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 المقدمة

تعد الرسائل واالطاريح الجامعية من مصادر المعلومات األولية والتي يرجع اليها الكثير من 

العلمية وقيمتها في الوسط االكاديمي ،  ألهميتهاالباحثين والمستفيدين وخاصة طلبة الدراسات 

ذت على نفسها بان تحاول احاطة الباحثين ليس العامة للمكتبة المركزية اخ لذا فان األمانة

في جامعتنا بل بمن خالل اتاحة  لتلك الرسائل واالطاريح المجازة الببليوغرافيةبالمعلومات 

المستفيدين سواء من جامعتنا او من مستخلصات تلك الرسائل واالطاريح امام كل الباحثين و

باقي الجامعات العراقية والعربية والعالمية ، فضال عن ذلك لغرض اطالع الباحثين على اهم 

 النتاجات الفكرية الصادرة من جامعة ديالى .
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 الكلية التخصص عنوان الرسالة او االطروحة اسم الباحث

رويدة عدنان جاسم 
 المشهداني

دراسة اسلوبية للجمل غير 
في مسرحيات  جملالالوالقياسية 

 انكليزية منتقاة

 التربية للعلوم االنسانية للغة االنكليزية / لغةا

 المستخلص

 وهماااا ساااطحي بشاااكل درساااا او اهماااال اللاااذين االنكليزياااة الجمااال مااان مهماااين ناااوعين الدراساااة تتنااااول

 انمااااط مااان يتكوناااان االعتيادياااة غيااار الجمااال مااان الناااوعين هاااذين ان. والالجمااال القياساااية غيااار الجمااال

  .الثابتة البداية ذات او الثابتة والمكتوبة المنطوقة الجمل من مجموعة تمثل والتي العدد محدودة

 اربااااع لغااااة فااااي والالجماااال القياسااااية غياااار الجماااال اسااااتخدام دراسااااة الااااى الحاليااااة الدراسااااة وتهاااادف

 الحاااااارس، 1957 اللعباااااة نهاياااااة، 1953 الخادماااااات) منتقااااااة الالمعقاااااول مسااااارحيات مااااان مسااااارحيات

 مشاااامس صااااباح، 1908 الراحاااال العزيااااز) منتقاااااة هزليااااة مساااارحيات واربااااع( 1960 االقاااازام، 1960

 ناااوع كااال تكااارار ماااد  تحدياااد اجااال مااان( 1964 سااالون السااايد مسااالية، 1917 مكبوتاااة رغباااات، 1914

  .المسرحيات تلك في اساسيته ثم ومن والالجمل القياسية غير الجمل انواع من

، والهزلياااة الالمعقاااول المسااارحيات فاااي تساااتعمل الالجمااال و القياساااية غيااار الجمااال ان الدراساااة وتفتااارض

 الدراساااة تفتااارض كماااا، الجمااال مااان الناااوعين هاااذين اساااتخدام فاااي واضاااحة تفااااوت درجاااات هنااااك وان

 ان حاااين فاااي العبثياااة المسااارحيات فاااي القياساااية غيااار الجمااال مااان اكثااار بشاااكل تساااتخدم الالجمااال باااان

 ان ايضاااا الدراسااة وتفتاارض. الهزليااة المسااارحيات فااي الالجماال ماان تكااارارا   اكثاار القياسااية غياار الجماال

 اناااواع حاااين فاااي متفاوتاااة بااادرجات والهزلياااة الالمعقاااول المسااارحيات فاااي تساااتعمل الالجمااال اناااواع جمياااع

 .تماما غائبة تكون القياسية غير الجمل من قليلة

 نظرياااا   تمهيااادا   الدراساااة هاااذ  تقااادم، فرضاااياتها صاااد  مااان والتحقااا  الدراساااة اهاااداف تحقيااا  ولغااارض

 تمهيااادا   تقاااديما   ايضاااا   الدراساااة وتتضااامن. والفرعياااة الرئيساااية واناااواعهم والالجمااال القياساااية غيااار للجمااال

 واناااواع القياساااية غيااار الجمااال اناااواع تحليااال وبعاااد. اللغوياااة ومساااتوياتها االسااالوبية عااان وجيااازا   نظرياااا  

 اساااتنتجت المناسااابة االحصاااائية الوساااائل وباساااتخدام( 1985)واخااارون كاااويرك النماااوذ  وفقاااا   الالجمااال

 الالجمااال اناااواع وجمياااع القياساااية غيااار الجمااال مااان اكثااار بشاااكل تساااتخدم الالجمااال باااان الدراساااة هاااذ 

 تساااتخدم لااام القياساااية غيااار الجمااال مااان اناااواع خمساااة فاااان، الالجمااال عكاااس علاااى. العيناااة فاااي مساااتخدمة

 مااان عااادد ايضاااا الدراساااة وتقااادم. الدراساااة تبنتهاااا التاااي الفرضااايات صاااحة يثبااات وهاااذا العيناااة فاااي ابااادا  

 .الموضوع هذا في الدراسة من لمزيد والمقترحات التوصيات
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الحياة االجتماعية في  علي نايف مجيد
كتاب محاضرات االدباء 
ومحاورات الشعراء 
والبلغاء للراغب 

هـ / 502االصفهاني )ت

 م (دراسة تاريخية1108

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

تعاااد الجواناااب االجتماعياااة مااان الدراساااات المهماااة عناااد دراساااة التااااريخ التاااي لااام تنااال عناياااة واضاااحة     

ية مااان الماااارخين المعاصااارين ، ذلاااك ينهاااا تعكاااس طبيعاااة الحيااااة المجتمعياااة فاااي الدولاااة العربياااة ا ساااالم

، وانعكاساااها لواقاااع شاااهد ازدهاااارا  كبيااارا  فاااي جمياااع جوانباااه ، فكاااان لهاااا األثااار الواضاااح فاااي تراكمياااة 

 التراث الفكري وا سالمي

إن دراساااة الحيااااة االجتماعياااة عبااار المصاااادر األدبياااة السااايما موضاااوع الدراساااة الموساااوم باااـ)الحياة      

ء والبلغااااااء للراغاااااب األصااااافهاني االجتماعياااااة فاااااي كتااااااب محاضااااارات األدبااااااء ومحااااااورات الشاااااعرا

م(( يعاااد اساااتمرارا  لااانهت الدراساااات الساااابقة فاااي الجاناااب االجتمااااعي ، لاااذلك جااااءت 1108هاااـ/502)ت

هاااذ  الدراساااة بوصااافها يظهااارت طبيعاااة الحيااااة االجتماعياااة بكافاااة تفرعاتهاااا براياااة يدبياااة ، وان اساااتجالء 

عراء والبلغااااء مااان الضااارورة دراساااة الحيااااة االجتماعياااة فاااي كتااااب محاضااارات األدبااااء ومحااااورات الشااا

مصااادر يدباااي مااان الناحياااة التاريخياااة مهماااة فالكتااااب الاااذي تكفااات علياااه األطروحاااة فاااي دراساااتها يحتااال 

مكاناااة مرموقاااة فاااي المكتباااة األدبياااة العربياااة فضاااال  عااان التاريخياااة ، ومالفاااه الراغاااب األصااافهاني الاااذي 

ياااة واألدبياااة فاااي الدولاااة العربياااة ا ساااالمية رفاااد المكتباااة ا ساااالمية بمصااادر مهااام غطااات الحيااااة االجتماع

بماااا حاااوا  مااان معلوماااات عااان طبقاااات وفئاااات المجتماااع ا ساااالمي ةناااذاك ، وهاااي طبقاااات وفئاااات مهماااة 

كاناااات عماااااد النظااااام االجتماااااعي ، فضااااال  عاااان السياسااااية ماااان خلفاااااء ، ويمااااراء ، ووزراء ، وطبقااااة 

 التجار ، ويصحاب الحرف األخر  . 

ذي قاماااات عليااااه محاااااور الكتاااااب يمكاااان ين يعااااد وثيقااااة تاريخيااااة عباااارت عاااان إن الاااانص األدبااااي الاااا    

يحاااوال المجتماااع العرباااي ا ساااالمي ةناااذاك ، وهاااي فاااي الوقااات نفساااه تعبااار عااان شخصاااية وةراء كاتبهاااا 

صاااغها بطااابع يدبااي ، وماان هنااا جاااءت يهميااة هااذا الكتاااب وممااا ساااعد المالااف الااذي عااا  فااي القاارن 

الدي يناااه عاااا  فاااي عاصااامة الفكااار واألدب بغاااداد التاااي ازدهااارت الخاااامس الهجري/الحاااادي عشااار الماااي

فااااي مختلااااف العلااااوم ، فضااااال  عاااان كونهااااا عاصاااامة الخالفااااة العربيااااة ا سااااالمية التااااي شااااهدت تمازجااااا  

حضاااريا  لجميااع األفكاااار واالتجاهااات ، والاااذي انعكااس فاااي مجملااه علااى ذلاااك الكاام الهائااال ماان الثقافاااات 

 المتقدمة ةنذاك . 

الباحاااث بعااااض الصاااعوبات فاااي هااااذا الموضاااوع وهاااو ينناااي لاااام يعثااار الباحاااث علااااى لقاااد واجهااات     

الكتااااب المحقااا  لمحاضااارات األدبااااء ومحااااورات الشاااعراء والبلغااااء الاااذي حققاااه الااادكتور عمااار الطبااااع 

)النسااخة الورقيااة( علااى الاارغم ماان الجهااود التااي بااذلتها فااي البحااث عنااه ويباادو ين نشاار  كااان محاادودا  ، 

لكتااااب المحقااا  الاااذي نشااار فااي المكتباااة الشااااملة )النساااخة االلكترونياااة( عااان شاااركة لااذلك اعتمااادت علاااى ا



 

5 
 

م( ، فضاااال  عااان النساااخة المنشاااورة لااادي المحققاااة عااان 1999 –دار األرقااام بااان يباااي األرقااام )بياااروت 

منشاااورات دار ومكتباااة الحيااااة فاااي بياااروت ، والاااذي احتاااو  علاااى خمساااة وعشااارين حااادا  بتفاصااايلها ، 

قااات والحواشااي التااي يضااعها المحقاا  ، وهااي بااال شااك مهمااة ، وعلااى هااذا فااان ولكنهااا تخلااو ماان التعلي

مااا جااااء مااان تعليقاااات ووجهاااات نظاار عااان الكتااااب هاااي مااان عماال الباحاااث ، فضاااال  عااان قلاااة النصاااوص 

التاريخياااة فاااي الكتااااب التاااي تناولااات الحيااااة االجتماعياااة ، وان وجااادت فهاااي قليلاااة جااادا ، لاااذلك قماااات 

 األخر  والتاريخية .  بمقارنتها مع المصادر األدبية

وهناااااك العديااااد ماااان الدراسااااات السااااابقة التااااي درساااات الحياااااة االجتماعيااااة فااااي المجتمااااع العربااااي     

ا ساااالمي خاااالل العصااار العباساااي عبااار كتاااب األدب العرباااي ويهمهاااا الحيااااة االجتماعياااة فاااي مالفاااات 

الل كتاااب األغاااني ألبااي الجاااحظ لعبااد الكااريم عااز الاادين صاااد  ، والحياااة االجتماعيااة فااي بغااداد ماان خاا

الفااار  األصااافهاني لساااتار جبااار الجباااوري ، والحيااااة االجتماعياااة واالقتصاااادية فاااي العااارا  فاااي القااارنين 

الثالاااث والراباااع للهجااارة مااان خاااالل كتااااب نشاااوار المحاضااارة للقاضاااي التناااوخي لسااار  ممتااااز عباااد   

 وغيرها من الدراسات .  

لاااى مقدماااة وخمساااة فصاااول ، وخاتماااة ألهااام النتاااائت التاااي واقتضااات طبيعاااة الدراساااة علاااى تقسااايمها ا    

توصااالت إليهاااا الدراساااة ، وقائماااة بااامهم المصاااادر والمراجاااع المساااتخدمة ، وملخاااص ل طروحاااة باللغاااة 

 االنكليزية .

جااااء الفصااال األول بعناااوان )حيااااة الراغاااب االصااافهاني وسااايرته العلمياااة( ، وق سااام علاااى مبحثاااين ،     

صااااية ماااان حيااااث اساااامه وكنيتااااه ويلقابااااه ومولااااد  واصااااله ونساااابه ومعتقااااد  تناااااول األول ر ساااايرته الشخ

ووفاتااه وعصاار  ويقااوال العلماااء وتااوثيقهم لااه وثقافتااه والعلااوم التااي باارع فيهااا ومالفاتااه ، يمااا المبحااث 

الثااااني فقاااد تناولناااا سااايرته العلمياااة ، ويسااااليب عااارض الكتااااب ومنهجاااه فاااي عااارض الرواياااات التاريخياااة 

 كتاب المحاضرات . ، والكتب المشابهة ل

وخصاااص الفصااال الثااااني الاااذي جااااء بعناااوان )طبقاااات وفئاااات المجتماااع( ، إذ ق سااام علاااى مبحثاااين ،     

تنااااااول األول منهاااااا ر الطبقاااااات والفئاااااات االجتماعياااااة والسياساااااية وا دارياااااة فاااااي المجتماااااع ا ساااااالمي 

لخطبااااااء ، يماااااا وشااااامل الخلفااااااء الراشااااادين واألماااااويين والعباسااااايين فضاااااال  عااااان الحجااااااب والزهااااااد وا

المبحاااث الثااااني خصاااص للمهااان والحااارف ، إذ تطااار  الاااى يصاااحاب المهااان والحااارف وهااام المعلماااون 

 والكتاب والقصاصون والشعراء والتجار والحرفيون ويصحاب المهن األخر  . 

يمااااا الفصاااال الثالااااث الااااذي حماااال عنوانااااه )األخااااال ( ، فقااااد ق ساااام علااااى مبحثااااين ، تناااااول األول ر     

دة مااان حياااث حسااان الخلااا  ، ومراعااااة الجاااار ، والفتاااوة والماااروءة والشاااجاعة والمااازاح األخاااال  الحميااا

وكتمااااان الساااار والمحبااااة واألمانااااة والوفاااااء والصااااد  وا نصاااااف والنصااااح والحياااااء والكاااارم والجااااود 

والتواضااااع ، وتطاااار  المبحااااث الثاااااني ر األخااااال  المذمومااااة كسااااوء الخلاااا  والكااااذب والنفااااا  والحسااااد 

قاحاااة والغااادر والنذالاااة والسااافلة والغيباااة والنميماااة والوشااااية والعاااذل وا فاااراط فاااي والبخااال والتكبااار والو

 الغيرة والتديث والظلم والعداوات . 
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يماااا الفصااال الراباااع فجااااء بعناااوان )العاااادات والتقالياااد االجتماعياااة( ، وتنااااول التخاطاااب االجتمااااعي     

بااااين يفااااراد المجتمااااع العربااااي ا سااااالمي ، والحياااااة العائليااااة ، والاااازوا  ، وتربيااااة األوالد ، والطااااال  ، 

والعاااادات المتبعاااة  فضاااال  عااان الزيناااة والتجمااال واألعيااااد والمناسااابات ووساااائل الترفياااه ويلعااااب التسااالية

 في حضور وتشييع الجنائز واألموات وحفر القبور .

واحتااااو  الفصاااال الخااااامس الااااذي حماااال عنااااوان )الحاجااااات التااااي يسااااتخدمها المجتمااااع فااااي حياااااتهم     

العاماااة( ، الاااذي تضااامن المالباااس ، واألطعماااة واألشاااربة ، والخااادمات الصاااحية ، واألساااوا  والتجاااارة 

 ، والترف والفقر .

 الخاتمة فقد لخصنا فيها يهم النتائت التي توصلت إليها هذ  الدراسة .يما     

 

محمد بن سلمة الحراني  نضال عبد الجليل حسين
هـ( ومروياته 191)ت

 التاريخية

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

بعاااد ين انتشااار ا ساااالم فاااي يول يمااار ش كالناااار فاااي الهشااايمي وذلاااك لوجاااود فااارا  ديناااي فاااي جزيااارة      

العااارب والااابالد المجااااورة لهاااا مااان باااالد المشااار ي إذ كانااات هاااذ  الاااديانات ال تساااتند علاااى مرتكاااز قاااوي 

بااادي مثااال الاااديانات الساااماوية، ولكااان الااابعض يسااالم ألجااال الطعااان بالااادين االساااالمي، يو لتاااممين جانباااه وي

فااي الصااواب علااى كثياار ماان الدارسااين فيمااا  ليضااع الساام بالعساال فااي ذلااك الوقاات ي حتااى شاااع الخطاام وخ 

بعااااد، واصاااابحت الروايااااات الصااااحيحة غريبااااة علااااى الاااابعض ، لقلااااة سااااماعهم عنهااااا ولشااااهرة وانتشااااار 

ااة فااي العماال علااى تنقيااة تاريخنااا ماان هااذ  المرويااات التااي لاايس لهااا لحع  غيرهاااي ولهااذا يصاابحت الحاجااة م 

جانااااب ماااان الصااااحة، وانمااااا روجهااااا ا خباااااريون وخلطوهااااا بالروايااااات الصااااحيحة وجاااااءوا بالغااااث 

والسااامين، فجااااء المتااامخرون واخاااذوا هاااذ  المروياااات بغثعهاااا وسااامينها علاااى ينهاااا هاااي التااااريخ الصاااحيحي 

ونظاااارا  لكثاااارة المطالبااااة والحااااث للعماااال علااااى إعااااادة الكتابااااة للتاااااريخ االسااااالمي وتميااااز االصاااايل ماااان 

وإلاااى ضااارورة نقاااد الرواياااات وتمحيصاااها علاااى ماانهت علماااي يصااايلي فقاااد جااااءت دراساااتنا علاااى  الاادخيل

اناااي)ت ة الحرع ااال م   ( الاااذي ي عاااد احاااد ماااوالي بناااي قتيباااة 191احاااد الااارواة المحااادثين يال وهاااو ر محماااد بااان س 

ان التااي كاناات مركاازا  ثقافيااا  مهمااا  فااي قلااب العااالم ا لقااديم ويقااال مااولى باهلااة، والااذي نشاام فااي مدينااة حاارع

انااي فااي وسااط عائلااة خاادمت ا سااالم وع نياات بااالعلم وماان هااذا  والدولااة العربيااة االسااالمية، فتربااى الحرع

اناااااي)ت ة الحرع ااااال م   ( ذات المواهاااااب 191المجتماااااع وتلاااااك األسااااارة تبلاااااورت شخصاااااية محماااااد بااااان س 

 المتنوعة، وليكون مصدرا  مهما  من رواة السير والمغازي والتاريخ االسالمي.

ساابب اختياااري لهااذا الموضااوع يمكننااا القااول بااان اختيااار الباحااث ألي موضااوع للخااوض  امااا عاان     

فاااي غماااار  ال تحااادد  الرغباااة فقاااط، بااال يجاااب األخاااذ بنظااار االعتباااار اهمياااة الموضاااوع وماااد  تاااوافر 

باااة فقاااد وقاااع اختيارناااا  وجش ، والتاااي تزودناااا بحقائقاااه، ولكااال ماااا ساااب  مااان يساااباب وم  المصاااادر الخاصاااة باااهش

ضاااوع والاااذي يرجاااع الفضااال فاااي اختياااار  بعاااد   الاااى اساااتاذي الفاضااال الااادكتور حاماااد علاااى هاااذا المو



 

7 
 

حمياااد عطياااة والاااذي بتوجيهاااه ومعونتاااه وقاااع اختيااااري لهاااذا الموضاااوع، فجااازا    عناااي خيااار الجااازاء 

 واطال   بعمر  وسدد خطا .

اناااي      ة الحرع ااال م  ويهمياااة مروياتاااه  اماااا عااان هااادف الدراساااة فقاااد تجسااادت فاااي بياااان مكاناااة محماااد بااان س 

باااين مااااالفي السااااير والمغااااازي، والتااااي نمماااال ين تصااابح هااااذ  الدراسااااة مرجعااااا  يرفااااد المكتبااااة العربيااااة 

بمعلوماااات كانااات متنااااثرة فاااي بطاااون الكتاااب بعاااد تجميعهاااا وترتيبهاااا ونقااادها وتحليلهاااا وتشاااذيبها لتخااار  

 بحلة جديدة.

ا يتعلاااا  منهااااا بمصااااادر الساااايرة وقااااد تضاااامنت الدراسااااة جمااااع المرويااااات التاريخيااااة ال ساااايما ماااا     

والمصاااادر التاريخياااة فاااي التااااريخ العاااام وبكااال ماااا يتعلااا  بموضاااوع البحاااث وتااارك الجواناااب االخااار  

التاااي ليسااات بصااادد الدراساااة عنهاااا والتاااي نعناااي بهاااا الرواياااات الفقهياااة، وقاااد تطلاااب االمااار جماااع تلاااك 

 المرويات وتبويبها حسب التسلسل الزمني لها.

اناااي المتنااااثرة باااين مصاااادر كثيااارة تكتساااب يهمياااة كبيااارة فاااي كانااات مروياااات محمااا      ة الحرع ااال م  د بااان س 

ثناياااا كتاااب الساااير والمغاااازي سااايما وان األضاااواء لااام تتسااالط عليهاااا مااان قبااال البااااحثين والمهتماااين بمثااال 

هاااذ  الدراساااات، فكانااات مهمتناااا هاااي محاولاااة  ماطاااة اللثاااام عااان الغماااوض الاااذي يكتناااف هاااذ  الشخصاااية 

، ولااام تكااان هاااذ  المهماااة مااان باااين ر واة الساااير والمغاااازي، فضاااال  عااان تساااليط األضاااواء علاااى مروياتاااهش

المهماااة ساااهلة اذ اكتنفتهاااا الكثيااار مااان الصاااعوبات يهمهاااا تنااااثر هاااذ  المروياااات فاااي ثناياااا الكتاااب والتاااي 

تطلبااات جهااادا  كبيااارا  ومضااانيا  فاااي محاولاااة لجماااع تلاااك المروياااات وتوحيااادها فاااي اطاااار واضاااح المعاااالم 

ر وسااااهل التناااااول، يضاااااف الااااى ذلااااك قلااااة المعلومااااات المتااااوافرة عاااان حياتااااه وساااايرته متسلساااال األفكااااا

الشخصاااية والتاااي لااام يكااان مااان خاللهاااا اعطاااا صاااورة واضاااحة المعاااالم عنهاااا، وقاااد حاولناااا جهاااد االمكاااان 

 التوظيف بينها لنقلل من حالة الخلل في بعض ثناياها لنجعلها صورة يكثر قبوال  ووضوحا .

ساااة تبوياااب الماااادة التاريخياااة وترتيبهاااا وفااا  الطريقاااة التقليدياااة التاااي رتبهاااا ابااان وقاااد اقتضااات الدرا     

ة كاااان احاااد تالماااذة ابااان اساااحا  ابتاااداء  مااان خلااا  سااايدنا ةدم  ااال م  اساااحا  وابااان هشاااام ال سااايما وان ابااان س 

 )عليه السالم( والرسل األولين ثم المبعث والمغازي، ومن ثم ترتيبها حسب تسلسلها الزمني.

ن خطاااة البحاااثر فقاااد اقتضااات دراساااة البحاااث تقسااايمه  علاااى ثالثاااة فصاااول تسااابقهم مقدماااة يماااا عااا     

 وتلتها خاتمة متبوعة بقائمة المصادر والمراجع ومن ثم ملخص باللغة االنكليزية.

اناااي وسااايرته العلمياااةم وقاااد قسااامنا  الاااى       ة الحرع ااال م  جااااء الفصااال االول بعناااوان م حيااااة محماااد بااان س 

انااايم متمثلاااة باسااامه وكنيتاااهش ولقباااهش ووالدتاااهش ثاااالث مباحاااث، ضااام األو ة الحرع ااال م  لر م سااايرة محماااد بااان س 

ونشااامتهش واسااارتهش وطبقتاااهش وعلوماااه ومعارفاااه ومااان ثااام ماااا قيااال فياااه جرحاااا  وتعاااديال  مختوماااا  بوفاتاااه، يماااا 

 المبحث الثانير فقد ضم مسيرته العلميةم ، وقد تناولنا فيه شيوخه  و تالميذ م. 

اناااي حتاااى نهاياااة العصااار وقاااد شااامل ال      ة الحرع ااال م  فصااال الثااااني م المروياااات التاريخياااة لمحماااد بااان س 

االماااويم، وقاااد قسااامناها الاااى ثالثاااة مباحاااث، ضااام االول م بااادي الخليقاااة وقصاااص االنبيااااءم فاااي حاااين 
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( ونهاياااة عصااار الرساااالةم، اماااا المبحاااث الثالاااث شااامل المبحاااث الثااااني م سااايرة ومغاااازي رساااول  )

 فة الراشدة والخالفة االمويةمفقد شمل م الخال

انااااي ومنهجااااه  فااااي عاااارض       ة الحرع اااال م  امااااا الفصاااال الثالااااث فقااااد ضاااام م يهميااااة يسااااانيد محمااااد باااان س 

اناااي مااان جهاااة تالمياااذ م ، اماااا  الروايااةم والاااذي احتاااو  ثالثاااة مباحاااث ، االول منهاااا يشااامل م يساااانيد الحرع

اناااي مااان جهاااة شااايوخهم ، اماااا المبحاااث االخيااار مااان هاااذا ا لفصااال المبحاااث الثااااني فقاااد ضااام م يساااانيد الحرع

اني في السيرة النبويةم.  فقد ضم م اهمية ومكانة مرويات الحرع

 

مدينة الختل دراسة في  نورة عادل حسين
احوالها العامة حتى نهاية 

 م 1258هـ /656عام 

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

بااااه الفتوحااااات  منااااذ الوهلااااة األولااااى النتشااااار االسااااالم فااااي بااااالد المشاااار  االسااااالمي والتااااي بااااديت    

 -41م( وبلغاااات ذروتهااااا فااااي العهااااد األمااااوي )661-632 / 41 -11االسااااالمية فااااي العهااااد الراشاااادي )

م(، إذ تااام فاااتح جمياااع يراضاااي باااالد ماااا وراء النهااار، فكانااات مديناااة الختااال هاااي إحاااد  661-749 /132

وماااا ف تحااات المااادن التاااي وصااالتها الفتوحاااات االساااالمية خاااالل القااارن األول الهجاااري/ الساااابع المااايالدي، 

 حتى شهدت تطورا  دينيا ، وعلميا ، وثقافيا  واسعا .

كاااان إقلااايم الصاااغانيان يتكاااون مااان عااادة مااادن مهماااة، وتعاااد مديناااة الختااال إحاااد  تلاااك المااادني لماااا     
 تميزت به من موقع جغرافي، واقتصادي، وحضاري، فكانت حافزا  مشجعا  على دراستها.

ي لوقوعهااا علااى الجانااب الشاارقي لنهاار جيحااون )يمودريااا( الااذي يخااذت الختاال موقعااا  جغرافيااا  مهمااا      
يعااد يعظاام ينهااار خراسااان، فضااال  عاان وجااود العديااد ماان الماادن والقاار  التابعااة لهااا وهااذا يوضااح علااى 
انهااا مدينااة واسااعة، كمااا تضاام عااددا  ماان األنهااار العظيمااة التااي يسااتمد منهااا نهاار جيحااون مياهااه، األماار 

صااااديا ي ألنهاااا ذات زراعاااة، وصاااناعة، وتجاااارة، وحينماااا دخااال إليهاااا الاااذي شاااجع علاااى ازدهارهاااا  اقت
اااال ثقافتهااااا، حتااااى يصاااابحت مدينااااة اسااااالمية ب متياااااز، ساااايما إذ اناااادمجت بالدولااااة  االسااااالم هااااذبعها، وجمع
العربياااة االساااالمية بصاااورة متكاملاااة وذابااات فيهاااا، مماااا ناااتت عناااه بااازو  عااادد  مااان الااارواة الاااذين اهتماااوا 

 لشريف.برواية الحديث النبوي ا
تنوعااات معلوماااات الدراساااة عااان المديناااة جغرافياااا ، واقتصااااديا،  واجتماعياااا ، وماااع وجاااود المعلوماااات     

القيماااة فاااي بطاااون الكتاااب عااان المديناااة، إال ين هنااااك بعاااض الصاااعوبات التاااي واجهتهاااا فاااي يثنااااء البحاااث 
مسااااجد يو فاااي بعاااض جوانبهاااا، إذ لااام يجاااد معلوماااات لماسساااات تعليمياااة ومواقاااع تلاااك الماسساااات مااان 

ماااادارس، وكااااذلك قلااااة العلماااااء المختصااااين بعلااااوم ي خاااار  كااااالعلوم االنسااااانية، بشااااقيها كااااالعلوم النقليااااة 
والعقلياااة، فضاااال  عااان ذلاااك فااا ن المديناااة كانااات تضااام عاااددا  مااان الشخصااايات العلمياااة الختلياااة التاااي لهاااا 

 ضر االسالمية.اهتمام كبير في رواية الحديث النبوي الشريف، لكنهم تركوها ورحلوا إلى الحوا
يمااا عاان مدينااة الختاال ويحوالهااا العامااة فلاام تتطاار  لهااا الدراسااات ماان قباال، وتعااد هااذ  الدراسااة هااي     

األولااااى فااااي هااااذا المجااااال، إذ تناولاااات جغرافيااااة المدينااااة وجوانبهااااا المختلفااااة األ خاااار ، وقااااد اشااااتملت 
 الرسالة على ثالثة فصول تسبقها مقدمة، وتليها الخاتمة.

دراساااة فاااي الفصااال األول الاااذي يحمااال عناااوان )جغرافياااة مديناااة الختااال (، والاااذي بااادور  تناولااات ال    
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قسااام الاااى مبحثاااين، إذ تضااامن المبحاااث األول تسااامية المديناااة، ومعناااى التسااامية، ثااام الموقاااع الجغرافاااي 
 للمدينة، وحدودها، ومساحة المدينة، وطبيعة تضاريسها وتنوعها.

ينهاااار مديناااة الختااال(، تناولااات فياااه يهااام األنهاااار الموجاااودة وفاااي المبحاااث الثااااني الاااذي حمااال عناااوان )    
 في المدينة، وتسميات تلك األنهار وموقعها.

يماااا الفصااال الثااااني وعنواناااه )الفاااتح االساااالمي لمديناااة الختااال ويحوالهاااا السياساااية والعساااكرية(، قاااد     
تضااامن دراساااة الفاااتح العرباااي االساااالمي للمديناااة وماااا رافقاااه مااان يحاااداث وتطاااورات سياساااية وعساااكرية 

 في العهود االسالمية المتتالية.
ب الحضاااارية لمديناااة الختااال(، والتاااي وفاااي الفصااال الثالاااث جااااءت الدراساااة مركااازة علاااى )الجوانااا    

تضاااامنت يربعااااة مباحااااث، ففااااي المبحااااث األولر المتضاااامن )الجانااااب االداري لمدينااااة الختاااال(، إذ حااااو  
الجواناااب االدارياااة للمديناااة بماااا فيهاااار مااان مااادن وقااار  تابعاااة للختااال، وإماااارة، وملاااوك ووالة ختلياااين 

قضاااااء والقضاااااة فيهااااا، وماااان ثاااام تعاااااقبوا علااااى حكمهااااا عباااار تاريخهااااا ويلقااااابهم، والتطاااار  الااااى ال
 التحصينات الدفاعية للمدينة التي تمثلت بالح ص ون.

وفاااي المبحاااث الثااااني تناولااات )الجاناااب االجتمااااعي( والاااذي تضااامن الحيااااة الدينياااة والتاااي تنوعااات     
فيهااا الااديانات مااا بااين زرادشااتية وبوذيااة، والااى جانااب تلااك الااديانات الديانااة الوثنيااة، ثاام ليكااون ختامهااا 

سااك مااع الااادين االسااالمي الااذي انتشااار فااي مدينااة الختااال وكاال ماادن المشااار  االسااالمي والااذي يصااابح م
ديناااا  رساااميا  للااابالد فيماااا بعاااد، وقاااد تباااين ين المديناااة تحتاااوي علاااى عااادد مااان العناصااار الساااكانية، إذ نجاااد 
ة فيهااااا التاااارك، والفاااارس، والعاااارب، فضااااال  عاااان التطاااار  الااااى الحياااااة المعاشااااية اليوميااااة لسااااكان مديناااا

 الختل.
وفاااي المبحاااث الثالاااث تناولااات )الجاناااب االقتصاااادي(، إذ قسااامت دراساااة هاااذا الفصااال علاااى مباحاااث     

يخاااذت علاااى عاتقهاااا بياااان الحيااااة االقتصاااادية التاااي تعاااد شاااريان رئااايس لديموماااة الحيااااة المجتمعياااة لكااال 
راعااة، والثااروة ي مااة ماان ي ماام األرض، وماان تلااك الجوانااب االقتصااادية التااي تاام تناولهااا فااي مجاااالت الز

الحيوانيااااة، والتجااااارة، والصااااناعة، والتعاااادين وغيرهااااا لمدينااااة الختاااال، وقااااد بيناااات ين الختاااال مدينااااة 
مزدهااارة اقتصااااديا ، لنجااااح زراعتهاااا وكثااارة تناااوع الثاااروة الحيوانياااة فيهاااا، هاااذا با ضاااافة الاااى روا  

 التجارة فيها، وكذلك وجود الصناعة ووفرة المعادن.
تناولااات الجاناااب الثقاااافي ودرسااات فياااه مااان كاااان لهااام دور مهااام فاااي رواياااة  وفاااي المبحاااث الراباااع    

األحادياااث النبوياااة الشاااريفة وتناقلهاااا عااان شااايوخهم. يماااا فاااي مجاااال العلاااوم األخااار  لااام يجاااد ساااو  فاااي 
مجاااال )علااام الحسااااب(، وفاااي مجاااال علااام )اللغاااة العربياااة(، وين العلمااااء الختلياااين المااارفقين فاااي الرساااالة 

ف المعجااام الهجائياااة بقاعااادة بياناااات، ولااايس علاااى حساااب األهمياااة ومااان تااام درجهااام علاااى حساااب حااارو
وضااااع البصاااامة األكباااار فااااي مجالااااه الااااذي باااارع فيااااه، كمااااا ويسااااتبعدت تاااارتيبهم علااااى حسااااب تااااواريخ 
وفيااااتهمي ألن بعضاااهم مفقاااودة سااانة وفيااااتهم، لاااذلك لااام يعاااد المقيااااس والترتياااب  للتفريااا  والتفضااايل فيماااا 

يتبااااين باااين عاااالم وةخااار، وقاااد ذكااارت تاااراجمهم علاااى ماااد  ماااا  بيااانهم، والمالحاااظ ين حجااام التاااراجم
 توفرت عنهم من معلومات في كتب التراجم والطبقات.

كماااا ويرفقااات الرساااالة بمالحااا  حاااوت علاااى خااارائط جغرافياااة. كماااا اشاااتملت الدراساااة علاااى خاتماااة     
 استنتجت فيها جملة نتائت، وحقائ  التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة.

ن المصاااادر التاااي تااام االعتمااااد عليهاااا فاااي هاااذ  الدراساااة، فهاااي كثيااارة ومتنوعاااة، إذ شاااملت فاااي ومااا    
 بدايتها على يهم كتاب في هذا الكون الذي ضم كالم رب العالمين جل وعال 

 . القرةن الكريم  وهو 
ة عاان للمصااادر التاريخيااة غايااة األهميااة فااي البحااث والدراسااةي ألنهااا يغناات الرسااالة بمعلومااات قيماا    

يوضاااع المدينااة المختلفاااة وانتشااار االسااالم فيهاااا، وماان هاااذ  المصااادرر كتاااب )فتاااوح البلاادان( للااابالذري 
م(، ويعااااد ماااان المصااااادر المهمااااة والااااذي يماااادنا بمعلومااااات قيمااااة عاااان فااااتح المدينااااة، 892 / 279)ت
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 م(، إذ كاااان لاااه الفضااال فاااي تقاااديم922 / 310وكاااذلك كتااااب )تااااريخ الرسااال والملاااوك( للطباااري )ت 
معلومااات مفياادة عاان عمليااات الفااتح واسااتكمالها فااي جميااع يقاااليم بااالد مااا وراء النهاار. وكتاااب )الكامااال 

م(، فقاااد يمااادنا بمعلوماااات ويخباااار عااان الحيااااة السياساااية فاااي 1232 /630فاااي التااااريخ( البااان األثيااار )ت
 المدينة.
كمااا ويفاادت كااذلك ماان كتااب ومصااادر البلاادانيات والجغرافيااة، إذ شااكلت تلااك الكتااب األساااس العلمااي    

لفصااال الرساااالة األول ال سااايما ماااا يخاااص المديناااة، وموقعهاااا، وحااادودها، ومساااافاتها، وتضاريساااها، وقاااد 
اعتماااادت علااااى تشااااكيلة قيمااااة ماااان الكتااااب التااااي رفاااادتنا بمعلومااااات غايااااة فااااي األهميااااة، مثاااال كتااااابر 

م(، والاااذي قااادم معلوماااات عااان الختااال إذ عااادها 893 / 280لمساااالك والممالاااك( البااان خرداذباااة )ت )ا
 إحد  كور طخارستان. 

م(، يماااااا كتااااااب )المساااااالك والممالاااااك( لالصاااااطخري 904 / 292وكتااااااب )البلااااادان( لليعقاااااوبي )ت     
عااان الختااال  م(، الاااذي قااادم معلوماااات عااان العدياااد مااان المااادن والقااار  السااايما فيماااا ذكااار957 / 346)ت

إذ يشاااااار الاااااى ين الختااااال يول كاااااورة علاااااى نهااااار جيحاااااون. وكتااااااب )صاااااورة األرض( البااااان حوقااااال 
م(، والااااذي يعااااد ماااان 1228 / 626م(، وكتاااااب )معجاااام البلاااادان( لياااااقوت الحمااااوي )ت977 / 367)ت

 يجلع كتب البلدان ويوسعهاي إذ قدم وصفا  رائعا  للمدن من حيث التسمية، والموقع، واألهمية.
المعااااجم اللغوياااة التاااي اساااتعنت بهاااا لتوضااايح بعاااض المفاااردات اللغوياااة الغريباااة التاااي وردت باااين  يماااا   

طياااات الرساااالة، ومااان تلاااك المصاااادر والمعااااجم اللغوياااةر كتااااب )المحكااام والمحااايط األعظااام( البااان سااايد  
م(، والااااذي اعتماااادت عليااااه فااااي معرفااااة عاااادة مصااااطلحات، وكتاااااب )المعاااارب ماااان 1065 / 458)ت

 / 711م(، )لساااااااان العااااااارب( البااااااان منظاااااااور )ت1145 / 540ي( للجاااااااواليقي )تالكاااااااالم األعجمااااااا
م(، وغيرهاااا مااان المعجماااات العربياااة التاااي بينااات المعااااني لكثيااار مااان المصاااطلحات الاااواردة فاااي 1311
 الرسالة.

يمااااا كتااااب التااااراجم والطبقااااات، فقااااد قاااادمت هااااي األخاااار  معلومااااات للرسااااالة، فقااااد اعتماااادت علااااى    
م(، والااااذي 1070 / 463اريخ مدينااااة بغااااداد( للخطيااااب البغاااادادي )تمصااااادر عاااادة منهااااار كتاااااب )تاااا

يعطانااااا  معلومااااات مهمااااة فااااي معرفااااة يسااااماء العلماااااء، وكتااااب )تاااااريخ االسااااالم ووفيااااات المشاااااهير 
م(، الاااذي 1347 / 748واالعاااالم(، و)العبااار فاااي خبااار مااان غبااار(، و)ساااير يعاااالم النااابالء( للاااذهبي )ت

 ياتهم.يمدنا بمعلومات عن علماء المدينة ووف
كماااا كاااان للمراجاااع الحديثاااة علاااى اختالفهاااا دور ووقاااع ايجاااابي فاااي الرساااالة، إذ اساااتعنت بجملاااة مااان      

المراجااااع ليساااات بالقليلااااة التااااي يغناااات الدراسااااة، وكاناااات خياااار مرشااااد فااااي العثااااور علااااى الكثياااار ماااان 
ساااالمي فاااي المصاااادر التاااي تااام االساااتعانة بهاااا، منهاااا العربياااة والمعرباااة، ومنهاااار كتااااب )قاااادة الفاااتح اال

بااالد مااا وراء النهاار( لمحمااود شاايت خطاااب، الااذي قاادعم لنااا معلومااات قيمااة عاان الختاال واسااتبدالها باساام 
 )ك الب( في عصر األوزبك.

وكتااااب ) بلااادان الخالفاااة الشااارقية( لكاااي لساااترنت، والاااذي يرفااادنا بمجموعاااة معلوماااات عااان الختااال       
المي إلااااى الغاااازو المغااااولي( لمالفااااه بارتولااااد وموقعهااااا الجغرافااااي. وكتاااااب )تركسااااتان ماااان الفااااتح ا ساااا

 والذي قدم معلومات مختلفة عن يقاليم المشر  االسالمي عامة ومنها الختل.
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اثر استراتيجية  مراد جبار زغير
S.N.I.P.S  في

التحصيل وتصحيح 
المفاهيم التاريخية 
المخطوءة لد  طالب 
 الصف الثاني المتوسط

 االساسيةالتربية  طرائ  تدريس التاريخ

 المستخلص

فاااااي التحصااااايل '' ''S.N.I.P.Sيهااااادف البحاااااث الحاااااالي التعااااارف علاااااى )اثااااار اساااااتراتيجية  

 وتصحيح المفاهيم التاريخية المخطوءة لد  طلبة الصف الثاني متوسط ( 

 ولتحقي  هدف البحث وضعت الفرضيتين اآلتيتين 

( بااااين متوسااااط درجااااات  طااااالب 0,05اليوجااااد فاااار  ذا داللااااة احصااااائية عنااااد مسااااتو  داللااااة ) -1

م ''S.N.I.P.Sالمجموعاااة التجريبياااة الاااذين يدرساااون ماااادة التااااريخ العرباااي االساااالمي  ب ساااتراتيجية  

ومتوساااط درجاااات طاااالب المجموعاااة الضاااابطة الاااذين يدرساااون الماااادة ذاتهاااا  بالطريقاااة االعتيادياااة فاااي 

 ر التحصيل البعدي.االختبا

( بااااين متوسااااط درجااااات  طااااالب 0,05اليوجااااد فاااار  ذا داللااااة احصااااائية عنااااد مسااااتو  داللااااة ) -2

م ''S.N.I.P.Sالمجموعااااة التجريبيااااة الااااذين يدرسااااون مااااادة التاااااريخ العربااااي االسااااالمي  ب سااااتراتيجية 

تيادياااة فاااي ومتوساااط درجاااات طاااالب المجموعاااة الضاااابطة الاااذين يدرساااون الماااادة ذاتهاااا  بالطريقاااة االع

 اختبار تصحيح المفاهيم التاريخية المخطوءة 

وقبااال بداياااة التجرباااة حااادد الباحاااث مجتماااع بحثاااه بالمااادارس الثانوياااة والمتوساااطة النهارياااة للبناااين التابعاااة 
الاااى المديرياااة العاماااة لتربياااة محافظاااة ذي قاااار، اماااا عيناااة البحاااث فقاااد طبقااات علاااى عيناااة مااان طاااالب 

الشااايخ حسااان الناصاااري للبناااين فاااي الفصااال الدراساااي االول للعاااام الصاااف الثااااني متوساااط فاااي متوساااطة 
م(،وتاااام اختيااااار العينااااة عشااااوائيا بواقااااع شااااعبتين دراساااايتين والبااااال  عااااددهم  2018-2017الدراسااااي )

( فااااي شااااعبة 35( فااااي شااااعبة )  ( و)32بواقااااع ) ( طااااالب راساااابين ،7( طالبااااا بعااااد اسااااتبعاد )67)
تمثااال المجموعاااة التجريبياااة التاااي درسااات ماااادة التااااريخ )ب(وبطريقاااة عشاااوائية  اختيااارت الشاااعبة )ب( ل

( المجموعااااة الضااااابطة التااااي درساااات  ، ومثلاااات الشااااعبة ) s.n.i.p.sالعربااااي االسااااالمي ب سااااتراتيجية 
 المادة  ذاتها بالطريقة االعتيادية .

   

كافاااام الباحااااث بااااين طااااالب  مجمااااوعتي البحااااث بمتغياااارات عاااادة منهااااا ر درجااااات اختبااااار الااااذكاء ،  

م( ، والعماااار 2017ــااااـ  2016العااااام الساااااب  فااااي مااااادة التاااااريخ القااااديم  للعااااام الدراسااااي )ودرجااااات 

 . الزمني محسوبا  بالشهور، والتحصيل الدراسي لآلباء ، والتحصيل الدراسي ل مهات

واختااااار الباحااااث التصااااميم  التجريبااااي ذا الضاااابط الجزئااااي معتماااادا فااااي تجربتااااه علااااى تصااااميم 

القيااااس البعااادي للمجماااوعتين )ضاااابطة ويخااار  تجريبياااة (.واعاااد ايضاااا مساااتلزمات التجرباااة المتضااامنة 
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تحديااااد المااااادة العلميااااة ،وتحديااااد المفاااااهيم التاريخيااااة وصااااياغة االهااااداف الساااالوكية ،وإعااااداد وكتابااااة 

ريسااااااية للمجمااااااوعتين التجريبيااااااة والضااااااابطة ،فكاناااااات الخطااااااط التدريسااااااية للمجموعااااااة الخطااااااط التد

م وكانااااات الخطاااااط التدريساااااية للمجموعاااااة الضاااااابطة بالطريقاااااة S.N.I.P.Sالتجريبياااااة باساااااتراتيجيه م

االعتيادياااة ،امااااا بالنساااابة الااااى ادوات البحااااث فقااااد اعاااد الباحااااث اختبااااارين احاااادهما تشخيصااااي للمفاااااهيم 

( فقاااارة موضااااوعية ماااان 50( مفهومااااا ،وبااااذلك تكااااون االختبااااار ماااان )50يضاااام )التاريخيااااة المخطااااوءة 

نااااوع االختيااااار ماااان متعاااادد كاااال فقاااارة تقاااايس مفهومااااا ،واالخاااار عالجااااي لتصااااحيح المفاااااهيم التاريخيااااة 

(مفهوماااا خطاااا لاااد  طاااالب الصاااف الثااااني 20المخطاااوءة التاااي شخصاااها االختباااار القبلاااي والاااذي ضااام )

عية مااان ناااوع االختياااار مااان متعااادد ،وكااال مفهاااوم ياااتم قياساااة ( فقااارة موضاااو60متوساااط وعااادد فقراتاااة )

عاااان طرياااا  ثااااالث فقاااارات )تعريااااف ،تمييااااز ،تطبياااا ( وقااااد تاااام حساااااب الصااااد  والثبااااات ومعاماااال 

 الصعوبة والتمييز وفاعلية البدائل لكل من االختبارين ،وقد اجري البحث على مرحلتين .

 المرحلة االولى ) تشخيصية(

االختباااار التشخيصاااي الاااذي اعاااد لتشاااخيص المفااااهيم التاريخياااة تااام فاااي هاااذ  المرحلاااة تطبيااا  

التاااي يخطاااا بهاااا الطاااالب عيناااة البحاااث ،وبعاااد االنتهااااء مااان تطبيااا   االختباااار تااام تصاااحيح وتحدياااد 

% مااااان مجموعاااااة 34المفااااااهيم المخطاااااوء  وهاااااي المفااااااهيم التاااااي تجااااااوزت نسااااابة المخطاااااوء  فيهاااااا 

 ( مفهوم خطآ تجاوز النسبة المحددة سلفا .50( مفهومآ من اصل )20االجابات ،ووجد ان هناك )

 المرحلة الثانية )عالجية (

،والمجموعاااااة   S.N.I.P.Sباشااااار الباحاااااث بتااااادريس المجموعاااااة التجريبياااااة باساااااتراتيجية 

الضاااااابطة بالطريقاااااة االعتيادياااااة .وكوفئااااات المجموعتاااااان فاااااي باااااالمتغيرات )العمااااار الزمناااااي للطاااااالب 

لاااادين ودرجااااات العااااام الساااااب  فااااي مااااادة التاااااريخ للصااااف محسااااوبا باألشااااهر والتحصاااايل الدراسااااي للوا

 و اختبار مستو   الذكاء ودرجات االختبار القبلي(2017 -2016الثاني متوسط 

وحااااددت المااااادة الدراسااااية المااااراد تدريسااااها والمتضاااامنة الفصاااالين األول والثاااااني  ماااان كتاااااب 

م واسااااتمرت ماااادة  2018-2017التاااااريخ العربااااي االسااااالمي للصااااف الثاااااني متوسااااط للعااااام الدراسااااي 

 م2018-2017التجربة الفصل الدراسي االول من  العام الدراسي  

وفاااي نهايتهاااا اختبااارت المجموعتاااان التجريبياااة والضاااابطة باختباااار تصاااحيح المفااااهيم التاريخياااة 

 المخطوءة وبعد تفري  النتائت وتحليلها احصائيا اظهرت مايمتي ر

(باااااين المجماااااوعتين التجريبياااااة 0,05داللاااااة ) وجاااااود فااااار  ذو داللاااااة احصاااااائية عناااااد مساااااتو  -1

والضاااابطة فاااي تحصااايل ماااادة التااااريخ العرباااي االساااالمي لصاااالح المجموعاااة التجريبياااة الاااذين درساااوا 

 . S.N.I.P.Sالمادة  ب ستراتيجية 
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( باااااين المجماااااوعتين التجريبياااااة 0,05وجاااااود فااااار  ذو داللاااااة احصاااااائية عناااااد مساااااتو  داللاااااة)  -2 

المفااااهيم المخطاااوءة البعااادي لماااادة التااااريخ العرباااي االساااالمي لصاااالح  والضاااابطة فاااي اختباااار تصاااحيح

 .S.N.I.P.Sالمجموعة التجريبية  الذين درسوا لمادة باستراتيجية 

 وفي ضوء النتائت التي توصل اليها البحث الحالي يوصي الباحث بما يمتي ر

مي للصااااف الثاااااني فااااي تاااادريس مااااادة التاااااريخ العربااااي االسااااال S.N.I.P.Sاعتماااااد اسااااتراتيجية  -1

 المتوسط لما لها من اثر في رفع مستو  التحصيل الدراسي وتصحيح المفاهيم المخطوءة .

فاااي بااارامت اعاااداد مدرساااي التااااريخ فاااي كلياااات التربياااة للعلاااوم  S.N.I.P.Sتضااامين اساااتراتيجية  -2

 االنسانية.

ماان اسااتراتيجيات حديثااة اقامااة دورات تدريبيااة فااي اثناااء الخدمااة لمدرسااي التاااريخ حااول مااا يسااتجد  -3

. 

 ثالثار المقترحات 

 استكماال للبحث الحالي وتطويرا له يقترح الباحث ماياتي ر

فااااي مااااواد راسااااية اخاااار  ومااااراح   S.N.I.P.Sاجااااراء دراسااااة مماثلااااة لتعاااارف اثاااار اسااااتراتيجية  -1

 دراسية مختلفة .

كيااااار االساااااتداللي ،او اجاااااراء دراساااااة مماثلاااااة فاااااي متغيااااارات اخااااار  ،كاااااالتفكير التااااااريخي ،او التف -2

 التفكير االبداعي .

 

افريقيا جنوب الصحراء  وئام عاصم اسماعيل
من خالل مالفات 
المارخين المصريين في 
القرن التاسع الهجري 

هـ( و 821القلقشندي )ت

هـ( 845تالمقريزي )

 انموذجا

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

ا ي نَّ  اايَّم  إشنَّ العنايااة بدراسااة تاااريخ إفريقيااا جنااوب الصااحراء يحتااا  إشلااى رغبااة فااي خااوض غمااار ، والسش

ا  اااه فاااي الدراساااات ا فريقياااة فاااي التااااريخ ا ساااالمي فاااي العااارا  يبااادو محااادود ا وال يشاااكل وضاااوح  التوجع

اااا يتناساااب ماااع يهمياااة تلاااك الااابالد، ويثرهاااا فاااي صاااناعة األحاااداث التاريخياااة، وفااا ي مختلاااف ناااواحي تام 

الحيااااة السياساااية، واالجتماعياااة، واالقتصاااادية، والدينياااةي فتلاااك الااابالد بهاااذا المسااامى مااان دون شاااك يمثااال 
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عمق ااا سياسااي ا، واجتماعي ااا، واقتصاااادي ا، وفكري اااي وعليااه فااا شنَّ مجاارد التفكياار بالكتاباااة والبحااث فااي تااااريخ 

ا جنوبهاااا ي ع اااد   ااايَّم  ا فاااي رسااام معاااالم تلاااك الااابالد وتوضااايحها مااان إفريقياااا فيماااا وراء الصاااحراء، والسش  تقااادم 

ا ي نَّ هاااذ  القاااارة يمكااان عااادعها مهاااد ا للبشاااريةي فهاااي باااالد  ااايَّم  ناحياااة يهميتهاااا، وفاااي المجااااالت ك لعهاااا، والسش

اااا كانااات  ا وبركاااة، تااادفقت فيهاااا المياااا  واألنهاااار، وتخللتهاااا الساااهول والغاباااات، فضاااال  ع مَّ امااات ت خيااار 

اجم الاااذهب، والفحااام، والحدياااد، والنحااااس، واألخشااااب، والثاااروة الحيوانياااة، وماااا تكتنفاااه يرضاااها مااان منااا

كااااان  فيهااااا ماااان مجتمااااع تعااااددت فيااااه القوميااااات، واللغااااات، واألدياااااني وعليااااه وماااان هااااذا ك لعااااه يكتسااااب 

ااااا فااااي اختيااااار  الموضااااوع يهميتااااهي فقلااااة مااااا مكتااااوب ماااان دراسااااات حااااول هااااذ  الاااابالد كااااان  ساااابب ا مهم 

نااب المحاولااة فااي التعاارف إشلااى التاامثير العرباايع وا سااالمي فيمااا ظهاار فااي تلااك الموضااوع، هااذا إشلااى جا

اااا ورد ذكااار  مااان لااادن القلقشاااندي )ت مَّ  (ي 845 (، والمقريااازي )ت821الااابالد مااان دوياااالت وممالاااك مش

ي لتتشااااكل فااااي  إذ ت ااامَّ عاااادعهما ينموذجااااان لمااااا دونااااه المااااارخين المصاااريين فااااي القاااارن التاسااااع الهجااااريع

المطلوباااة األقااارب إشلاااى الواقاااع السياساااي، واالجتمااااعي، واالقتصاااادي  فريقياااا جناااوب النهاياااة الصاااورة 

 الصحراء، فضال  عن واقعها الجغرافي.

وفاااي الحقيقاااة ي نَّ اختياااار الموضاااوع جااااء بتوجياااه مااان يسااااتذتي فاااي اللجناااة العلميعاااة فاااي القسااام،  

ا علاااى  وعلاااى ريساااهم األساااتاذ الااادكتور عبااادالخال  خمااايس، الاااذي صاااا  لاااي عنواناااه، وشاااجعني مشاااكور 

 الخوض في غمار  وتسليط األضواء عليهي فجزا    عني خير الجزاء.

ومااان الجااادير بالاااذكر ا شاااارة إشلاااى الدراساااات الساااابقة فاااي هاااذا الموضاااوع، وبحساااب اطالعناااا  

يهمهاااااا دراساااااة الااااادكتور درياااااد عبااااادالقادر ناااااوري المعنوناااااة باااااـمتاريخ ا ساااااالم فاااااي إفريقياااااا جناااااوب 

بَّماااا تكاااون موجاااودة، وعلاااى الصاااحراءم، وال  نعلااام علاااى وجاااه الدقاااة، وبعاااد البحاااث ي نَّ دراساااة ي خااار  ر 

نصاابة علااى الجانااب الااذي ل ااه  عالقااة بانتشااار ا سااالم  الاارغم ماان يهميااة تلااك الدعراسااة، إشالَّ ي نَّهااا جاااءت م 

طيااات دراسااتناي فااي بعااض ممالااك تلااك الاابالد، وبالتمكيااد فاا شنَّ تلااك الدعراسااة لاام تخاال  ماان فوائااد مهمااة فااي 

اااا مااان ناحياااة المصاااادر، واستكشااااف بعاااض الجواناااب فاااي موضاااوع الدعراساااةي إذ إشنَّ  بوصااافها دلااايال  مهم 

ب عاااد الااابالد، وقلاااة الدراساااات حولهاااا كاااان  واحاااد ا مااان الصاااعوبات التاااي واجهتنااااي فكاااان البحاااث عااان يي 

ناااة تنيااار لناااا بصااايص مااان الضاااوء هناااا وهنااااك مااان دراساااة ساااابقة، يو بحاااث منشاااور ي شاااكل ثاااروة ثمي

طريااا  البحاااث، وال يفوتناااا فاااي هاااذا الصااادد ا شاااارة إشلاااى ماااا نشااار  بعاااض الماااارخين مااان بحاااوث فاااي 

مجاااالت علمياااة يفاااادت الدعراساااة عااان طرائااا  مختلفاااة منهاااا ماااا نشااارته الااادكتورة صاااباح الشااايخلي عااان 

اااا كتباااه الااادكتور عماااار مرضاااي عااان مملكاااة برناااو ا ساااالم ية، الوجاااود العربااايع فاااي كاااانم، فضاااال  ع مَّ

 والدكتور بشار عبدالجبار شبيب عن دولة مالي ا سالمية.

اااا المااانهت الاااذي جااار  اعتمااااد  فاااي هاااذ  الدعراساااة فهاااو المااانهت الوصااافي التااااريخي المعتماااد   ي مع

علااااى الروايااااات والنصااااوص التااااي وردت عنااااد القلقشااااندي والمقرياااازي  فريقيااااا جنااااوب الصااااحراءي 

نَّ هااذ  الروايااات يمكاان عاادعها مفاااتيح تفااتح ماان خاللهااا يبااواب ماكاادين ي نَّهااا تحظااى بمهميااة كبياارة، كمااا ي  

ا إذا كاااان  هنااااك  ااايَّم  المصاااادر األخااار  لرواياااات مماثلاااة يو مكملاااةي مااان ي جااال ي ِن تكتمااال المعلوماااة، والسش

بتااار فاااي الااانص يو عااادم وضاااوح هناااا وهنااااك، وال يعناااي هاااذا ي نَّ اساااتعمالنا لهاااذا المااانهت البحثاااي فاااي 

هااااو ي نَّنااااا يخااااذنا الروايااااات والنصااااوص علااااى عالتهااااا ماااان دون نقااااد، وتمحاااايص،  الدراسااااات التاريخيااااة
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اااا  مَّ ، بااال يخضاااعناها لكااال ذاك، وكلماااا تمكناااا مااان ذلاااك ودون ي ِن نحمااال هاااذ  الرواياااات يكثااار مش وتقاااص 

 تحتملي أل نَّ الغاية هي الوصول إشلى الحقيقة التاريخية، يو األقرب إليها.

ااااا الكتااااب التااااي اعتماااادنا عليهااااا  لهااااذين المااااالفين فهااااي التااااي حااااوت علااااى ي غلااااب معلومااااات  ي مع

موضااوع الدعراسااة، يشاارنا إشلااى ذلااك بعنااوان )المعتمااد ماان كتااب القلقشااندي فااي الدعراسااة( )والمعتمااد ماان 

 كتب المقريزي في الدعراسة(، ويثبتناها بمالح  في ةخر األطروحة. 

اتماااة، فضاااال  عااان المالحااا ، جااااءت الدعراساااة بمربعاااة فصاااول، تسااابقها مقدماااة وتمهياااد وتتلوهاااا خ 

 وثبت المصادر والمراجع، والمستخلص باللغة االنكليزية.

(ي إذ   جااااء التمهياااد تحااات عناااوانر )نظااارة فاااي الحيااااة العلميعاااة لمصااار فاااي القااارن التاساااع الهجاااريع

جاااار  اسااااتعراض الحياااااة العلميعااااة لااااذلك القاااارن بصااااورة مااااوجزةي مبينااااين يهميتااااهي أل نَّااااه  ماااان يزهااااى 

احيااااة العلميعااااة فااااي مصااااري إذ يفاااارز ظهااااور علماااااء موسااااوعيين كبااااار ماااان يمثااااالر العصااااور ماااان الن

(، اللاااااذان جااااار  التعرياااااف بهماااااا وبكتبهماااااا فاااااي هاااااذا 845 (، والمقريااااازي )ت821القلقشاااااندي )ت

 التمهيد.

ل فكاااان عااان جغرافياااة إفريقياااا جناااوب الصاااحراء مااان خاااالل رواياااات القلقشاااندي   اااا الفصااال األ وع يمَّ

هاااـ(، وجااار  البحاااث فياااه فاااي تلاااك الااابالد مااان الناحياااة الجغرافياااة مااان 845هاااـ( والمقريااازي )ت821)ت

حيااث التساامية، والمصااطلح، ومااا احتااوت تلااك الممالااك ا سااالمية ماان ماادن، ومااا كاناات عليااه ماان يهميااة 

 من ناحية الموقع الجغرافي.

ااااا الفصاااال الثاااااني فقااااد خصصاااانا  للجانااااب السياسااااي فااااي إفريقيااااا جنااااوب الصااااحراء، وحماااال   ي مع

لمظاااااهر السياسااااية وا داريااااة  فريقيااااا جنااااوب الصااااحراء ماااان خااااالل روايااااات القلقشااااندي عنااااوانر ا

هاااـ(، وجااار  تقسااايمه علاااى عااادد مااان الموضاااوعات، تضااامن البحاااث 845هاااـ( والمقريااازي )ت821)ت

فيهاااا علاااى الجواناااب السياساااية للممالاااك ا فريقياااة المنتشااارة  جناااوب الصاااحراء ا فريقياااة، فيماااا يتعلااا  

 هم بالعرب المسلمين، ومراسيم القصور السلطانية، والنظام العسكري.بمنظمة الحكم، وعالقت

ااااا الفصااااال الثالااااث فقاااااد خصااااص للحيااااااة االقتصااااادية، وجااااااء بعنااااوانر الحيااااااة االقتصاااااادية   ي مع

هااااـ(، 845هااااـ( والمقرياااازي )ت821 فريقيااااا جنااااوب الصااااحراء ماااان خااااالل روايااااات القلقشااااندي )ت

ناااب االقتصاااادية لممالاااك إفريقياااا جناااوب الصاااحراء، وقسااام علاااى فقااارات، جااار  البحاااث فيهاااا عااان الجوا

فيماااا يخاااص الرعاااي، والثاااروة الحيوانياااة، فضاااال  عااان النشااااط الزراعاااي، والصاااناعي، والتجااااري، وماااا 

 اشتملت عليه تلك الممالك من العملة المتداولة، وكذلك الثروة المعدنية.

اااا الفصااال الراباااع فجااااء عنواناااهر الحيااااة الدعينياااة االجتماعياااة    فريقياااا جناااوب الصاااحراء مااان ي مع

ااااادَّة 845هاااااـ( والمقريااااازي )ت821خاااااالل رواياااااات القلقشاااااندي )ت هاااااـ(، وجااااار  تقسااااايمه علاااااى عش

موضاااوعات، جااار  البحاااث فيهاااا عااان الساااكان، ويصاااولهم، وعااااداتهم، وتقاليااادهم، فضاااال  عااان العقائاااد 

واألدياااااان، وجااااار  البحاااااث عااااان حيااااااتهم المعيشاااااية مااااان )مساااااكن، وممكااااال، وملااااابس(، فضاااااال  عااااان 

 تفاالتهم. اح
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اي إذ لااام يكااان   ومااان الجااادير بالمالحظاااة، وضااارورة التنبياااه عناااه ي نَّ الفصااال األخيااار كاااان  ماااوجز 

بمساااتو  الفصاااول التاااي سااابقته مااان ناحياااة الحجااام والساااعةي وذلاااك بسااابب شاااحة المعلوماااات الاااواردة فاااي 

 (، فضاااااال  عاااان المصاااااادر 845 (، والمقرياااازي )ت821هااااذا الجانااااب عناااااد ك اااالع مااااان القلقشااااندي )ت

 األخر 

 

الحياة االجتماعية في  ذياب سرحان حسن
مسند االمام زيد بن علي 

هـ( دراسة 122)ع( )ت 

 تاريخية

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

ين دراساااة يحاااداث التااااريخ ا ساااالمي الينحصااار فاااي المجااااالت السياساااية، واالقتصااااديه ينماااا هاااو تااااريخ 

المختلفاااة، ومااان هناااا تبااادو يهمياااة دراساااة الحيااااة االجتماعياااة إذ ينهاااا تعكاااس تاااراث االماااة بكافاااة جوانبهاااا 

نمااااط الحياااااة المدنيااااة فااااي الدولااااة العربيااااة ا سااااالميه بكافااااة تفرعاتهااااا، واالحاطااااة بمختلااااف نااااواحي 

النشااااطات االنساااانية المتنوعاااه، يضاااافة إلاااى معرفاااة القااايم االجتماعياااة والعاااادات والتقالياااد المساااتمد  مااان 

ع ا ساااالمي، ولاااذا كاااان الهااادف مااان هاااذ  الدراساااة يساااتجالء الحيااااة االجتماعياااة فاااي كتااااب  يركاااان التشاااري

 (دراسااااة تاريخيااااه، إذ يرفاااادنا بمعلومااااات متنوعااااه تتعلاااا  122()ترالمسااااند ل مااااام زيااااد باااان علااااي)

 بالحياة االجتماعية المختلفه. 

يهاااال زمانااااه وجااااوهرة ( الااااداعي الااااى   الناصااااح لاااادين  ، شااااامة كااااان ا مااااام زيااااد باااان علااااي )  

ةقراناااه، وإماااام يهااال بيااات النباااوة فاااي وقتاااه، فاااتح   علياااه باااالعلم بعاااد إن يخاااذ علاااى جماعاااة كمبياااه زيااان 

العاباادين، صاااحب الصااحيفة السااجادية التااي عاادت ماان ذخااائر التااراث ا سااالمي، وماان مناااجم االبحاااث 

ا فقااد سااماها كبااار رجااال العلماااء، البالغيااة واالخالقيااة والتربويااة واالدبيااة فااي ا سااالم ونظاارا  ألهميتهاا

 .)بمخت القرةن وينجيل يهل البيت وزبور ةل محمد)

وهناااك عاادة يسااباب يدت الااى يختيااار الموضااوع، ماان يهمهااا القيمااة العلميااة للمسااند الساايما، وينااه متلقااى 

( كااانوا ( الااى وقتنااا الحاضاار، والغاارو ين يهاال البياات)بااالقبول عنااد العتاارة الطاااهرة ماان لاادن زيااد)

فاااي غناااى عناااد الحضاااور لاااد  الغيااار والرجاااوع يلااايهم فاااي مجاااال العقائاااد والفقاااه، واالخاااال ، والسااالوك، 

 وكل مايمت إلى الشريعة ا سالمية بصلة.

وبحساااب يطالعنااااا وطااااوال ماااادة البحااااث لاااام نجااااد ماااان كتااااب عاااان هااااذا الموضااااوع دراسااااة يكاديميااااة    

( فااي جامعااة ا مااام زيااد باان علااي) بمسااتثناء ماكتبااه الاادكتور ناااجي حساان فااي رسااالته الموسااومه ثااورة

 م.1964بغداد كلية االداب في عام 

وفااي ضااوء هااذ  المعطيااات األنفااة الااذكر فقااد يسااتهوتني دراسااة الحياااة االجتماعيااة فااي مسااند ا مااام     

  ( دراسة تاريخية.122،)تر )زيد بن علي)
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ا ماااام زياااد بااان وقاااد ينتظمااات هاااذ  الدراساااة علاااى ثاااالث فصاااول خصاااص الفصااال االول منهاااا لحيااااة 

(، وعصااار ، إماااا الفصااال الثااااني فقاااد تعلااا  بالحيااااة االجتماعياااة مااان خاااالل كتااااب المساااند، فاااي علاااي)

 ( في مسند .حين يهتم الفصل الثالث بالجوانب الثقافية والقضائية التي ذكرها زيد بن علي)

 توصلت الدراسة الى يهم النتائت التي يمكن ييجازها بالتالي.

( ماااادة تاريخياااة كبيااارة جااادا فاااي مساااندة عااان الحيااااة االجتماعياااة ، وهاااي محاااط زياااد)قااادم ا ماااام  -1

 ينظار المارخين ، والباحثين الذين ينهلون منه معلوماتهم التي يحتاجون إليها لدعم يبحاثهم .

( بالجواناااب الثقافيااااة والقضااااائية وهااااذا ماالحظناااا  فااااي كثاااارة االحاديااااث يهاااتم مسااااند ا مااااام زيااااد) -2

العلاام والقضاااء حيااث ين ا سااالم جعاال طلااب العلاام فريضااة الزمااة علااى كاال منتسااب إليااه الااواردة عاان 

 رجال  كان يو يمرية، حرا  كان يو عبدا  .

( فاااي يظهاااار الكثيااار مااان العاااادات والتقالياااد االجتماعياااة الساااائدة فاااي المجتماااع يهاااتم مساااند زياااد) -3

فااااي الجنااااازة، وعيااااادة المااااريض  والتاااي يكاااادت عليهااااا الشااااريعة الساااامحاء ماااان تشااااييع الجنااااائز والسااااير

 وحو  الكتاب يجر الشهيد في ا سالم وثوابه وتطر  الى كيفيه دفنه وتغسيله.

 

صبري حمادة واثر   كرار عبد السيد مضموم
 1904السياسي في لبنان 

– 1976 

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

ولياااد الصااادفة بااال نتيجاااة لااام يكااان اهتماااام البااااحثين بدراساااة الشخصااايات السياساااية 

آلثاااارهم التاااي يلقااات بظاللهاااا علاااى مجمااال األوضااااع المحيطاااة بهااام ، ساااواء يكانااات سياساااية يم 

اقتصاااادية يم اجتماعياااة يم ثقافياااة ، فمعطااات لناااا عـاااـدة نتاااائت ووضاااعت لناااا تاريخاااا  قـاااـد تكاااون 

لزاماااا  ةثااار  إيجابياااة يو سااالبية بحساااب طبيعاااة األوضااااع التااي عاشاااتها تلاااك الشخصااايات ، فكاااان 

علااااى الباحااااث تقصااااي الحقااااائ  وقااااـراءة مااااا بااااين السااااطور  بااااراز األثاااار الااااذي تركتااااه تلااااك 

الشخصااااايات ، كونهاااااا ال تقااااال يهمياااااة عاااااـن دراساااااة الموضاااااوعات ذات االبعااااااد السياساااااية 

 واالقتصادية والفكرية التي تتعل  بدول العالم اجمع .

تااااريخ لبناااان كاااان صااابري حماااادة مااان الشخصااايات التاااي تركااات اثااارا  واضاااحا  فاااي 

السياساااي ، ويمكااان معرفاااة ماااد  طبيعاااة ذلاااك األثااار مااان خاااالل تتبعناااا لمسااايرته السياساااية التاااي 

،  1976واساااااتمرت بنشااااااطها النياااااابي والحكاااااومي حتاااااى عاااااام  1925باااااديت رساااااميا  عاااااام 

لترساام لنااا الصااورة الكاملااة لشخصااية سياسااية لبنانيااة حققاات للبنااانيين بعااض مااا يطمحااون إليااه 

بوجاااه السااايطرة الفرنساااية ، وناااادت بضااارورة تحقيااا  االساااتقالل والوحااادة واساااهمت باااالوقوف 

 اللبنانية بكل طوائفها ويديانها خالل مشاركة الجميع في مجلس النواب والحكومة .
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يعاااـد صااابري حماااادة مااان السياسااايين اللبناااانيين الاااذين ناهضاااوا المساااتعمر الفرنساااي 

وا وناصااروا الوجااود الفرنسااي فااي لبنااان فضااال  عااـن مناهضااة السياساايين اللبنااانيين الااـذين ايااـد

، مماااا عاااـكر صااافو الحيااااة السياساااية وتجلاااى ذلاااك بالتناااافس الاااذي حصااال باااين التياااارات والكتااال 

السياساااية ، والسااايما الكتلاااة الوطنياااة والكتلاااة الدساااتورية . ين كااال االعماااال التاااي تبناهاااا صااابري 

ولتحقياا  نااوع ماان التااوازن بااين  حمااادة ةتاات يكلهااا فيمااا بعااـد  بعاااد النفااوذ الفرنسااي عااـن لبنااان

 جميع الطوائف واألديان في لبنان .

يظهااارت لناااا هاااذ  الدراساااة بعاااض الفرضااايات تمااات االجاباااة عليهاااا ضااامنا  ، وهاااي ر                          

هااال ظهااارت علياااه سااامات القائاااد فاااي صااابا  ع ام انهاااا كانااات بعياااد  عناااه ع لمااااذا تبناااى مساااملة 

رية ع وماااا التحاااديات التاااي وقفااات اماماااه لكاااي تحرفاااه عااان مساااار االنضااامام إلاااى الكتلاااة الدساااتو

مبادئاااه ع هااال كانااات هنااااك صاااعوبات وقاااـفت اماماااه فاااي بداياااة دخولاااه مجلاااس الناااواب بصااافته 

ناباااا  وقيادتاااه للسااالطة التشاااريعية بصااافته رئيساااا  ع وكياااف عالجهاااا ع ماااا اهااام المكتسااابات التاااي 

ع ومااااا   1943اللبناااااني عااااام  حصاااال عليهااااا صاااابري حمااااادة ماااان وراء تعااااديل مااااواد الدسااااتور

الصااعوبات التااي تصااد  لهااا ع  وهاال كااان الشااعب اللبناااني مقـتااـنعا  بااا جراءات التااي قااام بهااا 

ع يم انهااام كاااانوا يعااادونها خطاااوة  1943رجاااال الدولاااة الموجاااودون فاااي قرياااة بشاااامون عاااام 

باااات عاااام لتجااااوز مرحلاااة فرضاااتها السياساااة الفرنساااية هنااااك ع لمااااذا يساااهم باااالتزوير فاااي انتخا

ع وكيااااف سااااوَّ  ذلااااك ع مااااا المرتكاااازات  التااااي استااااـند اليهااااا عااااـند رفضااااه ل حااااالف  1947

الغربيااة فااي المنطقااة ع مااا االسااس والمبااادد التااي استااـند اليهااا فااي قيادتااه للساالطة التشااريعية ع 

وهااال شاااكل الوجاااود الفلساااطيني فاااي لبناااان موقفاااا  معارضاااا  مااان صااابري حماااادة ام مااااذا ع هاااذ  

 م االجابة عليها في طيات هذ  الدراسة .االسئلة ستت

علااااى الاااارغم ماااان الاااادور الااااذي يدا  صاااابري حمااااادة فااااي تاااااريخ لبنااااان الحااااديث 

والمعاصااار ، واجهااات الباحاااث صاااعوبات كثيااارة تمثلااات فاااي الحصاااول علاااى الوثاااائ  ، والسااايما 

 غااـير المنشاااورة منهاااا المتعلقاااة بحياتاااه الخاصاااة والسياساااية منهاااا ، ويرجاااع السااابب فاااي ذلاااك إلاااى

قياااام الحااارب االهلياااة ودخاااول مجااااميع غاااـير معروفاااة إلاااى منااازل صااابري حماااادة واالساااتيالء 

علاااى جمياااع الممتلكاااات الموجاااودة داخااال المنااازل مااان وثاااائ  رسااامية ومساااتندات وكتاااب شاااكر 

وغاااـيرها مااان الماااواد المادياااة والمعنوياااة التاااي تتعلااا  بالعائلاااة عاماااة وصااابري حماااادة خاصاااة . 

واجهتاااه صاااعوبة فاااي الحصاااول علاااى ارشااايف حياتاااه الخاصاااة وعاااـند سااافر الباحاااث إلاااى لبناااان 

المحفااااوظ فااااي إحااااـد  دوائاااار وزارة الماليااااة ) التقاعااااد العامااااة ( وبعااااد معاناااااة الباحااااث ماااان 

اجااااراءات مقابلااااة شخصااااية مااااع الماااادير العااااام للاااادائرة يوضااااح ين هناااااك وثااااائ  ساااارية داخاااال 

ن وزياااار الماليااااة ، اضاااابارة صاااابري حمااااادة ال يجااااوز االطااااالع عليهااااا اال بموافقااااة خاصااااة ماااا

وذكااار المااادير وجاااود صاااعوبة فاااي الحصاااول علاااى هاااذ  الموافقاااة ، بعااادها توجاااه الباحاااث إلاااى 

مكتباااة الجامعاااة االمريكياااة فاااي بياااروت والجامعاااة اليساااوعية وجامعاااة بياااروت العربياااة وعاااـدد 

كبياااار ماااان المكتبااااات االهليااااة فااااي بيااااروت وخارجهااااا ، حصاااال خاللهااااا الباحااااث علااااى عاااادد ال 

 لمصادر العربية والمعربة واالجنبية التي خدمت الدراسة بشكل كبير .يستهان به من ا
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اقتضاااات طبيعااااة الدراسااااة تقساااايمها علااااى ثالثااااة فصااااول تساااابقها مقدمااااة وتتلوهااااا 

خاتمااااة . تناااااول الفصاااال االول الجاااااذور االجتماعيااااة لصاااابري حماااااادة ونشاااامته وبدايااااة عملاااااه 

احااااث ، جاااااء المبحااااث ، وقااااد تااااوزع هااااذا الفصاااال علااااى ثااااالث مب 1943السياسااااي حتااااى عااااام 

االول ليساااالط الضااااوء علااااى نشاااامته ومالمااااح شخصاااايته وبدايااااة تعليمااااه ، وكشااااف لنااااا المبحااااث 

الثااااااني باااااواكير نشااااااطه السياساااااي ، وركاااااز المبحاااااث الثالاااااث علاااااى دور  فاااااي تكاااااوين الكتلاااااة 

 .    1943الدستورية ونشاطه السياسي حتى عام 

ودور  فااااي االحااااداث امااااا الفصاااال الثاااااني فخصااااص للتعاااارف الااااى صاااابري حمااااادة 

، وتضاااامن هااااذا الفصاااال خمسااااة مباحااااث ، اسااااتعرض المبحااااث  1958السياسااااية حتااااى عااااام 

، وعااارض المبحاااث الثااااني لااادور  1943االول تسااانمه لمنصاااب رئاساااة البرلماااان اللبنااااني عاااام 

، وافردنااااا المبحااااث الثالااااث لحمااااادة وزياااارا   1943حمااااادة فااااي إعااااداد الميثااااا  الااااوطني عااااام 

، وعاااالت المبحاااث الراباااع موقفاااه مااان االحاااداث واالحاااالف السياساااية حتاااى  1946للداخلياااة عاااام 

 . 1958، وسلط المبحث الخامس الضوء على موقفه من انتفاضة عام  1958عام 

اهاااتم الفصاااال الثالااااث بدراسااااة صاااابري حمااااادة ودور  فااااي االحااااداث السياسااااية فااااي 

دتااااه للساااالطة ، اعتمااااد علااااى سااااتة مباحااااث ، جاااااء االول ليعاااارض قيا 1976 – 1958لبنااااان  

، اهااااااتم المبحااااااث الثاااااااني ليبااااااين دور  فااااااي تمساااااايس المجلااااااس  1970 - 1958التشااااااريعية 

، فيمااااا بااااين المبحااااث الثالااااث موقفااااه ماااان الوجااااود  1967االسااااالمي الشاااايعي االعلااااى عااااام 

الفلساااطيني فاااي لبناااان ، وخصاااص المبحاااث الراباااع لمعرفاااة تفاصااايل المااادة التاااي شاااغلها حماااادة 

، وعاااار  المبحااااث الخااااامس  1973والزراعااااة  1972مااااة والنقاااال ليكاااون وزياااارا  ل شااااغال العا

، واختاااتم المبحاااث االخيااار  1975علاااى موقفاااه مااان انااادالع شااارارة الحااارب االهلياااة فاااي لبناااان 

 .  1976بوفاة صبري حمادة عام 

عرضااات الخاتماااة اهااام االساااتنتاجات التاااي توصااال الباحاااث اليهاااا مااان خاااالل دراساااة 

 شخصية صبري حمادة .

علااااى مجموعااااة ماااان المصااااادر والوثااااائ  ذات العالقااااة بمباحااااث اعتماااادت الدراسااااة 

 وفصول الدراسة ، إذ تعود تلك المصادر إلى جهات مختلفة ، كان من بينها ر 

 الوثائ  غير المنشورة ر 
اعتمااد الباحااث فااي انجاااز هااذ  الدراسااة علااى عاادد ماان الوثااائ  غياار المنشااورة ، تاامتي فااي 

يهاااا الباحاااث فاااي مخاااازن عائلاااة علاااي صااابري مقااادمتها الوثاااائ  اللبنانياااة التاااي حصااال عل

 1932حماااادة فاااي جااازين ، وقاااد شاااملت بياااان قياااد العائلاااة عااان ساااجالت المقيماااين  حصااااء 

الصااااادرة عاااان طرياااا  وزارة الداخليااااة  والبلااااديات والمديريااااة العامااااة ل حااااوال الشخصااااية 

التاااي احتاااوت علاااى االسااام الكامااال ومحااال وتااااريخ الاااوالدة فضاااال  عااان الماااذهب والجااانس 

تمهياااال وتاااااريخ التسااااجيل . كااااذلك وثااااائ  الاااابالط الملكااااي العراقااااي المحفوظااااة فااااي دار وال

الكتااب والوثااائ  فااي بغااداد التااي تضاام تقااارير القنصاالية العراقيااة فااي بيااروت ، وكثياارا  ماان 
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المعلومااااات الدقيقااااة التااااي خصاااات فصااااول الدراسااااة الحتوائهااااا علااااى معلومااااات غايااااة فااااي 

 ر بصورة دقيقة .االهمية والتي لم تذكرها بعض المصاد

 الوثائ  المنشورة ر 
شاااكلت الوثاااائ  المنشاااورة ماااادة رئيساااة واساساااية فاااي مباحاااث وفصاااول الرساااالة ، إذ تمكااان 

 -1920الباحاااث مااان الحصاااول علاااى نساااخة اصااالية مااان محاضااار مجلاااس الناااواب اللبنااااني 

عناااد زيارتاااه لمقااار مجلاااس الناااواب ومقابلاااة االماااين العاااام لمجلاااس الناااواب ) عااادنان  2015

( ، إذ احتاااوت تلاااك الوثاااائ  علاااى معلوماااات مهماااة واساساااية كونهاااا اصااالية صاااادرة  ظااااهر

عااان جهاااة رسااامية مسااااولة ومطلعاااة علاااى االحاااداث التاااي شاااملت اغلاااب مفاصااال سياساااات 

صااابري حمااااادة ، وهااااذ  الوثااااائ  ال تحتااااوي علااااى تاااارقيم للصاااافحات كونهااااا مطبوعااااة علااااى 

كتااااب غساااان تاااويني المعناااون  ، وكاااذلك الوثاااائ  اللبنانياااة المنشاااورة فاااي CDقااارص ليااازري 

) كتاااب االساااتقالل بالصااور والوثاااائ  ( وقااد جااااء هاااذا الكتاااب محماااال  بكثياار مااان المعلوماااات 

التاااي سااالطت األضاااواء علاااى ساااير احاااداث االساااتقالل ومراحلاااه . واحتاااو  الكتااااب اللبنااااني 

وضاااع لمنياار تقااي الاادين بعنااوان ) لبنااان ماااذا دهاااك ( علااى كثياار ماان الوثااائ  التااي تتعلاا  بم

لبنااااان عامااااة ومراحاااال االسااااتقالل والجااااالء خاصااااة ، إذ قاااادم مااااادة ليساااات بالقليلااااة لمباحااااث 

 وفصول الرسالة .

  كتب المذكرات ر 
شاااكلت كتاااب الماااذكرات مصااادرا  مهماااا  امااادت الدراساااة بكثيااار مااان المعلوماااات المهماااة ، علاااى 

تااااي الاااارغم ماااان انهااااا وجهااااات نظاااار شخصااااية ، إذ كااااان ألصااااحابها ريي بشاااامن االحااااداث ال

عاصااااروها عاااان قاااارب ، االماااار الااااذي دفعنااااا إلااااى التعاماااال معهااااا بمنهجيااااة وروح علميااااة ، 

نخاااص منهاااا بالاااذكر ر مالفاااات كميااال شااامعون ) ماااذكراتي ( ، وماااذكرات الااارئيس اللبنااااني 

بشااااارة الخااااوري بمجزائهااااا الثالثااااة التااااي جاااااءت بعنااااوان ) حقااااائ  لبنانيااااة ( ، فضااااال  عاااان 

مخاااازون الاااذاكرة ( ، هاااذ  المااااذكرات كلعهاااا رفاااادت  ماااذكرات لاااويس الحااااا  المعنوناااه ) مااان

 الدراسة بمعلومات وفيرة يتعذر الحصول عليها من مصادر يخر  .

 الموسوعات ر 
يعتماااد الباحااااث علااااى عاااادد ماااان الموسااااوعات التاااي تضاااامنت حقااااائ  تتعلاااا  بمااااادة الدراسااااة 

كانااااات فاااااي مقااااادمتها ) الموساااااوعة السياساااااية ( ب شاااااراف عباااااد الوهااااااب الكياااااالي وكامااااال 

زهياااري ، و ) موساااوعة قااار  ومااادن لبناااان ( لمالفهاااا طاااوني مفااار  ، التاااي حصااال عليهاااا ال

الباحاااث فاااي مكتباااة الجامعاااة االمريكياااة فاااي بياااروت . فضاااال  عااان الموساااوعات األخااار  التاااي 

 سيرد ذكرها في صفحات الدراسة . 

 المعاجم ر 
اسااتفدنا كثياارا  ماان المعلومااات التااي جاااءت فااي عاادد ماان المعاااجم اللبنانيااة فااي طيااات فصااول 

الرساااالة ومباحثهاااا وفاااي مقااادمتها ) معجااام حكاااام لبناااان والراسااااء ( لمالفيهاااا عااادنان محسااان 

ظاااااهر ورياااااض غنااااام ، التااااي اهتماااات بسااااير وتااااراجم حكااااام لبنااااان وراساااااء الجمهوريااااة 
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ساااانة ، و ) المعجاااام الااااوزاري اللبناااااني سااااير  170ل والمجااااالس النيابيااااة والحكومااااات خااااال

 ( لمالفيها عدنان محسن ظاهر ورياض غنام . 2008 – 1922وتراجم وزراء لبنان 

 الرسائل واالطاريح الجامعية ر 
يسااهم عاادد ماان الرسااائل واالطاااريح الجامعيااة التاااي لهااا عالقااة بالدراسااة ، فااي رساام االبعااااد 

بالسياساااااة اللبنانياااااة ومراحااااال تطورهاااااا ، منهاااااا ر  الرئيساااااة لااااابعض الجواناااااب التاااااي تتعلااااا 

(  1987 – 1900الرسااااااالة الموسااااااومة ) كمياااااال شاااااامعون ودور  السياسااااااي فااااااي لبنااااااان 

(  1958 – 1941لعاااداي اباااراهيم حاااوران الجناااابي ، و ) التطاااورات السياساااية فاااي لبناااان 

(  1975 – 1958لحساااين حمياااد عباااد   الصاااوال  ، و ) التطاااورات السياساااية فاااي لبناااان 

( لمحمااااد  1944 – 1926لسااااعد نصاااايف جاساااام الجميلااااي ، و ) الحياااااة النيابيااااة فااااي لبنااااان 

( لجاساااام محمااااد خضااااير  1975 – 1943سااااكير الشاااامري ، و ) مجلااااس النااااواب اللبناااااني 

( لشاااااكر ضاااايدان جااااابر  1958 – 1946الجبااااوري ، و ) السياسااااة االمريكيااااة تجااااا  لبنااااان 

 ح األخر  .السويدي . فضال  عن الرسائل واالطاري

 المصادر العربية والمعربة واالجنبية ر 
شااااكلت المصااااادر العربيااااة والمعربااااة واالجنبيااااة جاااازءا  مهمااااا  بمااااا عاااارض فيهااااا ماااان يهاااام 

االحااداث التااي ماارت بلبنااان ، إذ وضااعها الباحااث فااي معظاام مباحااث وفصااول الدراسااة وفااي 

لااادين ، الاااذي مقااادمتها ر كتااااب ) صااافحات مااان حيااااة الااارئيس صااابري حماااادة ( ألحماااد زيااان ا

والاااذي كاااان  احتاااو  علاااى معلوماااات ومواقاااف تفصااايلية عااان مجمااال حيااااة صااابري حماااادة ،

بمثاباااه وثيقاااة مهماااة رفااادت الدراساااة بمعلوماااات مهماااة مااامخوذة مباشااارة اماااا مااان مقاااابالت 

شخصاااية او صاااحف ومصاااادر مختلفاااة ، وعلاااى الااارغم مااان ذلاااك فقاااد تعامااال الباحاااث بحاااذر 

ف احاااااد اصااااادقاء العائلاااااة ، إذ ابتعااااادنا عااااان وموضاااااوعية ماااااع هاااااذا الكتااااااب كاااااون المالااااا

المعلوماااات التاااي تحتاااوي علاااى التهويااال والماااديح للشخصاااية واعتمااادنا ماااا تطااااب  منهاااا ماااع 

القااااوانين والنتااااائت ( لماجااااد  1992 – 1861المصااااادر األخاااار  ، و ) االنتخابااااات النيابيااااة 

رافقهاااا تااامليف خليااال ماجاااد ، إذ ذكااار المالاااف فاااي هاااذا الكتااااب اهااام قضاااايا االنتخاباااات وماااا 

القاااوائم واحتسااااب االصاااوات فضاااال  عااان التوزياااع الجغرافاااي للناااواب ، و ) مجلاااس الناااواب 

فاااي ذاكااارة االساااتقالل اللبنااااني ( لعااادنان ظااااهر و ريااااض غناااام . وتكمااان اهمياااة هاااذا الكتااااب 

بتوثيااا  الموضاااوعات التاريخياااة لبداياااة نشااامة الحيااااة النيابياااة فاااي لبناااان ، كماااا اناااه يوضاااح لناااا 

بكااال تفاصااايلها ، وكاااذلك سااالط الضاااوء  1943االزماااة اللبنانياااة التاااي حااادثت عاااام  تفاصااايل

علاااى دور مجلاااس الناااواب اللبنااااني الاااوطني وساااعيه لتحقيااا  االساااتقالل التاااام ، فضاااال  عااان 

عااارض دور مجلاااس الناااواب وموقفاااه تجاااا  الاااتخلص مااان االساااتعمار الفرنساااي واثااار الناااواب 

حقاااو  الشاااعب اللبنااااني المغتصاااب مااان االحاااتالل  اللبناااانيين ، وتمكياااد صاااالبتهم الكفاحياااة لااارد

لمااااذا كاااان  1943، وكتااااب ) ميثاااا   1946الفرنساااي وطااارد  مااان االراضاااي اللبنانياااة عاااام 

ع وهااال ساااقط ع ( لباسااام الجسااار ، الاااذي عااارض اغلاااب تفاصااايل الميثاااا  الاااوطني اللبنااااني 

ى وكيفيااااة وضااااعه وجميااااع التسااااااالت التااااي وجهاااات االضااااواء عليااااه ، فعماااال المالااااف علاااا
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تجميااااع كاااال ماااان قااااالوا فيااااه وشااااهدوا والدتااااه والااااذين طبقااااو  او انتقاااادو  وحللااااو  ، إذ ع ـااااـدَّ 

 دراسة شملت اغلب مفاصل الميثا  الوطني .

اساااتندت الدراساااة ايضاااا  إلاااى بعاااض مالفاااات محماااد جميااال بااايهم التاااي احتاااوت كثيااارا  مااان 

هاااااا بالاااااذكر ) المعلومااااات عااااان طبيعاااااة الحيااااااة السياساااااية والنزاعاااااات اللبنانياااااة ، نخاااااص من

( و ) لبنااااان  1945 – 1918النزاعااااات السياسااااية فااااي لبنااااان عهااااد االنتااااداب واالحااااتالل 

( . كماااااا اعتمااااادت بعاااااض مباحاااااث وفصاااااول  1969 – 1920باااااين المشااااار  والمغااااارب 

الدراساااة علاااى عاااادد مااان المصااااادر لماااالفين معااااروفين ، ضااامت معلومااااات تاريخياااة مفياااادة 

يااااة تشااااكيل حكوماتهااااا ، نخااااص منهااااا بالااااذكر             عاااان سااااير العمليااااة السياسااااية فااااي لبنااااان وكيف

حكومااااة  65) سياسااااة الحكاااام فااااي لبنااااان ( لحماااادي باااادوي الطاااااهري ، و ) حكومااااات لبنااااان 

 ( لجان ملحة ، وغيرها . 2003 – 1943سنة البيانات الوزارية والوزراء  60في 

الاااوطني فاااي  اماااا الكتاااب المعرباااة التاااي اعتماااد عليهاااا الباحاااث فهاااي ر ) النضاااال التحااارري

) لعبااااة االماااام و ( لنقااااوالي هوفهانساااايان ، ترجمااااة بسااااام اناااادوبان ، 1958 – 1939لبنااااان 

 ( لمايلز كوبلند ، ترجمة ابراهيم جزيني . 

اماااا الكتاااب االجنبياااة ) باللغاااة االنكليزياااة ( المعتمااادة داخااال مباحاااث وفصاااول الدراساااة فهاااي 

SyriaandLebanon Nicola Ziaden  و

ConflictandViolenceinLebanon Walid Khalidi   . 

 البحوث ر 
عاااززت موضاااوعات البحاااوث المنشاااورة المعلوماااات التاااي تضااامنتها الدراساااة ،          فاااي 

مقاادمتها ر ) الحيااااة النيابيااة اللبنانياااة ( ألحماااد ناااجي وعلاااي حساااين نعاايم الاااوائلي ، و ) موقاااف 

فهااااد عباااااس سااااليمان ( ل 1943بريطانيااااا ماااان االزمااااة السياسااااية فااااي لبنااااان تشاااارين الثاااااني 

الساااابعاوي ، و ) موقااااف لبنااااان ماااان حلااااف بغااااداد ( لعطيااااة مساااااهر حمااااد وسااااامي صااااالح 

 الصياد . 

 الصحف والمجالت ر 
كانااات الصاااحافة اللبنانياااة معيناااا  مهماااا  للدراساااة ، وذلاااك لماااا كاااان ينشااار فيهاااا مااان معلوماااات 

اللبنانيااااة ،   عاااان المواقااااف الرساااامية وغياااار الرساااامية لواقااااع االحااااداث والتطااااورات السياسااااية 

اساااتندت الدراساااة إلاااى عااادد مااان الصاااحف التاااي عاصااارت االحاااداث مااان الناحياااة التاريخياااة ، 

إذ حصاال الباحاااث علااى تلاااك الصااحف مااان مصااادرها االصاالي واطلاااع علااى مخاااازن ارشااافتها 

مناااذ التمسااايس ، ناااذكر منهاااا صاااحيفة ) االسااابوع العرباااي ( وصاااحيفة ) النهاااار ( وصاااحيفة ) 

ار ( وصااااحفا  يخاااار  ممكاااان مالحظتهااااا فااااي طيااااات الدراسااااة . الساااافير ( وصااااحيفة ) االنااااو

وتمااات االساااتعانة بمجاااالت متنوعاااة اهتمااات بحيااااة صااابري حماااادة عاماااة وتطاااورات االحاااداث 

(  التاااي ركااازت فاااي  1992لسااانة  2فاااي لبناااان خاصاااة ناااذكر منهاااا مجلاااة ) الرماااال / العااادد 
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 5و 4ل / العااادد طياتهاااا فقاااط علاااى صااابري حماااادة مااان نشااامته حتاااى وفاتاااه ، ومجلاااة ) الهاااال

 ( . 2009لسنة  97( ، ومجلة       ) معلومات / العدد  1969لسنة 

 المقابالت الشخصية ر 
كاناات للمقااابالت الشخصااية التااي قااام بهااا الباحااث مااع افااراد عائلااة صاابري حمااادة واصاادقائه 

بصااامات واضاااحة فاااي ماااتن هاااذ  الدراساااة ، إذ قابااال الباحاااث األساااتاذ علاااي صااابري ، ابااان 

. والااادكتورة نجااااالء صااابري حمااااادة ،  2017تشااارين الثاااااني  1، جاااازين ، صااابري حماااادة 

. والااادكتور ساااعدون تناااال حماااادة  2017تشااارين الثااااني  7ابناااة صااابري حماااادة ، بياااروت ، 

. ويحماااد عاااواد احاااد اصااادقاء  2017تشااارين الثااااني  4ابااان عااام صااابري حماااادة ، بياااروت ، 

. ومحمااااد المقااااداد مرافاااا    2017تشاااارين الثاااااني  2صاااابري حمااااادة المقاااارب ، الهرماااال ، 

 . 2017تشرين الثاني  2صبري حمادة الخاص ، الهرمل ، 

وختاماااا  اتقااادم بالشاااكر والعرفاااان مااان االسااااتذة الفضاااالء ، كااال مااان رئااايس لجناااة المناقشاااة واعضاااائها 

لاااتحملهم عنااااء قاااراءة الرساااالة وتصاااويبها ، واضاااعا  اياهاااا باااين اياااديهم لتثبيااات ملحوظااااتهم التاااي ساااتعزز 

لعلميااة لهااا ، مااع االخااذ بكاال الملحوظااات التااي يعرضااونها ، والحمااد والشااكر   الااذي مكننااا ماان القيمااة ا

 تقديم ما قدمنا  وال ندعي الكمال فالكمال   وحد  .

 

سياسة الواليات المتحدة  افهام احمد عباس
االمريكية تجا  االتحاد 

 – 1977السوفيتي 

1981 

 التربية للعلوم االنسانية تاريخ

 المستخلص

إنع شااارط المناااع مااان التصااارف هاااو قياااد إرادي يااارد علاااى حااا  الملكياااة بمقتضاااا  يشاااترط مالاااك 

الشاايء )المتصاارف( علااى ماان تنقاال إليااه ملكيااة هااذا الشاايء )المتصاارف إليااه( عاادم التصاارف فيااه لماادة 

معقولااااة تحقيقااااا  لمصاااالحة مشااااروعة. وبااااذلك فاااا ن شااااروط صااااحة المنااااع ماااان التصاااارف تتمثاااال بالماااادة 

ساااواء يكانااات هاااذ  المصااالحة للمتصااارف يو للمتصااارف إلياااه -معقولاااة وبالمصااالحة المشاااروعة الماقتاااة ال

وبالتساااجيل فاااي دائااارة التساااجيل العقااااري إذا كاااان المناااع مااان التصااارف وارد علاااى عقاااار يو  -يو للغيااار

 ح  عيني عقاري.

وقاااد كاااان شااارط المناااع مااان التصااارف موضاااع اهتماااام لاااد  الفقاااه ا ساااالمي ، إذ قسعااامه الفقهااااء 

اااا الناااوع الثااااني فهاااو الم سااالمون علاااى ناااوعين ،الناااوع األول الشااارط الاااذي يمناااع التصااارف اليساااير ، يمع

الشااارط الاااذي يمناااع التصااارف غيااار اليساااير )التصااارف المطلااا ( ، وكاااان للفقهااااء المسااالمين ةراء فاااي 

حكااام هاااذ  الشاااروط، فاااالريي األول لااام يجاااز شااارط المناااع مااان التصااارف بنوعياااه ، والاااريي الثااااني يجااااز 
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نااع ماان التصاارف اليسااير ولاام يجااز شاارط المنااع ماان التصاارف غياار اليسااير ، فااي حااين ذهااب شاارط الم

 يصحاب الريي الثالث إلى صحة شرط المنع من التصرف بنوعيه اليسير وغير اليسير.

ااااا عاااان موقااااف القااااوانين المقارنااااة ، فنجااااد ينع كااااالو ماااان القااااانون الماااادني الفرنسااااي والقااااانون  يمع

ات والعقاااود اللبنااااني وقاااانون يصاااول المحاكماااات المدنياااة اللبنااااني قاااد المااادني المصاااري وقاااانون الموجبااا

جاااااءت بنصااااوص واضااااحة ومنظمااااة لشاااارط المنااااع ماااان التصاااارف ، فااااي حااااين ينع القااااانون الماااادني 

العراقاااي لااام يااانظم شااارط المناااع مااان التصااارف بصاااورة واضاااحة  ، وإنماااا يحاااال األمااار إلاااى القواعاااد 

 العامة.

اااا عااان الطبيعاااة القانونياااة لشااارط المناااع مااان التصااارف ف ناااه يعااادع قياااد إرادي يااارد علاااى حااا    يمع

الملكيااااة ويتضاااامن تعااااديال  فااااي نظامهااااا العااااادي تحقيقااااا  لمصاااالحة مشااااروعة ، علااااى ين ال يتعااااد  هااااذا 

 التعديل ما هو ضروري لتحقي  هذ  المصلحة.

لااااة لحاااا  الملكيااااة كالعقااااد وياااارد شاااارط المنااااع ماااان التصاااارف ضاااامن التصاااارفات القانونيااااة الناق

والوصاااية ، كماااا يااارد ضااامن التصااارفات غيااار الناقلاااة لحااا  الملكياااة كالوعاااد باااالبيع ، والتاااي يتباااين مااان 

 واقع ظروفها وجه المصلحة المشروعة وعدم مخالفتها للنظام العام واآلداب.

ولشاارط المنااع ماان التصاارف صااور متعااددة منهااا مااا ورد فااي عقااود التباارع كالهبااة والوصااية ، 

نهاااا ماااا ورد فاااي عقاااود المعاوضاااات كاااالبيع بالتقسااايط ، ومنهاااا ماااا ورد فاااي الشااايوع وملكياااة األسااارة ، وم

ر.  فضال  عن صور ي خ 

ويخيااارا  يترتاااب علاااى شااارط المناااع مااان التصااارف عااادعة ةثاااار ، فااا ذا كاااان الشااارط صاااحيحا  وذلاااك 

ذا األثااار بتاااوافر شاااروطه الساااابقة الاااذكر ترتاااب علياااه االمتنااااع عااان التصااارف طاااوال مااادة المناااع وهااا

يساااري بالنسااابة للمالاااك الممناااوع مااان التصااارف )المتصااارف إلياااه( وبالنسااابة لدائنياااه ييضاااا  ألناااه ساااوف 

 يحرمهم من التنفيذ على المال الممنوع من التصرف فيه.

اااا إذا قاااام المالاااك بالتصااارف فاااي الشااايء محااال المناااع ، فااا ن هنااااك اثااار يترتاااب علاااى هاااذ   يمع

شااارط المناااع مااان التصااارف ماااع بقااااء التصااارف األصااالي المخالفاااة وهاااو بطاااالن التصااارف المخاااالف ل

 .قائما . وهذا االثر هو الوسيلة المالئمة لتحقي  قصد المتصرف من هذا الشرط

 

الحياة االجتماعية و  حسين غسان جابر
االقتصادية في العصر 
الفاطمي من خالل كتاب 
نصوص من اخبار 
مصر البن المممون 

 هـ(588البطاشي )ت

 لوم االنسانيةالتربية للع تاريخ
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The attention to the social and economical level in the studies of human 

behavior is one of the variables of the environment that affects in one way 

or another in the growth and development of the individual in general and in 

his personal abilities in particular. Therefore, it is found that this type of 

studies began to take the attention of researchers for reasons lies in 

knowing the extent of progress development to which the community 

reached before the political and doctrinal conflicts that characterized the 

Fatimid Caliphate at the beginning of its establishment. And, in order to 

deeply examine the details of this subject from the historical point of view 

this study is chosen to be The Social and Economic Life in the Fatimid Era 

Through Ibn Al-Ma'moun Al-Bataehi’s book Nisoos min Akhbar Misr (Texts 

from the Egyptian News) (588 AH). 

By studying the social and economical life of any nation, the researcher 

is supposed to be familiar with the various narratives and through his 

knowledge of these aspects he/she can draw the social and economical life 

of that nation and its impact on personalities and other events. 

This thesis includes three chapters, preceded by the introduction, the 

preface and ended by the conclusion, list of the references used in the 

study, and finally the abstract of the study in English. 

 

الوزن االستراتيجي  حسين عبد المجيد حميد
لمحافظة ديالى في االمن 

 الغذائي العراقي 

 التربية للعلوم االنسانية جغرافية سياسية

 المستخلص

ي عااااادع االمااااان الغاااااذائي احاااااد  الحلقاااااات المتصااااالة بسااااايادة الدولاااااة واساااااتقالليتها ، اذ يمثااااال العالقاااااة     

المفصااالية باااين الحكوماااة والشاااعب مااان جهاااة، وباااين الدولاااة والمجتماااع الااادولي مااان جهاااة اخااار  ، وعلياااه 

 يجب اعطائه يولوية في استراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية.

الموسااااومة ) الااااوزن االسااااتراتيجي لمحافظااااة ديااااالى فااااي االماااان الغااااذائي لقااااد جاااااءت هااااذ  الدراسااااة     

دراسااااة فااااي الجغرافيااااة السياسااااية( لغاااارض دراسااااة الثقاااال االسااااتراتيجي لمحافظااااة ديااااالى  –العراقااااي 

 ومد  دعمها ومساهمتها في توفير الغذاء العراقي .
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تاااي تتمتاااع بهاااا اذ اتضاااح مااان خاااالل الدراساااة ان متوساااط نسااابة المعطياااات الطبيعياااة والبشااارية ال

%( مااان مجماااوع المعطياااات الطبيعياااة والبشااارية ذات التااامثير الفاعااال 5,08محافظاااة دياااالى قاااد بلغااات )

%( ماااان مساااااحة 4,07فااااي انتااااا  الغااااذاء العراقااااي ، اذ لاااام تشااااكل مساااااحة منطقااااة الدراسااااة سااااو  )

%( مااااان مسااااااحة االراضاااااي الصاااااالحة 6,94العااااارا  ، ومسااااااحة االراضاااااي الصاااااالحة للزراعاااااة )

%( مااان مجماااوع ساااكان 4,44فاااي العااارا  ،  كماااا لااام يتجااااوز معااادل نسااابة عااادد ساااكانها )للزراعاااة 

%( مااان 6,30العااارا  ، فاااي حاااين شاااكلت المراعاااي الطبيعياااة والغاباااات فاااي منطقاااة الدراساااة ماااا نسااابته )

مسااااحة المراعاااي والغاباااات فاااي العااارا  ، وكاااان معااادل نسااابة العااااملين فاااي القطااااع الزراعاااي لمحافظاااة 

العاااااملين فااااي القطاااااع الزراعااااي علااااى مسااااتو  العاااارا  ، وبلاااا  معاااادل نساااابة %( ماااان 6,20ديااااالى )

%( مااان مجماااوع القاااروض الزراعياااة التاااي تااام توزيعهاااا فاااي العااارا  خاااالل 3,37القاااروض الزراعياااة )

المااااادة الزمنياااااة للدراساااااة ، وبلااااا  معااااادل نسااااابة االسااااامدة الكيمياوياااااة المجهااااازة فاااااي محافظاااااة دياااااالى 

علاااى مساااتو  العااارا  خاااالل المااادة الزمنياااة للدراساااة ، فاااي %( مااان مجماااوع الكمياااات المجهااازة 4,88)

%( ماااان مجمااااوع 4,51حااااين شااااكلت نساااابة االراضااااي المتصااااحرة فااااي محافظااااة ديااااالى مااااا يقااااارب )

%( قاااااد 5,08االراضااااي المتصااااحرة فاااااي العاااارا  ، اال ان هاااااذ  المعطيااااات وبمعاااادلها العاااااام البااااال  )

%( ماااان مجمااااوع انتااااا  11,67لاااا  )حققاااات معاااادل نساااابة انتااااا  ماااان المحاصاااايل الغذائيااااة النباتيااااة ب

المحاصااايل الغذائياااة النباتياااة فاااي العااارا  ، كماااا حققااات منطقاااة الدراساااة وبالمعطياااات ذاتهاااا )الوساااائل 

%( مااان مجماااوع االنتاااا  الحياااواني علاااى مساااتو  6,96%( ماااا يقاااارب )5,08الفاعلاااة الباااال  نسااابتها 

المكانااااة الممياااازة لمنطقااااة  ، وهااااذا مااااا ياكااااد 2016-2002العاااارا  خااااالل الماااادة الزمنيااااة للدراسااااة  

الدراساااة عااان بااااقي المحافظاااات االخااار  مااان حياااث منزلتهاااا ونسااابة مسااااهمتها فاااي دعااام سااالة الغاااذاء 

 العراقية .

  -وقد توصلت الدراسة إلى ر

 ان محافظة ديالى تمثل وزنا  اليستهان به من منظومة االمن الغذائي العراقي . -1

علااى الاارغم ماان التحااديات التااي واجهتهااا محافظااة ديااالى خااالل الماادة الزمنيااة للدراسااة إال ينهااا  -2

اساااتطاعت االحتفااااظ بنساااب عالياااة فاااي انتاجهاااا للعدياااد مااان المحاصااايل الزراعياااة والمنتجاااات 

 الحيوانية . 

 

التحليل الجغرافي لجنوح  سيمون ياسين كامل
االحداث المسجلين في 

 محافظة ديالى

 التربية للعلوم االنسانية جغرافية

 المستخلص
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 – 2011تناولت الدراسة مشكلة جنوح األحداث   في محافظة ديالى والتحليل الجغرافي لهاذ  المشاكلة للمادة       

،وتضمنت مشكلة الدراسة الرئيسة هال تشاكل جارائم االحاداث احاد  المشااكل التاي انتشارت فاي محافظاة  2017

 ديالى ع

 رافترضت الدراسة راما فرضية الدراسة 

 ان جرائم االحداث احد  المشكالت السكانية التي يعاني منها مجمع محافظة ديالى. -

وماد  تباينهاا  2017-2011وهدفت الدراسة الى معرفاة حجام جارائم االحاداث فاي محافظاة دياالى للمادة مان      

 والتعرف او الوقوف على ابرز العوامل التي تقف وراء هذ  الظاهرة.

 .2017-2011حدود الدراسة المكانية في محافظة ديالى واقضيتها ،والحدود الزمانية للمدة من تمثلت 

وتضمنت الدراسة اربعة فصول ،الفصل االول ر االطار النظري ومفاهيم الدراسة ،والفصال الثااني ر العوامال      

ر التوزيااع الجغرافااي لجاارائم  الجغرافيااة الماااثرة فااي حاادوث جاارائم االحااداث فااي محافظااة ديااالى ،والفصاال الثالااث

االحداث في محافظة ديالى ،والفصل الرابع رخصائص االحداث الجانحين الديموغرافياة واالجتماعياة واالقتصاادية 

 والثقافية واساليب وقاية االحداث من االنحراف.

دراساة ارتفعات فاي توصلت الدراسة الى جملة  من االستنتاجات منها رلوحظ ان جرائم االحداث خاالل مادة ال      

فصلي الربيع والخريف وانخفضت في فصلي الصيف والشتاء ،ومن اكثر الجرائم التي ارتكبها االحداث خالل مدة 

ارهاب ،وهناك عدة توصايات منهاا رتفعيال قاانون الزامياة التعلايم االبتادائي مان قبال وزارة التربياة  4الدراسة هي 

االعدادياة ،وعلاى المحافظاة القياام بتاوفير خادمات ل حيااء الساكنية والعمل على تطبيقه علاى المرحلاة المتوساطة و

فاع المساتو  رالشعبية مان يجال تطويرهاا واالساتغالل االمثال ل مكاناات المتاوفرة فاي هاذ  االمااكن والعمال علاى 

 د اقتصادية عليها .ر األعمال التي من شمنها ين تدر  موارالمعاشي ل سرة وتوفي

 

مشاريع الري و كفاءة  زيد عبود محمود
البزل وانعكاساتها على 
تربة محافظة ديالى 
 باستخدام التقنيات الحديثة 

 التربية للعلوم االنسانية جغرافية

 المستخلص

In spite of the benefits of irrigated agriculture in increasing the rate of 

production, but in the case of failure to manage the irrigation and drainage 

correctly, they cause catastrophic problems, the most important of which is 

high soil salinity. Based on the above, the efficiency of irrigation and 

drainage projects and their impact on the soil of Diyala province was 
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examined to see the reality of irrigation and drainage networks and to 

identify the most important problems and obstacles in seeking solutions to 

deal with them immediately and in the future. The study showed that the 

natural characteristics have an effect on the establishment and efficiency of 

the irrigation networks and the location of the irrigation and the directions of 

the channels, and sizes. Human factors also play a role in increasing 

salinity and soil degradation. Due to poor management and use of 

approved irrigation methods. 

The study showed a water surplus of (90889369) m3 / year. 

(4603468100) m3 / year. Some channels operate efficiently and are able to 

irrigate planted areas. This surplus can be exploited in the process of 

agricultural expansion and development. Others have a water deficit of 

204799989 m3 / year. Leakage and evaporation. Through the results of 

chemical analysis of water and soil and soil on different locations in the 

study area. It was found that there is spatial and temporal variation. The 

percentage of the elements of the soil decreased in some locations due to 

the efficiency of drainage for periodic maintenance. While it increased in 

other locations due to the low efficiency of the network. 

Based on remote sensing systems, satellite imagery has shown an 

accurate identification of land use and geo-distribution. The area of 

agricultural crops decreased from 19.1% in 1990 to 16.8% in 2018 of the 

total area of 7074000 dunums. The percentage of saline lands (12.7%) in 

2018 (10.3%) in 1990 due to the high percentage of salts in the soil. 
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التشكيل الجيومورفي  ايفان عادل داود
لضفاف مجر  نهر 
ديالى ما بين باو  نور 
وكالر واثر  في تشكيل 

 الغطاء النباتي

 التربية للعلوم االنسانية جغرافية

 المستخلص

الدراساااة جغرافياااا  فاااي تناولااات الدراساااة مقطاااع مااان نهااار دياااالى ضااامن حوضاااه األعلاااى اذ تقاااع منطقاااة 

 الجزء الشمال الشر 

ي ماااان العاااارا  والجاااازء الجنااااوبي الغربااااي ماااان محافظااااة السااااليمانية والجاااازء الشاااامالي الشاااارقي ماااان 

 محافظة ديالى.

  -30oE45ʹ18ʺوخطااااي طااااول  35oN34 -ʺ51ʹ30oN34ʹ 30 ʺتقااااع فلكيااااا  بااااين دائرتااااي عاااارض 

ʺ32ʹ30oE45  ،(كاااام امااااا الطااااول المثااااالي للنهاااار 643,اذ يبلاااا  طااااول مجاااار  النهاااار الحقيقااااي نحااااو )

وحااادود المنطقاااة تمتاااد مااان منطقاااة بااااو  ناااور  2( كااام52,4( كااام ، وتشاااكل مسااااحة المنطقاااة نحاااو)35,1)

 شماال  ووصوال الى مدينة كالر جنوبا  .

تعااد مشااكلة الدراسااة االساااس التااي يرتكااز عليهااا البحااث وهااي )مااا تاامثير التشااكل الجيومااورفي لضاافاف 

الغطاااء النباااتيع( وقااد تاام اختيارهااا لعاادم شاامولية المنطقااة بدراسااة جيومورفيااة  مجاار  نهاار ديااالى علااى

لضااافاف مجااار  النهااار وتااامثير  علاااى الغطااااء النبااااتي الساااائد فاااي المنطقاااة و بشاااكل عاااام جيومورفياااة 

ضاافاف مجاار  نهاار ديااالى ويثرهااا علااى نباتااات الضاافاف ماان )باااو  نااورالى كااالر( والتااي تاام دراسااتها 

( التااااي يظهاااارت 2018-1990ة الميدانيااااة وتحلياااال المرئيااااات الفضااااائية للساااانوات)باالسااااتعانة بالدراساااا

تقلااص فااي عاارض المجاار  النهااري اذ يصاابح النهاار غياار قااادر علااى إحتااواء موجااات الفيضااانات بفعاال 

ضاااعف طاقتاااه االساااتيعابية بسااابب زياااادة كمياااة الترسااابات وإنااادما  بعاااض الجااازر ماااع الضااافة وانتشاااار 

تياااة وساااط المجااار  النهاااري مماااا يخفاااف سااارعة التياااار وزياااادة تشاااعبات نباتاااات الضااافاف والجااازر النبا

المجااار  النهاااري ومااان ثااام حااادوث تغيااارات جيومورفياااة لضااافاف مجااار  النهااار متخاااذا  شاااكله الحاااالي 

الااذي ياااثر فااي مساااحة الغطاااء النباااتي ويتاامثر بااه خاصااة بعااد دخااول النهاار مرحلااة النضاات المبكاار وماان 

وجهااااز  Acoustic Doppler Current profilر  خاااالل اساااتخدام جهااااز قيااااس سااارعة التياااا

(Gps()Garmin Oregon -72 التاااي تباااين ان سااارعة التياااار تااازداد  فاااي الجاناااب المقعااار لجمياااع )

األعماااا  ولجميااااع المقاااااطع العرضااااية المختااااارة وتقاااال الساااارعة فااااي الجانااااب المحاااادب وهااااذ  الظاااااهرة 

ناااور وجالاااه ر     و تااااز  د  وكاااالر( تنطبااا  علاااى جمياااع االلتاااواءات فاااي المواقاااع المختاااارة )بااااو  

م/ثاااا(على التاااوالي والتاااي لهاااا 28،1م/ثاااا،15،9م/ثاااا،71،3م/ثاااا،54،5وبلااا  معااادالت التصاااريف نحاااو)

اثااار فاااي جيومورفياااة ضااافاف مجااار  النهااار . لاااذا الباااد مااان تحدياااد يثااار عالقاااة التشاااكيل الجيوماااورفي 

ال سااايما الساااياحة خدماااة للمصااالحة لمجااار  النهااار بالغطااااء النبااااتي وباألنشاااطة البشااارية واالقتصاااادية و

 العامة.
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تصنيف اورام سرطان  رغد مجيد عزاوي
الدما  بواسطة 

PNN واستخدام

 GLCMخصائص 

والخوارزمية الوراثية 
 KNNباالعتماد على 

 علوم حاسبات 

 المستخلص

In past few years, cancer is one of the worst diseases in the world 

causing death of many people. MRI (Magnetic Resonance Imaging) is one 

of the widely used imaging techniques for detection and classification of 

brain tumors. The automatic detection and classification of image is 

considered very important for tumors human brain and very challenging 

task for medical images. Previously, this decision is taken manually by 

humans with the help of MRI (Magnetic resonance) or CT (Computerized 

Tomography) scan image of brain. But, these operations require for more 

time and the result may not be very accurate. Image may contain some 

noise due to error in machine performance which will result in inaccuracy 

and becomes hazardous to patient suffering from this disease. This thesis, 

describes the proposed system for brain tumors detection and classification 

along with the help of Artificial Neural Network. 

The typical structure for the proposed system consists of several 

steps: Image Preprocessing with Mean and Median Filter Method, Feature 

extraction is done by using Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) 

features and Feature selection by using Genetic Algorithm and K- Nearest 

neighbor classifier (K-NN) which are followed by Probabilistic Neural 

Network (PNN) is used for decision making. 
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 The main advantage of this method is to give fast and accurate result 

with the help of training data set in addition to reduces time and 

computation power. The classification rate of this system performs 0˚= 

98.57 %, 45˚= 100%, 90˚= 97.14% and 135˚= 98.57 % of accuracy. 

 

تصنيف صور االقمار  غيداء وليد ناجي
الصناعية باستخدام تقنية 

 التنقيب عن البيانات

 العلوم حاسبات

 المستخلص

Satellite images constituted of photographs of earth produced by 

artificial satellites. Satellite imagery is involved in many areas where it has 

many applications in meteorology, agriculture, geology, regional planning, 

biodiversity conservation, forestry, intelligence, warfare, and education. 

classification is a significant technique applied in remote sensing for the 

analysis and pattern recognition of satellite data, which assist the 

automated interpretation of a massive amount of information. 

 Today, there are many kinds of classification algorithms. Data mining 

techniques is an important field in computer science and used as 

computational process of defining patterns in large data. In this thesis, two 

types of data mining techniques are used which is supervised classification 

and clustering. Satellite images with different resolution are adopted in this 

thesis which is satellites images with medium resolution and high 

resolution. In high resolution images takes as scenes. The supervised 

classification used to classify high-resolution satellite images as scene 

classification by using two techniques support vector machines and K-

Nearest Neighbor’s with 20 class. The accuracy computed for each 
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algorithm and the test results show that the proposed classification 

methods obtain very favorable performance, where 20 classes were 

classified and the highest classification accuracy for one of the classes was 

95% for SVM algorithm.  

Clustering used to classify medium resolution images (Landsat-8). 

Different types of algorithms have been applied for clustering, which are k-

means clustering and fuzzy c-means with two approaches pixel based 

clustering and block based clustering. The pixel based approach depend 

on pixel intensity for clustering while in block based clustering color 

features and texture features are extracted. In texture features gray level 

co-occurrence matrix (GLCM) is used. Finally, the obtained results are 

used for comparison between the two algorithms which showed that the 

performance of k-means clustering algorithm was better than the 

performance of fuzzy c-means clustering algorithm, the best accuracy 

obtained was 92.4194 for image C using k-means algorithm while in fuzzy 

c-means algorithm the best accuracy obtained was 87.1384 for image D. 

 

 

ضغط الصور الطبية  مينا محمد عبود
باالعتماد على التقنيات 

 الحديثة

 العلوم حاسبات

 المستخلص

واع المختلفاااة للصاااورة بشاااكل ملحاااوظ ماااع يهااادف مفهاااوم ضاااغط الصاااورة إلاااى تقليااال حجااام األنااا

منااع التشااويه والتشااو  الماااذي يثناااء إعااادة البناااء. مصااطلح ضااغط الصااور الطبيااة هااو موضااوع حاساام 

فااي نظااام معالجااة الصااور لضااغط وفااك ينااواع مختلفااة ماان الصااور الطبيااة ، ويمكاان تنفيااذ هااذا الضااغط 

. علاااى lossless) (ن خساااارةوتقنياااات بااادو (loosy) بدقاااة باساااتخدام تقنياااات ماااع وجاااود خساااارة 
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الااارغم مااان اساااتخدام هاااذ  التقنياااات لتصاااميم نظاااام الضاااغط ، إال ينهاااا تواجاااه بعاااض التحاااديات فاااي تقليااال 

 .الحجم األصلي ، ومستو  التعقيد الحسابي ، والحد األدنى لمربع الخطم 

الحساساااة، يوال ر فاااي هاااذ  الرساااالة ، تااام تنااااول هاااذ  التحاااديات لتحساااين يداء الضاااغط للصاااورة الطبياااة 

. ثانيااااااا ر تاااااام دماااااات NROIو  ROI( إلااااااى Skin Canser ،MRIتجزئااااااة الصااااااورة الطبيااااااة )

( مااان يجااال المنطقاااة المهماااة SPIHT- PSOخاااوارزميتين لضاااغط الصاااور الطبياااة فاااي خوارزمياااة )

(ROIعلاااى يسااااس تقنياااة ضاااغط بااادون خساااارة. ثالث اااا ) :( 2تااام تطاااوير خوارزمياااةD-DCT لمنطقاااة )

( طبق اااا لتقنياااة الضاااغط خساااارة ، يمكااان لهاااذ  الخوارزمياااة زياااادة نسااابة الضاااغط NROIغيااار المهماااة )

( RLEتاااااام اساااااتخدام يسااااالوبين ترميااااااز ) Coding)وتحساااااين يداء الضاااااغط. يخياااااارار فاااااي عملياااااة )

وخوارزمياااااات الترمياااااز هوفماااااان لتكبيااااار نسااااابة الضاااااغط. با ضاااااافة إلاااااى ذلاااااك ، ال تتطلاااااب هاااااذ  

 ن التعقيد الحسابي ومن ثم تكون يسرع ألغراض ا رسال.الخوارزمية المتسلسلة مستو  عال  م

قااااد زادت ماااان نساااابة الضااااغط يفضاااال ماااان  SPIHT-PSOتشااااير النتااااائت إلااااى ين خوارزميااااة 

وحااادها. عاااالوة علاااى ذلاااك ، فااا ن نتيجاااة منطقاااة المهماااة  يفضااال مااان نتيجاااة المنطقاااة  SPIHTاساااتخدام 

NROI فاااي حاااين ين نتيجاااة الترمياااز عناااد اساااتخدامها خوارزمياااة .(RLE- Huffman يفضااال مااان )

وحااادها ،حياااث تشاااير المعاااامالت Huffman ( وحااادها يو خوارزمياااةRLEالنتيجاااة عناااد اساااتخدامها )

المختلفااة لعملياااة الضااغط إلاااى ين النظاااام المقتاارح يفضااال ماان النظاااام التقليااادي الموصااوف فاااي األدبياااات. 

ا شااارة إلااى وارتفاااع نساابة   % (46.04672 - 37.8301)يااتم زيااادة نساابة الضااغط بمتوسااط 

 ..% (68.8438 - 44.8464)الضوضاء مع معدل 

 

اخفاء الصور باستخدام  انغام رباح محمد
  PSOسلوك الخوارزمية 

 العلوم حاسبات

 المستخلص

فرضااااات ا مكانياااااات المتزايااااادة ل تصااااااالت الحديثاااااة والنماااااو الهائااااال لتكنولوجياااااا المعلوماااااات تطاااااور 

وسااائل امنيااة المعلومااات، تقنيااة إخفاااء المعلومااات بالصااور هااي فئااة ماان وسااائل يمنيااة المعلومااات. فااي 

منيااة الوقاات نفسااه ، يهااتم الباااحثون بتقنيااات التحسااين مثاال تحسااين الساارب. لااذلك يقاادم العماال تحسااين أل

. علاااى وجاااه التحدياااد،  PSOالمعلوماااات فاااي مجاااال إخفااااء الصاااور باآلعتمااااد علاااى سااالوك خوارزمياااة 

SPSO  تمثااااال السااااالوك القياساااااي لخوارزمياااااةPSO .QPSO  اااااي لخوارزمياااااة تمثااااال السااااالوك الكمع

PSO، HPSO  تمثل السلوك البشري لخوارزميةPSO . 



 

34 
 

 ,SPSO, QPSO)خوارزمياااات  وفاااي هاااذا العمااال، تااام اقتاااراح نظاااام  خفااااء الصاااور باساااتخدام

HPSO) .  هاااذ  الخوارزمياااات تساااتخدم لتحدياااد يفضااال المواقاااع فاااي بكسااال صاااورة الغطااااء لتضااامين

 .  LSBرسالة نصية سرية باستخدام تقنية

( باساااتخدام ثمااااني دوال SPSO , QPSO , HPSOتااام اختباااار قاااوة الخوارزمياااات الاااثالث )

ويظهاااارت نتااااائت هااااذا االختبااااار ين . (benchmark optimization functions) قياسااااية

 ( باعتبارها البحث األمثل.SPSO, HPSOيفضل من ) QPSOخوارزمية 

وقاااد تمااات مقارناااة نتاااائت النظاااام المقتااارح ماااع بعضاااها الااابعض، وماااع األعماااال المماثلاااة الساااابقة. وقاااد 

هاااااي  QPSOلنظاااااام ا خفااااااء المقتااااارح ب ساااااتخدام خوارزمياااااة  PSNRبينااااات النتاااااائت ان  نسااااابة 

(81.41 dBنساااابة ، )PSNR   لنظااااام ا خفاااااء المقتاااارح ب سااااتخدام خوارزميااااةHPSO  هااااي

(81.21 dB)  نساااااية ،PSNR  لنظاااااام ا خفااااااء المقتااااارح ب ساااااتخدام خوارزمياااااةSPSO  هاااااي

(80.91 dB)  وبالتاااالي، فااا ن النظاااام المقتااارح باساااتخدام خوارزمياااة .QPSO  هاااو يفضااال يداء مااان

 وجهة نظر ا خفاء.

إختباااار الااانظم الثالثاااة المقترحاااة وفقاااا لمنهجياااة ا خفااااء. ويوضاااحت اختباااارات با ضاااافة الاااى ذلاااك تااام 

هاااذ  المنهجياااة ين جمياااع األنظماااة المقترحاااة قوياااة ضاااد اختباااار الضاااغط، ولكنهاااا ليسااات قوياااة بماااا فياااه 

الكفايااة ضااد إختبااارات )التحوياال والطباعااة / المسااح الضااوئي(. ومااع ذلااك، هااذا لاايس نقااص فااي الاانظم 

 لمهاجم ال يمكن ين تستفيد من الرسائل المستخرجة المدمرة.المقترحة، حيث ين ا

 

تحسين نظام من البيانات  نهى سالم محمد
باستخدام المكعب 

 السحري

 العلوم حاسبات

 المستخلص

مااان الباااديهي ين معظااام ينظماااة التشااافير تعتماااد علاااى المفااااتيح ، ألنهاااا يساااهل فاااي الحماياااة ويساااهل فاااي 

ااا علااى  ينظمااة إخفاااء المعلومااات. ولااذلك ، فاا ن يماان ينظمااة التشاافير وينظمااة التغيياار ، وهااذا ينطباا  ييض 

 ا خفاء مرتبطة بمسلوب توليد المفاتيح لهذ  األنظمة.
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ونتيجاااة لاااذلك ، تقااادم هاااذ  األطروحاااة المكعاااب الساااحري كمسااالوب رياضاااي لتولياااد المفااااتيح فاااي نظاااام 

تقبشل. يتضاااامن جانااااب ةماااان مقترح.يتكااااون النظااااام اآلماااان المقتاااارح ماااان جانااااب المرساااال وجانااااب المساااا

المرساال ثااالث مراحاالر )المرحلااة األولااى هااي بناااء المكعااب السااحري ماان يجاال توليااد مفاااتيح عشااوائية 

يو  RC4غيااار مترابطاااة ، والمرحلاااة الثانياااة هاااي تشااافير رساااائل نصاااية سااارية باساااتخدام خوارزمياااة )

RSA الثالثاااة فتخفاااي ( اعتمااااد ا علاااى مفااااتيح المكعاااب الساااحري )مااان المرحلاااة األولاااى( يماااا المرحلاااة

( اعتماااااادا  علاااااى LSB( باساااااتخدام يسااااالوب البااااات األقااااال داللاااااة )RSAيو  RC4الرساااااائل المشااااافرة )

مفااااتيح المكعاااب الساااحرية ، ويقاااوم جاناااب المساااتقبل باساااتخرا  رساااائل الااانص العاااادي السااارية باساااتخدام 

 الطريقة العكسية لجانب المرسل.

يح )التاااااي ياااااتم إنشاااااااها بواساااااطة المكعاااااب واختباااااارات االرتبااااااط ين المفاااااات NISTتثبااااات مجموعاااااة 

السااحري المبنااي( هااي عشااوائية وغياار متوقعااة وغياار مترابطااة ، لااذلك فهااي متينااة ضااد الهجمااات. يااتم 

بمعااادالت نجااااح عالياااة. تااام اختباااار تحساااين  NISTتمريااار مفااااتيح المكعاااب الساااحري معظااام اختباااارات 

RC4  مااااعIKSA تغياااار وحجاااام نااااص عااااادي بساااابب ساااار  وعشااااوائه ويداء  علااااى طااااول المفتاااااح الم

يفضاااال مااااان  IKSAالمحسعاااان مااااع  RC4األصاااالي. وتبااااين النتااااائت ين  RC4مختلااااف بالنساااابة إلااااى 

RC4 . األصلي مع المملكة العربية السعودية 

( ، 0.296875 - 0.116801555631564( بااااااين )RC4متوسااااااط األمااااااان للرسااااااائل المشاااااافرة )

مشاااافرة باسااااتخدام مفاااااتيح المكعااااب (( الIRC4المحساااانة ) RC4فااااي حااااين ين متوسااااط يمااااان رسااااائل )

مااااااااع  RSA(. تنفيااااااااذ 0.558364648336087 - 0.15283203125السااااااااحري هااااااااو بااااااااين )

مااااان األساااااي المعيااااااري ، معكاااااوس معيااااااري ، القاسااااام المشاااااترك األكبااااار ،  BigIntegerحساااااابات 

 .BigInteger qو  n  ،BigInteger pمعامل 

نساااابة ذروة ا شااااارة الااااى الضوضاااااء  للغااااالف الصااااوتي دون اسااااتخدام مفاااااتيح المكعااااب السااااحري 

( ، فاااي حاااين ين يعلاااى 74.93983862- 80.44353577) dBبااات( هاااي باااين  32للتضااامين )

باااات(  32نساااابة ضااااجيت ا شااااارة للغااااالف الصااااوتي  باسااااتخدام مفاااااتيح المكعااااب السااااحرية للتضاااامين )

(78.08175304- 83.01604649 )db. 
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تقنية هجينة لتمييز الوجه  سهاد ابراهيم محمد
باالعتماد على متجهات 
الدعم االلي وطائر 

 الوقوا  للبحث

 العلوم حاسبات

 المستخلص

Face image recognition becomes an effective research area over last 

two decades, and it is considered as a challenging research topic. It covers 

a wide range of activities from many aspects of life such as authentication 

and identification, airport security, inmate tracking, e-commerce and 

facebook's automatic tag. The aim of face image recognition is to recognize 

the face of a person depending on the features extracted from his face.  

In this thesis, two proposed systems are developed .The first step in 

this work is the preprocessing of images for all training and testing images. 

The second step is detecting the accuracy of the face by using Viola - 

Jones algorithm. The third step is features extraction and selection by using 

Linear Discernment Analysis (LDA). In the final step, the Support Vector 

Machine (SVM) is applied to reorganize the face as face or non-face face. 

In the hybrid proposed system all the steps applied in the first proposal 

system are applied on hybrid system in addition, a the second selection 

feature method is added by applying the Cuckoo Search Algorithm in order 

to select the best features which are stored as a features vector.  

The proposed hybrid system has been implemented by using a 

datasets Marlboro University of Cape Town (MUCT). This dataset is 

considered as taking the processing of faces for frontal position. The 

results show that the SVM classifier recognition provides an accuracy rate 

of 99.25% with cuckoo search algorithm, and 96% without cuckoo search 

algorithm for the same test images. 
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تحسين نظام كشف  اسماعيل صالح عارف
التطفل باستخدام اوعية 

 العسل

 العلوم حاسبات

 المستخلص

The computer security system is the protection of computers, which is 

similar to the immune system in the human body. It includes the protection of all 

operations and resources within the computer and the prevention of abuse by 

intruders. Security tools such as intrusion detection system(IDS) and honeypot 

trap can be used to provide protection, but each one has a shortcoming when 

applied alone. 

 In this work, An integrated system consist of IDS with a honeypot trap is 

proposed in order to overcome the deficiencies of each one. A C4.5 classification 

algorithm is used to build the detection engine of IDS. A high interaction 

honeypot trap is constructed and deployed to collect more details information 

about malicious traffics. The honeypot trap contains four services, which are 

HTTP, FTP, DNS, and Telnet servers. The construction of IDS passes in two stages, 

offline and online. In the offline stage, the IDS is built after that several tests 

(using NSL-KDD dataset) are carried out to show the detection capabilities.  

The results showed IDS was able to distinguish between normal and 

abnormal packets, with an accuracy of (99.789%).In the online stage, the IDS is 

integrated with honeypot to check packets from the network. The result of testing 

the proposed system (online IDS with honeypot trap) show the ability to 
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recognized and direct traffics either to honeypot trap (malicious traffics) or to the 

original destination (normal traffics). 

 

 

بناء مقياس القيم  ماجد علي خليل
الشخصية للهيئات 
التدريسية لكليات التربية 
البدنية وعلوم الرياضة 

 في العرا 

التربية البدنية وعلوم  تربية رياضية
 الرياضة

 المستخلص

تاااامثير كبياااار فااااي تعاماااال تعااااد القاااايم الشخصااااية واحاااادة ماااان يهاااام خصااااائص الشخصااااية ا نسااااانية ذات 
التدريسااااي اليااااومي ونظاااارتهم للحياااااة .إذ ينهااااا تتصاااال اتصاااااال مباشاااارا بالساااالوك ي نساااااني، فهااااي التااااي 
تحااااادد  وتوجهاااااه فاااااي مجااااااالت الحيااااااة كافاااااة وتقاااااف وراء جمياااااع األنشاااااطة ا نساااااانية والتنظيماااااات 

 يالجتماعية واالقتصادية والسياسية .

لساااالوك التدريسااااي تاااادفعهم وتااااوجههم إلااااى ساااالوك معااااين فااااالقيم عبااااارة عاااان تنظيمااااات نفسااااية محركااااة 
وتحاادد إلااى حااد كبياار مااا يفعلااه التدريسااي وتاااثر فااي القاارارات التااي يتخااذها فااي حياتااه، باال وفااي تحديااد 

 يهدافه في الحياة .

وتااادي الكليااة دورا  بااارزا  فااي هااذا المجااال ، كونهااا تتعاماال مااع طااالب علااى درجااة كبياارة ماان المرونااة 
يل والتعاااديل وإن نجااااح الكلياااة فاااي يداء وظيفتهاااا يتوقاااف علاااى عناصااارها الرئيساااة وهاااي والقابلياااة للتشاااك

ر التدريساااي ، الطاااالب ، المااانهت ، غيااار ين التدريساااي يعاااد يهااام هاااذ  العناصااار وقائااادها ألناااه هاااو الاااذي 
يبعاااث الحيااااة فاااي المنااااهت الدراساااية وهاااو الاااذي يمثااال  السااالطة والقياااادة للطاااالب . وتااامتي يهمياااة دراساااة 

م الشخصااااية التااااي يحملهاااا التدريسااااي ماااان كوناااه يمثاااال الجانااااب ا نسااااني فااااي العمليااااة التدريسااااية، القاااي
 فضال  عن ينه يعد القدوة والمثل في مختلف ينماط السلوك المرغوب فيه.

وتكماااان مشااااكلة البحااااث فااااي ينااااه ال توجااااد يداة قياااااس مقننااااة تمكاااان الباحااااث ماااان التعاااارف علااااى القاااايم 
لااااذا توجااااه الباحااااث بعااااد االطااااالع علااااى األدبيااااات النظريااااة إلااااى بناااااء الشخصااااية للهيئااااات التدريسااااية، 

 مقياس لها وتقنينه إذ يمكن استخدامه بالتعرف على القيم الشخصية للتدريسي.

ومااان خاااالل ماااا تقااادم فااامن البحاااث الحاااالي يهااادف إلاااى بنااااء وتقناااين مقيااااس القااايم الشخصاااية للهيئاااات 
ضاااة فاااي العااارا .  وين هااادف البحاااث هاااو لقيااااس القااايم التدريساااية لكلياااات التربياااة البديناااة وعلاااوم الريا

الشخصاااية، وهااادف بلاااورة راياااا واضاااحة عااان يبعااااد الموضاااوع ، يساااتند الباحاااث عااال يطاااارا  نظرياااا  
تضااامن استعراضاااا ألهااام االتجاهاااات والتياااارات الفلسااافية والنفساااية والتربوياااة التاااي تناولااات موضاااوع 

منظاااارين اللااااذين تحاااادثوا عاااان القاااايم الشخصااااية يو القاااايم الشخصااااية بالدراسااااة والتحلياااال ، وةراء يهاااام  ال
 يشاروا يليها في يفكارهم يو نظرياتهم . 
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يماااا مجااااالت البحاااث فهاااي المجاااال البشاااري ر يعضااااء الهيئاااات التدريساااية فاااي كلياااات التربياااة البدنياااة 
، المجااااال المكاااااني  كليااااات 5/5/2019ولغايااااة  21/9/2018وعلااااوم الرياضااااة ، المجااااال الزماااااني  ر 

 البدنية وعلوم الرياضة في العرا  . التربية

ويسااااتخدم الباحااااث الماااانهت الوصاااافي باألساااالوب المسااااحي لمالمتااااه طبيعااااة المشااااكلة ، وشاااامل مجتمااااع 
( تدريسااااي مااااوزعين علااااى كليااااات التربيااااة البدنيااااة وعلااااوم الرياضااااة فااااي العاااارا  ،  1089البحااااث )

يساااي كوناااا عيناااة التقناااين، ( تدر350( تدريساااي كوناااا عيناااة البنااااء و)300وعيناااة البحاااث تكونااات مااان )
وقااد اختياارت العينااة بالطريقااة العشاااوائية البساايطة ماان تدريسااي كلياااات التربيااة البدنيااة وعلااوم الرياضاااة 

( كلياااات 8فاااي العااارا  وبلقاااب علماااي ، يساااتاذ ، يساااتاذ مسااااعد ، مااادرس ، ومااادرس مسااااعد يمثلاااون )
راء ، فبعااادها قاااام الباحاااث وتااام تحدياااد مجااااالت المقيااااس وصاااياغة عباراتاااه وتحديااادها عااان طريااا  الخبااا

( فااااردا  ، يمثلاااون الهيئاااات التدريسااااية 35بااا جراء التجرباااة االساااتطالعية بمقياااااس علاااى عيناااة قوامهاااا )
فااااي كليااااات التربيااااة البدنيااااة وعلااااوم الرياضااااة فااااي العرا /جامعااااة بغااااداد لمعرفااااة الوقاااات المسااااتغر  

العبااااارات الغياااار واضااااحة  ل جابااااة عاااان عبااااارات المقياااااس ووضااااوحها بالنساااابة ألفااااراد العينااااة لتجنااااب
والتعااارف علاااى الصاااعوبات التاااي تواجاااه عملياااة التطبيااا  مااان يجااال تجنبهاااا وتالفيهاااا . وتااام بنااااء مقيااااس 
القااايم الشخصاااية لتحقيااا  الهااادف األول مااان البحاااث ، ووزع الباحاااث اساااتمارة المقيااااس بصااايغته األولياااة 

ثاااام تاااام  2019 /28/3إلااااى 2019 /20/2( عبااااارة علااااى العينااااة الرئيسااااية ماااان 83المتكونااااة ماااان )
اسااااتخرا  القاااادرة التمييزيااااة للعبااااارات ، واالتسااااا  الااااداخلي بطريقااااة بيرسااااون ، واسااااتخدام التحلياااال 

( عاااان طرياااا  الحقيبااااة Kaiserالعاااااملي بطريقااااة المكونااااات األساسااااية باألساااالوب المتعامااااد لكااااايزر )
وتاااام   ( عبااااارة46( مجاااااالت قباااال التاااادوير مكونااااة ماااان )8( وتمخضاااات عنااااه ) SPSSا حصااااائية )

( 43( وترشاااحت نتيجاااة لاااذلك )-+ 0.50( عوامااال بعاااد التااادوير وفسااارت علاااى وفااا  التشااابع )5قباااول )
 عبارة للمقياس النهائي لعينة البناء ، وبعد ذلك تم استخرا  الثبات بطريقة الفاكرونباخ.

( خمساااة مجااااالت 5وتوصااال الباحاااث بنااااء  علاااى نتاااائت التحليااال العااااملي بعاااد التااادوير إلاااى اساااتخالص )
 ( عبارة.43لمقياس القيم الشخصية وتضمن المقياس النهائي على )

ويوصاااي الباحاااث باساااتخدام المقيااااس الحاااالي وسااايلة علمياااة لقيااااس القااايم الشخصاااية للهيئاااات التدريساااية 
لكلياااات التربياااة البدنياااة وعلاااوم الرياضاااة فاااي العااارا ، وإمكانياااة اساااتخدام المقيااااس الحاااالي مااان البااااحثين 

ماجسااااتير والاااادكتورا  فااااي بحااااوثهم ودراسااااتهم، وكااااذلك فااااي يجااااراء دراسااااات والمختصااااين وطلبااااة ال
 متشابه لقياس مستو  القيم الشخصية.

 

 

التقدير الكمي لالنتبا   باسم ابراهيم حميد
االنتقائي والذكاء المكاني 
وعالقتهما بداللة 

المعرفي ودقة التحصيل 
المهارات الفنية بالكرة 
الطائرة لطالب المرحلة 

 الثالثة 

التربية البدنية وعلوم  تربية رياضية
 الرياضة

 المستخلص
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إشنَّ ماااان البااااديهيات األساساااايعة للتقاااادم فااااي المجااااال الرياضااااي بصااااورة عامااااة والكاااارة الطااااائرة بصااااورة 

ا مااااا يتعلاااا  با مكانااااات المعرفيااااة والذهنيااااة، التااااي  اااايَّم  خاصااااة هااااو العنايااااة بالقاااادرات المتنوعااااة، والسش

ااا ياسااس لقاعاادة قويااة تظهاار فااي باادورها تااادي إشلااى االرتقاااء  مَّ والتفااو  بالجانااب المهاااري يو الفنااي، مش

النتاااائت ا يجابياااة فاااي يثنااااء اللعاااب، لاااذا فااا شنَّ وصاااول الممارساااين إشلاااى مساااتو  ا جاااادة باااالك رة الطاااائرة 

 يتوقف على العالقة المشتركة ما بين تلك القدرات واألداء الجيد للمهارات الفنية.

وصااافهش يحاااد تدريسااايي ماااادة الك ااارة الطاااائرة ي نَّ هنااااك ضاااعف واضاااح فاااي وقاااد الحاااظ الباحاااث ب 

اااا  مَّ مساااتو  االنتباااا  االنتقاااائي والاااذكاء المكااااني لاااد  الطاااالب، فضاااال  عااان تشاااعب الجاناااب المعرفاااي، مش

 يتطلب اكتشاف العالقة بينهما، لغرض االرتقاء بالمهارات الفنية للعبة.

 وقد هدفت الدعراسة إشلىر  

االنتبااااا  االنتقااااائي ساااارعة ردع الفعاااال وعالقتااااه بداللااااة التحصاااايل المعرفااااي ودقااااة التعاااارف إشلااااى  .1
 المهارات الهجومية بالكرة الطائرة لعينة البحث.

التعااارف إشلاااى االنتباااا  االنتقاااائي الاااتحكم بسااارعة ردع الفعااال وعالقتاااه بداللاااة التحصااايل المعرفاااي  .2
 ودقة المهارات الهجومية بالك رة الطائرة لعينة البحث.

عاااارف إشلااااى االنتبااااا  االنتقااااائي ساااارعة ردع الفعاااال وعالقتااااه بداللااااة التحصاااايل المعرفااااي ودقااااة الت .3
 المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة لعينة البحث.

التعااارف إشلاااى االنتباااا  االنتقاااائي الاااتحكم بسااارعة ردع الفعااال وعالقتاااه بداللاااة التحصااايل المعرفاااي  .4
 لبحث.ودقة المهارات الدفاعية بالك رة الطائرة لعينة ا

التعااارف إشلاااى الاااذكاء المكااااني وعالقتاااه بداللاااة التحصااايل المعرفاااي ودقاااة المهاااارات الهجومياااة  .5
 بالك رة الطائرة لعينة البحث.

التعاااارف إشلااااى الااااذكاء المكاااااني وعالقتااااه بداللااااة التحصاااايل المعرفااااي ودقااااة المهااااارات الدفاعيااااة  .6
 بالك رة الطائرة لعينة البحث.

في بمسااالوب العالقاااات االرتباطياااة علاااى عيناااة مااان طاااالب وقاااد اساااتخدم الباحاااث المااانهت الوصااا 

 المرحلة الثَّالثة في كليعة التربيعة البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى، وكانت إجراءات البحثر

  تطبي  االختبار العقلي لالنتبا  االنتقائي على منظومة الريهاكام. .1
بعااااد اسااااتخرا  الصااااد  ( فقاااارة 90بناااااء اختبااااار معرفااااي علااااى عينااااة البحااااث متكااااون ماااان ) .2

 والثبات.
 إجراء االختبارات للمهارات الفنية الهجومية والدفاعية. .3
 قياس الذكاء المكاني لعينة البحث. .4
وقااااد اسااااتخدم الباحااااث الوسااااائل ا حصااااائية لمعالجااااة البيانااااات باسااااتخدام الحقيبااااة ا حصااااائية  

(SPSS)يةر، وبعد معالجة البيانات توصل الباحث إشلى االستنتاجات اآلت 

 إشنَّ لالنتبا  االنتقائي عالقة إحصائية مع دقة المهارات الفنية بالك رة الطائرة. .1
 إشنَّ للذكاء المكاني عالقة إحصائية مع دقة المهارات الفنية بالك رة الطائرة. .2
 إشنَّ للتحصيل المعرفي عالقة إحصائية مع دقة المهارات الفنية بالك رة الطائرة. .3
 لذا يوصي الباحث بـر 
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عتمااااد االختباااار المعرفاااي النهاااائي علاااى وفااا  الصااايغة النهائياااة باااالكرة الطاااائرة لطاااالب المرحلاااة ا
 الثالثة كليعة التربيعة البدنية وعلوم الرياضة.

 

تمثير التدليك االنعاكسي  تحرير علوان حسون 
المائي في سرعة 
االستشفاء وبعض 
الماشرات الوظيفية 
لالعبي كرة السلة 

 الشباب

التربية البدنية وعلوم  رياضيةتربية 
 الرياضة

 المستخلص

ي ع اااد  التااادليك بصاااورة عاماااة والتااادليك االنعكاساااي بصاااورة خاصاااة مااان األسااااليب المهماااة المساااتخدمة فاااي 

مجااااال التاااادريب واالستشاااافاء، إذ يعماااال علااااى تنشاااايط الطاقااااة ومعادلتهااااا داخاااال الجساااام بوساااااطة تاااادليك 

تكثااار فاااي القااادمين، ويعااادع وسااايلة يمنياااة ويناساااب جمياااع األعماااار، النقااااط االنعكاساااية باليااادين، والتاااي 

اااا اقتصاااادي، وساااهولة إجراءاتاااه، وتحااادثت مشاااكلة البحاااث عااان حاجاااة العباااي  ولكاااال الجنساااين، وييض 

ك ااارة السااالة إشلاااى إعاااداد بااادني يتناساااب ماااع ناااوع الفعالياااة، وإيجااااد الطرائااا  الساااريعة  عاااادة االستشااافاء، 

حااااث اسااااتعمال التاااادليك االنعكاسااااي والمااااائي فااااي إرجاااااع الماشاااارات ولحاااال هااااذ  المشااااكلة ارتاااام  البا

. هاادفت األطروحااة إشلااى معرفااة تاامثير  الوظيفيااة إشلااى وضااعها الطبيعااي فااي وقاات يساارع وبمساالوب علماايع

ملاااة مااان الماشااارات الوظيفياااة كمعااادل ضاااربات القلاااب )ماشااار النااابض(،  التااادليك االنعكاساااي علاااى ج 

لهااا يثاار مهاام فااي اسااتعادة الشاافاء، وتاامثير التاادليك المااائي فااي  والضااغط االنبساااطي واالنقباضااي، والتااي

إزاحاااة حاااامض الالكتياااك، ويي مااان الوساااائل االستشااافائية يفضااال مااان األخااار  فاااي اساااتعادة االستشااافاء 

 المائي. –التدليك االنعكاسي، يو التدليك المائي، يو التدليك االنعكاسي 

مجموعااااات التجريبيااااة ذو االختبااااارين اسااااتخدم الماااانهت التجريبااااي بمساااالوب الضاااابط المحكاااام لل 

( العب ااااا يمثلااااون العبااااي 19القبلااااي والبعاااادي علااااى عينااااة اختياااارت بالطريقااااة العمديااااة، المالفااااة ماااان )

الشاااباب بك ااارة السااالة، يجريااات االختباااارات القبلياااة )بعاااد الجهاااد( علاااى الماشااارات الوظيفياااة، وسااارعة 

 البعدية )بعد التدليك(.االستشفاء )حامض الالكتيك(، ومن ثمَّ يجريت االختبارات 

وبعااااد معالجااااة البيانااااات إحصااااائي ا، وعرضااااها، ومناقشااااتها توصاااال الباحااااث إشلااااى ي نَّ التاااادليك  

الماااائي يعااادعان مااان الوساااائل المهماااة فاااي سااارعة االستشااافاء لعاااودة  –االنعكاساااي والتااادليك االنعكاساااي 

ض الالكتياااك المسااابب الالعاااب إشلاااى مساااتوا  الطبيعاااي يو األقااارب إشلاااى الطبيعاااي، والاااتخلص مااان حاااام

للتعاااب، لاااذا يوصاااي الباحاااث ب دخاااال المااادربين فاااي دورات تدريبياااة للتااادليك بصاااورة عاماااة، واساااتخدام 

 التدليك في مراحل التدريب كافة، واستخدام األجهزة الخاصة في استعادة الالعب الشفاء. 
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تاثير برنامت تاهيلي  صابرين قحطان مالك
باستخدام جهازي االشعة 

راء واالموا  تحت الحم
فو  الصوتية لفاقدي 
التحدب القطني 
المصاحب لاللم من 
الالعبين على الكراسي 
المتحركة )شلل 

 االطراف السفلي(

التربية البدنية وعلوم  تربية رياضية
 الرياضة

 المستخلص

 وتضمن الباب األول التعريف بالبحثر 

يد  إلاااى انخفااااض كبيااار فاااي اعتمااااد يشاااهد عالمناااا تطاااورا كبيااارا فاااي المجاااال التكنولاااوجي والصاااناعي 

هاااذ  المجتمعاااات علاااى األجساااام البشااارية واألداء الحركاااي والنشااااط البااادني فاااي يداء متطلباااات يعماااالهم 

 وحياتهم اليومية ولهذا السبب يخذت األجسام تضعف وتقل قابليتها على العمل العضلي.

فاااي اساااتخدام برناااامت تااامهيلي ماااع جهاااازين مااان يجهااازة العاااال  الطبيعاااي لفاقااادي التحااادب القطناااي     

 المصاحب ل لم من االعبين على الكراسي المتحركة )شلل االطراف السفلى(.

ماااان خااااالل متابعااااة الباحثااااة لالعبااااي شاااالل االطااااراف الساااافلى فااااي المنتااااديات الرياضااااية وبعااااد 

بهاام تبااين لهااا وجااود تحاادب قطنااي فااي ظهااور هاااالء الالعبااين وذلااك  اجااراء الكشااوفات الطبيااة الخاصااة

ألساااباب منهاااا الجلاااوس علاااى الكراساااي المتحركاااة لفتااارات طويلاااة واالعاقاااة التاااي لاااديهم  لاااذ  ارتااامت 

الباحثاااااة تمهيااااال حالاااااة فقااااادان التحااااادب القطناااااي بعاااااد االطاااااالع علاااااى البحاااااوث والمصاااااادر العلمياااااة 

هاااذ  الشاااريحة مااان الالعباااين )شااالل االطاااراف السااافلى(  المتخصصاااة فاااي هاااذا المجاااال لتتنااااول تمهيااال

باساااتخدام برناااامت تااامهيلي يتضااامن اعاااداد تمريناااات تمهيلياااة ماااع بعاااض يجهااازة العاااال  الطبيعاااي لفاقااادي 

 التحدب القطني المصاحب ل لم من الالعبين على الكراسي المتحركة )شلل االطراف السفلى(. 

 لىرإويهدف البحث 

تخدام جهاااازي )االشاااعة تحااات الحماااراء وجهااااز االماااوا  فاااو  اعاااداد برناااامت تااامهيلي باسااا -1

الصاااااوتية( لفاقااااادي التحااااادب القطناااااي المصااااااحب ل لااااام مااااان الالعباااااين علاااااى الكراساااااي 

 المتحركة )شلل االطراف السفلى(.

تحديااد يهاام القاادرات البدنيااة الخاصااة لفاقاادي التحاادب القطنااي المصاااحب ل لاام ماان االعبااين  -2

 طراف السفلى(.على الكراسي المتحركة )شلل اال

التعااارف علاااى تااامثير برناااامت تااامهيلي باساااتخدام جهاااازي االشاااعة تحااات الحماااراء واالماااوا   -3

فااااو  الصااااوتية لفاقاااادي التحاااادب القطنااااي ماااان الالعبااااين علااااى الكراسااااي المتحركااااة )شاااالل 

 االطراف السفلى(.

 اما الباب الثاني فاحتو  على الدراسات النظرية والدراسات السابقةر 
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احثاااة باألدبياااات والمراجاااع الخاصاااة بدراساااتها ومااان هاااذ  االدبياااات هاااي مفهاااوم البرناااامت واعتنااات الب    

التاااااهيلي وفلساااافته ويهدافااااه ومتطلباتااااه والااااى جهاااااز االشااااعة تحاااات الحمااااراء وجهاااااز األمااااوا  فااااو  

 الصوتية والى العامود الفقري والفقرات القطنية.

ت الساااابقة ومنهاااا دراساااة بشاااار عاااادل يماااا الجاناااب الثااااني مااان هاااذا البااااب فااااحتو  علاااى الدراساااا    

وغفاااران اباااراهيم وتمااات مناقشاااة هاااذ  الدراساااات وبياااان يوجاااه التشاااابه واالخاااتالف باااين الدراساااة الحالياااة 

 .إليها انفا  والدراسات السابقة المشار 

 يما الباب الثالثر

ي لمالئمتاااه جراءاتاااه الميدانياااة اذ اساااتعملت الباحثاااة المااانهت التجريباااإفاشاااتمل علاااى مااانهت البحاااث و    

العبااو الكراساااي طبيعااة ومشااكلة البحااث ، واختاااارت الباحثااة مجتمااع البحاااث وفاا  الطريقااة العمدياااة ماان 

المتحركاااة )شااالل األطاااراف السااافلى( فاااي منتاااد  حاااي اليرماااوك )الكااااطون( الاااذين يعاااانون مااان فقااادان 

( 8( المصااااحب ل لااام وعاااددهم )Loss of Normal Lumbar lordosisالتحااادب القطناااي )

ن وتااام اختياااار عيناااة البحاااث الرئيساااة بالطريقاااة العشاااوائية عااان طريااا  االعاااداد الزوجياااة والباااال  العباااي

( العبااااين با ضااااافة الااااى ذلااااك انهاااام قااااد خضااااعوا للفحوصااااات الطبيااااة ماااان قباااال يطباااااء 6عااااددهم )

وقاماااات الباحثااااة باااامجراء التجااااانس واسااااتعملت مختصااااون بعااااد الكشااااف عاااان طرياااا  االشااااعة السااااينية 

المعلوماااااات واألجهااااازة واألدوات المناسااااابة لبحثهاااااا وقامااااات الباحثاااااة بااااامجراء الباحثاااااة وساااااائل جماااااع 

اساااتطالع راي الخباااراء واالطبااااء المختصاااين فاااي هاااذا المجاااال تااام تحدياااد متغيااارات البحاااث ووجااادت 

الباحثاااة ان مركاااز العاااال  الطبيعاااي فاااي الخاااالص العاااام هاااو األنساااب للقياااام بااا جراءات البحاااث الميدانياااة 

( وقاعاااة للتمهيااال Xrayمكاناااات الخاصاااة بالبحاااث مااان )فحاااص طباااي، واشاااعة اذ تتاااوفر فياااه جمياااع اال

وكاااذلك جهاااازي االشاااعة تحااات الحماااراء واالماااوا  فاااو  الصاااوتية.ثم قامااات بااامجراء االختباااارات القبيلاااة 

جاااراء االختباااارات البعدياااة ظاااروف االختباااارات القبلياااة نفساااها واساااتخدام الحقيباااة إوتطبيااا  منهجهاااا ثااام 

 ا  نتائجها.الستخر SPSSا حصائية 

 يما الباب الرابع فتضمن عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها معزز  ذلك بالمصادر العلمية.

 يما الباب الخامسر

 -فاستنتجت الباحثة من خالل هذا الباب يهم االستنتاجات وهير 

ان الباااارامت التمهيليااااة المعاااادة ماااان قباااال الباحثااااة لهااااا الفاعليااااة فااااي تطااااوير عنصااااري القااااوة  -1

 والمطاولة.والمرونة 

 ان استخدام هذ  التمارين االثر في تحسين درجة التحدب للفقرات القطنية وزوال االلم .  -2

 -وتوصي بما يلير 

ضااارورة التمكياااد علاااى اساااتخدام البااارامت التمهيلياااة فاااي جمياااع المستشااافيات ومراكاااز العاااال  

 الطبيعي.
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التمهيليااة لمااا فيهااا فائاادة كبياارة  يجااب النشاار الااوعي بااين فئااات المجتمااع وثقاايفهم علااى ممارسااة التمااارين

 للقوام السليم .

 

تحديد مستويات معيارية  حيدر اياد مجيد
لبعض المتغيرات 
الجسمية و البدنية 
والمهارية لالعبي 

وطني لرعاية المركز ال
الموهبة الرياضية في 

 االلعاب الفرقية

التربية البدنية وعلوم  تربية رياضية
 الرياضة

 المستخلص

البحاااث فااي تحديااد يهااام القياسااات الجساامية والقااادرات البدنيااة والمهاريااة لكااال لعبااة مااان  تكماان يهميااة

االلعااااب الفرقياااة والتاااي تعاااد  مااان يهااام المتغيااارات االساساااية التاااي يعتماااد عليهاااا فاااي معرفاااة المساااتويات 

وكااااذلك الوقااااوف علااااى المسااااتو  الااااذي وصاااال اليااااه الالعااااب، وهااااذا يساااااعد الماااادربين فااااي تقااااويم يداء 

فقاااا  ل سااااليب العلمياااة المدروساااة والصاااحيحة وعااادم االعتمااااد علاااى العشاااوائية والصااادفة ومااان االعباااين و

ثاام االقتصااااد فاااي الوقااات والجهاااد والماااال مااان اجاال االرتقااااء بمساااتو  الالعاااب فاااي المساااتقبل والتاااي تعاااد  

 المحطة األولى والضرورية لوصول الالعبين إلى البطوالت المهمة في المحافل الدولية.

تحديااااد بعااااض المتغياااارات الجساااامية والبدنيااااة والمهاريااااة لتقااااويم يداء العبااااي  ف البحااااثرامااااا اهاااادا

بنااااااء  سااااانة(، و 16 -14المركاااااز الاااااوطني لرعاياااااة الموهباااااة الرياضاااااية ل لعااااااب الفرقياااااة بعمااااار )

مساااتويات معيارياااة الهااام المتغيااارات الجسااامية و البدنياااة والمهارياااة لالعباااي األلعااااب الفرقياااة ولكااال لعباااة 

فرقياااااة علاااااى جهاااااة، وضاااااع األنماااااوذ  للفعالياااااة )االبروفيااااال للفعالياااااة( للمساااااتويات المعيارياااااة الهااااام 

 المتغيرات الجسمية والبدنية والمهارية لكل لعبة فرقية على جهة. 

ة البحاااث مااان خاااالل التسااااال مااااهي المساااتويات المعيارياااة ألهااام القياساااات الجسااامية مشاااكلتتمثااال    

والقااااادرات البدنياااااة والمهارياااااة التاااااي يمكااااان ان يظهااااار لاااااد  العباااااي المراكاااااز التخصصاااااية واي مااااان 

القياساااات الجسااامية والقااادرات البدنياااة والمهارياااة التاااي يمكااان ان تقااادمها المعاااايير كمتغيااارات مختصااارة 

رات المسااااتقلة يمكاااان ان تعباااار لنااااا عاااان كفاااااءة االداء فااااي المواقااااف التنافسااااية، ين  وهاااال ان هااااذ  المتغياااا

ا جاباااة عااان التساااااالت يعاااال  يمكااان إن تحااادد لناااا مساااتويات معيارياااة ألهااام القياساااات الجسااامية وكاااذلك 

القااادرات البدنياااة والمهارياااة كماشااارات النتقااااء العباااي األلعااااب الفرقياااة ولكااال لعباااة ماشااار خااااص بهاااا، 

د فاااي تحقيااا  جملاااة مااان الفوائاااد للعملياااة التدريبياااة وصاااوال  إلاااى المساااتويات العلياااا وتحقيااا  مماااا يسااااع

 افضل االنجازات وهذا ما عمل عليه الباحث في هذ  الدراسة.

إسااااتعمل الباحااااث الماااانهت الوصاااافي باألساااالوب المسااااحي لمالءمتااااه طبيعااااة البحااااث ويهدافااااه، يمااااا        

( العب ااااا 316مجتمااااع البحااااث فتمثاااال العبااااو الماااادارس التخصصااااية )ديااااالى، وبغااااداد( والبااااال  عااااددهم )
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( العب اااام ماااان 68( العب اااام فااااي كاااارة الطااااائرة و)60( ماااان المركااااز الااااوطني لكاااارة القاااادم و)122ماااانهم )

( العب ااا ماان المركااز الااوطني فااي كاارة الساالة وماان ثاام تاام تقساايم العينااة 66كااز الااوطني لكاارة اليااد )المر

 على عينة االستطالعية والرئيسية.

ملة من االستنتاجاتر   توصل الباحث إشلى ج 

إن يفضااااال مساااااتو  للقياساااااات الجسااااامية والقااااادرات البدنياااااة والمهارياااااة توزعااااات عناااااد مساااااتو   -1

يااااد وماااان ثاااام مقبااااول فااااي التقااااويم الموضااااوعي  للموهااااوبين فااااي مراكااااز )متوسااااط ( ويليااااه مسااااتو  ج

 الموهبة الرياضي باأللعاب )كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة(.

يثبتااات النتاااائت إناااه باالمكاااان رسااام خارطاااة بروفااال لتقاااويم وتوجياااه الالعباااين فاااي مراكاااز الموهباااة  -2

البدنياااااة والمهارياااااة بحساااااب الااااادرجات المعيارياااااة الرياضاااااية إلاااااى اللعباااااة التاااااي تتناساااااب وقدراتاااااه 

 والمستويات التي توصل إليها الباحث.

ويوصااااي الباحااااثر اعتماااااد النتااااائت التااااي توصاااال إليهااااا الباحااااث ماااان قباااال مراكااااز الموهبااااة الرياضااااية 

وخاصاااة فاااي عملياااة االنتقااااء والتقاااويم والتوجياااه وتعميمهاااا مااان اجااال اعتمادهاااا فاااي اختياااار الالعباااين 

ارسااااة األلعاااااب الرياضااااية قيااااد البحااااث ) كاااارة القاااادم، وكاااارة اليااااد وكاااارة الساااالة والكاااارة الماااااهلين لمم

 الطائرة(.

 

تاثير التدليك بطريقتي  عباس عبد الجبار محمد
الكاوس الهوائية الشياشو 
على سرعة االستشفاء 
بداللة بعض المتغيرات 

 800الفسيولوجية لعدائي 

 م شباب

لوم التربية البدنية وع التربية الرياضية
 الرياضة

 المستخلص

ماااا زال الساااعي والجهاااد مباااذولين مااان العلمااااء والبااااحثين والمااادربين للتوصااال الاااى حقاااائ  ودراساااات 
ويهاادف هاااذا  تساااعد العمليااة التدريبيااة علاااى معرفااة الوسااائل التاااي تساااعد فااي ساارعة عاااودة االستشاافاء،

البحااااث علااااى تاااامثير التاااادليك بااااالكاوس الهوائيااااة والتاااادليك بالشياتسااااو علااااى ساااارعة االستشاااافاء بداللااااة 
( م فئاااة الشاااباب وذلاااك مااان خاااالل التعااارف علاااى 800بعاااض المتغيااارات الفسااايولوجية لاااد  عااادائي )

فاء ديناميكيااااة جلسااااة التاااادليك بكاااااوس الهااااواء علااااى بعااااض المتغياااارات )الفساااايولوجية( لساااارعة االستشاااا
 -البينااي  -بعااد التاادليك( فااي كاال ماان القياااس )القبلااي  -بعااد التاادريب  -ماان خااالل القياااس )قباال التاادريب 

البعااادي( لمرحلاااة المنافساااة للعيناااة قياااد البحاااث ، والتعااارف علاااى ديناميكياااة جلساااة التااادليك الشياتساااو علاااى 
بعاااد التااادريب  -يب بعاااض المتغيااارات )الفسااايولوجية( لسااارعة االستشااافاء مااان خاااالل القيااااس )قبااال التااادر

البعااادي( لمرحلاااة المنافساااة للعيناااة فياااد البحاااث ،  -البيناااي  -بعاااد التااادليك( فاااي كااال مااان القيااااس ) القبلاااي  -
ومااان ثااام دراساااة الفااارو  باااين مجموعاااة التااادليك بكااااوس الهاااواء  والتااادليك  بالشياتساااو علاااى بعاااض 

بعاااد  -بعاااد التااادريب  -تااادريب المتغيااارات ) الفسااايولوجية( لسااارعة االستشااافاء مااان خاااالل القيااااس ) قبااال ال
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وتكمااان البعااادي( لمرحلاااة المنافساااة للعيناااة قياااد البحاااث  -البيناااي  -التااادليك( فاااي كااال مااان القيااااس ) القبلاااي 
 ،في معرفه افضل الوسائل التي تساعد على سرعة االستشفاءمشكلة البحث 

واسااااتخدم الباحااااث الماااانهت التجريبااااي بمساااالوب العالقااااة االرتباطيااااة ، وتكوناااات عينااااة البحااااث ماااان     

( العباااا ، 15مااان مجتماااع البحاااث الباااال  )م شاااباب ، وتااام اختياااارهم بالطريقاااة العمدياااة  800( عاااداء 17)

لمعالجااااة البيانااااات   (SPSS)وبعااااد جمااااع المعلومااااات والبيانااااات تاااام اسااااتخدام البرنااااامت االحصااااائي

إن لطريقتااااي التاااادليك ) بكاااااوس صااااائيا، وقااااد توصاااال الباحااااث الااااى مجموعااااة  ماااان النتااااائت منهااااا ،اح

بعاااض المتغيااارات الفسااايولوجية  الهاااواء ، والشياتساااو ( لهاااا تااامثير فاااي سااارعة اساااتعادة االستشااافاء بداللاااة 

للمجماااااوعتين التجاااااريبيتين ،ووجاااااود فااااارو  معنوياااااة باااااين المجموعاااااة الضاااااابطة والتجريبياااااة لصاااااالح 

عااااة التجريبيااااة ووجااااود فاااارو  معنويااااة بااااين طريقااااة التاااادليك بالشياتسااااو بالتاااادليك بااااالكاوس المجمو

الهوائياااااة للمجماااااوعتين التجاااااربتين ولصاااااالح مجموعاااااة التااااادليك بطريقاااااة بكااااااوس الهاااااواء. ويوصاااااى 

اسااااتخدام وسااااائل االستشاااافاء )التاااادليك بالشياتسااااو ، والتاااادليك بكاااااوس الهااااواء ( لمااااا لهااااا ماااان الباحااااث ب

ل فتااااارة اسااااتعادة االستشااااافاء.  والتمكياااااد علااااى االساااااتمرار بفااااتح الااااادورات التدريبياااااة  تاااامثير فاااااي تقلياااا

واالساااتعانة بخباااراء فاااي مجاااال الطاااب الرياضاااي علاااى كيفياااة االساااتفادة مااان اساااتخدام وساااائل االستشااافاء 

 وتعليمهم كيفية التدليك بصورة علمية.

 

القيمة التنباية الداء  احمد رافد حميد
مهارات قفزة اليدين 

مامية على منصة اال
القفز بداللة اهم 
 –الماشرات التكوينية 

البنائية ومستو  الطموح 
والذات البدنية 
 بالجمناستك الفني للرجال 

التربية البدنية وعلوم  التربية الرياضية
 الرياضة

 المستخلص

 -يحتوت الرسالة على خمسة يبوابر

 الباب االولر

التطااور الحاصاال فااي لعبااة الجمناسااتك ماان لااى إاذ تاام التطاار  المقدمااة ،  علااى الباااب هااذا يحتااو    

الناحياااااة الفنياااااة والقانونياااااة اضاااااافة الاااااى التغيااااارات التاااااي حصااااالت فاااااي جهااااااز منصاااااة القفاااااز و دور 

المتغيااارات النفساااية فاااي عملياااة الاااتعلم واألداء األفضااال للمهاااارة فضاااال  عااان الماشااارات التكوينياااة البنائياااة 

ا مهما  في الكثي  ر من األلعاب الرياضية التي تعد عنصر 

، تكماااان اهميااااة البحااااث فااااي التنبااااا بمسااااتو  االداء المهاااااري لطااااالب المرحلااااة الثالثااااة فااااي اداء قفاااازة 

البنائيااااة ومسااااتو  الطمااااوح  –الياااادين االماميااااة علااااى منصااااة القفااااز وفاااا  بعااااض الماشاااارات التكوينيااااة 

والاااذات البدنياااة ، ويقااادم للمعنياااين معلوماااات اولياااة عااان مساااتواهم حتاااى يمكااانهم مااان ايجااااد صاااي  علمياااة 
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لتعلااايمهم وفااا  هاااذا المساااتو  وبالتاااالي الوصاااول بهااام الاااى افاااض المساااتويات فاااي هاااذ  المهاااارة . اماااا 

مشاااكلة البحاااث  فيتااامثر االداء الفناااي بالعدياااد مااان المتطلباااات التاااي تساااهم فاااي االرتقااااء بااااألداء المهااااري 

وماااان خااااالل اطااااالع الباحااااث علااااى المصااااادر وتحقياااا  المحصاااالة النهائيااااة لكافااااة مجريااااات الااااتعلم ، 

والرساااائل واالطااااريح المتواجااادة بالجاناااب الرياضاااي وجاااد قلاااة فاااي المعاااادالت الرياضاااية التاااي تمكااان 

التدريساايين ماان التنبااا باا داء الطلبااة بمهااارة قفاازة الياادين االماميااة علااى منصااة القفااز بالجمناسااتك الفنااي 

ا . مااان هناااا البنائياااة والخصاااائص النفساااية التاااي يتمتعاااون بهااا –للرجاااال مااان خاااالل ماشاااراتهم التكوينياااة 

جااااءت الفكااارة فاااي التنباااا بااامداء الطلباااة بمهاااارة قفااازة اليااادين االمامياااة علاااى منصاااة القفاااز عااان طريااا  

ومعرفااااة مااااد  اثاااار هااااذ  المتغياااارات فااااي اداء هااااذ  وضااااع معادلااااة رياضااااية تسااااهل العمليااااة التعليميااااة 

 المهارة. 

 

 يما يهداف البحثر 

البنائياااة  –واهااام الماشااارات التكوينياااة  لاااى األداء المهااااري  لقفااازة اليااادين يالمامياااةإالتعااارف  .1
 ومستو  الطموح والذات البدنية لطالب المرحلة الثالثة بالجمناستك الفني للرجال .

التعاااارف علااااى العالقااااة بااااين يداء مهااااارة قفاااازة الياااادين يالماميااااة علااااى منصااااة القفااااز ويهاااام  .2
لااااة الثالثااااة  الماشااارات التكوينيااااة البنائيااااة ومسااااتو  الطمااااوح والااااذات البدنيااااة لطااااالب المرح

 بالجمناستك الفني للرجال . 
التعااااارف علاااااى مسااااااهمة يداء مهاااااارة قفااااازة اليااااادين يالمامياااااة علاااااى منصاااااة القفاااااز بااااامهم  .3

الماشااارات التكوينيااااة البنائيااااة ومسااااتو  الطمااااوح والااااذات البدنيااااة لطااااالب المرحلااااة الثالثااااة 
 بالجمناستك الفني للرجال . 

لااااى منصااااة القفااااز بداللااااة اهاااام الماشاااارات ألداء مهااااارة قفاااازة الياااادين االماميااااة ع التنبااااا .4
التكوينياااة البنائياااة ومساااتو  الطماااوح والاااذات البدنياااة لطاااالب المرحلاااة الثالثاااة بالجمناساااتك 

 الفني للرجال .

 يما المجاالت البحثر

 جامعة ديالى . –المجال البشرير طالب المرحلة الثالثة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 جامعة ديالى . –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –قاعة الجمناستك المجال المكانير 

 . 8/6/2019لغاية   2018 /11/11المجال الزمانير الفترة من 

 : الثاني يما الباب

لاى الماشارات إوتطار  الباحاث  والدراساات المشاابهة النظرياة الدراساات علاى البااب هاذا فااحتو    

ها واهميتهاااا فاااي المجاااال الرياضاااي ومساااتو  الطماااوح ومفهوماااه ويهميتاااه البنائياااة ويقساااام –التكوينياااة 

لااااى مفهااااوم الااااذات البدنيااااة وقفاااازة الياااادين إفااااي المجااااال الرياضااااي والعواماااال الماااااثرة عليااااه والتطاااار  

االمامياااااة علاااااى منصاااااة القفاااااز ومواصااااافات جهااااااز منصاااااة القفاااااز والعناصااااار الفنياااااة لطريقاااااة األداء 
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ساااات المشاااابهة ، فقاااد تضااامنت دراساااة ) تحريااار اباااراهيم اساااماعيل واساسااايات تقيااايم الحركاااة  اماااا الدرا

 النعيمي ( ودراسة )شيماء حسون مذكور( ودراسة ) عائدة محمد شفي  سالم العكام ( . 

 والباب الثالثر 

ذ تااام اساااتخدام المااانهت الوصااافي علاااى إيحتاااو  هاااذا البااااب علاااى مااانهت البحاااث ويجراءاتاااه الميدانياااة ،   

( طالاااب للتجرباااة االساااتطالعية مااان طاااالب 30الباااا  مااان المرحلاااة الثالثاااة و )( ط60عيناااة مكوناااة مااان )

جامعاااة دياااالى وعااارض اختباااار مهاااارة  –المرحلاااة الثالثاااة فاااي كلياااة التربياااة البدنياااة وعلاااوم الرياضاااة 

قفااازة اليااادين االمامياااة علاااى منصاااة القفاااز واختباااار مساااتو  الطماااوح والاااذات البدنياااة اضاااافة الاااى طريقاااة 

البنائياااااة  وكاااااذلك اجاااااراء التجرباااااة االساااااتطالعية االولاااااى والثانياااااة  –كوينياااااة قيااااااس الماشااااارات الت

واساااتخرا  االساااس العلمياااة لمقياساااي مساااتو  الطماااوح والاااذات البدنياااة اضاااافة الاااى التجرباااة الرئيساااة 

 والوسائل االحصائية.

 الباب الرابعر 

عااارض نتاااائت القيماااة التنباياااة ألداء قفااازة اليااادين االمامياااة علاااى منصاااة القفاااز وكاااذلك عااارض الوصاااف 

االحصاااااائي للمتغيااااارات مااااان خاااااالل اساااااتخرا  الوساااااط الحساااااابي والوسااااايط واالنحاااااراف المعيااااااري 

لاااى نسااابة االرتبااااط باااين المتغيااارات ومااان ثااام عااارض نتاااائت معامااال يالرتبااااط إومعامااال االلتاااواء يضاااافة 

نحاااادار ساااابة مساااااهمة والخطاااام المعياااااري للتقاااادير و تحلياااال التباااااين يالحااااادي الخاااااص با المتعاااادد ون

 الخطي والحد الثابت ونسبة األثر وتحليلها، ومن ثم مناقشة هذ  النتائت .

 ليها الباحث ر إتوصل  التي والتوصيات األستنتاجات على الباب هذا يحتو  :الخامس الباب

البنائياااة ماااع االداء المهااااري لقفااازة اليااادين  –لااام يكااان االرتبااااط باااين متغيااارات البحاااث التكوينياااة  -1

 االمامية على منصة القفز بالمستو  المطلوب . 

البنائيااااة وهااااي ) طااااول الجساااام ، الااااوزن ، الاااانمط  -ظهااااور اثاااار لاااابعض الماشاااارات التكوينيااااة   -2

 القفز الجسمي ( مع االداء المهاري لقفزة اليدين على منصة 

ظهاااور مقيااااس مساااتو  الطماااوح اكثااار اثااارا  ماااع االداء المهااااري لعيناااة البحاااث مقارناااة بمقيااااس  -3

 الذات البدنية .  

لاااام يكاااان مسااااتو  افااااراد عينااااة البحااااث بالمسااااتو  المطلااااوب عنااااد اداء اختبااااار قفاااازة الياااادين   -4

 االمامية على منصة القفز . 

ليااادين االمامياااة علاااى منصاااة القفاااز بداللاااة التوصااال الاااى معادلاااة للتنباااا بااااألداء المهااااري لقفااازة ا  -5

 الطول والوزن والنمط الجسمي اضافة لمقياس مستو  الطموح . 

 اما التوصيات فكانت ر

البنائياااة المختاااارة ألهميتهاااا فاااي األداء المهااااري  –ظااارورة التمكياااد علاااى الماشااارات التكوينياااة   -1
 في لعبة الجمناستك . 

 ن خالل توفير المستلزمات . ظرورة تطوير األداء المهاري للطالب م  -2
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العناياااة بالجواناااب النفساااية لااادورها الكبيااار فاااي التااامثير علاااى االداء المهااااري لكااال األلعااااب ومنهاااا  -3
 لعبة الجمناستك . 

جاااراء دراساااات مشاااابهة علاااى فعالياااات المرحلاااة الثالثاااة وفاااي االجهااازة المعتمااادة فاااي المااانهت إ -4
 الدراسي . 

الاااااذراعين والااااارجلين للطاااااالب بمساااااتخدام يدوات لعباااااة  التمكياااااد علاااااى اعطااااااء وحااااادات لتطاااااوير قاااااوة

 الجمناستك لدورها الفاعل في تحسين االداء المهاري .

 

السلوك االداري لراساء  خالد عبد  هادي
االندية الرياضية في 
العرا  على وف  
متغيري التخصص و 

 الخبرة الميدانية

التربية البدنية وعلوم  التربية الرياضة
 الرياضة

 المستخلص

 -اشتملت الرسالة على خمسة يبواب ر

 التعريف بالبحث  –الباب األول 

احتاااو  هاااذا البااااب علاااى مقدماااة البحاااث ويهميتاااه وتااام التطااار  إلاااى يهمياااة ا دارة      و دور             

راساااااء األنديااااة الرياضااااية كااااونهم يشااااغلون المركااااز األول فااااي العماااال ا داري الرياضااااي المهاااام فااااي 

ء وتطاااوير الحركاااة الرياضاااية ، فضاااال عااان كاااون ين األندياااة الرياضاااية هاااي يحاااد  الروافاااد عملياااة بناااا

الحيوياااة الفاعلاااة والمنتشااارة فاااي جساااد المجتماااع لتحقيااا  يهدافاااه الساااامية رياضااايا وتربوياااا واجتماعياااا 

والتطاااار  إلااااى ضاااارورة ين تخضااااع يدارة وراساااااء األنديااااة الرياضااااية إلااااى يسااااس علميااااة ومبدئيااااة 

ضااال تنظااايم ، يماااا مشاااكلة البحاااث فاااتكمن فاااي ين هنااااك عااادم وجاااود مقيااااس للسااالوك وصاااوال لتحقيااا  يف

ا داري وفقاااااا لمتغيااااار التخصاااااص األكااااااديمي والخبااااارة الميدانياااااة فاااااي يدارة الناااااادي الرياضاااااي ، يماااااا 

يهاااداف البحاااث فهاااو بنااااء مقيااااس للسااالوك ا داري وقياساااه للتعااارف علاااى الفااار  فاااي السااالوك ا داري 

 ية في العرا  على وف  متغيري التخصص األكاديمي والخبرة الميدانية .لراساء األندية الرياض

 -يما مجاالت البحث فهي ر

يعضاااااء الهيئااااة ا داريااااة والهيئااااة العامااااة ل نديااااة الرياضااااية والبااااال  عااااددهم       -المجااااال البشااااري ر -1

(  3تي ) ( فااااردا ماااان كاااال ناااااد مااااوزعين كاااااأل 15( ناديااااا ، بواقااااع )  80( فااااردا يمثلااااون )  1200) 

 ( عضوا من الهيئة العامة من مختلف األلعاب الرياضية  12يعضاء من الهيئة ا دارية و ) 

 .  2011/   6/    20ولغاية      2010/  10/  1المدة من  -المجال يلزماني ر -2

 مقرات وقاعات ومالعب األندية الرياضية المشمولة في العرا  . -المجال المكاني ر -3



 

50 
 

 الباب الثاني ـ الدراسات النظرية والدراسات السابقة  

احتااو  هااذا الباااب علااى الدراسااات النظريااة ذات العالقااة بموضااوع الدراسااة ، وتاام التطاار  فيهااا إلااى   

المفهااااوم العااااام لاااا دارة والااااى ماهيااااة ا داري ، ومااااا هااااو التنظاااايم ا داري والفنااااي ، وماهيااااة ا دارة 

ارة التربوياااااة وا دارة الرياضاااااية ، ، والمفهاااااوم العاااااام للسااااالوك ا داري الرياضااااية ، والفااااار  باااااين ا د

 والقيادي ، وسلوك القائد الرياضي ، واهم النظريات القيادية ا دارية ، ويخيرا الدراسات السابقة 

 الباب الثالث ـ منهجية البحث وإجراءات بناء المقياس 

اذ ثاام التطاار  فااي هااذا لباااب إلااى عينااة البحااث اسااتخدم الباحااث الماانهت الوصاافي باألساالوب المسااحي ،  

التاااي تااام اختيارهاااا بالطريقاااة العمدياااة مااان يعضااااء الهيئاااة ا دارياااة والهيئاااة العاماااة بمختلاااف األلعااااب 

( فاااااردا مااااان كااااال نااااااد  15( نادياااااا ، وبواقاااااع )  80( فاااااردا يمثلاااااون )  1200الرياضاااااية والبالغاااااة ) 

( عضاااوا مااان الهيئاااة العاماااة ، وتااام تحدياااد  12)  ( يعضااااء الهيئاااة ا دارياااة وا 3ماااوزعين كااااألتي ) 

مجااااالت المقيااااس وصاااياغة عباراتاااه وتحديااادها عاااان طريااا  الخباااراء ، وبعااادها قاااام الباحاااث باااامجراء 

( فااااردا يمثلااااون الهيئااااة ا داريااااة  30التجربااااة االسااااتطالعية األولااااى للمقياااااس علااااى عينااااة قوامهااااا ) 

ساااااتغر  ل جابااااة علاااااى عبااااارات المقيااااااس والهيئااااة العامااااة مااااان نااااادي الخاااااالص لمعرفااااة الوقاااات الم

ووضاااوحها والتعااارف علاااى الصاااعوبات التاااي تواجاااه عملياااة التطبيااا  مااان اجااال تجنبهاااا وتالفيهاااا ، ثااام 

( فاااااردا يمثلاااااون الهيئاااااة  400يعاااااادة التجرباااااة االساااااتطالعية الثانياااااة للمقيااااااس علاااااى عيناااااة قوامهاااااا ) 

( فااااردا  31( ناااااد بواقااااع )  13دها ) ا داريااااة والهيئااااة العامااااة ماااان ينديااااة محافظااااة ديااااالى والبااااال  عااااد

 ( فردا من اجل تطبي  األسس العلمية للمقياس  30باستثناء ثالثة يندية بواقع ) 

وقاااد اعتمااادت عملياااة بنااااء المقيااااس علاااى عااادد مااان ا جاااراءات العلمياااة ، مااان بينهاااا صاااد  الخباااراء 

معامااال الثباااات بطريقاااة والتحليااال ا حصاااائي للعباااارات بطريقتاااي المجموعاااات المتطرفاااة  ، واساااتخدام 

 االحتمال يلمنوالي ،  و معادلة يلفا كرونباخ .

 الباب الرابع ـ عرض النتائت وتحليلها ومناقشتها 

تناااااول هااااذا الباااااب يساااالوب عاااارض النتااااائت وتحليلهااااا ومناقشااااتها ، حيااااث يجاااار  الباحااااث التحلياااال   

ة الحقيبااااة ا حصااااائية للعلااااوم يلعاااااملي باسااااتخدام طريقااااة لعينتااااين باتجاااااهين ) االسااااتقاللية ( ، بواسااااط

( ، وتمخاااض هااااذا ا جاااراء ا حصااااائي عااان الحصااااول علاااى يربعااااة عوامااال تاااام  spssاالجتماعياااة ) 

 ( عبارة من تفسير العوامل األربعة . 53تفسيرها للعبارات يلمكونه لها ، حيث تمكنت ) 

هاااااي                  ( عباااااارة تضااااامنت ثالثاااااة مجااااااالت 53وباااااذلك اشاااااتمل المقيااااااس بصاااااورة النهائياااااة علاااااى ) 

 ) المجال الشخصي ، المجال االجتماعي ، المجال المهني ( .

 -يما االستنتاجات فكانت كاألتي ر

 يالحظ من خالل قياس السلوك ا داري ين هنالك ضعف في المجال الشخصي يو  -1
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 االجتماعي يو المهني  لد  المدراء في يدارة األندية الرياضية بشكل عام .    

 ظهور وجهات نظر مختلفة للسلوك ا داري لراساء األندية الرياضية حسب المنطقة في  -2

 المجال الشخصي واالجتماعي والمهني  .    

 للماهل العلمي تمثيرا متفاوتا في السلوك ا داري المتبع لد  راساء األندية الرياضية  -3

 ورضا العاملين في مختلف الفعاليات الرياضية  .    

 للخبرة والمهارة تمثير ايجابيا في السلوك ا داري لمدراء األندية الرياضية و رضا  -4

 العاملين .    

 -واهم التوصيات فكانت كاألتي ر

 يقامة الدورات التدريبية والتمهيلية لمدراء األندية الرياضية في سبيل تطوير مهاراتهم  -1

 وإمكانياتهم ،  شغال هذا المركز بكفاءة عالية واقتدار ولغرض رفدهم باألساليب ا دارية     

 الحديثة في مجال ا دارة التربوية والرياضية  .    

 العمل على رفع مستو  المدير بالقدرات ا دارية القيادية ألعلى مستويات لكي يعمل  -2

 لجماعة .على تحقي  األهداف لصالح األفراد وا    

 استقطاب يصحاب الكفاءة العلمية في المجال ا داري لوضع خطط وتطوير عمل األندية  -3

 الرياضية    

 (  والذي ينص على      1988( لسنة )  18يعادة النظر في قانون األندية الرياضية رقم )   -4

 ل النهوض ةلية انتخاب رئيس النادي ، والتمكيد على حصوله تحصيل يكاديمي من اج   

 بواقع األندية الرياضية .   

 

استجابة بعض اصناف  اوروك عدنان يعقوب 
نبات القرنفل للر  

بمنظمي النمو الورقي 
النباتية تفتالين حامض 
الخليك وحامض 

 الجيرلين

 الزراعة البستنة وهندسة الحدائ 
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 المستخلص

البساااتنة وهندساااة الحااادائ    نفاااذت الدراساااة فاااي البيااات البالساااتيكي التاااابع لمحطاااة ابحااااث قسااام 

لدراساااة تااامثير الااار   1/5/2018لغاياااة   2017 /19/10كلياااة الزراعاااة / جامعاااة دياااالى للمااادة مااان 

الااااورقي بمنظمااااي النمااااو النباتيااااة نفثااااالين حااااامض الخليااااك وحااااامض الجباااارلين فااااي مواصاااافات النمااااو 

الاااى دراساااة با ضاااافة  Dianthus caryophyllus L واالزهاااار ألربعاااة اصاااناف مااان القرنفااال.

تااامثير التاااداخالت باااين عااااملي الدراساااة فاااي الصااافات النوعياااة والكمياااة  زهاااار القرنفااال، نفاااذت تجرباااة 

 Randomized Complete( وفااا  تصاااميم القطاعاااات العشاااوائية الكاملاااة5×4عاملياااه بعااااملين )

Block Design (R.C.B.D)   معاملاااة لكااال مكااارر  20وبثالثاااة مكاااررات وعااادد المعاااامالت

، Bizetالعامااال االول اربعاااة اصاااناف هاااي  انياااة اصاااص لكااال وحااادة تجريبياااة، وتضااامنوبواقاااع ثم

Liberty ،Orange Viana ،Viana،  امااااا العاماااال الثاااااني فتضاااامن الاااار  الااااورقي بنفثااااالين

( 200، 100وحااااامض الجباااارلين بااااالتركيزين) 1-( ملغم.لتاااار100، 50حااااامض الخليااااك بااااالتركيزين )

 المقطر كمعاملة المقارنة . عالوة على الر  بالماء 1-ملغم. لتر

يتضاااح مااان النتاااائت اخاااتالف االصاااناف االربعاااة فاااي صااافات النماااو الخضااارية والزهرياااة حيااات 

فاااي اغلاااب الصااافات الخضااارية والزهرياااة  Bizetتفاوتااات فاااي قاااوة اظهاااار الصااافات اذ تفاااو  الصااانف 

االورا ، واظهااار زياااادة معنوياااة فاااي صااافة ارتفااااع النباااات، طاااول الساااالمية، المسااااحة الورقياااة، عااادد 

الطاااري والجااااف للمجماااوع الخضاااري، محتاااو  الكاروتينويااادات فاااي االورا ، النسااابة المئوياااة   الاااوزن

للبوتاساااايوم فااااي االورا ، قطاااار الباااارعم الزهااااري، الااااوزن الطااااري للزهاااارة، الااااوزن الجاااااف للزهاااارة، 

 سااام، 77.80قطاار الساااا  الزهاااري، طاااول السااا  الزهاااري وعااادد الباااتالت، اذ بلغاات قااايم هاااذ  الصااافات 

 26.22غاااااااااااام،  35.82غااااااااااام، 183.15، 1-ورقاااااااااااة.نبات124.37، 2سااااااااااام1666سااااااااااام، 64.7

 0.82غاااااااااام،  2.22غاااااااااام،  10.59سااااااااام،  3.46%،  4.49وزن طااااااااااري،  1-غاااااااااام100ملغااااااااام.

تفااااو  معنااااوي فااااي النساااابة  Libertyواظهاااار الصاااانف  1-بتلااااة.زهرة 49.10ساااام و  73.41ساااام،

باااراعم الزهرياااة، عااادد االياااام الالزماااة المئوياااة للنتاااروجين فاااي االورا ، عااادد االياااام الالزماااة لظهاااور ال

لظهاااور اللاااون للباااراعم الزهرياااة، عااادد االياااام الالزماااة لتفاااتح الباااراعم الزهرياااة وطاااول البااارعم الزهاااري 

ساااام،  3.49يااااوم،  166.02يااااوم،  156.20يااااوم،  131.24%، 2.11اذ بلغاااات قاااايم هااااذ  الصاااافات 

ن االورا ، اذ بلغااات زياااادة فاااي محتاااو  الكلوروفيااال مااا Orange Vianaفاااي حاااين اظهااار الصااانف 

فااااي عاااادد السااااالميات  Vianaوزن طااااري وكااااذلك تفااااو  الصاااانف  1-غاااام100ملغاااام.  24.38قيمتااااه 
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والنسااابة المئوياااة للفسااافور فاااي االورا  ومحتاااو  الكاروتينويااادات فاااي االزهاااار والعمااار المزهاااري، اذ 

 يوم. 11.86و 1-غم100ملغم. 24.34%  0.37، 15.35بلغت قيم هذ  الصفات 

تفااااو  معناااوي ب عطائهاااا افضاااال  1-ملغم.لتااار 100لاااة الااار  بااااالجبرلين بتركيااازاظهااارت معام 

ارتفااااع للنباااات وعااادد الساااالميات و طاااول الساااالمية و مسااااحة ورقياااة وعااادد االورا  و الاااوزن الجااااف 

للمجمااااوع الخضااااري و محتااااو  الكاروتينوياااادات الكليااااة فااااي االورا  و النساااابة المئويااااة للكربوهياااادرات 

لنسااابة المئوياااة للنتاااروجين فاااي االورا  و النسااابة المئوياااة للفسااافور فاااي االورا  الكلياااة فاااي االورا  و ا

و النسااابة المئوياااة للبوتاسااايوم فاااي االورا  والتبكيااار فاااي عااادد االياااام الالزماااة لظهاااور الباااراعم الزهرياااة 

و عااادد االياااام الالزماااة لظهاااور اللاااون للبااارعم الزهاااري وعااادد االياااام الالزماااة لتفاااتح االزهاااار و طاااول 

الزهاااري و قطااار الزهااارة و الاااوزن الطاااري للزهااارة و الاااوزن الجااااف للزهااارة وزياااادة طاااول  البااارعم

الساااا  الزهااااري وعاااادد البااااتالت ومحتاااو  الكاروتينوياااادات الكليااااة فااااي االزهاااار وكااااذلك اطالااااة العماااار 

 1655سااااام،  4.84ساااااالمية،  15.44المزهاااااري ل زهاااااار المقطوفاااااة، اذ بلغااااات قااااايم هاااااذ  الصااااافات 

%،  4.14وزن طااااااري، 1-غاااااام100ملغاااااام. 25.74غاااااام،  30.33، 1-ورقااااااة.نبات 123.20، 2ساااااام

سااااااااام،  3.62ياااااااااوم،  164.46ياااااااااوم،  156.35ياااااااااوم، %130.78،  %4.71، %0.38،  2.16

 1-غاااام100ملغاااام. 26.03، 1-بتلااااة.زهرة 46.15ساااام،  69.30غاااام،  1.82غاااام،10.01ساااام،  37.9

زياااادة معنويااااة فااااي الااااوزن  1-ملغم.لتاااار 200يوماااا علااااى التتااااابع، فااااي حاااين اعطااااى التركيااااز 12.40و

 159.38الطاااري للمجماااوع الخضاااري، محتاااو  االورا  مااان الكلوروفيااال اذ بلغااات قااايم هاااذ  الصااافات 

سااام. وبينااات  3.40وزن طاااري و قطااار البااارعم الزهاااري اذ بلغااات قيمتاااه  1-غااام100ملغااام. 26.70غااام 

فاااي بعاااض  نتاااائت الدراساااة لمعاااامالت الااار  الاااورقي بنفثاااالين حاااامض الخلياااك وجاااود فروقاااات معنوياااة

اعطاات افضاال نتيجااة فااي  1-ملغاام .لتاار 100صاافات النمااو الزهااري، وتبااين ان معاملااة الاار  بااالتركيز 

 سم. 0.80سم وقطر السا  الزهري اذ بل   3.40قطر البرعم الزهري اذ بل  

كااان للتااداخل باااين عاماال  الاار  بنفثاااالين حااامض الخلياااك وحااامض الجباارلين وعامااال االصااناف  تااامثير 

بااين الاار  بحااامض  صاافات النمااو الخضااري والزهااري وتفوقاات معاملااة التااداخل  معنااوي فااي جميااع

فاااي اعطائهاااا اعلاااى النتاااائت لصااافات ارتفااااع  Bizetماااع الصااانف  1-ملغااام. لتااار100الجبااارلين بتركياااز

( والاااااوزن 2سااااام 1916سااااام( و المسااااااحة الورقياااااة ) 5.37سااااام( طاااااول الساااااالمية )86.92النباااااات )

غاااااااام علااااااااى التتااااااااابع( محتااااااااو   43.49و  207.73الطااااااااري والجاااااااااف للمجمااااااااوع الخضااااااااري )

ساااااام( و قطاااااار الزهاااااارة  4.50( ارتفاااااااع الزهاااااارة ) 29.18الكاروتينوياااااادات الكليااااااة فااااااي االورا  )
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غاااااام علااااااى التتااااااابع( والعماااااار  2.42و 11.29ساااااام( والااااااوزن الطااااااري والجاااااااف للزهاااااارة ) 8.32)

 يوم(.   13.79المزهري )

 

تاثير حقن بيض التفقيس  نور عماد عبد
ين في بالزنك مثيون

صفات االفراخ واالداء 
االنتاجي والمناعي 

 لفرو  اللحم

 زراعة الثروة الحيوانية

 المستخلص

، بهااااادف 29/12/2017ولغاياااااة   1/10تضااااامنت هاااااذ  الدراساااااة يجاااااراء تجاااااربتين باااااديت مااااان       

دراساااة تااامثير حقااان بااايض التفقااايس بمساااتويات مختلفاااة مااان الزناااك مثياااونين فاااي نسااابة الفقاااس وصااافات 

 فرو  اللحم الفاقسة واداءها األنتاجي.افراخ 

التجرباااة االولاااىر يجريااات فاااي مفقاااس المناااار األهلاااي فاااي قضااااء الخاااالص التاااابع لمحافظاااة دياااالى،       

اساااابوعا ،  46بعماااار  Ross308بيضااااة مخصاااابة ماااان يمهااااات فاااارو  اللحاااام  720ويسااااتعملت فيهااااا 

 120مالت وبعااادد وزعااات علاااى سااات معاااا غااام/ بيضاااة، 1±61ومخااازن لمااادة ياااومين وبمعااادل وزن 

مااان  18عناااد الياااوم  بيضاااة/ مكااارر(، 40)بيضاااة لكااال معاملاااة وبواقاااع ثاااالث مكاااررات لكااال معاملاااة 

)الساااايطرة  T1الحضااااانة تاااام حقنهااااا فااااي كاااايس االمنيااااون بالزنااااك مثيااااونين و فاااا  المعااااامالت االتيااااةر 

ماااء  ماال/ بيضااة 0.2)الساايطرة الناقلااة(  باايض تفقاايس حقاان  T2السااالبة( باايض تفقاايس باادون حقاان، و 

ماال/ بيضااة ماان محلااول الزنااك مثيااونين  0.2باايض تفقاايس حقاان   T3،T4 ،T5 ،T6المقطاار فقااط و

ماااايكروغرام زناااك / بيضاااة بالترتياااب، وبعاااد يجاااراء عملياااة الحقااان تمااات  108، 90، 72، 54يحقااا   

 تغطية مكان الحقن بشمع البرافين و إعادة البيض إلى المفقسة. 

واتضاااح مااان النتاااائت عناااد الفقاااس عااادم وجاااود تااامثير معناااوي  لعملياااة حقااان بااايض التفقااايس بالزناااك        

مثياااونين فاااي نسااابة فقاااس األفاااراخ الصاااالحة واألفاااراخ المشاااوهة، ونسااابة الفقاااس الكلياااة، فاااي حاااين ادت 

( فاااي وزن األفاااراخ عناااد الفقاااس وتفاااو  عاااالي P ≤ 0.05عملياااة الحقااان حصاااول تفاااو  معناااوي )

( فاااي طاااول األفاااراخ عناااد الفقاااس، وتحسااان معناااوي فاااي االساااتجابة المناعياااة P ≤ 0.01المعنوياااة )

ل فااااراخ الفاقسااااة ماااان خااااالل االرتفاااااع فااااي المعيااااار الحجمااااي لالجسااااام المضااااادة لفااااايروس كاااال ماااان 

النيوكاساااال والكمبااااورو والتهاااااب القصاااابات الهوائيااااة، وينخفاااااض معنااااوي فااااي الااااوزن النساااابي للصاااافار 

. ولااام يالحاااظ وجاااود تااامثير T1 ،T2مقارناااة بمعااااملتي السااايطرة  T4 ،T5  ،T6المتبقاااي للمعاااامالت

معناااوي للحقااان بالزنااااك مثياااونين فااااي الاااوزن النسااابي لالعضاااااء الحيوياااة الداخليااااة )الكباااد والبنكرياااااس 

           والقلب والطحال( و طول و وزن االمعاء الدقيقة ويجزاءها.

كليااااة  -الداجنااااة التااااابع لقساااام األنتااااا  الحيااااوينيالتجربااااة الثمنيااااةر يجرياااات فااااي حقاااال الطيااااور          

، اخاااذت بشاااكل   Ross308فااارخ فااارو  لحااام225 جامعاااة دياااالى، ويساااتعمل فيهاااا  -الزراعاااة

عشاااوائي مااان األفاااراخ الفاقساااة فاااي التجرباااة االولاااى الفضااال معااااملتين فاااي النتاااائت، وهاااي التاااي غاااذيت 

رام زناااك/ بيضااة ومثلااات فااي هاااذ  مااايكروغ90 ، 72فااي المرحلااة الجنينياااة بالزنااك مثياااونين بمسااتو  
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بالترتياااب، وكاااذلك اخاااذت األفاااراخ الفاقساااة للمعاملاااة التاااي بااادون تغذياااة  T3و  T2التجرباااة المعااااملتين 

فرخاااا  لكااال معاملاااة، ووزعااات  75، وبعااادد متسااااو  T1فاااي المرحلاااة الجنينياااة وعااادت معاملاااة السااايطرة 

حسااااب تعليمااااات دلياااال الشااااركة فرخااااا/ مكاااارر(، وتاااام تربيتهااااا ب 25عشااااوائيا  علااااى ثالثااااة مكااااررات )

يوماااا ، بهااادف معرفاااة تااامثير التجرباااة االولاااى  35لغاياااة عمااار Aviagenالمنتجاااة لعااار  فااارو  اللحااام 

الحاصاالة مااان جاااراء تغذياااة االجنااة بالزناااك مثياااونين عناااد المرحلااة االخيااارة للتفقااايس فاااي االداء األنتااااجي 

 والمناعي الالح  لالفراخ الفاقسة.

ت حصاااول تحسااان معناااوي فاااي عااادد مااان صااافات األداء األنتااااجي للفااارو  و لاااوحظ مااان النتاااائ         

مااايكروغرام / 90 المغااذ   بالزنااك مثيااونين فااي المرحلااة الجنينيااة، إذ حققاات معاملااة الزنااك بمسااتو  

فاااي كااال مااان وزن الجسااام الحاااي، الزياااادة الوزنياااة ، قااايم ( P ≤ 0.05)( تحسااانا معنوياااا  (T3بيضاااة 

ويااااا  كاااال ماااان اسااااتهالك العلااااف، كفاااااءة التحوياااال الغااااذائي، ونساااابة ولاااام يتاااااثر معنالاااادليل األنتاااااجي. 

الهالكاااات، نسااابة التصاااافي، نساااب قطاااع الذبيحاااة بمعاااامالت التجرباااة. فاااي حاااين يدت معاملتاااا التغذياااة 

الاااى تحسااان معناااوي فاااي كااال مااان المعياااار الحجماااي لالجساااام  T2)  ،(T3الجنينياااة بالزناااك مثياااونين

المضاااااادة لفاااااايروس النيوكاسااااال والكمباااااورو والتهااااااب القصااااابات الهوائياااااة، طاااااول الزغاباااااات وعمااااا  

الخباياااا لالمعااااء، مساااتو  الماااالون داي الهاياااد فاااي الااادم. ولااام يظهااار لعملياااة التغذياااة الجنينياااة بالزناااك 

ي لالعضاااااء الحيويااااة الداخليااااة وطااااول االمعاااااء الدقيقااااة مثيااااونين تاااااثيرا معنويااااا  فااااي الااااوزن النسااااب

واجزاءهااااا وصاااافات الاااادم الكيموحيويااااة التااااي شااااملت كاااال ماااان الكلوكااااوز، الكولسااااترول، البروتينااااات 

الدهنياااة العالياااة الكثافاااة والواطئاااة الكثافاااة، الباااروتين الكلاااي، الكلوبياااولين، االلباااومين، حاااامض البولياااك، 

 (، الكالسيوم، الفسفور، الزنك.  ALTو (ASTمينية األنزيمين الناقلين للمجموعة اال

ين التغذياااة الجنينياااة بالزناااك مثياااونين فاااي المرحلاااة االخيااارة للتفقااايس قاااد يد  الاااى تحسااان صااافات      

 نوعية األفراخ الفاقسة مما ينعكس ايجابيا  على يدائها األنتاجي وحالتها الصحية. 

 


