌةةةةةة لجمٌةةةةةع انةةةةةواع الطةةةةةبلء  

( XRDة، وفحةةةةص حٌةةةةود االشةةةةعة السةةةةٌنٌة )وحسةةةةاب معةةةةدالت الت كةةةةل بالطرٌمةةةةة الوزنٌةةةة

لجمٌةةةةع النمةةةةاذج المحضةةةةرة، ولةةةةد اظهةةةةرت النتةةةةابج أن هنةةةةان تحسةةةةنا  بةةةةالخواص المٌكانٌكٌةةةةة 

( صةةةور واضةةةحة عةةةن سةةةطح العٌنةةةات لبةةةل SEMلطةةةبلء االٌبوكسةةةً. كمةةةا اعطةةةى فحةةةص )

( ذات التركٌةةةةةب MgOالطةةةةةبلء وبعةةةةةد الطةةةةةبلء بطةةةةةبلء االٌبوكسةةةةةً وبعةةةةةد التةةةةةدعٌم بمةةةةةادة )

 النانوي.

( ذات التركٌب النانوي  إذا MgOلذلن لوحظ التفوق الواضح لطبلء االٌبوكسً المدعم بمادة )

ما تما موازنتها بالنماذج ؼٌر المدعمة لتوفٌر طبمة حماٌة للحدٌد الكاربونً من خطر الت كل 

( المحضرة MgO( تم حساب بعض المعلمات التركٌبٌة )XRDوعن طرٌك فحص )

 والتجارٌة.

 

 حسنعلً احمد 
 

تحضٌر مساحٌك 
BaTiO3 , 
CuFe2O4 

ومتراكباتها ودراسة 
 خصابصها

 كلٌة العلوم علوم الفٌزٌاء

 المستخلص

 

   In the present study, BaTiO3+CuFe2O4 composite  materials  

were synthesized using sol-gel auto combustion chemical method, 

in  which pre-synthesized Barium Titanate was combined with the 

copper ferrite, using Titanium oxide, Barium nitrate, Ferric nitrate , 

Citric acid, Copper nitrate Tri hydrate and ammonium solution. 

BaTiO3 was burn on (800◦C) for 3hour then it out the oven and 

mixing in strung again, put in crucible and burned at 1200◦C and 

cooled at room temperature.  CuFe2O4 was burned in (200-220◦C) 

and cooled at room temperature, then Calcine at (400°C) for three 

hours. This process was repeated to obtain ferrimagnetic and 
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ferroelectric composites [xBaTiO3+(1-x)CuFe2O4] with different 

weight fractions (x= 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1) 

.Then composite powders with different weight, burn each mix at 

800◦C for three hours. Then composite powder with different 

weight percent were milled and pressed into pellets 1.2cm, and 

then darken at 950◦C for three hours. 

The Structural, electrical and dielectric properties of 

BaTiO3+CuFe2O4 composite  materials  nanopowders have been 

studied using FTIR, XRD, AFM, SEM and LCR-meter analysis.  

FTIR-spectra of BaTiO3+CuFe2O4 composite  materials  powders 

calcined at deferent temperatures (950◦C) where shown Fourier 

transform infrared model barium titanate nanoparticles prepared 

having packets within the scope of the (522 cm -1) to (547 cm -1) 

belonging to the association of Aoxgen- metal (titanium), it 

featured packages within the scope of the (459 cm -1) to                  

( 584 cm -1) belonging to the association of oxygen - a metal 

(copper), as well as packages have emerged within the range 

(550-600 and 400-450cm-1) belonging to the association of oxygen 

- a metal (titanium - copper)..  

The chemical phase analysis that has been used X-ray diffraction 

measurement device XRD confirms be copper ferrite (CuFe2O4 

spinel powder), Barium Titanate (Barovskait) and materials 

overlapped between them. Where the study of X-ray diffraction 

showed that the crystal size increases with increasing temperature 

calcination powder (copper ferrite). While finding that the crystal 

size increases with the concentration of Barium Titanate decrease 

concentration (copper ferrite) and also found that the lattice 

constant decreases (at least) with the increase concentration 

Barium Titanate. The theoretical ferrite powder density decreases 

with increase Barium Titanate content.  

From SEM micrographs, cobalt ferrite showed particle size is less 

than 100nm, also noted an increase in the particle shapes with 

increasing calcination temperatures. AFM figures proved that the 

particle size is very small, homogeneous and in the range of nano 

size. 
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Electric and dielectric properties were studied in all pelletized and 

sintered samples at temperature 9500C, and the frequency range 

of (50 Hz – 5MHz). 

     AC Resistivity of all samples (sintered at 9500C) have been 

measured as a function of frequency and found it decreases with 

increase in frequency. Dielectric constant (εr'),  the loss tangent ( 

tanδ) and the loss factor (εr′′) are calculated from capacitance data, 

and showed that  the dielectric parameters decreases with 

increasing  frequency. This behavior is typical of ferrites as 

explained by Koop’s model, conductivity increased with increase 

Barium Titanate content in BaTiO3+CuFe2O4 composite  materials, 

dielectric loss were change between increase and decrease with 

increase Barium Titanate, while conductivity increases with 

frequency increase. 

 

مرتضى جمال ثامر 

 جواد

دراسة تأثٌر التشعٌع 

على بعض 

الخصابص الفٌزٌابٌة 

ألؼشٌة 

االلكتروكرومن 

الرلٌك المحضرة 

بطرٌمة التحلل 

 الكٌمٌابً الحراري

 كلٌة العلوم علوم الفٌزٌاء

 المستخلص

البرواسً االزرق  الرلٌمة )االلكتروكرومن( المحضر بطرٌمة التحلل تم تحضٌر اؼشٌة      

nm] 25( ±350 ,250, 150 .])( ولثبلثة اسمان FTOالكٌمٌابً الحراري على زجاج )

ولد أجرٌت بعض الفحوصات لدراسة الخصابص الهٌكلٌة والبصرٌة والكهربابٌة باستخدام حٌود 

فوق البنفسجٌة المربٌة ، ولٌاس الفولتٌة الدورٌة و  األشعة السٌنٌة ، والتحلٌل الطٌفً لؤلشعة

 .CA)تتبع لٌاس االمبٌرٌة اللونٌة )

   137-تم تشعٌع اؼشٌة البرواسً االزرق الرلٌمة بأشعة كاما باستخدام عنصر  السٌزٌوم      

( لمدة نصؾ ساعة ،وكذلن تم تشعٌع بجسٌمات بٌتا باستخدام MeV 0.662) بطالة

 ( لمدة نصؾ ساعة.MeV 0.546بطالة )  90-السترونتٌوم 

و لد اظهرت نتابج ولد اجرٌت الفحوصات التركٌبٌة و البصرٌة والكهربابٌة بعد التشعٌع ، ولد 

، و تبٌن زٌادة شدة االشعة السٌنٌة بعد التشعٌع و ازاحة الممم نحو الٌمٌن  حٌود األشعة السٌنٌة
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ؼشٌة هً متعددة التبلور و من النوع المكعب من خبلل نتابج حٌود االشعة السٌنٌة ان جمٌع اال

لبل و بعد التشعٌع، فً حٌن انخفضت النفاذٌة بعد التشعٌع بأشعة كاما و جسٌمات بٌتا و لجمٌع 

االسمان، وزٌادة كل من االمتصاصٌة و االنعكاسٌة و معامل االمتصاص و معامل االنكسار و 

، وٌخفض جهد الؽشاء الرلٌك  لسمنمعامل الخمود و فجوة الطالة البصرٌة  مع زٌادة ا

لعملٌة التحول الى اللون الشفاؾ )ٌتؽٌر لون الؽشاء الرلٌك من األزرق إلى  (nm 250)للسمن

إلى  (mV -75)الشفاؾ( ، لتؽٌر جسٌمات بٌتا ٌتؽٌر جهد التحول الى اللون الشفاؾ من 

((50+ mV 75)ٌع بأشعة كاما من، بٌنما ٌتؽٌر الجهد التحول الى اللون الشفاؾ  بعد التشع- 

mV) ( 50)إلى- mVانخفض زمن التحول الى اللون الشفاؾ وزمن التلوٌن بعد  ، وكذلن

التشعٌع ، اذ كان التشعٌع بأشعة كاما وجسٌمات بٌتا ، ٌتؽٌر زمن التحول الى الشفافٌة من 

تؽٌر من ( ثانٌة على التوالً ، ولت التلوٌن ٌ(48.98(ثانٌة  و (51.001إلى  ثانٌة (69.09)

      ثانٌة على التوالً. (20.54)ثانٌة و  (22.2)ثانٌة إلى  (28.07)

التً تعد واحدة من الخصابص  لونٌةتشٌر هذه النتابج إلى زٌادة كفاءة الطبمة الرلٌمة الكهرو     

الموعودة للطالات المتجددة التً ٌتطلع إلٌها العالم فً هذه التمنٌات باستعمال طالات نظٌفة 

 .ل على بٌبة ؼٌر ملوثةللحصو

أحمد صادق جعفر 
 المندالوي

 

أزمةُ ُحّرٌِة المشاركِة 
الِسٌاسٌِة فً النٌُظِم 

 -الِعراق   ) الِسٌاسٌةِ 
 َمصر (

 ُمماِرنَة ِدراَسةٌ 

حموق االنسان و 
 الحرٌات

 كلٌة المانون

 المستخلص

Arab political regimes face a number of crises that pose 

challenges to the continuation and stability of their political 

systems. The Arab political regimes have witnessed many multi-

dimensional crises and angles such as economic, social and 

political crises. Is one of the major crises in Arab political systems. 

Political participation, as a political activity, focuses on the role and 

participation of citizens within the political system to influence 

decision-making, and reflects the ability of citizens to participate in 

the management of public affairs through government or non-

governmental departments. This can be seen as a prominent 

feature of modern States, including society and the system 

together, which are aimed at political stability and development, 

and the peaceful and democratic handling of problems. 

Political participation in general and in Iraq in particular is crucial 

because it is linked to various other aspects, which are a source of 

concern for the authorities and citizens at the same time, and 
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political participation reflects a multi-level activity of awareness and 

education for society. It has its ideological and philosophical bases 

rooted in different ideological schools. It is also the essence and 

nucleus of democracy, which defines the ideological, institutional 

and procedural framework to achieve participation. From historical 

events, the following truth was reached: "There is no democracy 

without political participation." 

From this point, the hypothesis that this study attempts to focus on 

reveals itself: that political participation is the basic guarantee and 

an indispensable condition for the success of democratic 

transformation. As a result, an extensive study was carried out on 

the theoretical aspects on the one hand and the current Iraqi 

situation on the other to determine the basic principles for better 

political participation taking into account a number of important 

issues such as national unity, political, economic, social and 

cultural problems as well as regional and international problems. 

Active political solution is a necessary solution to these problems, 

especially with the existence of basic rules and through a multi-

democratic political dialogue based on the renunciation of 

violence. 

Democratic participation can be developed and promoted through: 

- Establishing a state of law and institutions 

- Securing a multi-national, religious and sectarian spectrum 

- Promoting citizenship values 

- Respect for human rights and securing multi-party political 

concepts 

- Sustainable development. 

The Iraqi model and the current Egyptian model is evidence of the 

importance of the role of political participation in the process of 

achieving political stability and ensuring the success of democratic 

political change. 
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With regard to this issue in Iraq after the fall of the political system 

on 9/4/2003 and the change in Egypt on 25/12/2011, as a 

minimum for the exercise of political participation, this was 

reflected in the emergence of political freedoms, and many political 

parties with different orientations and institutions of society All of 

these conditions are a condition for the success of the process of 

political participation and most of the members of the Iraqi and 

Egyptian communities to practice political work by joining the 

membership of the political party or participating in civil society 

institutions and providing channels of freedom of political 

participation, but the problem is the nature of the composition and 

work of these institutions Or sold Dah for democratic values? How 

well do these values show in the practice of democratic political 

action, both by political elites and by organizations and by 

members of society? What is the community's awareness of these 

values? And the extent of its role in the success of the freedom of 

political participation? 

As a preliminary conclusion, the potential problems discussed in 

the study take into account the complications and difficulties facing 

the transition and change in the Iraqi experience and the Egyptian 

experience because of the lack of sufficient focus on the freedom 

of political participation. The activation of such participation 

requires real political practice through constitutional rules and 

active institutions, as well as stimulating education and political 

awareness that will lead to effective political participation to ensure 

the success of the transition process and correct democratic 

political change 

 

حموق ذوي  مروة حسٌن داود
االحتٌاجات الخاصة 

فً ظل دستور 
جمهورٌة العراق 

دراسة - ٕ٘ٓٓلسنة 
 ممارنة

كلٌة المانون و العلوم  حموق االنسان

 السٌاسٌة

 المستخلص

 

The legal development of human rights has resulted in an interest 

in the rights of persons with special needs at the national level. 
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This is what many constitutions of the world have devoted to 

organizing the rights of people with special needs after 

experiencing several attempts at rejection and exclusion  .              

                                            The concept of people with the special 

needs and the basis of their rights and their statement in Islam , 

historical development and legal organization of their rights and 

guarantees have been studied in our current research.                    

   The study pointed out that this category has rights as well as 

other human rights, as well as the right to rehabilitation of various 

types of medical, vocational and academic preparation for their 

integration into society. The Iraqi Constitution of 2005 in Article 

(32) included the first constitutional organization for the rights of 

people with disabilities distinct from the previous Iraqi constitutions 

   Through the study, several constitutional articles were analyzed 

for a number of comparative constitutions and a description of 

aspects of the organization of the rights of people with special 

needs. The study also reviewed the texts of the relevant Iraqi 

legislations and the guarantees of their rights 

      This study included three chapters devoted to the first chapter 

to identify the rights of people with special needs and their 

historical development , second chapter was about  the 

constitutional and legal organization, while the third was devoted to 

the statement of rights guarantees for people with special needs .  

                                                                                                   

اسماء عبد االمٌر 

 خلٌفة

العجز المابً فً 
حوض نهر دٌالى 

وكفاءة السدود 
 التشؽٌلٌة التخزٌنٌة

 فً مواجهته

كلٌة التربٌة للعلوم  جؽرافٌة

 االنسانٌة

 المستخلص

استنتج بان نهر دٌالى ٌتمٌز بارتفاع لٌم نموذج المعامل لمتوسط التصرٌؾ مما دل على 

التتابع الزمنً الواضح للمدة الرطبة والجافة وان هذا التتابع الزمنً ناتج عن تذبذب الظروؾ 

ة واخرى ،وهذا ٌساهم بشكل كبٌر فً تحدٌد سعة التخزٌن فً المناخٌة لمنطمة الدراسة بٌن مد

 مشارٌع الخزن. 

واتضح بان هنالن عبللة طردٌة بٌن مساحة الحوض ولٌمة نموذج التصرٌؾ كلما 

فً محطة سد حمرٌن وتنالص تدرٌجٌا  ٕ( لتر/ثا/كم29ٕٗٔاتجهنا شماال نحو المنبع ،اذ بلػ )
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وٌرجع سبب ذلن الى تنالص مساحة الحوض  ٕم( لتر/ثا/ك12ٕٓفً مؤخر سد دربندخان )

 باتجاه المنبع.

ومن مبلحظة خصابص فٌضان نهر دٌالى نبلحظ ان فترات الفٌضان والتصارٌؾ 

العالٌة للٌلة ممارنة بالروافد البالٌة وذلن السباب مناخٌة بالدرجة االولى اذ ان للة االمطار 

ارٌفه، وعند احتساب لٌمة كفاٌة المطر السالطة على حوض التؽذٌة كان سببا فعاال لملة تص

حسب معادلة )ثورنثوٌت( ٌتبٌن ان منطمة الدراسة تكون طبٌعة مناخ البحر المتوسط الممطر 

شتاءا والجاؾ صٌفا اذ بلؽت كفاٌة المطر فً محطات االرصاد فً منطمة الدراسة )خانمٌن، 

 ( 2ٔ9ٔٗ- 24ٕٕٙ- 92ٙٔٔ- 2ٓ1ٕٓ- 2ٓ1ٙٔكركون، كبلر، سلٌمانٌة، دربندخان( لد بلؽت )

 على التوالً .

اتضح ان الجفاؾ ٌتزاٌد فً منطمة الدراسة  SPIومن خبلل نتابج دلٌل المطر المٌاسً   

مع تنالص كمٌات المطر السالطة وهذا له تاثٌر الواضح على التصارٌؾ المابٌة وزٌادة كمٌة 

لرطبة والجافة بعد تمسٌم مدة العجز المابً فً المنطمة، وان االتجاه العام لتكرار السنوات ا

( ٕٗٔٓ -449ٔ( والمدة الثانٌة )441ٔ -49ٔٔالدراسة الى مدتٌن مناخٌتٌن المدة االولى )

بالنسبة للمحطات )خانمٌن، دربندخان، كركون، سلٌمانٌة( اما محطة كبلر فتم تمسٌم مدة 

( ٕٗٔٓ-ٕ٘ٓٓانٌة )( والمدة الثٕٗٓٓ-44٘ٔالدراسة فٌها الى مدتٌن مختلفتٌن المدة االولى )

لتوفر البٌانات لهذه الفترة ولد الحظنا ان اتجاه الجفاؾ ٌأخذ اتجاها متزاٌدا للجفاؾ خبلل المدة 

االولى لجمٌع المحطات ما عدا محطة كركون التً تأخذ اتجاها متنالصا للجفاؾ، اما المدة 

خان تأخذ اتجاها لثانٌة فتأخذ جمٌع المحطات اتجاها متزاٌدا للجفاؾ ما عدا محطة دربند

 متنالصا . 

( واستخدام معادلة بنمان مونتث ممدار العجز Crop Watواتضح من خبلل برنامج )   

المابً لحوض نهر دٌالى اذ تعد هذه المعادلة من انسب االسالٌب التً تبلبم مناخ العراق اذ 

بٌة وسرعة تتطلب المعادلة معرفة كل من درجات الحرارة العظمى والصؽرى والرطوبة النس

  الرٌاح واٌضا تاخذ بٌانات االشعاع الشمسً وتكون هذه البٌانات ٌومٌة، اسبوعٌة، شهرٌة.

اذ اتخذت كمٌات التبخر/ النتح اتجاها متزاٌدا فً كل من محطات كبلر، كركون،   

دربندخان اذ ٌعود السبب فً االرتفاع والتؽٌر الى ارتفاع سرعة الرٌاح اذ بلػ معدل التؽٌٌر 

 ( لمحطة دربندخان.21ٗ٘( لمحطة كركون، )2ٕ1ٔٔ( لمحطة كبلر، )2ٓٙٔالتزاٌد ) نحو

ولد اتخذت كمٌات االمطار اتجاها متنالصا فً جمٌع محطات الدراسة وكذلن االمطار   

الفعالة كانت تتجه اتجاها نحو االرتفاع فً السنوات االولى من الدراسة  ثم اخذت باالنخفاض 

( اذ ٖٕٔٓ، ٕٕٔٓ، ٕٕٓٓلى نهاٌة مدة الدراسة ما عدا االعوام )واستمر ا 449ٔمنذ عام 

 سجلت هذه االعوام ارتفاعا عن المعدل العام.

( ملم ولمد تم اختٌار 2ٙٙٔٔٔولد تم حساب الضابعات المابٌة الحاصلة بالتبخر اذ تبلػ )  

حطات محطة خانمٌن، كركون، كبلر واعتماد التبخر فً المحطات المذكورة باعتبارهم الم

المؤثرة على حوض دٌالى االسفل ومن ضمنه سد حمرٌن  ثم حساب الضابعات المابٌة من 

خزان حمرٌن بعد طرح مجموع المطر السنوي السالط على الخزان من مجموع التبخر السنوي 
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ملٌون/  ٕٓٓوتشٌر بعض التمارٌر الى ان كمٌة الضابعات المابٌة بالتبخر من خزان حمرٌن )

 ( .ٖم

دٌر حجم االستهبلن المابً لمحافظة دٌالى لمواجهة العجز الحاصل، اذ تم دراسة وتم تم  

االستهبلن المابً لحوض دٌالى االسفل بعد تعذر الحصول على البٌانات المتعلمة بحوض دٌالى 

  االعلى سواء الزراعٌة او السكانٌة والصناعٌة.

( ظهر ٕٗٔٓ-49ٔٔرة التشؽٌلٌة )ومن خبلل االطبلع على االٌراد والمطلك للخزان طٌلة الفت

لنا بان نسبة المساهمة متؽٌرة اعتمادا على كمٌة الوارد المابً والذي هو االخر اعتمد على فً 

% ٖٓما اذا كانت السنة رطبة او جافة وفً احسن االحوال ال تتجاوز نسبة المساهمة اكثر من 

 وهذه ؼٌر ثابتة ومتؽٌرة باستمرار.

 

زٌنة علً خلٌفة شكر 
 تمٌمًال

 

العملٌات 
الجٌومورفولوجٌة 
 لحوض باوه شاسوار

 )دراسة تطبٌمٌة(
 

كلٌة التربٌة للعوم  جؽرافٌة

 االنسانٌة

 المستخلص

The study of geomorphologic processes of river basins is 

considered one of the main concerns related to applied 

geomorphology since it determines the extent of intensity of these 

processes in order to determine the qualifications and 

determinants of the landforms and thus reflected on the human 

activity. As a result it becomes necessary to probe these 

processes through the current study, which entitled (an applied 

study of Geomorphologic processes in the Basin of Pau Shaswar ) 

by remote sensing techniques and geographic information 

systems, which facilitated the research procedures easily through 

traditional methods. 

The study area is located between longitudinal lines (4456-4515) 

in the east and two latitudes  (3456-3446) in north, forming an area 

of (291) Km 2. 

 

The present study aims to study the geomorphologic processes 

which influence the formation of the landform of the region to 

assess it by determining the appropriateness and the liability and 

the representation of the results in objective maps that represent 
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expressed models. This work has been reflected on designing 

series of purpose maps and building a Digital Spatial Database 

that can be useful in terms of updating and making additions at 

any time in order to assist decision makers in the best possible 

way of management, maintenance and investment of the 

resources in the region. 

The study adopted the method of analysis and interpretation of 

satellite images used by the Netherlands Institute ( ITC ), which 

depends on the satellite images in the study and method of 

quantitative analysis, which employs numbers in the interpretation 

of landforms. Furthermore, the descriptive approach was adopted 

to describe the outcomes of the study by relying on satellite 

images of the US satellite ( Land sat 5 -TM, Land sat 7 -ETM ) And 

the radar STRM ).  Additionally, this study  draws on basic maps, 

data and reports obtained from the official departments and then it 

processes and analyses satellite images, data and maps which 

were used in the study by using programs of ( ERDAS IMAGIN 10 , 

Arc Gis 10.4 )  

The study reached a number of conclusions and 

recommendations, which can be summarized as follows: 

1. Morphoclimatic processes are active due to the extremes 

occurring in temperature and precipitation, as mechanical 

weathering becomes active in dry years , while the process 

of materials move increases in wet seasons particularly after 

the occurrence of torrential overflow in seasonal basins as a 

result of recurrence of rain showers that start from late March 

until the April as these rain showers bring large amounts of 

discharges and river load and this led to the construction of 

the dam and reservoir of Pau Shaswar. 

2. The emergence of the role of water erosion, which resulted 

in three types of covering erosion, which formed 13.7% of 

the area and included most of the semi-level parts. The gully 

erosion rate was 37.5% and the torrential erosion rate was 

48.8% and concentrated in the hilly region of the study area. 

3. It was found that the area falls within the scope of high 

erosion. The high erosion scope is usually prevalent in hilly 
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and mountainous regions, which formed (47.4%) of the study 

area, while the scope of light erosion in the semi-superficial 

region increased by (52.3%) due to the increase of fragile 

rock deposits and the predominance of the activity of river 

processes, which affected the increase in the intensity of the 

groove erosion in the area. 

4. The slope and sliding categories of (3-7, 8-13, 14-20) 

prevailed the area which represent a slight to medium slope 

in the southern part of the study area, while the slope and 

sliding categories of (21-55, 56-140, more than 140) 

dominated the area which represent steep to extremely 

steep slopes in Eastern –Western northern part of the region, 

whose composition is related to the demolition and 

construction factor of geomorphologic processes. 

5. The geomorphologic map showed the presence of three 

main geomorphologic units, the structural units (unit of 

monolithic rocky cliffs, the structural barrier unit) and the 

units of erosive resource (the unit of poor land) units of  

sedimentary calcareous resource (the gathering Plains unit, 

the unit of filled valleys).  They are inherited land units due to 

the old climate changes, especially the changes in the 

Pleistocene era, and the present climate has a role in the 

development of these units. 

6. The earth’s sensitivity is associated with the activity of 

geomorphologic processes in the region. It was divided into 

six categories; category I, II and III are classified as riskless 

and of an average danger in an area of (167) km2 and 57.4% 

of the total area and concentrated in the eastern part and 

center of the region, i.e., semi- level lands. However, other 

categories of average to extreme danger occupied the 

remaining area of the region and concentrated in the western 

and southern parts. 

7. The land units in the region are wide-ranging in terms of their 

compatibility with the appropriate categories of land 

suitability and levels of susceptibility due to their relation to 

the characteristics and determinants of these units. The 

middle and eastern parts are suitable and feasible to 
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different land uses, which represent parts of poor lands unit 

and sedimentary units. The concentration of human 

settlements has been noted along with different other land 

uses. 

The study recommends the following: 

1 - The need for the construction of concrete and earth dams on 

the main valleys to reduce the speed of overflows during wet 

seasons to saturate the soil with water and thus raising the 

groundwater for use in agricultural purposes in the dry seasons 

and to make these dams serve as traps for sediments and 

consequently preventing them from access to the reservoir of Pau 

 Shaswar and thus maintain it from economic feasibility. 

2. Conducting similar research papers aim at stabilizing the slopes 

by planting them or finding the appropriate ways to do so and 

instructing specialists for this purpose in the western and southern 

regions of the study area. 

3 - Establishing tourist complexes in the areas near the reservoir of 

the Pau Shaswar Dam to attract the population and provide job 

opportunities for the residents of the region. 

4. Integrating the human settlements in the southern part of the 

study area in modern complexes because these settlements are of 

small-scale, in addition to the reluctance of young people to reside 

there for the difficulty of delivering services to them. It is necessary 

to develop agricultural fields, especially in the central and eastern 

parts of the region by digging a group of free artesian wells to 

encourage the farmers to cultivate and determine pastures and 

maintain them from overgrazing.  

5 – There is a necessity to use satellite and radar images of high 

recognition capacity and for different periods of time to detect the 

changes that have occurred and to design objective and various 

purpose maps which help in land growth and development. 

 

 



ٙ1 
 

خمٌس ؼازي خلؾ 
 حسن المعموري

 

اثر الؽبار والعواصؾ 
رٌة فً اشجار الؽبا

النخٌل والحمضٌات 
 فً محافظة دٌالى

كلٌة التربٌة للعلوم  جؽرافٌة

 االنسانٌة

 المستخلص

ٌهدؾ موضوع البحث دراسة ظاهرة العواصةؾ الؽبارٌةة والؽبةار العةالك والمتصةاعد ، 

لما ٌكسبه هذا الموضوع من أهمٌة كبٌرة نظرا  لتأثٌراته السلبٌة علةى البٌبةة بشةكل عةام ، وأثةره 

 على إنتاجٌة النخٌل والحمضٌات بشكل خاص .

لمد تبٌن من خبلل الدراسه ان جمٌع العواصؾ الؽبارٌه التً شهدتها المحافظه هٌةه مةن 

خارج منطمه الدراسةه وتبةٌن كةذالن ان تكةرارات العواصةؾ الؽبارٌةة ازدادت بشةكل واسةع بعةد 

هةةو ان جمٌةةع السةةنوات لمرحلةةة  مرحلةةة التسةةعٌنٌات و االلفٌنٌةةات ، إذ ان الفةةارق بةةٌن المةةرحلتٌن

االلفٌنات تكاد ال تخلو من تكرار العواصؾ الؽبارٌة ، بعد ان كانت تحدث لمرة واحدة أو مرتٌن 

خبلل السنة فً المرحلة التً سبمت مرحلة التسعٌنٌات . إذ بلؽةت تكةرارات العواصةؾ الؽبارٌةة 

ً حةٌن بلؽةت فةً محطةة ( تكةرار عاصةفة لمحطةة الخةالص ، فة4ٖفً مرحلة التسعٌنٌات نحو )

( 1ٖ( تكرار عاصفة ، أما مرحلة االلفٌنٌات فمد بلؽت فً محطة الخالص نحةو )ٗخانمٌن نحو )

 ( تكرار عاصفة . ٗٔتكرار عاصفة ، ومحطة خانمٌن )

وتوصةةلت الدراسةةه الةةى ان حةةدوث العواصةةؾ الؽبارٌةةه ووصةةولها إلةةى منطمةةة الدراسةةة 

مةر والبحةر المتوسةط والمةنخفض الهنةدي الموسةمً ، ٌمترن بالمنخفضات الجوٌة فً البحةر األح

( ٖوتبٌن من خبلل الدراسة ان المعدل السنوي لتكرار العواصؾ الؽبارٌة لمحطة الخالص بلػ )

( ٌٔوم /سنة  ، فً حٌن بلػ المعدل السنوي لتكرار العواصؾ الؽبارٌة فً محطة خانمٌن نحةو )

( ، 2ٗٙبارٌةه فمةد بلؽةت فةً محطةه الخةالص )ٌوم /سنة ، أما التكرارات الشهرٌه للعواصةؾ الؽ

( ٌوم /شةهر ، وتبةٌن أٌضةا  ان المعةدل السةنوي لتكةرار الؽبةار ٖ،ٔوسجلت فً محطة خانمٌن ) 

( ٌةوم /سةنة ، وبلةػ المعةدل السةنوي لمحطةة خةانمٌن نحةو ٔٗالمتصاعد فً محطة الخالص بلػ )

( ٌوم/ 1ٖسجل فً محطة الخالص )( ٌوم/ سنة ، أما المعدالت الشهرٌة للؽبار المتصاعد فمد ٙ)

( ٌةةوم /شةةهر فةةً محطةةة خةانمٌن ، أمةةا المعةةدالت السةةنوٌة للؽبةةار العةةالك فمةةد ٕٔشةهر ، وسةةجل )

( ٌوم/سةنة ، فةً حةٌن سةجلت ٕٔ( ٌوم /سنة ، ومحطة خةانمٌن )9ٗسجلت فً محطة الخالص )

انمٌن نحةو ( ٌوم/ شهر لمحطة الخالص ، بٌنما سجل فً محطةة خة1ٔٔالمعدالت الشهرٌة نحو )

 ( ٌوم/ شهر .ٖٗ)

وتبٌن من خبلل الدراسة ان األعوام التً ازدادت فٌها تكةرارات العواصةؾ الؽبارٌةة لةد 

انعكس ذالن على انتشار االمراض واآلفات الزراعٌة ، خاصةة حشةره عنكبةوت الؽبةار وحشةرة 

ن جانةب ، حلم الؽبار وحشةرة الةدوباس ، التةً أدت انخفةاض االنتةاج ومتوسةط اإلنتاجٌةة هةذا مة

وضعؾ وسابل المكافحة وؼٌاب دور الدوابر الزراعٌة فً الحد من انتشار تلن اآلفات أدى إلةى 

 هبلن أعداد كبٌره من اشجار النخٌل والحمضٌات من جانب اخر .
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سٌؾ دمحم عبد مندٌل 

 الجمٌلً

 

اثر الزحؾ العمرانً 

فً البساتٌن 

واألراضً الزراعٌة 

 فً مدٌنة بعموبة

التربٌة للعلوم كلٌة  جؽرافٌة
 االنسانٌة

 المستخلص

أضحت مشكلة الزحؾ العمرانً على االراضً الزراعٌة مشكلة عالمٌة النطاق واحدى       

ابرز المشاكل الضاؼطة التً تعانً منها معظم دول العالم ، وتحدٌدا دول العالم النامً ذوات 

تخطٌط المكان ، ٌطل الزحؾ الزٌادات السكانٌة العالٌة ، فمع كل هذا التطور الهابل فً 

العمرانً فً هذه المدن لٌمضم مساحات ال ٌستهان بها من االراضً الزراعٌة ولم تشذ مدٌنة 

بعموبة عن ذلن ، هذه المدٌنة التً تخترلها بساتٌن الحمضٌات من شمالها الى جنوبها والتً 

العة ضمن حدودها البلدٌة ألترن اسمها باسم المدٌنة )مدٌنة البرتمال( فمد تعرضت البساتٌن الو

فً العمدٌن االخٌرٌن الى زحؾ عمرانً واسع ضٌع معالم التخطٌط االصٌل للمدٌنة بعد لطع 

األؾ االشجار وتحوٌل اراضٌها الى مشٌدات كونكرٌتٌة بحٌث امست الماعدة االلتصادٌة للمدٌنة 

ولدها الزحؾ العمرانً ،  ؼٌر لادرة على مواجهة المشاكل االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة التً

لذلن ظهرت الحاجة ملحة لدراسات تكشؾ عن حجم الزحؾ العمرانً على االراضً الزراعٌة 

والبساتٌن ضمن هذه المدٌنة وعن االسباب الظاهرة والخفٌة التً اوجدت هذه الظاهرة ، مع 

وري لهذا محاولة اٌجاد حلول سرٌعة وحكٌمة تعالج المناطك المزحوؾ علٌها بعد الولؾ الف

الزحؾ ولد خرجت الدراسة بجملة إستنتاجات ابرزها ان ضعؾ سلطة الدولة وعدم تفعٌل 

لد وسع من رلعة الزحؾ العمرانً ، كما أنا تدهور المطاع  ٖٕٓٓالموانٌن والتشرٌعات بعد عام 

الزراعً وتدنً مردوداته بسبب السٌاسات الخاصة وؼٌاب الدعم الحكومً اعطى لمالكً 

 ٓسٌمها فً الؽالب الى لطع سكنٌة واالراضً الزراعٌة مسوؼا لهجرها وبٌعها بعد تم البساتٌن

 

مصطفى جاسم دمحم 

 إرزٌج الساعدي

 

التحلٌل المكانً ألبار 
المٌاه الجوفٌه فً 

 ناحٌة جباره
 

كلٌة التربٌة للعلوم  جؽرافٌة
 االنسانٌة

 المستخلص

            The study focuses on spatial analysis of underground 

water wells and their means of investment in Jabara district, 

northwest of Diyala Governorate, between (34.30) and (34.45.0 

North) and longitude (45.0 and 44.45.0) east with an area of 503 

km2. It represents the north-west boundaries of Diyala 

Governorate with Salaheddine Governorate. Jabara district is 

considered to be one of the poorest areas in the surface water 
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resources. The alternative resource (underground water), the 

factors influencing it and the places of availability are 

highlighted. The area is highly dependent on underground water. 

The study area is located within the Kafri basin and the best 

formations in the region are represented by the formation of the 

Bai Hassan and the four-time deposits. The area is located 

between the equal rainfall lines (300,200 mm) and the use of the 

SPI which is a tool for measuring the effects of drought and 

comparing the intensity of drought over time, it shows that the 

climate of the region tends to be drought, which in turn affects 

the sources of underground water recharge, which rains 

considers as the main source for it. 

             The depth of the wells, their productivity and water 

level are discussed and a map is drawn for them. It was found 

that there is a difference in the characteristics of the wells in the 

area. This was an evident to be invested easily and less 

expensive when it compared to the characteristics of the wells in 

the southern and central parts with the wells of the northern and 

northwestern part. 

            In addition, the hydrochemical and physical properties of 

for (26) wells are studied. The main negative and positive ions 

are determined and water quality is determined and each map is 

plotted using Arc Map programme to show the spatial 

distribution of the positive and negative for the major ions as 

well as their concentration and dispersion. There is a variation in 

the concentration of ions in the region as well as variation in 

water quality in the region. Na CL is in the center, north and 

northwest, CaSO4 is in the north east and Ca CL is in the south 

and southwest, and the CL / Na function is applied to the water 

source. Excludes (6) wells of the origin of air and this indicates 

the weakness of nutrition for wells that have sea water. 
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          In addition, the biological characteristics of (11) wells, 

such as live bacteria, colorectal colon, pathogens and salmonella 

and cholera are investigated. It is found that all wells contain 

live bacteria, colorectal and colorectal bacteria, and that the 

water contains salmonella bacteria and cholera bacteria. 

        In addition, the water investment in the district is analyzed 

and it is found that underground water is invested in three 

activities such as agricultural activity, household consumption 

and industrial activity. The international classification was used 

to determine the validity of this water to invest in each of these 

activities. 

دمحم عبود دمحم 
 االعرجً

 

النمذجة المكانٌة لنظام 
نهر دٌالى بٌن بعموبة 

والمصب وتموٌمه 
 جٌومورفولوجٌا

للعلوم  التربٌةكلٌة  جؽرافٌة
 االنسانٌة

 المستخلص

ذجة المكانٌة لنظام مجرى نهر دٌالى بٌن مدٌنة بعموبة والمصب وما تناولت هذه الدراسة النم    

 َكونه من مظاهر جٌومورفولوجٌة متباٌنة شكلها النهر من خبلل مروره بمنطمة الدراسة .

تمع منطمة الدراسة ضمن نطاق الرصٌؾ ؼٌر المستمر فً الجزء الشمالً الشرلً من       

اط تكتونً تحت سطحً ٌعمل على احداث هبوط السهل الرسوبً. تحتوي المنطمة على نش

مستمر اثر على مجرى النهر وان جٌولوجٌا المنطمة تتكون من الترسبات النهرٌة الحدٌثة للزمن 

 الرابع التً تعود الى عصر الببلٌوستوسٌن والهولوسٌن .

ى تمٌزت منطمة الدراسة بصفة االنبساط وان انحدر السطح فٌها ٌكون من الشمال الشرلً ال

الجنوب الؽربً وهذا االنحدار حدد االتجاه العام لمجرى النهر . وان مناخ المنطمة ٌمع ضمن 

االللٌم المناخً الجاؾ التً تؽلب علٌه صفة االرتفاع فً درجات الحرارة وللة تسالط االمطار 

 والتذبذب فً عناصره بشكل عام.

المجرى وٌضم  تحتوي المنطمة على نبات طبٌعً متنوع ٌنمو على ضفاؾ ووسط 

النباتات الحولٌة واالشجار الدابمة الخضرة و الحشابش واالشجار المعمرة ، وان تربة منطمة 

الدراسة هً من الترب المنمولة بواسطة نهر دٌالى وٌتالؾ المسم االعظم منها من الرمل 

 والؽرٌن والطٌن وهً على صنفٌن ، تربة كتوؾ االنهار وتربة السهل الفٌضً .

خبلل الدراسة بان هنان عبللة بٌن كمٌة التصرٌؾ المابً الشهري والسنوي  اتضح من 

ونمو وتطور الظواهر الجٌومورفولوجٌة الحتٌة والترسٌبٌة ، باالضافة الى  االثر الكبٌر 
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للعوامل البشرٌة من خبلل السٌطرة والتحكم بكمٌة المٌاه عبر السدود والخزانات الممامة على 

 نهر دٌالى . 

نتابج التحالٌل للعٌنات المختارة بان مجرى نهر دٌالى فً المنطمة ٌحتوي  واظهرت 

 على انواع من الحمولة النهرٌة وهً )الطٌن والؽرٌن ( حمولة عالمة و

)الرمل( حمولة الماع . وتبٌن اٌضا من خبلل تحلٌل المركبات الكٌمابٌة بان مٌاه النهر تتاثر 

كٌز هذه المركبات خبلل فترة الصٌهود وتمل فً فترة بكمٌة التصرٌؾ المابً اذ تزٌد نسبة تر

 الفٌضان .  

تم اختٌار احدى وعشرٌن محطة لٌاس توزعت ضمن حدود منطمة الدراسة ولد وجد اختبلؾ 

فً نسبة تعرج للمجرى واختبلؾ فً نسبة طول الموجة للمنعطفات وجود اختبلؾ فً معدل 

 رى نهر دٌالى ضمن منطمة الدراسة .عرض المجرى، وتؽٌر فً التعرجات والضفاؾ فً مج

اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المربٌات الفضابٌة لمجرى النهر فً منطمة  للسنوات  

م( تم اختٌار هذه السنوات كونها متباعدة فً المدة وتمثل التؽٌرات فً  ٕٙٔٓ-ٕٓٓٓ-49٘ٔ)

له بأنا هنان تؽٌرا  مجرى النهر، ولد شملت الدراسة على تحلٌل مورفومتري، واتضح من خبل

( وأعلى نسبة 2ٓٔفً نسبة التعرج التً سجلت فً إحدى المحطات الل نسبة وكان ممدارها )

مترا   92ٕٕٔ) 49٘ٔزٌادة و النمص فً عرض المجرى فً سنة ال( باالضافة الى 42ٗكانت )

ا  (، متر 21ٙٙمترا  (، اي بفارق نمص )2٘ٔٙ) ٕٓٓٓ(فً حٌن بلػ مجموع نماط المٌاس لسنة 

، 49٘ٔ( عن سنة 2ٗٗ٘مترا ( وبفارق نمص ) 1ٖ29فمد بلػ ) ٕٙٔٓأّما مجموع العرض لسنة 

وهو ّمما ٌدل  على انحسار عرض المجرى مع تمدم الزمن . فصبل عن وجود زٌادة فً طول 

م( فمد سجل طول  ٕٙٔٓ-ٕٓٓٓ-49٘ٔمجرى النهر فً منطمة الدراسة خبلل السنوات )

(كم، وفً سنة 12ٖ41ٗ)ٕٓٓٓ(كم، وفً سنة 92ٙٙ٘ٗ) 49٘ٔالمجرى فً سنة 

(كم، واتضح إّن سبب الزٌادة فً طول النهر هو نتٌجة تطور فً المنعطفات 42ٙ٘4ٗ)ٕٙٔٓ

 والثنٌات. 

اعتمدت الدراسة تصمٌم انموذج مكانً للمخاطر الجٌومورفٌة وٌعد النموذج من اهم الوسابل 

عن اهمٌتها الكبٌرة فً مجبلت البحث العلمً وان  التً تهتم بمعالجة لضاٌا الكارتوكرافٌا فضبل

لهذه التمنٌات الحدٌثة المدرة الفابمة والدلٌمة على الرسم والتحدٌث والعرض والتخزٌن ، اذ ان 

النموج المكانً ٌمكنه التؽلب على المشكبلت من خبلل عمل مطابمة بٌن الخرابط ، ولد اظهر 

مة والخطورة لبلستعمال فً المنطمة الدراسة ، ثبلثة مستوٌات من االراضً من حٌث المبلب

وان هذه المخاطر لها تاثٌر سلبً لد انعكس على االستخدامات االرضٌة المتمثلة باالنشطة 

البشرٌة فً المنطمة كونها اراضً شدٌدة االنحدار وؼٌر مستمرة وتتاثر باستمرار بعملٌات 

ن االستعماالت البشرٌة الموجودة مثل التعرٌة بانواعها مما ٌجعلها ال تصلح الي استعمال م

 االستعمال السكنً والزراعً والطرق والجسور والترفٌه .  
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فٌصل عمر حمود 
 الصمٌدعً

والع خدمتً الماء 
الصافً والمجاري 
فً مدٌنة خانمٌن 

 ومستمبلٌهما

كلٌة التربٌة للعلوم  جؽرافٌة
 االنسانٌة

 المستخلص

لمجاري من المواضٌع التً حظٌت باهتماٍم كبٌٍر وذلن تعد خدمتا الماء الصافً وا          

الرتباطها بحٌاة االنسان، لذلن جاءت الدراسة للبحث فً والع خدمتً الماء الصافً والمجاري 

فً مدٌنة خانمٌن وتمٌٌم كفاٌة وكفاءة هاتٌن الخدمتٌن واهم المشاكل والمعولات التً تعانً منها 

 .1ٖٕٓمببل حتى عام وسبل معالجتها واالرتماء بهما مست

تمثلت المشكلة بطرح عدة اسبلة عن والع خدمتً الماء الصافً والمجاري فً مدٌنة          

خانمٌن عن انتشارهما وتوزٌعهما الجؽرافً ومدى كفاٌتهما لسكان المدٌنة وماهً الصورة 

العمرانً حتى المستمبلٌة التً ٌمكن رسمها لهاتٌن الخدمتٌن فً ظل الزٌادة السكانٌة والتوسع 

، وكانت فرضٌة الدراسة ان هنان خلل كبٌر فً التوزٌع المكانً لهاتٌن الخدمتٌن 1ٖٕٓعام 

ناتج عن التوسع الحضري والتجاوزات الواسعة وتوزٌع االراضً الؽٌر مدروس من لبل 

ة فً الحكومة المحلٌة فً خانمٌن وكذلن التنبؤ المستمبلً لهاتٌن الخدمتٌن ، اما المنهجٌة المتبع

الدراسة فتمثل فً المنهج الوصفً الذي ٌستعرض وصؾ متؽٌرات الظاهرة المدروسة كما تم 

استخدام المنهج الكمً الذي ٌتناسب مع البٌانات التً تم الحصول علٌها والمنهج التحلٌلً لتحلٌل 

 متؽٌرات الظاهرة المدروسة .

بة لخدمة الماء الصافً  هً ان حصة اما اهم االستنتاجات التً تم التوصل الٌها بالنس         

/لتر/فرد/ٌوم( حسب المعٌار 14ٔلتر/فرد /ٌوم( أي بعجز ٌمدر ب)1ٕٔالفرد الواحد تمدر ب)

لتر/فرد/ ٌوم(فً مركز األلضٌة ومنها خانمٌن ، اما بالنسبة للمجاري ٓ٘ٗالمحلً الذي ٌمدر ب)

الصحً)المٌاه  والصرؾ الصحً فمد اظهرت نتابج الدراسة عدم وجود شبكة للصرؾ

%(من اطوال شوارع مدٌنة خانمٌن ولد تم  2ٕ٘٘٘السوداء(اما شبكة مٌاه االمطار فتؽطً)

استخدامها لتصرٌؾ المٌاه الرمادٌة باإلضافة الى مٌاه االمطار، كما اظهرت نتابج الدراسة 

هنان خطة مستمبلٌة وضعت من لبل المهندسٌن المختصٌن إلنشاء مشروع مركزي حدٌث 

/الساعة( وذلن الستٌعاب ٖم ٕٓٓ/الساعة( ومجمع ماء ٌوسؾ بٌن بطالة )ٖم ٓٓٓٗ)بطالة 

الطلب المتزاٌد على الماء الصافً فً مدٌنة خانمٌن، اما فٌما ٌخص شبكة المجاري والصرؾ 

الصحً تم وضع خطة مستمبلٌة إلنشاء شبكة للصرؾ الصحً ألحٌاء مدٌنة خانمٌن المدٌم  وتم 

 مشاكل فنٌة ومالٌة .اٌماؾ التنفٌذ لوجود 

 

ؼفران علً دمحم 
 الزبٌدي

 

مرض التهاب الكبد 
فً  Aالوبابً نوع 

محافظة دٌالى )دراسة 
 فً الجؽرافٌة الطبٌة(

كلٌة التربٌة للعلوم  جؽرافٌة
 االنسانٌة

 المستخلص

( فً محافظة دٌالى Aجاءت هذه الرسالة تحت عنوان مرض التهاب الكبد الوبابً نوع )      

فً الجؽرافٌة الطبٌة( والذي وضحت الباحثة تعرٌفا  مفصبل  لمرض التهاب الكبد  )دراسة
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الفٌروسً، متضمن مشكلة مهمة هً ما هو سلون الظاهرة المرضٌة الزمانٌة والمكانٌة 

لخصابص المصابٌن )حسب الجنس، البٌبة، الفبات العمرٌة(؟ تمابلها فرضٌة فً أن هنان تباٌن 

اهرة المرضٌة لخصابص المصابٌن بالمرض )حسب الجنس، البٌبة، زمانً ومكانً لسلون الظ

الفبات العمرٌة( فالعوامل األلتصادٌة واألجتماعٌة والبٌبٌة تتباٌن مابٌن الوحدات األدارٌة لمنطمة 

الدراسة وتتباٌن ما بٌن المصابٌن، مما لد ٌؤثر على حدوث تذبذب فً أعداد المصابٌن عبر 

دور خصابص المصابٌن )حسب الجنس، البٌبة، الفبات العمرٌة( فً الزمن. وهدؾ مهم هو تمٌم 

سلون الظاهرة المرضٌة، تمدٌم دلٌل عمل الى مدٌرٌة صحة دٌالى )المختبر المركزي، لسم 

الصحة(. ولتحمٌك األهداؾ التً أجرٌت من أجلها الرسالة، أعتمدت الباحثة على العدٌد من 

ما أعتمدت على منهج التحلٌل الكمً )الوصؾ مصادر المعلومات والبٌانات األولٌة، ك

 األحصابً األستداللً(. 

أنا خط السلون الزمانً لخصابص ومن أهم األهداؾ التً توصلت الٌها الدراسة  

( فً المحافظة خبلل مدة الدراسة، ٌتخذ اتجاها  عاما  Aالمصابٌن بمرض التهاب الكبد الوبابً )

( ٌصٌب ِكبل الجنسٌن )الذكور، األناث( Aبد الوبابً )أنا مرض التهاب الك ،نحو األنخفاض

(% على التوالً أي إنا نسبة أصابات الذكور أعلى من أصابات األناث ٗ.ٖٙ، 9ٕ.9بنسبة )

خبلل مدة الدراسة. وٌظهر فً جمٌع الفبات العمرٌة، أذ ٌبلحظ أنا المرض ظهر بتركز واضح 

(% خبلل مدة الدراسة، وٌظهر فً سكان 9.ٖٓٔسنة( بنسبة ) ٗٔفً فبة صؽار السن )دون 

(% على التوالً، كما أظهرت الدراسة وجود تذبذب واضح ٖ٘، ٕ.4ٖالحضر والرٌؾ بنسبة )

فً أعداد المصابٌن خبلل سنوات الدراسة. وٌتمثل ذلن التفاوت بممارنة أعداد اإلصابات فً 

( ٕٓٔٓالمرض هً سنة )األعوام التً تمثل فترة الدراسة فمد سجلت أكثر السنوات أصابة ب

( أصابة بنسبة ٖٗ( )ٖٕٔٓ(%، وأللها أصابة هً سنة )ٕٖٗ.ٖٕ( أصابة بنسبة )ٖٔٗ)

(%. وبناء  على النتابج التً توصلت الٌها الدراسة، تمدمت الباحثة بعدد من التوصٌات 4ٗٔ.ٕ)

هاب الممترحة التً لد تساهم فً تجنب العدٌد من مسببات األمراض المعدٌة وخاصة مرض الت

(. ولد تضمنت تلن التوصٌات ما له عبللة باألهتمام الكافً برصد Aالكبد الوبابً النوع )

البٌانات الخاصة بحاالت األصابة بمرض التهاب الكبد، فضؤل  عن األهتمام بالخدمات التً لها 

توفٌر خدمات الماء الصافً لـ )مركز لضاء  -عبللة بالخطة الصحٌة من أهم هذه الخدمات هً:

عموبة، بهرز( والعمل على تعمٌم مٌاه الشرب بشكل أفضل وأستخدام طرق تعمٌم أخرى بجانب ب

عملٌة الكلور، المرالبة الدابمة لجمٌع المراكز الؽذابٌة )المطاعم(  فً الوحدات األدارٌة 

للمحافظة بشكل عام )ومركز لضاء بعموبة( بشكل خاص والتً تشكل أهم مصادر نمل العدوى، 

 فصل الصٌؾ وذلن لتزاٌد اإللبال على المأكوالت من خارج المنزل. وخصوصا  فً

 

محمود خلٌل جواد 
 السعٌدي

 

زراعة لصب السكر 
وتنمٌة انتاجه فً 

 –محافظة دٌالى 
دراسة فً الجؽرافٌه 

 االلتصادٌة
 

كلٌة التربٌة للعلوم  جؽرافٌة
 االنسانٌة

 المستخلص
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دراسةةة فةةً  –فةةً محافظةةة دٌةةالى تهةةدؾ دراسةةة )زراعةةة لصةةب السةةكر وتنمٌةةة إنتاجةةه 

الجؽرافٌة االلتصادٌة( إلى تسلٌط الضوء على سلعة السكر المنتج مةن لصةب السةكر ، التةً تةأتً 

نبذة تارٌخٌة عن لصب السةكر،  بعد الممح فً األهمٌة اإلستراتٌجٌة االلتصادٌة ، وتناولت لدراسة

وطةرق زراعةة لصةب السةكر ،  ، وإعداد األرض ووصفه النباتً ، وتصنٌفه الزراعً والتجاري

واآلفات واألمراض واألعشةاب الضةارة التةً ،  ومواعٌد الزراعةبدءا  باألرض المناسبة للزراعة 

تصٌب المحصول وطةرق ومعالجتهةا ، ومتطلبةات األسةمدة الكٌماوٌةة والمؽةذٌات أنتهةاءا  بعملٌةات 

ٌة ، وتصةنٌؾ مصةانع صناعة السكر وأهمٌتها االلتصةاد، فضبل  عن  النضج والحصاد للمحصول

السةةكر بحسةةب كمٌةةة المصةةب المعالجةةة ، وتكلفةةة أنتةةاج السةةكر األبةةٌض مةةن لصةةب السةةكر/طن 

 الزمنٌةة الفترة تأثٌر، فضبل  عن العوامل المؤثرة فٌها ، مراحل تصنٌع السكر من لصب السكر و

تهةةا والمنتجةةات الثانوٌةةة لمصةةب السةةكر واسةةتخدامها وأهمٌ ، لتورٌةةد لصةةب السةةكر إلةةى المصةةنع

وفً المصنع ، وإلى أهم الصناعات التً ٌمكن استثمارها التً تعتمد بمادتها  فً الحمل االلتصادٌة

تجارته األولٌة على هذه المنتجات ، من ثم دراسة ، إنتـــــــــاج السكــــــر فً العــــــــــــــــراق و

البشةري لسةلعة السةكر وتولعاتةه واالسةتهبلن ،  واألسعاره والكمٌات المستوردة تكلفتها فً العراق

م بحسب عدد السكان فً العراق وفً محافظةة دٌةالى ، ثةم تةم التطةرق إلةى ٖٕٓٓالمستمبلٌة لسنة 

ثةم ،  متطلبات تنمٌة إنتاج السةكر الطبٌعٌةة والبشةرٌة ومةدى مبلبمتهةا المكانٌةة فةً محافظةة دٌةالى

توصةلت الدراسةة دٌةالى  ، والتجربة الحملٌة لزراعة محصةول لصةب السةكر فةً بختمت الدراسة 

أثبةت نجةاح الدراسةة المٌدانٌةة مةن خةبلل التجربةة الحملٌةة التةً إلى جملة من االسةتنتاجات ، منهةا 

ممومات زراعته )الطبٌعٌةة أجرٌت فً محافظة دٌالى لزراعة محصول لصب السكر ، بأن جمٌع 

تنمٌةة هةذا المحصةول ،  ، وهةذا دافةع نحةو تطةوٌر و والبشرٌة( متوفرة فً محافظة دٌالى والعراق

وذلن لتولؾ المشارٌع المخصصة إلنتاج السكر من لصب وبنجر السكر على حةٍد سةواء ، بسةبب 

الظروؾ االلتصادٌة والسٌاسٌة التً مرت بها بالعراق خاصة  فً العمدٌن األخٌةرٌن ، فضةبل  عةن 

الزراعٌةةة ، تهالةةن المصةةانع واآلفةةات واألمةةراض التةةً تصةةٌب المحاصةةٌل وللةةة إتبةةاع الةةدورات 

 انخفاض إنتاجٌة الدونم ، وشحتها ...الخ ، مما أدى ذلن إلى  وارتفاع ملوحة المٌاه االروابٌة

 

دنٌا احمد عبد 

 اللطٌؾ

إزالة صبؽة االٌوسٌن 

من المحالٌل المابٌة 

بأستخدام سطوح 

 نانوٌة

 كلٌة العلوم علوم الكٌمٌاء

 المستخلص

In this study, the nano – (ZnO) and (CuO) have been 

prepared via process of precipitation by means of the 

techniques (AFM, FTIR, XRD, SEM, BET) have been 

diagnosed. Moreover, the X - ray diffraction (XRD) has been 

used to characterize the crystallization of the nano – oxides. As 

for the size of particles, it has been calculated by using the 

Debye-Scherer’s equation. Accordingly, the sizes of the (ZnO) 
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and (CuO) are estimated at (23.4, 47.8) nano –meter 

respectively at the calcination temperature, i.e. 400 oC. This, 

however, fits in with the techniques (SEM, AFM, BET, and 

FTIR). To characterize the composition of oxides, the (SEM) as 

well as the (AFM) have been   utilized.    As    for    the    

surface    area,    it    is    estimated    at    (35, 635, and 6,704) 

m2/g for oxides (ZnO and CuO) respectively. 

The prepared nano – oxides have been used to remove the 

Eosin dye from its aqueous solutions. The research also 

touches upon the study of the factors affecting the process of 

adsorption. It involves the elementary effect of concentration for 

the dye, i.e. (2-20) ppm as well as pH (1-10) the equilibrium 

time (10- 140) minutes, the weight of the adsorbent is (0.09- 

0.01) g at a temperature of (20 -40) oC. 

The isotherms of adsorption, kinetics and thermodynamic 

functions of adsorption of the Eosin dye have been investigated 

at a fixed concentration 

(10) ppm. The typical weight of the adsorbent surface ( 0.04 ) g 

and pH (7) at variant temperatures (20 – 40) oC .The results 

show that the best equilibrium time for the surface CuO is ( 50) 

minutes and for the surface ZnO is ( 120) minutes . The 

percentage estimated for the removal of the Eosin dye has 

increased in proportion to the increase of the equilibrium time. 

This tantamount to the percentage of the Eosin pigment on the 

surface of CuO, i.e. (91 .05) while on the surface ZnO, it 

amounts to (40 .82%). 

 

 فرح عبد هللا كاظم

 
تثبٌط ت كل حدٌد 
أنابٌب النفط الخام 

باستخدام طبلء 
األوكسٌد األحمر 
التجاري المشوب 

 بأكاسٌد نانوٌة

 كمية العموم عموم الكيمياء

 المستخلص
أوساط مابٌة الكاربون فً فً هذا البحث تمت دراسة معدالت ت كل الحدٌد المنخفض 

( NaCl ( و بوجود تراكٌز ملح )  pH 9ولاعدٌة  pH 7، متعادلةpH 5مختلفة )حامضٌة 
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درجات باإلضافة الى  ( and 4.25 g/l 3.25 ,2.25 ,0.25,1.25 ) بنسبة مختلفة 

حٌث تم العمل بثبلث مراحل األولى على  (and 50 oC ,40 ,30 ,20)حرارٌة مختلفة 

والمرحلة الثانٌة تمت على المعدن وهً التجارب األساسٌة، م وجود مادة الطبلء المعدن بعد

بوجود مادة الطبلء فمط ؼٌر المدعم بالمواد النانوٌة، والتً تبٌن كفاءة عمل الطبلء على 

المعدن، والمرحلة الثالثة تمت على المعدن بوجود الطبلء المدعم بالمواد النانوٌة والتً اثبتت 

النانوٌة فً تحسٌن مواصفات الطبلء، حٌث أستخدم أوكسٌد األلمنٌوم النانوي دور المواد 

(Al2O3 )وأوكسٌد المؽنٌسٌوم النانويMgO)  ) من  ( % 1,2,3 )والتً تم إضافتها بنسب

. تم (Red Oxide)الوزن حٌث أضٌؾ كل أوكسٌد بشكل منفصل الى الطبلء التجاري 

عدالت ت كل الحدٌد فً األوساط و الظروؾ أعبله، و استخدام طرٌمة الفمدان بالوزن لتحدٌد م

 SEM (Scanning Electron المجهر الماسح االلكترونً تمنٌةكذلن تم استخدام 

Microscopy)  لؽرض دراسة التؽٌرات التً حدثت على سطح المعدن و بمختلؾ ،

  الظروؾ.

ارة و زٌادة التركٌز فمد أثبتت النتابج أن معدالت ت كل الحدٌد تزداد بزٌادة درجة الحر

و ان طبلء المعدن أدى الى أنخفاض معدالت الت كل. كذلن  الملحً و تنالص الدالة الحامضٌة،

فأن وجود المادة النانوٌة مع الطبلء أدى الى تحسٌن مواصفات الطبلء وزٌادة فً كفاءة تثبٌط 

دالت التاكل. ان % من المواد النانوٌة ٌعطً افضل تثبٌط لمعٖالت كل حٌث ان اضافة نسبة 

تأثٌر درجة الحرارة على معدالت الت كل ٌمكن دراستها من منظور معادلة أرٌنٌوس 

Arrhenius Equation  ومن معادلة الحالة األنتمالٌةTransition State Equation 

لؽرض اٌجاد طالات التنشٌط و أنثالبٌة التنشٌط وأنتروبٌة التنشٌط. ولد وجد بأن طالة التنشٌط 

وجود الطبلء تزداد بزٌادة الدالة الحامضٌة و تمل بزٌادة درجة ملوحة الوسط. أن طالة  بعدم

التنشٌط بوجود الطبلء تتصرؾ بالسلون نفسه اال أن المٌم تكون أعلى من حالة عدم وجود 

 الطبلء و ذلن ألن التفاعل ٌكون بحاجة الى طالة أعلى لكً ٌحدث.

ن سطح الحدٌد الكاربونً ٌتعرض الى تشوهات ان دراسة خواص السطح أثبتت بأ       

وضرر نتٌجة التعرض الى الوسط المسبب للت كل و أن وجود الطبلء والطبلء المدعم بالمواد 

 النانوٌة لد للل من الضرر الحاصل.

تم أجراء تحلٌل رٌاضً و أحصابً لبٌانات معدل الت كل كدالة لدرجة الحرارة والدالة 

حٌث تم ألتراح معادلتٌن رٌاضٌتٌن، المعادلة األولى تأخذ بنظر الحامضٌة وتركٌز الوسط. 

األعتبار التأثٌر المنفرد لكل متؽٌر من متؽٌرات البحث على معدل الت كل، اما المعادلة الثانٌة 

فتأخذ التأثٌر المشترن و المتداخل  للمتؽٌرات على معدل الت كل. تم اٌجاد لٌم ثوابت المعادلة 

(. أن كبل المعادلتٌن كانت فعالة STATISTICA, version12سوبً )بأستخدام برنامج حا

( وأن المٌم النظرٌة التً تم 4ٙ4ٖ.ٓفً ربط متؽٌرات البحث بمعامل أرتباط عالً )أكبر من 

 الحصول علٌها من المعادالت الرٌاضٌة كانت متماربة مع المٌم العملٌة.
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 بشابر جواد كاظم
 

 برنامج بناء فاعلٌة
 لتنمٌة ممترح تعلٌمً

 التعبٌر مهارات
 لدى التحرٌري

 المرحلة طالبات
 وفك على االعدادٌة
 كورت برنامج

 كلٌة التربٌة االساسٌة  لؽة عربٌة طرابك

 المستخلص

The current research aims at: 

1 - Building a proposed educational program to develop the skills 

of written expression among women students in the preparatory 

stage. 

2- Recognizing the effectiveness of the proposed program to 

develop the skills of the written expression among students in the 

preparatory stage according to CoRT Program, and in light of 

verifying the following two null hypotheses: 

1 There was no statistically significant difference between the 

average scores of written expression skills in the experimental 

group students who studied the expression in the proposed 

program according to CoRT Program and the average score of 

women students who studied expression in the traditional way. 

2 There was no statistically significant difference in the average 

score of written expression skills between the pre and post tests in 

the women students of experimental group who studied the 

expression in the program according to CoRT Program. 

The research was limited to:- 

1- Women Students of the literary fifth grade in high schools in 

Diyala province for the academic year 2017- 2018. 

2- A good number of topics in terms of written expression. 
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3- Selected written expression skills by experts in methods of 

teaching Arabic language. 

  To meet the research aims, the researcher adopted the 

procedures of the descriptive approach, which concerns the 

achievement of the first goal (building a proposed educational 

program for the development of the skills of written expression 

among women students of preparatory stage according to CoRT 

Program). Furthermore, the researcher based on the experimental 

approach to meet the second goal (identifying the effectiveness of 

building a proposed educational program for the development of 

the skills of written expression among the women students of the 

junior high school according to CoRT Program). In order to meet 

the second aim of the research and to verify its hypothesis, the 

researcher chose the experimental method, which is one of the 

experimental designs with partial control of the experimental and 

control groups. 

      In the light of the experimental design, and in order to conduct 

the experiment, the researcher deliberately chose the research 

sample from the women students of literary fifth grade in the high 

school of Al-Muntaha for Girls, which is affiliated to the Directorate 

General of Education in Diyala,  Al-Khalis Department of Education 

for the academic year (2017 2018). The research sample 

consisted of (65) women students, by 33 women students in 

experimental group and 32 women students in the control group. 

The researcher conducted a comparison between the two groups 

(experimental and control) statistically in a number of variables 

(age calculated by months, academic qualification of parents and 
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intelligence, pretest of written expression skills, test of linguistic 

ability and intelligence test). 

      The researcher prepared a questionnaire containing (27) 

expressive topics, presented to a group of experts, to select (10) 

topics. The researcher formulated (102) behavioral goals out of 

these topics which were taught during the experiment. The 

researcher used a standardized tool to measure expressive 

performance among women students of the two research groups. 

The researcher prepared sequent tests in order to investigate and 

apply them to the research (experimental and control groups) at 

the end of each topic and she corrected them based on Al-Halaq’s 

criteria of correction (2005). 

     The experiment lasted for one academic year starting from 

Wednesday 4th /October/2017 until Sunday, 22nd /April/2018. 

     The researcher used the appropriate statistical means in the 

research procedures like (T-test, Standard Deviation, Chi Square 

Test, and Pearson Correlation Coefficient. 

   The results showed that the women students of the experimental 

group surpassed their peers in control group in the test of the skills 

of written expression. In the light of the results, the researcher 

reached to a set of conclusions, including: 

1- The application of the proposed educational program 

according to CoRT Program has more positive effect on the 

development of the skills of the written expression of the 

literary fifth grade students than the traditional method. 
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2 – It is significant to raise the awareness of the importance of the 

proposed educational program to develop the skills of written 

expression according to CoRT Program, which increases the 

effectiveness of the lesson and enriches the sense of women 

students and their desire to express. 

 The researcher recommended the following:- 

1 – It is recommended to adopt the proposed educational program 

in the teaching of expression subject, as it leads to the 

development of the skills of written expression according to CoRT 

Program in the literary fifth grade. 

2-It is suggested to encourage Arabic language teachers to pay 

more attention to the teaching of expression, and training them to 

teach the skills of written expression in the preparatory stage and 

let them to adopt a particular test in correcting the writings of their 

students. 

   To complete the current research, the researcher proposes the 

following studies: 

1-  Conducting a similar study for this study on other stages. 

2- Designing other educational and remedial programs for 

various types of expression intended to improve the level of 

students in mastering the skills of written expression. 
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عبدهللا عبدالرحمن 

 ؼضٌب عباس

شعراء البٌان الستٌنً 

 فً العراق من الرؤٌة 

النظرٌة إلى الموالؾ 

 النمدٌة

 

كلٌة التربٌة للعلوم  ة عربٌة / ادبلؽ

 االنسانٌة

 المستخلص

تناولْت هذه الدراسة الحركة النمدٌة الستٌنٌة العتبارات متعددة، لعل أهمها ما طرحته هذه     

الحركة من رؤى وموالؾ وتصورات التربت من منطمة الحداثة وكان لها حظوة كبٌرة من 

كانت مبلصمة ألهم تجربة سبمتها فً المشهد الثمافً  تمثبلتها، واألمر اآلخر أّن هذه الحركة

العرالً وهً تجربة )الرواد( وهٌمنتها الواضحة على الحركة الشعرٌة من خبلل )لصٌدة 

التفعٌلة(، لهذا تطلب من الشاعر الستٌنً وال سٌما )شعراء البٌان الشعري( أْن ٌعوا أهمٌة تلن 

دٌدٌة متطورة على ألل تمدٌر، لكً ٌستحك جٌلهم األمور وأْن تكون لهم رؤٌة )منفردة( أو تج

ذلن الصوت الفرٌد، ومن أجل ذلن توصل البحث الى أهم النتابج التً من شأنها أْن تعزز ثراء 

 -الحركة الستٌنٌة:

:  استطاعوا أْن ٌكّونوا توجٌه ا نظرٌ ا للمصٌدة من خبلل )البٌان الشعري( الذي مثل رؤٌة  أوال 

 دة العرالٌة على مر العصور.وتحول عمٌك فً المصٌ

ثانٌ ا:  تجاوز الجٌل الستٌنً عمبة األجٌال السابمة بطرحه مفهومات مختلفة عن السابمٌن وذات 

 انفتاح نظري لؤلجٌال البلحمة.

ثالث ا: أثبتوا عدم فاعلٌة التحمٌب الزمنً من الناحٌة الفنٌة للمصٌدة، لذلن استمر منجزهم 

 اإلبداعً حتى بعد الستٌنات.

رابع ا: كانت نظرتهم الى التراث متفاوتة حسب لناعاتهم وثمافتهم، لذلن لم ٌرفضوا التراث 

 بالمعنى المطلك، بل كانت دعوتهم فً مجملها هً ال بد من االضافة والتطوٌر.

خامس ا: أهم ما ٌمٌز حركتهم أنها استطاعت أن ٌكون لها صوت نمدي عالً الى جانب ابداعاتهم 

صبح الحران النمدي ٌؤدي دوره فً الكشؾ عن تجربتهم وتوجٌهاها نحو الشعرٌة، لذلن أ

 منطلمات حداثوٌة عمٌمة.

سادس ا: اختبلؾ  توجهات شعراء البٌان ومٌولهم األٌدٌولوجٌة، كان له دور هام فً الكشؾ عن 

 ثٌمات النصوص والموالؾ النمدٌة الحمٌمٌة.  

بصورة أعم وأشمل، عبروا عن الجٌل لٌس  سابع ا: إّن شعراء البٌان الشعري وشعراء الجٌل

بوصفه فترة زمنٌة معٌنة بمدر ما هو رؤٌة فً التحول من حالة الى أخرى ولذا كسب الجٌل 

 أهمٌته اإلبداعٌة.

ثامن ا: الكشؾ عن النملة النوعٌة التً أحدثها النص الستٌنً التً أثبتت جدٌة اختبلفه عن  النص 

ٌنً عمد إلى التجرٌب الحداثوي من أجل رفد لصٌدته الخمسٌنً، ولذلن إن الشاعر الست

ا.  وتطورها شكبل  ومفهوم 
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تاسع ا: لمد مالت الكثٌر من الكتابات الستٌنٌة فً تشكلها إلى الؽموض واإلبهام وركوب  موجة 

ا فً الرؤٌة وتراشم ا بالموالؾ ما بٌن شعراء البٌان  التجرٌب المفرط، األمر الذي أحدث ؼموض 

 ما بٌن لطبٌن مهمٌن وهما سامً مهدي وفاضل العزاوي.الشعري السٌ

ا  ا: سٌطرت التأثٌرات االٌدولوجٌة على الكثٌر من الموالؾ واآلراء، وكان تأثٌرها واضح  عاشر 

 بتفضٌل هذا االتجاه على ذان ، فضبل  عن توجٌه للشاعر توجٌه ا معٌن ا.

طاب النمدي الكبٌر الذي اشبع أحد عشر: كشفت كتبهم عن لضاٌا مهمة للمصٌدة من خبلل الخ

 بتوجهات ومٌول أصحابه، التً ؼالب ا ما تنم عن نظرة واعٌة للمصٌدة وتطورها.

 

 بشابر علً عبد عباس

 

رواٌة )مدن الملح( 

 لعبد الرحمن منٌؾ

دراسة فً ضوء 

 لسانٌات النص

كلٌة التربٌة للعلوم  اللؽة العربٌة/ لؽة

 االنسانٌة

 المستخلص

ًّ ، تمخاض عنــــه تطبٌٌك مرٌن ؛ ألن أي إن تطبٌك معاٌٌر  .ٔ اللسانٌات النصٌة على نّصٍ عرب

نّصِ أو خطاب عربً ال ٌخلو من لصٍد أو لبول ورعاٌة للمولؾ أو إعبلمٌة ، فً حٌن أن 

السبن والحبن ٌتوافران بوضوح ، و ٌُعدان ركنٌن من أهم أركانه . أما التناص ؛ فإنه ٌُعد 

ت العربٌة ، بوصفه وسٌلة من وسابل تحسٌن األداء الكتابً أو مظهرا  من مظاهر الدراسا

الخطابً ؛ فالنص من حٌث داللته هو شبكة معطٌات ذو لابلٌة للعطاء المتجدد المتعدد بتعد د 

ضه للمراءة.  تعر 

استطاع الكاتب ربط عنوان الرواٌة " مدن الملح " بمضمونها ، ومن ثم ربط عنواناتها  .ٕ

 وسابل ربٍط لفظٌة و معنوٌة . الفرعٌة ، عن طرٌك 

تعددت وسابل الربط فً الرواٌة على المستوى الظاهر تارة  ، والباطــــــن تـــــــــارة   .ٖ

أخرى ، متمثبل  تعددها بالسبن والحبن ، فً حٌن تُعد اإلحالة من أكثر وسابل الربط الظاهر 

ساعدت الكاتب على إظهار التً استعملها الكاتب فً تمدٌم رواٌته . وهذا التعدد ِسَمة 

 مخزونه اللؽوي فً بناء موضوعها .

وّظؾ الكاتب عبللات الحبن توظٌفا  موفما  بعبللات داللٌة إلى جانب العبللات النحوٌة ،  .ٗ

 منها عبللة العموم والخصوص ، واإلجمال والتفصٌل ،والسبب والنتٌجة وؼٌرها .

فه الكاتب توظٌفا  اجتماعٌا  ، عالج فٌه لضاٌا لكون النّصِ نشاط ا تواصلًٌّا متماسك ا ، فمد وظ .٘

المجتمع الذي جعل الرواٌة تبدو وثٌمة تارٌخٌة بتفاعلها مع السٌاق الخارجً ؛ إْذ إنا أبرز ما 

ٌمٌز النص من البّل نص هو ذلن التماسن الشدٌد بٌن أجزابه ، حتى ٌبدو النص لطعة واحدة 

 متناسمة األجزاء .

ح " رواٌة والعٌة تارٌخٌة، استعمل الكاتب فٌها المعاٌٌر النصٌة السبعة تُعد رواٌة " مدن المل .ٙ

ها بناء  منسجما  مترابطا  .  ، أسهمت فً بناء نصا
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استعان الكاتب بمجموعة من النصوص ، بصورة مباشرة وؼٌرها متمثلة بنصوص من   .1

و ؼٌرها ،  المرآن الكرٌم والحدٌث النبوي الشرٌؾ واألدب العربً كالشعر واالمثال ...

ا مختلفا  أظهر حصٌلة الكاتب الثمافٌة ،ومن ثم حمك لبوال  لدى المتلمً بوصفه  فكان تناصًّ

تعضٌدا  لكبلمه مع ُحْسن الصٌاؼة وجمالها . وأكثر الكاتب فً تناّصه مع المرآن الكرٌم ؛ 

ٌروي عنها ؛ لٌكون له ولعا  فً نفس المتلمً فضبل  عن تناصه مع الشعر ؛ لٌبُلبم البٌبة التً 

 لكون الشعر نابعا  منها .

تعد المعاٌٌر النصٌة السبعة متداخلة ، فبعضها ٌكّمل البعض اآلخر ،فٌستعٌن بها الكاتب  .9

والمتلمً ، فالكاتب وفما  لهذِه المعاٌٌر ٌكسب لبول المتلمً فٌحمك ما ٌصبو إلٌه بكتابته ، أما 

 المتلمً فٌستعٌن بها فً تحلٌله للنصوص .

اٌة الروابً بالمتلمً عن طرٌك توظٌفه المعاٌٌر التً جعلت النص متماسك ا  ؛ تظهر عن .4

فمراتب الكبلم فً أّي نص كان أو خطاب تتؽٌار تبعا  لمماصد المتكلِّم ؛ لذا أكاد العلماء 

المدامى والمحدثون ؼرض المتكلِّم فً إنشاء نّصه ومن ثم لدام علماء النص معٌار المصد 

 د وظفه "عبد الرحمن منٌؾ" بما ٌحمك ذلن.تبعا  لذلن ، ول

ٌمكن عدّ اللسانٌات النصٌة فرع ا من فروع علم اللؽة ومرحلة انتمالٌة من محورٌة الجملة إلى 

النص الذي ٌُعَد الوحدة المركزٌة ؛ ألنه ال ٌمكن فهم المعنى من دون سٌاله الذي ُوِضع فٌه ، 

لزمن وال أهمٌة له ، بل ال ٌمكن إؼفال الجملة فهً وهذا ال ٌعنً أنا نحو الجملة لد عفا علٌه ا

الوحدة المكونة للنص عن طرٌك عبللتها بالجمل األخرى إلى جانب عبللتها بالسٌاق الذي 

 أُنشبت فٌه

 

مها خالد سلمان 

 أحمد

التَّمـثل  الّســردُي 

للتأرٌــــخ فــً 

 رواٌـات زٌــد الشهٌد

لوم كلٌة التربٌة للع اللؽة العربٌة/ لؽة

 االنسانٌة

 المستخلص

بعد االنتهاء من دراستنا للتمثل السّردي للتأرٌخ نبٌن أهم االستنتاجات التً توصلت إلٌها     

الدراسة بما ٌتناسب مع الموضوعات المرتبطة بالتأرٌخ فً ضمن عبللته بالنّص الّروابً لزٌد 

 الشهٌد.

د( فٌمكن البدء فٌها من أن حمٌمة الجذور العلمٌة أما النتابج التً ٌمكن استحصالها من )التمهٌ        

األولى للتارٌخ وعبللته بالرواٌة تتشكل فً كنؾ الفكر الفلسفً الؽربً المدٌم، تمثلت بالمرحلة 

الرٌادٌة فٌه مبتدبة بافبلطون وأرسطو وهٌؽل وتأسست من رؤٌتهم للفن والجمال ومحاكاة 

ماركسٌة( الجدٌدة ، فهً التً وسعت هذه المضٌة اإلبداع ، أما طروحات ماركس بما عرؾ بـ)ال

باعتبار أن الوالع المادي جزءا  من االبداعات الجمالٌة، فكان التعبٌر عن الوالع أو بما ٌعرؾ 

باالنعكاس الوالعً، أحد أهم المضاٌا التً شؽلت الفنون الكتابٌة ومنها الرواٌة بوصفها الجنس 
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ت هذا الوالع على الروابٌٌن، بوصفهم الكادر المنتج األلرب لتمثٌل والع اإلنسان وإنعكاسا

 للعملٌة اإلبداعٌة.

أما على المستوى العربً فأؼلب تجارب الروابٌٌن كانت انعكاسٌة ومماثلة لما سبمهم من          

الفكر الؽربً، نتٌجة التراكمات المعرفٌة التً عنٌت بالترجمات، وبكثرة االطبلعات على 

مما أصبحت الكتابات العربٌة تملٌدا  لما موجود فً الؽرب أو جزءا  مكمبل  الرواٌات المترجمة 

لما درسوه من رواٌات تأرٌخٌة مثلت حمب تأرٌخٌة معروفة،  فما سبك أن بدأه الروابٌون 

العرب المدماء مثل جرجً زٌدان وسلٌم البستانً وؼٌره، لم ٌكن إالّ تأثرا  بالجانب الؽربً 

 مترجمة.وبالرواٌات الؽربٌة ال

لمد ظهر النمد التأرٌخً على ٌد كبل  من )تٌن ، و النسون ، و بٌؾ( وؼٌرهم، فأشاروا الى          

ضرورة االلتفات الى عصر االدٌب ومرحلته التأرٌخٌة التً أثرت فً وعٌه، كما ذهب )تٌن( 

ٌب ومٌوله الى أهمٌة العصر أو الزمان واالحداث السٌاسٌة واالجتماعٌة فً تكوٌن ذابمة األد

الثمافٌة نحو صٌاؼة فكرة ما، وكل تلن الطروحات للعدٌد من الدراسات التً دعت الى تأسٌس 

منهج تأرٌخً موجها  للمادة التأرٌخٌة وصٌاؼة األدٌب لها، مماجعل هذا المنهج من السٌرة 

وابً من لبل الذاتٌة للكاتب محط االهتمام، بوصفها أهم الحمب التأرٌخٌة التً أنتج فٌها العمل الرّ 

الكاتب، أي )تأرٌخ األدب( كما أطلك علٌه بعض النماد فٌما بعد. أما فً الفصل األول وجدت أّن 

)الراوي/السارد( لدى الشهٌد أكثر ما ٌكون علٌما صوتا  خارجٌا  واصفا  لؤلحداث، لذلن فأن 

الشخصٌات النمط السّردي الطاؼً على نصوصه هو )السرد الموضوعً(، فنادرا  ما تتحاور 

داخل العمل فٌما بٌنها، ودابما  هنان صوت خارجً ٌنوب فً سرد األحداث عن الشخصٌات 

الداخلٌة، وأحٌانا  تتداخل شخصٌة الشهٌد مع شخصٌات رواٌاته كما فً )فراسخ آهات تنتظر( إذ 

أصبحت )شخصٌة مبدر داؼر( معبرة عن طموحات )الشهٌد( ورؼباته ومأساته، كما أن الشهٌد 

د الى جعل سارده خارجٌا  علٌما  ، ففً )التمثٌل الذاتً( تكون الحرٌات مصادرة بالنسبة ٌعم

للشخصٌات ، كما أّن )الشهٌد( ٌجعل شخصٌاته إٌحابٌة رمزٌة كما فً شخصٌة )عرٌان( رمز 

النظام السٌاسً، أما فً )التمثٌل الموضوعً( ٌكون السارد أكثر حرٌة فً سرد األحداث 

ٌع تفصٌبلته، ومن خبلل ذلن نجد أّن شخصٌات )الشهٌد( الّروابٌة ؼامضة ووصؾ الوالع بجم

وأكثر ما تكون مثمفة، وفً الفصل الثانً )رؤٌة العالم(، فرؤٌة الشخصٌات الّروابٌة المثمفة 

تختلؾ فٌما بٌن التأرٌخ المدٌم والحدٌث، ألّن األحداث التأرٌخٌة متؽٌرة، فالرؤٌة المأساوٌة 

ت الشهٌد التً تعٌش الممع واالضطهاد السٌاسً، أما بالنسبة للتأرٌخ متجذرة لدى شخصٌا

العرالً المدٌم المتمثل بالمبلحم واألساطٌر فتمثل العالم بالنسبة للشخصٌات متحمك فٌها، إذ أّن 

األساطٌر البابلٌة والسومرٌة تعد بمثابة العبر والحكم بالنسبة للمثمؾ العرالً، أما فً الفصل 

أن ٌخرج البحث ببعض التوصٌات المهمة على الصعٌد التأرٌخً المتخٌل منه  الثالث فٌمكن

والوالعً ، فتمثبلت الحدث التأرٌخً ٌحٌلنا الى أّن الحدث التأرٌخً الحمٌمً ٌعد بمثابة وثٌمة 

تأرٌخٌة حافلة باالخبار المتناللة عبر األجٌال ، ولكن مهما بلػ الحدث الوالعً درجته من 

 أنه ٌصبح تخٌٌلٌا  مفتعبل  بمجرد كونه حدثا  روابٌا ، ألن التأرٌخ فً النّص الصدق والجدة إال

السردي ٌعد جانبا  تخٌٌلٌا  خادما  للبنٌة الحكابٌة، أما بالنسبة للسرد التأرٌخً المتخٌل فهو الذي 

عله لامت علٌه الحبكة السردٌة فً أعمال الشهٌد الروابٌة، فكثٌرا  ما ٌؤول الشهٌد التأرٌخ وٌفت
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كما أنه ٌستدعً  ,وٌضفً علٌه جانبا  ابداعٌا ٌجعل من النص التأرٌخً أكثر دهشة وجماال  

 التأرٌخ بأسلوب فنً 

رابع مما جعل أعماله أكثر نجاحا  ورلٌا ، وطؽى الجانب التخٌٌلً على اسلوبه الروابً، فهو        

اللحظة الراهنة، لذلن نجد أن  الٌكتب الرواٌة التارٌخٌة بل ٌستثمر اللحظة الماضٌة فً خدمة

المتلمً لنصوصه التأرٌخٌة تجعله أكثر تشكٌكا  وتساؤال  عن مدى صحة هذه المعلومات، وكثٌرا  

ما ٌستحضر الشخصٌات التأرٌخٌة لٌجعلها شاهدة على ما ٌحدث فٌما بعد، ومنها شخصٌة األمام 

 ا.علً )علٌه السبلم( وشخصٌة )علً الوردي( و)إبن خلدون( وؼٌره

وأخٌرا  نبلحظ أن طرٌمة )الشهٌد( فً كتاباته الروابٌة ،  جعلت من السردٌة العرالٌة أكثر       

إنتاجا  معرفٌا  ، وذلن بسبب جدٌته بأسالٌبه الفنٌة وتوجهاته الموضوعٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة 

، واالخرى مادٌة  ففن الكتابة عنده ٌنطلك من رؤٌتٌن متنالضتٌن أحدهما مثالٌة ترتبط بذاتٌته

تعبر عن فهمه للوالع بوعٌه التأرٌخً،  أما أسلوبه الّروابً ، وصؾ بأنه اسلوب لؽوي رصٌن، 

حٌث أن اللؽة التً ٌمتلكها فً جمٌع أعماله الروابٌة تكشؾ عن الكم الهابل من الثمافة التً 

همها من الوهلة تجعله أكثر تساؤال  وتموٌها  فً لؽته، لذا ٌصبح من الصعب على المتلمً ف

 األولى. 

حافظ رشٌد ظفٌر 

 رشٌد 

 

شروح االلتراح فً 

 علم أصول النحو

 ( ه4ٔٔ)ت للسٌوطً 

 تحلٌلٌة موازنةدراسة 

كلٌة التربٌة للعلوم  اللؽة العربٌة/ نحو

 االنسانٌة

 المستخلص

 ولد آن للملم أَْن ٌضع المطةوؾ الدانٌةة لهةذه الدراسةة، ولةد خلصةُت إلةى عةدٍد مةن النتةابج

 وااللتراحات لدراسة الموضوعات التً تجلت فً رحلة البحث

: النتابج  أوال 

ٌُعَةد  كتةةاب االلتةراح فةةً علةةم أصةول النحةةو للسةٌوطً مةةن أهةةم الكتةب التةةً ُصةنفت فةةً علةةم  -ٔ

ا ُصنَِّؾ  أصول النحو؛ لذا لصده العلماء من المتأخرٌن والمحدثٌن بالشرح من دون ؼٌره ِمما

 فً هذا العلم.

دراسة أنا أفضل شةروح االلتةراح همةا شةرحا ابةن عةبلن وابةن الطٌةب؛ فةاألول كةان تجلّى لل -ٕ

ا الثانً فمد استوفى جمٌع جوانب االلتراح  شرحه ال بالمصٌر المخل وال بالطوٌل الممل، وأَما

ًّ فةً  بالشرح، ولكن كثرة استطراداته فً المسابل الجزبٌة أبعدتةه للةٌبل  عةن ممصةد السةٌوط

 االلتراح.

ةةا كتةةاب الفاضةةل الهنةةدي فٌعةةد مةةن المختصةةرات، فلةةم تنطبةةك علٌةةه لواعةةد الشةةروح إالا فةةً  أَما

مواضع للٌلة، على حٌن كان عمل الدكتور محمود فجال فً شرحه ألرب  إلى التحمٌةك منةه 

إلى الشرح، فلو أَناهُ استجمع ما فً اإلصباح ووشى به تحمٌمه لكتاب االلتراح لخةرج تحمٌمةه 

 كتور حمدي عبدالفتاح.ممارب ا لعمل الد
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كان كتةاب الفاضةل الهنةدي حلمةة منمطعةة عةن شةّراح االلتةراح الةذٌن سةبموه والةذٌن خلفةوه،  -ٖ

فلٌس فً الشرح ما ٌؤكد اطبلع الفاضل على شرح ابن عبلن أو إطبلع ابن الطٌب ومحمود 

 فجال على كتاب الفاضل.

جٌةةة وفةةً أسةةالٌبهم فةةً لةم ٌختلةةؾ ابةةن عةةبلن وابةةن الطٌةةب ومحمةةود فجةةال فةةً األُسةةس المنه -ٗ

ا الفاضل  الكشؾ عن معنى االلتراح، وإِْن اختلفت طرٌمتهم فً تعاملهم مع متن االلتراح، أَما

 الهندي فمد اختلؾ عنهم فً أؼلب المواضع من حٌث المنهجٌة.

، وتعرٌفةات  -٘ ًّ اتخذ الشروح أشكاال  متعددة للكشةؾ عةن المعنةى، منهةا: شةرح خطبةة السةٌوط

ًّ المصةةةطلحات، وإعةةةرا ب طابفةةةة مةةةن الكلمةةةات وعةةةود الضةةةمٌر وشةةةرح شةةةواهد السةةةٌوط

 واالستدالل، وكان أللهم فً ذلن الفاضل الهندي.

كثةةرة األعةةبلم وتنةةوع المصةةادر والنمةةل منهةةا جعةةل مةةن بعةةض الشةةروح موسةةوعات علمٌةةة  -ٙ

لمختلةةؾ العلةةوم، والِسةةٌاَما شةةرحً ابةةن عةةبلن وابةةن الطٌةةب، والثةةانً أوسةةع الشةةروح تحلةةٌبل  

. وتفصٌبل    وتعلٌبل 

نبةةه بعةةض الّشةةراح إلةةى أنا بعةةض المصةةطلحات التةةً وردت فةةً مةةتن االلتةةراح هةةً مةةن  -1

 مصطلحات علم أصول الفمه، وتمٌز بذلن ابن عبلن وابن الطٌب ومحمود فجال.

، وإِنامةةا هةةً شةةروح لجمٌةةع  -9 ًّ لةةم تكةةن شةةروح االلتةةراح ممتصةةرة علةةى شةةرح ألةةوال السةةٌوط

ح؛ لذا فهً تُعد  مرجع ا لشرح نصةوص كثٌةرة للعلمةاء النصوص التً وردت فً متن االلترا

 الذٌن لم تشرح كتبهم، والِسٌاَما الخصابص ولمع األدلة.

ٌُعَد  شرحا ابن عبلن وابةن الطٌةب مصةدرٌن مهمةٌن مةن مصةادر دراسةة اللهجةات العربٌّةة،  -4

 والثانً أكثر وأوسع فً ذكر اللهجات.

ذٌن نملةوا عةنهم؛ فالؽالةب التصةرٌح بهةم مةع اختلفت مناهج الشةارحٌن فةً ذكةر األعةبلم الة -ٓٔ

اختبلؾ فً ذكر أسماء العلماء بةٌن ذكةر اسةمه وكنٌتةه ولمبةه، واالكتفةاء باالسةم والكنٌةة، أو 

 االسم واللمب، أو الكنٌة واللمب، أو االكتفاء بأحدها.

ومثل ذلن ٌمال فً مةنهجهم فةً ذكةر المصةادر التةً ٌنملةون عنهةا، فتةارة ٌُةذكر اسةم 

ن دون اسم العالم وتارة ٌُةذكر مةع اسةم العةالم، وكةذا اختلفةت منةاهجهم بالنمةل بةٌن المصدر م

التنصٌص والنمل بالمعنى، وهم فً ذلن فً ؼاٌة األمانة فً النمل وعزو المنموالت، إالا فةً 

 مواضع للٌلة نجدها عند ابن عبلن وابن الطٌب.

مةةاء مةةن السةةماع والمٌةةاس اسةةتدل الشةةّراح فةةً شةةروحهم بأدلةةة النحةةو المعروفةةة عنةةد العل -ٔٔ

 واإلجماع واستصحاب الحال، فضبل  عن أدلة شتى.

فاق ابن الطٌب جمٌع الشُراح فً عدد الشواهد المُرآنٌةة والحةدٌث الّشةرٌؾ، وكةبلم العةرب  -ٕٔ

ا، ٌلٌه ابن عبلن ثم محمود فجال وآخرهم الفاضل الهندي. ا ونثر   شعر 

مبنٌة على نوعها وعمان صدرت، وإِناما  المراءة الممبولة عند ابن عبلن وابن الطٌب لٌست -ٖٔ

على توافر الشروط الثبلثة التً ألرها ابن الجزري فةً المةراءة الصةحٌحة مةن صةحة السةند 

ةا المةراءة الممبولةة عنةد  ، ولهةا وجةه فةً العربٌّةة، أَما وموافمتها ألحةد المصةاحؾ ولةو احتمةاال 

اآلحةاد بإخبةار عةدل عةن عةدل، إذا الفاضل الهندي ومحمود فجال فهةً المنمولةة بةالتواتر أو 

 ثبتت لم ٌردها لٌاس عربٌّة، وال فشو لؽة.
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لم ٌرتِض الشّراح اإللدام على تخطبة المراءات إذا ثبتةت بةاألثر والرواٌةة؛ لةذا لةم نجةد فةً  -ٗٔ

ا على تخطبةة المةراء إالا وصةفهم بعةض المةراءات بالشةذوذ وهةم ٌعنةون بةذلن  شروحهم إلدام 

 ٌاس المعروؾ.للتها أو تفردها عن الم

توسةةةط ابةةةن عةةةبلن والفاضةةةل الهنةةةدي فةةةً االحتجةةةاج بالحةةةدٌث الّشةةةرٌؾ بةةةٌن المجةةةوزٌن  -٘ٔ

 ًّ وهةةم فةةً ذلةةن ٌتةةابعون الشةةاطبً  والمةةانعٌن، فٌةةرون االحتجةةاج بمةةا ثبةةت أَناةةهُ لفةةظ النبةة

ز ابن الطٌب ومحمود فجةال االحتجةاج بةه مطلم ةا علةى أَْن ال ٌكةون  ، فً حٌن جوا ًّ والسٌوط

 لدما على ذلن األدلة الكافٌة الشافٌة.موضوع ا، و

ز ابن عبلن والفاضل الهندي االحتجاج بكبلم أبً تمام على تنزٌل ما ٌمولةه بمنزلةة مةا  -ٙٔ جوا

ٌروٌه، ولم ٌجز ذلن ابن الطٌب ومحمود فجةال؛ ألَنا مبنةى الرواٌةة علةى الوثةوق والضةبط، 

 ومبنى المول على الدراٌة واإلحاطة باألوضاع والموانٌن. 

جمع شّراح االلتةراح علةى أن كةبلم الشةافعً حجةة فةً اللؽةة والنحةو، وأَناةهُ مةن الفصةحاء أ -1ٔ

 الذٌن لم ٌُعرؾ عنهم الخطأ، ولداموا أدلة تثبت فصاحته.

أجمع الشّراح على أنه ال ٌجوز االحتجاج بشعر ال ٌُعرؾ لابله لببل ٌكون لمولَد أو ممن ال  -9ٔ

ًّ بنةةاء  علةةى مةةا ذُكةةر أَناةةهُ ٌسةةمط االحتجةةاج ٌوثةةك بفصةةاحته، وتةةابع الفاضةةل الهنةةدي السةة ٌوط

بخمسٌن بٌت ا من أبٌات سٌبوٌه لم ٌُعرؾ لابلوها، واعترض ابن عبلن وابن الطٌب ومحمةود 

فجال على ذلن بعدما أثبت فجال عن الدكتور رمضان عبدالتواب أَناها أضعاؾ مضاعفة لما 

هةذه األبٌةات معروفةة فةً ولتهةا ثةم  ذُكر، واحتج ابن عبلن وابةن الطٌةب فةً اعتراضةهم أَنا 

ًّ ؼٌر الزم.  طرأت الجهالة علٌها؛ فإلزام السٌوط

أثبت محمود فجال أن سٌبوٌه لم ٌحتج بشعر بشار خوف ا منه أو تمرب ا إلٌه؛ وبذلن ٌكون ما  -4ٔ

 ذكره المرزبانً فً الموشح ؼٌر دلٌك.

كوتً مةن أضةعؾ صةور ظهر للبحث من خبلل المةراءة المتأنٌةة للشةروح أنا اإلجمةاع السة -ٕٓ

 اإلجماع عند الشّراح.

ًّ باألدلة الشتى هً لٌست أدلة مستملة، وٌمكن ردّها   -ٕٔ أكدت الدراسة أَنا ما وصفها السٌوط

 إلى السماع والمٌاس.

لةةم ٌكةةن شةةّراح االلتةةراح مجةةرد نةةاللٌن لةةآلراء وشةةارحٌن لمعةةانً االلتةةراح، وإِنامةةا كةةانوا  -ٕٕ

أصةةحابها وٌسةةتدركون علةةٌهم، وكةةان أَؼلةةب نمةةدهم  ٌعرضةةون اآلراء وٌنالشةةونها وٌنمةةدون

، والعلمةةاء الةةذٌن وردت ألةةولهم فةةً االلتةةراح، فضةةبل  عةةن آراء  ًّ واسةةتدراكهم علةةى السةةٌوط

العلماء التً جاء بها الشّراح فً شروحهم، وكةذا متابعةة الشةّراح البلحمةٌن للشةّراح السةابمٌن 

 بالنمد واالستدران.

الموضوعٌة بعٌةد ا عةن التعصةب ألي طابفةة أو مةذهب، لةذا اتسم نمد الشّراح واستدراكهم ب -ٖٕ

 جاء أؼلبها فً محله، ولد تنوع بٌن اإلٌجاب والسلب.

كانت مصطلحات الشّراح النمدٌة فً ؼاٌة التحفظ، إالا ما أبداه الفاضل الهندي وابن الطٌب  -ٕٗ

 فً نمدهما للعلماء من االلفاظ التً ال تلٌك بمكانتهم.

 من الم خذ ولد ذُكرت فً موضعها، ومن أهمها:سجلت الدراسة العدٌد  -ٕ٘

 تكرار تعرٌؾ المصطلحات من دون فابدة تُذكر،ووجدنا ذلن فً شرح ابن عبلن. .أ 

 تكرار الشواهد وبوجه االستدالل نفسه، ووجدنا ذلن عند ابن الطٌب. .ب 
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ةا علةى مةن  .ج  أخلا الفاضل الهندي فةً بعةض المواضةع بنصةوص االلتةراح، لةذا كةان لزام 

 ه أن ٌضع نصا االلتراح بٌن ٌدٌه.ٌتصفح كتاب

كان ابن الطٌب أمٌن ا فً نمله شأنه شأن سةابر الشةّراح فةً نملهةم عةن العلمةاء إالا أَناةهُ لةد  .د 

بخس حك ابن عبلن فٌما نمله عنه وأفاده منه، فلم ٌصّرح بالنمل عنه إالا إذا أراد نمده أو 

 االستدران علٌه.

 ثانٌ ا: التوصٌات: 

ن المصادر ظهر للباحث أنا هنان موضوعات جدٌرة بأَْن تدرس برسابل أو بعد التنمل بٌ 

أطارٌح جامعٌة؛ لما احتوته هذِه الكتب من مادة علمٌةة ثةرة، وهةً فةً الولةت نفسةه مهمةة وتعةدّ 

، وهذه الموضوعات سأضعها بٌن ٌدي المراء لئلفادة منها، لعلهةا تجةد لهةا  ًّ إضافة للدرس العرب

 ر الدرس والمتابعة، وهذه الموضوعات هً:سبٌبل  فتخرج إلى نو

ٌوصً الباحث بدراسة واسعة لجهود ابن عبلن الل ؽوٌة والنحوٌة فةً كتبةه المطبوعةة، التةً  .ٔ

مؤلها بالمباحث اللؽوٌة والنحوٌة، والِسٌاَما )شةرح لصةٌدة ابةن المٌلةك ولصةٌدة أبةً مةدٌن(، 

ة مجلةةدات، وكتةةاب )إتحةةاؾ وكتةةاب )دلٌةةل الفةةالحٌن لطةةرق رٌةةاض الصةةالحٌن( وهةةو بثمانٌةة

 الفاضل بالفعل المبنً لؽٌر الفاعل( و )داعً الفبلح لمخببات االلتراح(.

ٌمكةةن أَْن تُةةدرس الجهةةود اللؽوٌةةة والنحوٌةةة البةةن الطٌةةب والِسةةٌاَما فةةً كتابةةه )فةةٌض نشةةر  .ٕ

االنّشراح( و)شرح كفاٌة المتحفظ تحرٌر الرواٌة فً تمرٌر الكفاٌةة( وهمةا مطبوعةان، ومةن 

ه الملٌبةةة بالمباحةةث اللؽوٌةةة والنحوٌةةة )إضةةاءة الرامةةوس وإضةةافة النةةاموس علةةى إضةةاءة كتبةة

الماموس( شرٌح على الماموس المحٌط للفٌروز آبادي، ولد ُحمك جزء منه ٌضم شرح ممدمةة 

الفٌروز آبادي وبعض حرؾ الهمزة، وُحمك لسٌم منه فً رسابل ماجستٌر بكلٌة اللؽة العربٌّة 

 .44ٓٔ – 419ٔلفترة ما بٌن جامعة األزهر، ل –

؛ فعلةى الةرؼم  .ٖ ًّ ٌرى الباحث أَناهُ ٌمكن أَْن تموم دراسة معتمدها التحمٌك فً منموالت السٌوط

من أمانته العلمٌة إال أنه كان ٌخلط فً منموالته والِسٌاَما فً نمله بتصرؾ عن العلمةاء، ولةد 

 نبه على ذلن بعض الشّراح.

 

 انتصار َكٌطان هزاع 
 

برنامج تعلٌمً  فاعلٌة
لابم على توظٌؾ 

وسابل إنماء الثروة 
اللؽوٌة فً األداء 

التعبٌري لدى طالبات 
الصؾ االول 

 المتوسط

طرابك تدرٌس لؽة 

 عربٌة

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 المستخلص

 ٌرمً البحث الحالً إلى : 

 التعبٌري . بناء برنامج تعلٌمً لابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة فً األداء 
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المٌاس والتثبت من فاعلٌة البرنامج التعلٌمً من خبلل تطبٌمه على طالبات الصؾ األول 

 المتوسط . 

 وللتحمك من مرمى البحث صاؼت الباحثة الفرضٌة الصفرٌة اآلتٌة : 

( بٌن متوسطات درجات ٓ‚٘ٓال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة) 

طالبات المجموعة التجرٌبٌة البلتً درسن التعبٌر بالبرنامج التعلٌمً ، االختبارات المتسلسلة ل

وبٌن متوسطات درجات االختبارات المتسلسلة لطالبات المجموعة الضابطة البلتً درسن 

 التعبٌر بالطرٌمة االعتٌادٌة .

ومن أجل التحمك من هدؾ البحث اتبعت الباحثة إجراءات المنهجٌن الوصفً  

ا بالنسبة للمنهج التجرٌبً فمد اختارت الباحثة التصمٌم التجرٌبً ذا المجموعتٌن والتجرٌبً ، أمّ 

التجرٌبٌة والضابطة، وهو من تصامٌم الضبط الجزبً ، أّما عٌنة البحث فمد اختارت الباحثة 

لصدٌا  إحدى المدارس المتوسطة للبنات التابعة لمدٌرٌة تربٌة / دٌالى فً بعموبة وهً ثانوٌة 

بنات الوالعة فً حً التحرٌر ، إذ بلػ عدد طالبات الصؾ األول المتوسط فً المدرسة اآلمال لل

( طالبة فً المجموعة التجرٌبٌة ، ٖٓ( طالبة ، وزعن عشوابٌا  على مجموعتٌن ، وبوالع )ٓٙ)

( طالبة فً المجموعة الضابطة ، ثم كافأت الباحثة بٌن المجموعتٌن إحصابٌا  باستعمال ٖٓو)

فً ( ، ومعامل ارتباط بٌرسون ٕلعٌنتٌن مستملتٌن ، ومربع كاي )كا (T-test)تابً االختبار ال

متؽٌرات : ) العمر الزمنً محسوبا  بالشهور ، والتحصٌل الدراسً لؤلبوٌن ، والتحصٌل 

 الدراسً فً اللؽة العربٌة للعام السابك( ، أّما أداة البحث فكانت االختبارات المتسلسلة.

نهج الوصفً أعدّت الباحثة برنامجا  رمى إلى تنمٌة األداء التعبٌري ، ولد أّما بالنسبة للم 

اعتمدت الباحثة فً تصمٌمها للبرنامج التعلٌمً بتوظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة الذي ٌتكون 

 من ثبلثة مجاالت ربٌسة ، فً ضوبها بناء البرنامج ، وهذه المجاالت هً : 

  Inputs المدخبلت

  Processingالعملٌات

  Qutputs   المخرجات

وعلٌه مّر بناء البرنامج الممترح بثبلث مراحل أساسٌة هً : ) مرحلة تحلٌل العملٌة  

 التعلٌمٌة ، ومرحلة التركٌب ، ومرحلة التموٌم (.

 استمر تطبٌك التجربة فصل دراسً واحد ، إذ درست الباحثة بنفسها مجموعتً البحث. 

إلٌها الباحثة فً بحثها ، فمد أثبتت فاعلٌة البرنامج وجود فرق أّما النتٌجة التً توصلت  

( بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة 2ٓ٘ٓذو داللة إحصابٌة عند مستوى )

 ومتوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة ولمصلحة المجموعة التجرٌبٌة . 

 تنتاجات منها:وفً ضوء نتٌجة البحث استنتجت الباحثة عدد ا من االس
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إن تطبٌك البرنامج التعلٌمً المابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة له اثر اٌجابً فً  -ٔ

 األداء التعبٌري لطالبات الصؾ األول المتوسط أكثر من الطرٌمة التملٌدٌة .

راء إن البرنامج التعلٌمً المابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة ٌساعد على إث -ٕ

الطالبات بالمفردات واأللفاظ والتراكٌب من النصوص المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة والتراث ، مما 

 ٌنمً ثروتهن اللؽوٌة وتحسٌن أدابهن التعبٌري.

 وأوصت الباحثة بعدد  من التوصٌات منها :

مادة  اعتماد البرنامج التعلٌمً المابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة فً تدرٌس -ٔ

 التعبٌر فً المرحلة المتوسطة .

اإلفادة من البرنامج التعلٌمً المابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة فً بناء برامج  -ٕ

 تدرٌسٌة فً مادة التعبٌر للصفوؾ الدراسٌة األخرى .

 والترحت الباحثة إجراء عدد من الدراسات ، استكماال  لهذه الدراسة منها :  

سة تجرٌبٌة للبرنامج التعلٌمً المابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة اللؽوٌة على إجراء درا

 طلبة الصؾ األول المتوسط لمعرفة تأثٌر متؽٌر الجنس .

إجراء دراسة مماثلة لتعرؾ فاعلٌة البرنامج التعلٌمً المابم على توظٌؾ وسابل إنماء الثروة  

عة أخرى مثل )التحصٌل ، االتجاه نحو المادة، اللؽوٌة فً مادة التعبٌر ، وفً متؽٌرات تاب

 الدافعٌة ، والتفكٌر النالد ، والتفكٌر اإلبداعً(.

 

 هدٌل حمٌد علو 

 

تحلٌل كتب المراءة 

للمرحلة االبتدابٌة 

على وفك معاٌٌر 

النمو اللؽوي والتراح 

وحدات دراسٌة فً 

 ضوء النتابج

طرابك تدرٌس لؽة 

 عربٌة

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 لمستخلصا

ٌرمً البحث الى تحلٌل كتب المراءة للصفوؾ الثبلثة االولى من المرحلة االبتدابٌة على وفك 

 معاٌٌر النمو اللؽوي والتراح مفردات للوحدات الدراسٌة فً ضوء نتابج البحث .

وٌتطلب تحمٌك مرمى البحث  اعداد اداة لتحلٌل الكتب الثبلث فً ضوبها لذا اتبعت الباحثة   

 ات متعددة تمثلت بـ :اجراء

االطبلع على االدبٌات والدراسات السابمة التً تناولت النمو اللؽوي وخصابصه، كذلن مشارٌع  -

تألٌؾ مناهج اللؽة العربٌة لبعض الدول العربٌة التً اعتمدت على معاٌٌر عالمٌة مثل لطر 

 واالمارات ومصر. 
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ربٌة وعلم النفس اللؽوي فً ضوء اخذ رأي الخبراء المختصصٌن فً طرابك تدرٌس اللؽة الع -

 استبانة مفتوحة مضمونها تزوٌد الباحثة خصابص النمو اللؽوي لمرحلة الطفولة الوسطى .

( معٌارا توزعوا بٌن مجالٌن 9ٙتكونت من ) –فً ضوء ما تمدم  –اعدت الباحثة استبانة مؽلمة  -

بتصنٌؾ ثبلثً ) صالحة  إلبداء آرابهم فً صبلحٌتها  ؛ وبعد عرضها على االساتذة الخبراء

وؼٌر صالحة وبحاجة الى تعدٌل ( والتأكد من صدلها وثباتها ، تكونت االستبانة فً صورتها 

( معٌارا تضمن المجال االول مجال المهارات ، المهارات اللؽوٌة االربعة "  1ٗالنهابٌة من )

مجال المواعد النحوٌة  ( معٌارا وتضمن المجال الثانًٓ٘استماع ،تحدث، لراءة، كتابة" بوالع )

 ( معٌارا.ٕٗ)

شرعت الباحثة بتحلٌل الكتب الثبلثة للصفوؾ االول والثانً والثالث االبتدابً ، متخذة من  -

 الكلمة والجملة وحدة للتحلٌل ؛ ووحدة الحساب )التكرار( للعد .

للتعرؾ  استخرجت الباحثة النسبة المبوٌة لحساب التكرارات ،والوسط الحسابً للنسبة المبوٌة -

 على تحمك المعٌار من عدم تحممه.

اظهرت نتابج البحث تمدم المجال االول مجال المهارات اللؽوٌة على المجال الثانً مجال 

المواعد النحوٌة فً الكتب الثبلث ،واظهرت النتابج اٌضا تحمك بعض من المعاٌٌر وبتكرارات 

ضمنة لكن ؼٌر متحممة ، ولم عالٌة ،فً حٌن حصلت بعضها على تكرارات للٌلة جعلتها مت

 تحصل بعضها االخر على اي تكرار مما جعلها ؼٌر متضمنة .

 وفً ضوء نتابج البحث اوصت الباحثة  بمجموعة من التوصٌات منها:

االخذ بمعاٌٌر النمو اللؽوي التً اعدتها الباحثة والتً لم ٌتم تضمٌنها فً الكتب الثبلث عند  – ٔ

 التطوٌر.

تب المراءة للصفوؾ الثبلث)االول والثانً والثالث االبتدابً( بكتاب للنشاط ضرورة الحاق ك -ٕ

اسوة ببعض المناهج  ٌتضمن تدرٌبات وانشطة ٌموم بها التلمٌذ بمفرده او بمساعدة  البٌتً ،

 والدٌه. 

واستكماال للبحث وفً ضوء النتابج الترحت الباحثة عدة ممترحات منها:    

دراسة الحالٌة على المراحل الثبلثة العلٌا)الرابع والخامس والسادس اجراء دراسة مماثلة لل – ٔ

 االبتدابً( من المرحلة االبتدابٌة.

اجراء دراسة تتضمن بناء وحدات للمعاٌٌر المتضمنة وؼٌر المتضمنة وؼٌر المتحممة  – ٕ

 ولٌاس اثرها.

 

طرابك تدرٌس اللؽة  كلٌة التربٌة االساسٌة
 العربٌة

أثر  توظٌؾ 

ٌجٌات حل استرات

المشكبلت فً تنمٌة 

المهارات المرابٌة لدى 

طالبات المرحلة 

 المتوسطة

ؼفران صافـً عبد 
 العمابً

 

 المستخلص
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This research aims at knowing the effect of implementing problem-solving 

problems in developing the reading skills of intermediate girl students . To 

achieve this, the researcher  put the following null  hypotheses : 

1- There are no statistical differences at the level (0.05) at the mean of girl 

students in the three groups at developing post- reading understanding skills . 

2- There is no statistical differences at level (0.05)at the mean of girl students in 

the three groups at developing the accuracy of post-reading understanding 

skills.  

3- There is no statistical differences at   level (0.05) at the mean of girl students 

in the three groups at developing the post-reading speed. 

The intermediate school of "Imrala Fira`oun for Girls " was randomly chosen for 

this experiment in a simple way on section –B- which included 29 students and 

section –A- which include (29) students to represent the experimental groups 

and (30) students of section –C- to represent the experimental group .The 

sample contained (88) students and a state of  equivalence was done on the 

three group in the following variables (pre-test , student`s age by months , 

parental occupation , developing –skills tests , previous- year marks , and 

general intelligence test)   

 

 عادل عطا هللا خلٌفة
 

تصمٌم برنامج تعلٌمً 
على وفك انموذج 
هٌلدا تابا واثره فً 
تحصٌل طلبة لسم 

 التربٌة الفنٌة
 فً مادة المنظور 

طرابك تدرٌس التربٌة 
 الفنٌة

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 لصالمستخ

ادت التطورات العلمٌة والتكنولوجٌة وتطبٌماتها العملٌة فً مٌادٌن الحٌاة كافة بشكل عام 

ومٌدان التربٌة والتعلٌم بشكل خاص الى ظهور تؽٌرات فً البناء التعلٌمً وطرابك وتدرٌس 

التعلٌم بصٌؽتها الحدٌثة التً تنسجم فً مجملها وروح العصر، مما دعا المؤسسات التربوٌة 

علٌمٌة فً الدول المتمدمة والنامٌة ومنها العراق الى االٌعاز الى الباحثٌن والمهتمٌن والت

بالعملٌة التعلٌمٌة الى ضرورة متابعة االتجاهات الحدٌثة ونواحً التجدٌد لمحتوى هذا البناء 

التعلٌمً والسعً لتجدٌده بمصد تحمٌك الصى لدر ممكن من الكفاٌة والفاعلٌة فً هذه العملٌة 

 ما ٌتعلك بالمجال المعرفً والمهاري لتحمٌك االهداؾ المنشودة.فٌ
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ً  على ذلن اولت التربٌة الحدٌثة اهتماما  كبٌرا  بالمتعلم الذي ٌعد محورا  للعملٌة  بناءا 

التعلٌمٌة، اذ بدأت المؤسسات التعلٌمٌة بمختلؾ مستوٌاتها الى البحث عن احدث االسالٌب 

لمواكبة متطلبات العصر الحدٌث وتطوراته العلمٌة والتمنٌات والبرامج التعلٌمٌة 

والتكنولوجٌة من اجل تنمٌة المدرات المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة للمتعلمٌن من خبلل 

االنشطة التعلٌمٌة التً ٌمومون بها فً المٌادٌن والتخصصات التعلٌمٌة المختلفة بشكل عام 

 والفنون الجمٌلة بشكل خاص.

لكلٌات التربوٌة ومنها كلٌة التربٌة االساسٌة / جامعة دٌالى الى توجٌه وهذا ما سعت الٌه ا

الباحثٌن والمهتمٌن فً البحث عن الطرابك والوسابل التعلٌمٌة الحدٌثة من خبلل البحوث 

والدراسات المٌدانٌة من اجل تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة فً مجال التربٌة  الفنٌة كونها تؤدي 

االهداؾ التربوٌة من خبلل اعداد الكفاءات التعلٌمٌة التً ترفد العملٌة  دورا  كبٌرا  فً تحمٌك

 التعلٌمٌة فً مٌدان التربٌة والتعلٌم.

وانطبللا  مما تمدم اجرى الباحث دراسة استطبلعٌة هدفت الى الكشؾ عن االخطاء التً 

ٌة، اذ ظهر ان هنان ٌرتكبها طلبة لسم التربٌة الفنٌة فً تنفٌذ اعمالهم الفنٌة ضمن الدروس العمل

لصورا  ملموسا  فً تطبٌك لواعةد المنظةور التةً تشةكل جةزءا  اساسةٌا  فةً تنفٌةذ متطلبةات العمةل 

الفنةةً، ولةةد تعةةود االسةةباب فةةً ذلةةن الةةى عةةدم المةةام الطالةةب بمواعةةد المنظةةور ومهةةارات تنفٌةةذها 

طرأ علٌهةا مةن تؽٌةرات واالعتماد على معرفته المسبمة البعاد الجسم الحمٌمٌة دون االهتمام بما ٌ

 نتٌجة الترابها او ابتعادها عن المشاهد ضمن المساحة المنظورة.

 

ً  على ذلن ارتأى الباحث التأسٌس لمشكلة بحثه من خبلل تصةمٌم برنةامج تعلٌمةً  بناءا 

 فً مادة المنظور على وفك انموذج هٌلدا تابا.

 تحدد البحث الحالً بالهدفٌن االتٌٌن : 

 لٌمً على وفك انموذج هٌلدا تابا لتطبٌك لواعد المنظور.تصمٌم برنامج تع-ٔ

 لٌاس فاعلٌة البرنامج التعلٌمً من خبلل تطبٌمه على عٌنة من طلبة الصؾ-ٕ

 .ٕٓٔٓ/4ٕٓٓكلٌة التربٌة االساسٌة للعام الدراسً –الثانً / لسم التربٌة الفنٌة  

 علٌمً.( فرضٌات صفرٌة لمٌاس فاعلٌة البرنامج التٗكما حدد الباحث )

جامعةة دٌةالى –كلٌة التربٌة االساسٌة  –تكون مجتمع البحث من طلبة لسم التربٌة الفنٌة 

( طالبا  وطالبة، اختار الباحث مةنهم عٌنةة عشةوابٌة مةن طلبةة الصةؾ الثةانً ٖٖٗالبالػ عددهم )

هما ( طالبا  وطالبة تم تمسٌمهم الى مجموعتٌن احةدآٖالذٌن ٌدرسون مادة المنظور بلػ عددهم )

 تجرٌبٌة واخرى ضابطة.

ب( لمٌةةاس -تةةم تصةةمٌم نةةوعٌن مةةن االختبةةارات االول )تحصةةٌلً معرفةةً بصةةورتٌن أ

معلومات الطلبة فً هذه المادة والثانً )مهاري( لمٌاس مهاراتهم فً تنفٌذ متطلبات المادة وٌماس 

براء ذوي بوساطة استمارة تموٌم االداء المهاري، تم عرض ادوات البحث على مجموعة من الخ
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االختصاص فً مجال )التربٌة الفنٌة والفنون التشكٌلٌة والمٌةاس والتمةوٌم( للتعةرؾ علةى معامةل 

( لبلختبةار )للصةورة 99.ٓأ(  و )–( لبلختبار الصورة 9ٙ.ٓالصدق ومعامل الثبات الذي بلػ )

 ب(.–

ٌانات والظهار نتابج البحث استخدم الباحث مجموعة من الوسابل االحصابٌة لمعالجة الب

والمعلومةةات التةةً حصةةل علٌهةةا مةةن عٌنةةة البحةةث، وهةةً )اختبةةار مةةان وٌتنةةً، ومعادلةةة كٌةةودر 

 ، ومعامل الصعوبة والتمٌٌز ومعادلة هولستً(.ٕٓرٌتشاردسون/

 اما اهم النتابج التً توصل الٌها البحث هً:

)هٌلةدا تابةا( ان تفوق المجموعة التجرٌبٌة التً أستخدم البرنامج التعلٌمً المصةمم علةى وفةك -ٔ

فً التصمٌم التعلٌمً بوصفه طرٌمة تعلٌمٌة ناجحة على الرانهم طلبة المجموعة الضابطة 

والتً أستخدمت الطرٌمة االعتٌادٌة ٌعود الى عملٌة التنظةٌم للمعلومةات والمهةارات الفنٌةة 

التةةً تةةم اٌصةةالها الةةى الطلبةةة مةةن خةةبلل وضةةوح االهةةداؾ التعلٌمٌةةة واالهةةداؾ السةةلوكٌة 

وى البرنامج التعلٌمً واالختبارات المصممة ذات االداء المعرفةً والمهةاري والتةً ومحت

كان لها االثر االٌجابً فً تنفٌذ متطلبات العمل الفنً، ٌظهر فٌها بوضوح الدور االٌجابً 

 عند تطبٌك لواعد المنظور بالطرٌمة الصحٌحة.

لٌةة تبسةٌط المعلومةات والمهةارات ان نجاح البرنامج التعلٌمً كطرٌمة تدرٌس النه اعتمد عم -ٕ

الفنٌة التً تضةمنتها الوحةدات التعلٌمٌةة للبرنةامج والتةً ادت الةى تحسةٌن االداء المهةاري  

لطلبة المجموعةة التجرٌبٌةة فةً مةادة المنظةور. )تطبٌةك لواعةد المنظةور( فةً حةٌن ظهةر 

مةةة وجةةود صةةعوبات امةةام طلبةةة المجموعةةة الضةةابطة التةةً درسةةت المةةادة نفسةةها بالطرٌ

التملٌدٌةةة، وٌمكةةن مبلحظةةة ذلةةن فةةً تنفٌةةذهم لبلعمةةال الفنٌةةة التةةً تعةةد جةةزءا  مهمةةا  مةةن 

 متطلبات هذه المادة.

 بناء  على ذلن اوصى الباحث باالتً:

استخدام البرنامج التعلٌمً المعد فً هذا البحث لتدرٌس مادة المنظور الممررة فً السنة  .ٔ

ربٌة االساسٌة، والذي تؽطً وحداته التعلٌمٌة فصبل  لسم التربٌة الفنٌة / كلٌة الت –الثانٌة 

ً  كةةامبل . وذلةةن لثبةةوت فاعلٌتةةه وجةةدواه و فابدتةةه ، ممارنةةة  بالطرٌمةةة التملٌدٌةةة فةةً  دراسةة

 تطوٌر ادران البعد الثالث لدى الطلبة وكذلن اكتسابهم مهارات الرسم المنظوري .

ومعاهةةد الفنةةون الجمٌلةةة وكلٌةةات  لٌةةام كلٌةةات الفنةةون الجمٌلةةة و معهةةد الفنةةون التطبٌمٌةةة  .ٕ

 التربٌة االساسٌة التً تدرس فٌها مادة المنظور باستخدام البرنامج المعد فً هذا البحث. 

 وعلٌه فان الباحث ٌمترح :ـ 

تطبٌك خطوات البرنامج التعلٌمً المعد وفك انموذج هٌلةدا تابةا علةى مةواد دراسةٌة فنٌةة  .ٔ

تمنٌات الرسم و التخطٌط و االلوان و االنشاء اخرى ذات صفة مماربة مثل ) التشرٌح و 

التصةةوري( كدراسةةة علمٌةةة لتثبٌةةت صةةبلحٌة هةةذا االنمةةوذج فةةً تةةدرٌس مةةواد الفنةةون 

   الجمٌلة. 

بناء انموذج تعلٌمً فً مادة المنظور باستخدام تمنٌات الحاسوب و لٌاس اثره فً تحصٌل  

 الطلبة .  
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رنده ماجد رحمان 
 أحمد الجبوري

 

امج أثر البرن
اإلرشادي باألسلوب 

 العمبلنً األنفعالً
فً تنمٌة األمن 

العاطفً لدى طالبات 
 الٌتامى

 فً المرحلة المتوسطة

االرشاد التربوي و 
 النفسً

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 المستخلص

 -: ٌستهدؾ البحث الحالً التعرؾ على

ألمن العاطفً لدى طالبات ))أثر البرنامج األرشادي باألسلوب العمبلنً األنفعالً فً تنمٌة ا

 الٌتامى فً المرحلة المتوسطة((

 -: وذلن من خبلل أختبار الفرضٌات اآلتٌة

( بٌن رتب درجات المجموعة  2ٓ٘ٓال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى)  (ٔ

 التجرٌبٌة لبل تطبٌك البرنامج وبعده .

رتب المجموعة ( بٌن  2ٓ٘ٓال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى )  (ٕ

 الضابطة فً االختبارٌن المبلً والبعدي .

( بٌن رتب درجات  2ٓ٘ٓال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى  )  (ٖ

 ٓالمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبة فً األختبار البعدي 

ٌتحدد البحث الحالً بطالبات الٌتامى فً المرحلة المتوسطة للدراسة الصباحٌة للمدارس 

فً لضاء ونواحً بعموبة ،والتابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة دٌالى للعام الحكومٌة 

 ٓ(م1ٕٔٓ-ٕٙٔٓالدراسً )

ولتحمٌك هدؾ البحث وأختبار فرضٌاته أستخدم المنهج التجرٌبً ذا التصمٌم     

بعدي (، تكونت عٌنة البحث  –)مجموعة تجرٌبة ومجموعة ضابطة مع أختبار لبلً 

ة من طالبات المرحلة المتوسطة موزعات بطرٌمة عشوابٌة على (طالبة ٌتٌمٕٓمن )

مجموعتٌن )ثانوٌة العبارة (مجموعة تجرٌبة و)ثانوٌة الزهور (مجموعة ضابطة 

(طالبات فً كل مجموعة ،ولد تم إجراء التكافؤ للمجموعتٌن فً بعض ٓٔ،وبوالع )

دء البتجربة ، المتؽٌرات وهً )درجات الطالبات على ممٌاس األمن العاطفً لبل ب

العمر محسوب  بالسنوات ،الترتٌب الوالدي للطالبة بٌن أفراد العابلة ، عدد سنوات الٌتم 

 ٓ،من ٌرعً الطالبة ، التحصٌل الدراسً لؤلم ، الحالة األلتصادٌة (

(فمرة وتم عرضه ٕٗولامت الباحثة ببناء ممٌاس األمن العاطفً الذي تكون من )   

%( 1٘فً التربٌة وعلم النفس الذٌن أكدوا بنسبة ) على مجموعة من المحكمٌن

صبلحٌة الممٌاس للتطبٌك وبذلن تحمك الصدق الظاهري ،أما الثبات فتم إٌجاده 

 (29ٙٓ( ،وألفاكرونباخ ولد بلػ )29ٗٓبطرٌمتٌن هً ،أعادة األختبار إذبلػ )
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لً (تم تنفٌذه وكذلن لامت الباحثة بتطبٌك برنامج إرشادي ب)األسلوب العمبلنً األنفعا  

من خبلل برنامج إرشادي أعد لتنمٌة األمن العاطفً ،وتم التحمك من صدق )البرنامج 

اإلرشادي (عن طرٌك الصدق الظاهري ،من خبلل عرضه على مجموعة من 

(جلسة ٕٔالمحكمٌن فً األرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ،ولد تكون البرنامج من )

 ٓ(دلٌمة ٘ٗبوع زمن الجلسة الواحدة )إرشادٌة وبوالع )جلستٌن (فً األس

  -: اآلتٌة ( SPSS ) ولدأستعملت وسابل إحصابٌة من برنامج

أختبار مربع كاي ، معامل أرتباط بٌرسون ، األختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن ، معادلة  

سمٌر نوؾ ، أختبار مان وتنً لعٌنتٌن مستملتٌن  –ألفا كرونباخ ، أختبار كولموجروؾ 

   بار ولكوكسن لعٌنتٌن مترابطتٌن .، أخت

وأظهرت النتابج أن ألسلوب العمبلنً األنفعالً أثر فً تنمٌة األمن العاطفً لدى طالبات الٌتامى 

فً المرحلة المتوسطة ، وفً ضوء نتابج البحث توصلت الباحثة إلى عدد من األستنتاجات 

 والتوصٌات والممترحات .

 مروة شهٌد صادق الزبٌدي
 

بلثة اسالٌب أثـر ث
ارشادٌة ) السلون 
التوكٌدي ، العبلج 

بالمراءة، حل 
المشكبلت( فً تنمٌة 

ثمافة الحوار لدى 
طالبات المرحلة 

 االعدادٌة

ارشاد نفسً و توجٌه 
 تربوي

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 المستخلص

This research aims to identify (The Effect of Three Guidance 

Styles (Affirmative Behaviour, Treatment By Reading, and Problem 

Solving) in Developing Cultural Dialogue for Female Students at 

Preparatory Stage) by constructing three guidance programs 

affirmative behaviour, treatment through reading, and problem 

solving through achieving the following hypothesizes:  

First: There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the control 

group in the tests (pre – post). 

Second: There are no statistical significant differences between 

the ranks of cultural dialogue of the individuals of the first 

experimental group (affirmative behaviour style) according 

to a variable in the tests (pre – post). 
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Third:   There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the second 

experimental group (treatment by reading) according to a 

variable in the two tests (pre – post). 

 Fourth: There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the third 

experimental group (problem solving) according to a 

variable in the two tests (pre – post). 

Fifth:   There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the first group 

(affirmative behaviour solving) and the control group in the 

post-test. 

  Sixth:  There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the second 

experimental group (treatment by reading) and the control 

group in the post-test. 

 Seventh: There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the third 

experimental group (problem solving) and control group in 

the post-test. 

  Eighth: There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the first 

experimental group (affirmative behaviour) and the second 

experimental group (treatment by reading) in the post-test. 

  Ninth: There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the second 

experimental group (treatment by reading) and the third 

experimental group (problem solving) in the post-test. 

  Tenth: There are no statistical significant differences between the 

ranks of cultural dialogue of the individuals of the first 

experimental group (affirmative behaviour) and the third 

experimental group (problem solving) in the post-test. 
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        In order to identify the cultural dialogue for female students at 

preparatory stage, the researcher prepared a cultural dialogue 

measurement scale. 

        The sample of research was (600 female students) at 

preparatory stage. The scale was formed in its first image from 33 

items and was shown to a group of experts. They were left as they 

are with a change in forming some of the items according to the 

opinion of the experts. 

        After checking the validity of measurement scale, the 

researcher done stability by repeating the test reaching the amount 

(0.85) and stability by using Alpha Cronbach's equitation (0.81). In 

order to construct guidance program in its styles. The scale was 

implemented on a sample of (255 female students) at preparatory 

stage to acknowledge the female students if they have a decrease 

in level of cultural dialogue. 

       The experiment sample was (40 female students) achieving a 

low score of cultural dialogue according to the scale and they were 

distributed randomly into four groups, each group (10 female 

students) three experimental groups and three control groups. The 

program included (12 sessions) for each group. The researcher 

used statistical means with the assistance of SPSS program and 

T-test for two independent samples, Pearson correlation 

coefficient, Spearman Brown Equation, Alpha Cronbach Equation, 

Wilcoxon Test, and Mann Whitney Test. 

      After implementing the guidance program in its programs on 

the experimental groups, the measurement scale implemented the 

post-test on the four groups. The following results appeared: 

1. For the affirmative behaviour style has an effect in 

developing the cultural development for female students at 

preparatory stage. 

 

2. For the treatment by reading style has an effect in 

developing the cultural development for female students at 

preparatory stage. 
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3. For the problem solving style has an effect in developing the 

cultural development for female students at preparatory 

stage. 

      According to the results the researcher suggested some 

recommendations and suggestions most important is that 

employees in educational field should benefit from Counselors of 

the program that has been constructed by the researcher in 

developing cultural dialogue, and to take concern of lectures of 

group guidance to develop cultural dialogue for female students at 

preparatory stage. 

     The researcher suggested to conduct similar studies in 

developing cultural guidance for other stage like elementary and 

college and to conduct a linked study between cultural 

development and other variables, and to conduct similar studies 

according like specialization and gender. 

 

تمارة جبار مجٌد  
 الخزرجً

تأثٌر الرش الورلً 

بفوسفات البوتاسٌوم  

ومستخلص الخمٌرة 

فً نمو وحاصل 

الباذنجان 

Solanum 

melongena L.  

المعرض إلجهاد 

 الجفاؾ

 كلٌة العلوم علوم الحٌاة

 المستخلص

جامعة /اة فً كلٌة العلوم نفذت تجربة عاملٌة فً البٌت الببلستٌكً التابع لمسم علوم الحٌ

بهةةدؾ دراسةةة تةةأثٌر الةةرش بفوسةةفات البوتاسةةٌوم 2016 دٌةةالى أثنةةاء موسةةم النمةةو الخرٌفةةً 

ومسةتخلص الخمٌةةرة والتةةداخل بٌنهمةةا فةةً بعةض صةةفات النمةةو المظهرٌةةة والفسةةلجٌة والعبللةةات 

 .المعرض إلجهاد الجفاؾ  .Solanum melongena Lالمابٌة والحاصل لنبات الباذنجان 

 10و 1) -لتر.ٌةةوم S2   (10.8دلةةابك5 تضةةمنت معةةامبلت إجهةةاد الجفةةاؾ  الةةري 

( ، فٌمةةةا تضةةةمنت التجربةةةة ثبلثةةةة مسةةةتوٌات للةةةرش  بفوسةةةفات  1-لتر.ٌةةةوم 21.6) S1دلةةةابك

وثبلثةةة مسةةتوٌات للةةرش ( P0  ،P1  ،P2)والتةةً رمةةز لهةةا   1-ؼم.لتةةر)ٕ ، ٔ، 0البوتاسةةٌوم )

( ، صةممت التجربةة E0  ،E1  ،E2) والتةً رمةز لهةا 1-ؼم.لتر)ٕ ، ٔ، 0) بمستخلص الخمٌرة

 Randomized Complete Block (RCBD) بتصةمٌم المطاعةات العشةوابٌة الكاملةة  

Design  وحدة. 54وبثبلثة مكررات وبلػ عدد الوحدات التجرٌبٌة 
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دلةابك( أدى إلةى انخفةاض معنةوي فةً  5بٌّنت نتةابج التجربةة أن تةأثٌر إجهةاد الجفةاؾ )

، ففً صفات النمو الخضري فمةد )دلابك 10بعض الصفات المدروسة ممارنة مع ري )معدالت 

% ومعةدل 34.28%  والمسةاحة الورلٌةة بنسةبة   24.17انخفض معةدل ارتفةاع النبةات بنسةبة

أمةةا فةةً الصةةفات الفسةةلجٌة فمةةد انخفةةض متوسةةط تركٌةةز . % 24.08النمةةو المطلةةك  بنسةةبة 

% . بٌنما   .4ٓ٘% ،  والبوتاسٌوم بنسبة 11.54بة  % و الفسفور بنس7.96النتروجٌن بنسبة 

% وكةةذلن ازداد تركٌةةز حةةامض البةةرولٌن 31.9أزدادت نسةةبة المةةواد الصةةلبة الذاببةةة بنسةةبة   

%. أمةةا فةةً العبللةةات المابٌةةة 129.53%  وازدادت الفٌنةةوالت الكلٌةةة بنسةةبة  21.07بنسةةبة 

% .  26.7اد عجز تشةبع المةاء بنسةبة%  بٌنما ازد7.21انخفض المحتوى الماء النسبً بنسبة 

% ومتوسةط وزن الثمةرة بنسةبة 15.98اما فً صفات الحاصل فمد انخفض عةدد الثمةار بنسةبة 

 %  29.40% وكمٌة حاصل النبات الواحد بنسبة  بنسبة 16.58

زٌةةادة معنوٌةةة فةةً بعةةض  )ٔ-ؼم.لتةةر(P2 2حممةةت معاملةةة الةةرش بفوسةةفات البوتاسةةٌوم  

%  والمسةاحة الورلٌةة بنسةبة  14.64 د ازداد ارتفةاع النبةات بنسةبة فمة الصةفات المدروسةة ، 

%    25.58% الفسةةةةةةةفور بنسةةةةةةةبة 13.33% وازداد تركٌةةةةةةةز النتةةةةةةةروجٌن بنسةةةةةةةبة 37.75

 %  وعةةدد الثمةةار بنسةةبة 4.77%   والمحتةةوى المةةابً النسةةبً بنسةةبة 20.40والبوتاسةةٌوم 

%  بٌنمةةا 70.11نسةةبة %  وكمٌةةة الحاصةةل ب23.62ومتوسةةط وزن الثمةةرة بنسةةبة %43.49

% ممارنةةة 19.65% وعجةةز مةةاء التشةةبع بنسةةبة 26.6انخفضةةت نسةةبة الكاربوهٌةةدرات بنسةةبة 

 .P0بالمعاملة 

زٌةةادة معنوٌةةة فةةً بعةةض  )ٔ-ؼم.لتةةر(E2 2حممةةت معاملةةة الةةرش بمسةةتخلص الخمٌةةرة 

% 8ٗ4.% والمسةةةاحة الورلٌةةةة بنسةةةبة  9.72الصةةفات المدروسةةةة  فمةةةد ازداد ارتفةةةاع النبةةةات 

% ، 10.31% ، والبوتاسةٌوم بنسةبة  17.77% والفسةفور بنسةبة28.49تةروجٌن بنسةبة والن

% ومتوسةط وزن الثمةرة 44.39  وعدد الثمار بنسبة %6.86والمحتوى المابً النسبً بنسبة 

% بٌنمةةا انخفةةض عجةةز مةةاء التشةةبع بنسةةبة 73.08% وكمٌةةة الحاصةةل بنسةةبة 24.39بنسةةبة 

 .E0% ممارنة بالمعاملة 22.51

  E2ومسةتخلص الخمٌةرة P2 نّت نتةابج التةداخل بةٌن الةرش لفوسةفات البوتاسةٌوم كما بٌ

% 32.85لكبل العاملٌن زٌةادة معنوٌةة فةً ارتفةاع السةاق بنسةبة  )ٔ-ؼم.لتر(2وبالتركٌز العالً 

%  والفسةةفور بنسةةةبة  70.90% والنتةةروجٌن بنسةةةبة 239.4وفةةً المسةةاحة الورلٌةةةة  بنسةةبة 

% وعةةدد الثمةةار بنسةةبة 15.72والمحتةةوى المةةابً النسةةبً  % 44% والبوتاسةةٌوم بنسةةبة 119

% وانخفةاض  368.7% وكمٌةة الحاصةل بنسةبة 90.1% ومتوسط وزن الثمةرة  بنسةبة 148

 % . 39.97معنوي فً عجز ماء التشبع بنسبة 

أما تأثٌر التداخل الثبلثً  بٌن كل من  إجهاد الجفةاؾ وفوسةفات البوتاسةٌوم ومسةتخلص 

نتةةابج التجربةةة  أن رش نبةةات الباذنجةةان بفوسةةفات البوتاسةةٌوم  ومسةةتخلص  الخمٌةةرة   فمةةد بٌنةةت

الخمٌرة  أدى إلى تملٌل معنوي ألؼلب اآلثار السلبٌة الناتجة من تأثٌر إجهةاد الجفةاؾ فةً بعةض 

 الصفات المظهرٌة، والفسلجٌة، والعبللات المابٌة .
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ساره رعد اسماعٌل 
 الجبوري

 

دراسة بعض 
المعلمات المناعٌة 

شخاص مدخنٌن أل
فً  وؼٌر مدخنٌن

 دٌالى محافظة

كلٌة التربٌة للعلوم  علوم الحٌاة
 الصرفة

 المستخلص

مدخنا  وبمتوسط  45)) 1/5/2018الى  1/9/2017شملت الدراسة الحالٌة التً امتدت        

( سنة، اما مجموعة السٌطرة  فتضم 55-15سنة للمدى من ) 29.60) ±  (10.39عمري

( سنة، مع عدم 47-15سنة للمدى من ) (9.09 ± 26.56) ن بمتوسط عمر ( ؼٌر مدخ(44

اظهرت النتابج ان اعلى نسبة فً مجموعة   وجود فرق معنوي ذي بٌن مجامٌع الدراسة. حٌث

( % على 22.2و  37.8 ( سنة وبنسبة ) 30-20،39-29 المدخنٌن فً الفبتٌن العمرٌتٌن )

 17.8( سنة وبنسبة ) ≥ 50 ،   40-10،49-19 التوالً وكانت الل نسبة فً الفبات )

(% على التوالً ، اما فً مجموعة ؼٌر المدخنٌن فكانت اعلى نسبة فً الفبة 4.4،   17.8،

-10،49-19 (% وكانت الل نسبة فً الفبات العمرٌة)43.2( سنة وبنسبة )20-29العمرٌة)

على التوالً وبدون (% 0.0، 15.9، 20.5، 20.5( سنة وبنسبة ) ≥ 50 ،  39-30 ،   40

 فرق معنوي بٌن مجموعتً الدراسة .

كما اوضحت نتابج الدراسة الحالٌة عند ممارنة الفبات العمرٌة مع عدد السجابر المستهلكة       

( سٌجارة بنسبة 1-20ٌومٌا ان المجموعة التً اعطت اعلى نسبة هً المجموعة المستهلكة )

وعند ممارنة الفبات العمرٌة مع مدة التدخٌن ( سنة. 10-19(% للفبة العمرٌة من)(87.5

(% للفبة 62.5( سنة وبنسبة )1-5اظهرت النتابج ان مدة التدخٌن التً اعطت اعلى نسبة هً )

 ( سنة مع عدم وجود فرق معنوي فً الحالتٌن .10-19العمرٌة )

ذو  +CD4ة إذ بٌنت نتابج الدراسة الحالٌة بأن متوسط تركٌز الخبلٌا التابٌة المساعد      

عن ما هو علٌه  pg/ml (  6.0646±0.95314فً مجموعة المدخنٌن وكان ) مستوى اعلى

. اما بالنسبة لمستوى pg/ml (  5.9698±1.00462 فً مجموعة ؼٌر المدخنٌن وكان )

فً  فمد اظهرت نتابج الدراسة ارتفاعا  فً مستوى تركٌزها +CD8تركٌز الخبلٌا التابٌة السمٌة 

 0.85 ممارنة بمجموعة ؼٌر المدخنٌن ) pg/ml ( 9.50±  1.17خنٌن )مجموعة المد

±8.67   ) pg/ml و ارتفاع فً مستوى .IFN-γ ( 21.45فً مجموعة المدخنٌن  ±

70.64 ) pg/ml ( 59.64±12.29 ممارنة بمجموعة ؼٌر المدخنٌن  ) pg/ml  مع عدم

 وجود فرق معنوي ذي داللة احصابٌة فً جمٌع الحاالت .

مع عدد السجابر المستهلكة فً  +CD4كما تم ممارنة مستوى الخبلٌا التابٌة المساعدة       

( سٌجارة تشكل اعلى متوسط للخبلٌا التابٌة المساعدة وكان 1-20الٌوم الواحد وجد ان الفبة )

( سٌجارة فمد شكلتا الل متوسط للخبلٌا التابٌة ≥40،  21-40( بٌنما الفبتان ) ±7.19 8.03)

( على التوالً. اما عند ممارنة مستوى  4.82± 0.70 ،   4.27±1.49 عدة وكان )المسا

( 1-20الخبلٌا التابٌة السمٌة مع عدد السجابر المستهلكة فً الٌوم الواحد فمد وجد ان الفبة )

-40( بٌنما الفبتان )10.50±  9.86سٌجارة تشكل اعلى متوسط للخبلٌا التابٌة السمٌة وكان )

 ،   48.19± 2.24جارة شكلتا الل متوسط للخبلٌا التابٌة المساعدة وكان )( سٌ≥40،  21
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مع عدد السجابر المستهلكة فً  IFN-γ( على التوالً. و عند ممارنة مستوى ±7.02 4.68

 184.77وكان ) IFN-γ( سٌجارة تشكل اعلى متوسط لل 1-20الٌوم الواحد وجد ان الفبة )

وكان  IFN-γ( سٌجارة  شكلتا الل متوسط لل ≥40،  21-40( بٌنما الفبتان ) ±88.63

( على التوالً مع عدم وجود فرق معنوي ذي داللة ±49.41 4.35 ،   ±42.50 11.10)

 احصابٌة فً جمٌع الحاالت .

مع مدة التدخٌن و وجد ان اعلى  +CD4كما تم ممارنة مستوى الخبلٌا التابٌة المساعدة       

( والل 9.12±  13.28( سنة والتً شكلت )6-10دة فً الفبة )متوسط للخبلٌا التابٌة المساع

(. اما عند ممارنة مستوى الخبلٌا 4.42±  0.0( سنة والتً شكلت ) 21-25متوسط فً الفبة )

مع مدة التدخٌن فمد وجد ان اعلى متوسط للخبلٌا التابٌة السمٌة فً الفبة  CD8+التابٌة السمٌة 

( سنة والتً 21-25( والل متوسط فً الفبة )13.55±  15.36( سنة والتً شكلت )10-6)

مع مدة التدخٌن وجد ان اعلى  IFN-γ( . و عند ممارنة مستوى   6.96± 0.0شكلت ) 

( والل متوسط  148.55±302.40 ( سنوات التً شكلت )6-10فً الفبة ) IFN-γمتوسط 

معنوي ذي  ( مع عدم وجود فرق24.24±  0.0( سنوات والتً شكلت ) 21-25فً الفبة )

 داللة احصابٌة فً جمٌع الحاالت .

و أظهرت نتابج الدراسة الحالٌة وجود ارتباط احصابً ذي داللة معنوٌة عالٌة بٌن       

( ومعامل االرتباط بٌن 0.934حٌث كان معامل االرتباط ٌساوي ) IFN-γو CD4+جزٌبات

ً ذي داللة ( . و وجود ارتباط احصاب0.901ٌساوي ) CD8وجزٌبات  CD4+جزٌبات

 ( .0.895حٌث كان معامل االرتباط ٌساوي ) IFN-γو +CD8معنوٌة عالٌة بٌن جزٌبات  
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