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 التخصص الكلٌة عنوان الرسالة او االطروحة اسم الباحث

سٌف حسٌن 

 علً

الملن الحسن الثانً واثره فً تارٌخ 

 9999 - 9979المغرب 

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 تارٌخ حدٌث

 المستخلص    

The Alawite family that ruled Morocco  represented by its sultans and kings, 

occupied the interest of many academic researchers who worked to shed light 

on those sultans and kings who ruled morocco, which is one of the most 

prominent Arab and African countries because of its distinguishd geographical 

location, which was the reason to attract the attention of the colonists to it and 

their interference in its internal affairs. To control his abilities the importanse of 

the topic lies in the study of the characters of the Alevi family and its 

achievements on various levels is an important aspect  in studying the history of 

Morocco, which ensouraged researchers to study the personalities of the Alevi 

family who had a prominent role in the history of Morocco, so among these 

selected personalities are The personality of kings Hassan ll, due to the 

importance of this character and its active role in shaping the contemporary 

history of Morocco, given the development of events that took place during the 

period of has rule, and the political, esonomic developments that the Kingdom of 

Morocco faced, have made it necessary for King Hassan ll to have his mission 

and role based on the amount of responsipility that I was entrusted with it, which 

he sought to achieve in his Kingdom, and it is from this perspective that the 

reason for choosing us was the title of the tagged message((King Hassan ll and 

its effect on the history of Morocco 1979-1999)) 

The subject of the thesis amis to study the personality of king Hassan ll, which is 

one of the important personalities, because of the features that he carried that 

make him almost disguished from his predecssors, in addition to the 

developments that took place during his thirty-eight years of his rule, which were 

full of dangerous developments, the kings had an active role in formulating And 

arranging most of its events, as Hassan ll had a distinguished role in supporting 

his father, king Mohammed V, before and after the mandate of the covenant. His 

role was clearly demonstrated when he was crowned king of Morocco after the 

death of his father, as Hassan ll sought to advance Morocco politically, 

economically and socially. 

The research plan that was included in the study included anintroduction and 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of sources and a summary in 

the English language, as the preamable came under the title:Hassan ll and his 

political role in Morocco until the year of 1979, and it consists of three main 
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paragraphs:First: a historical introduction, second:Hassan ll, his birth and 

upbringing And his political activity until 1961, third: the role of Hassan ll in the 

evolution of conditions in Morocco 1961-1979 As for the first chapter, he spoke 

under the title: the role of Hassan ll in political developments and external issues 

1979-1985 it may consist of three main paragraphs: first the internal situation in 

Morocco 1979-1980 and the position of Hassan ll on it, and secondly: the role of 

Hassan ll towards the Palestinian issue 1979-1985 , and third: the role of 

Hassan ll in the Moroccan-Libyan rapprochement and the normalization of 

relations between the two countries until a year 1985. The second chapter 

touched on: Hassan ll internal and external policy 1985-1992. It may consist of 

three main paragraphs: first: Hassan ll,s internal policy 1992-1980 secondly: 

Hassan ll foreign policy 1985-1992, and third Hassan ll role in the normalization 

of Moroccan-lsraeli relations. As for the third chapter, it was entitled: the role of 

Hassan ll in political developments 1999-1993.it consisted of three main 

paragraphs, firstly: Hassan ll initiatives in the process of democratic and political 

reform. Second the role of Hassan ll in the democratic and constitutional reform 

process 1990 and the third paragraph: Hassan ll internal policy1998-1999. 

 

امٌنة عبد الكرٌم عبد 

 الستار

مفهوم فلسفة التارٌخ لدى ابن رشد 

م ( فً كتابٌه  9998هـ /  595)ت 

بداٌة المجتهد ونهاٌة الممتصد 

 وتلخٌص السٌاسة

التربٌة للعلوم كلٌة 

 االنسانٌة

 تارٌخ اسالمً

 المستخلص

The thesis was divided into an introduction and four chapters and each 

chapter contained several topics, the first chapter entitled Ibn Rushd, a study 

in his life and biography, and in it there are three topics: the first: a study in his 

life and his era, the second study: aspects of his scientific life, and the third: 

his relationship with the sultans and the jobs he assumed until his death  And 

the second chapter, which is titled: The concept of the philosophy of the 

science of history for Muslims, in which there are three topics.  A “comparative 

study”, the aim in this chapter is to prove that Muslims have their own 

philosophy stemming from the Noble Qur’an and the noble Prophet’s Sunnah, 

and it is not a quote from Greece as some researchers have claimed, and to 

indicate that there are Muslim philosophers who left a clear imprint on the 

Islamic and global philosophical heritage. 
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The third chapter contained the philosophy of economic history in the book 

Bidaya al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid and his method therein, and was 

divided into two topics, the first topic included: his approach in the book Bidaya 

al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, and the second topic under the title: 

Philosophy of the Economic History of the Arab Islamic State through the book 

Bidaya al-Mujtahid wa Nihaya  Al-Muqtasid, and the fourth chapter included: 

Philosophy of History in the book Summarizing Politics and its Approach to it, 

and it was divided into two sections, the first under the title: His Methodology 

in the Book of Summarizing Politics, and the second topic contained: 

Philosophy of History in the Book of Summarizing Politics. 

 اسٌل عبد الحكٌم خفٌف

 

ٌل التداولً فً تفسٌر الكشاف التأو

 هـ(538الزمخشري لـ)

 لغة لران علوم اسالمٌة

 المستخلص

The term "linguistics pragmatics" which examines how the communicator 

reaches the implied meaning of the speaker and exceeds the direct surface 

meaning of the spoken speech. If the speaker's intention is not entirely or 

partially clear, then the addressee resort to "Pragmatically interpretation, using 

both context and deliberative interpretation is achieved by a variety of means 

and images. 

The purpose of deliberation is rich communication, through which 

purposes are fully achieved, and no doubt, when we a result, another result 

may be left behind and we cannot reach it, then use deliberative interpretation 

to reach those underlying truths. While the interpretation examines the 

meaning of words, the deliberative interpretation dips between the folds of the 

words and the minutes, to clarify what has been hidden from it, the deliberative 

interpretation completes the work of interpretation, using deliberation as a 

science of use. 

The concept of deliberative interpretation was revealed in the Code of 

Interpretation and Commentators Abi Al-Qasim Mahmud bin Umar al-

Zamakhshri (d. 538 AH), in which he used the mechanisms of deliberative 

interpretation and his image in an attempt to clarify the purposes using the 

deliberative context. 

The introduction, a preface, three chapters, a conclusion, and a list of 

sources and references, I explained in the preamble (the concept of 
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deliberative interpretation as the definition and origin of an authoritarian 

approach). 

The first chapter was entitled: (Mechanisms of deliberative 

interpretation), which included five topics: the first topic: the attention to the 

recipient, the second: the imagined analogy, the third: the multiplicity of faces, 

the fourth: the weighting, and the fifth: the deductive exclusion. 

The second chapter was entitled: (images of deliberative interpretation). 

It was organized into four sections: the first: the traditional inclusion, the 

second: figurative interpretation, the third: the complement, and the fourth: the 

expansion. 

The third chapter - the conclusion of the study chapters - entitled: (rules 

of deliberative interpretation), and included three topics: the first: the rule of 

contract, and the second: the rule of intent, and the third: the rule of context. 

Finally, the study concluded by mentioning the most important findings of 

this study: 

 Zamakhshari aims through deliberative interpretation to reach the 

destination always, using various mechanisms, images and faces that 

work to remove the ambiguity of the speech, and this starts from the 

linguistic theories of deliberation, and complete the process of 

communication fully the goal of the language of correspondence and 

reporting, and this is achieved by understanding and understanding of 

Before the receiver. 

 It seems to us that Al-Zamakhshari has been engraved in the text 

of the Qur'anic text. This is evidenced by the accumulation of a range 

of interpretive hypotheses that are used for deliberative use, 

especially the linguistic use of the Arab people (Kalam Al-'Arab), as 

well as the combination of current and current evidence of 

parliamentary reality, Quranic verse, which has to monitor the 

significance as far as possible. 
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أدب االمام الجواد) علٌه السالم(  مٌنا رضا كاضم

 هـ( دراسة اسلوبٌة222)ت 

 لغة لران كلٌة العلوم االسالمٌة

 المستخلص

The methodological research is very importance for providing alternative tools 

that reveal the purposes of text and aesthetics And reveal the messages that 

the originator attempts to deliver to the .... recipient. This which are Audio, 

synthetic and semantic levels This study seeks to reveal the most important 

thing that was written in the literature of the imam from the position of 

guidance and inspiration, which is one of the clearest messages that he tried 

to communicate to his friends and his audience accredited researcher on the 

method of stylistic rhetorical levels of the aesthetic and touch his reporting and 

the wonder full work on which the text was built. 

The first chapter is about; vocal levels 

1. The shares of parallelism in highlighting the meaning and establishing it 

and revealing the rhythmic vocal harmony, which creates the pleasure, 

the aesthetic and the psychological in the literature of imam. 

2. Revealing the dimensional of psychological sound of the text using using 

the acoustic energy generated with the ends of the vertebrae. 

3. Duplication is an important factor in the in the rhythmic event, which is in 

the detection of the intention of the test by breaking the monotony of the 

text and motive the mind to watch and communicate with the text 

message. 

4. the tone and toning accentuates the text ability to satisfy certain . 

linguistic units to show its vocal ability parallel to other tongues. 

The second chapter is about semantic level 

1. An objection sentence breaks the structural structure of the text. Thus. 

contributing to its detection and understanding of rhetorical abilities. 

2. The extent of the eloquence of separation and connection in the 

detection of the stylistics features in the imam literature and its 

influential. aspects on the recipient. 

3. The effect of introduction and delay in the detection of its structural 

elements and their semantic functions. 

4. The role of demand methods in detecting deep dimensional dimensions 

in text. And its role in achieving the dimensional dimensions of the text 

level. 
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5. Achieved the style of stylistic condition in the text space, which provokes 

in the disclosure of the preview and to demonstrate its significance, 

which is consistent with the significance of the positive text. 

 

  

The third chapter is about the structural level 

1. Contributing to the structure of the exponential in achieving the semantic 

breadth generating the capacity of the winner on the production of the 

meanings of language rich generated in the text surprise and surprise 

affect the recipient. 

2. The similar structures, it gives the text a stylistic power stylistic in it, to 

strengthen the meaning in mind, and emphasizes, and embodied in a 

living image enables the originator to find relationships at the level of the 

text to implement into depth. 

3. The structure of ecclesiastical is one of the means of producing meaning 

that reveals the meanings of Imam's literature (peace be upon him) in 

the light of the gesture and signal because it conveys the recipient from 

the semantic meaning produced in the text to the meaning of meaning. 

4. As for the structure of displacement, it reveals the deep linguistic 

relations in the text so that the recipient to read the ideas of text and 

attract attention. 

Eventually I came to my most important conclusions 

1. The phonetic level contributed to the understanding of symbolic 

imensions through the structural distribution of sounds that reveal the 

major text connotations that the recipient tries to send to the recipient. 

2. The structural structure has the effect of the grantor in revealing the 

Variable dimensional dimensions through the structure of the object. 

3. As for the level of factionalism, it contributes an active contribution to 

The crystallization of the symbolic movements highlighted in the text, 

and to show the effect of the context of the situation in arriving at the 

nature of the semantic destination through what is given by eccentric 

techniques and similar in text coloration and detection of motion 

dimensions to warpen the attention of the recipient and break the 

semantic mark. 
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4. Praise be to Allah the Lord of the World's first and last to what he has 

done to me and the blessing of the author of high literature (peace be 

upon him) has contributed to the reading, which had the effect of giving 

guidance in the events that hit the era. 

 

 دمحم ٌاسٌن غرٌب

 

دور ادارة الجودة الشاملة فً   

 تحسٌن االداء الوظٌفً

 ادارة صناعٌة ادارة  والتصاد

  المستخلص

This study sought to identify the role of total quality management in improving 

job performance in addition to the dimensions of total quality management 

represented in the conviction of senior management and continuous 

improvement and customer satisfaction and decision-making based on 

information as well as to identify the nature of job performance and what 

factors affect it in the light of adoption Total Quality Management . The 

researcher used the descriptive analytical method and the sample consisted of 

all the employees who work in the presidency of the University of Babylon - 

Department of Reconstruction and Projects, which number (60) employees 

and the study found that there is a correlation of statistical significance 

between all dimensions of total quality management and job performance. The 

study also showed a great interest by the university in the application of total 

quality management and keen to raise the level of job performance. The more 

the interest in the application of total quality management and the adoption of 

criteria for continuous improvement the higher the performance index. The 

study recommended the university to fully believe in the application of total 

quality management and the establishment of its principles among employees 

because of its positive effects and work to increase training courses in the field 

of total quality management for all employees and make them aware of their 

importance in improving job performance. 
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 صالح دمحم كاظم

 

تأثٌر تمرٌنات التناسك الحركً 

فً اهم المهارات والتشكٌالت 

 الدفاعٌة بكرة الٌد للمتمدمٌن

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

والعلوم بدنٌة الالتربٌة 

 الرٌاضٌة

 المستخلص

تضّمن الباب االول : ممدمة البحث وأهمٌته، التً ترتكز على والع ُكرة الٌد، إذ تُعدُّ اللعبة من األلعاب الجماعٌة 

والمشولة للممارسٌن والمشاهدٌن معًا، واتسع انتشارها فً الكثٌر من دول العالم، لما تتمٌز به اللعبة من تشوٌك 

الذي ٌتمٌز بالموة والسرعة، بما ٌحتم أداء الحركات المكونة فً األداءٌن الفردي والجماعً على حدّ سواء، 

لمهاراتها بتولٌت دلٌك وتناسك عاٍل بحسب واجبات البلعبٌن الفردٌة والفرلٌة، وصواًل إِلى ضبط تناسك تلن 

الحركات وتولٌتها فً ضمن العمل الجماعً للفرٌك، إذ إِنَّ هنان خطًطا ٌنفذها البلعبون بطرٌمة جماعٌة، 

رى تستوجب األداء الفردي لبلعب نفسه، األمر الذي ٌتطلب من البلعب أَْن ٌتمتع بمابلٌات بدنٌة ومهارٌة وأخ

تإهله لحل متطلبات المولؾ الذي تتطلبه المنافسة، إذ إِنَّ النشاط التنافسً بُكرة الٌد ٌتطلب فً الموالؾ األدابٌة 

المهارات الخاصة باللعبة جمٌعها من البلعب التؽلب على المنافس باستعمال أنواع  

أَّما مشكلة الحظ الباحث أَنَّ هنان ضعفًا فً تطبٌك أهم المهارات داخل التشكٌبلت الدفاعٌة، والِسٌََّما وسط 

( لبلعبٌن فً التصدي، وإفشال المنافس، ألَنَّ أَؼلب المهارات عند 2،3،4،6الملعب، والمتمثلة بالمراكز: )

ا جعل الباحث ٌعز و الضعؾ إِلى التشكٌبلت الدفاعٌة المعتمدة للفرٌك، البلعبٌن لٌست بالمستوى المطلوب، ِممَّ

ألَنَّ حركة الفرد داخل المجموعة تكون ؼٌر متناسمة مع حركة المجموعة ككل داخل التشكٌل، فضبًل عن ضعؾ 

 تناسك حركة المدافع الفردٌة فً ضمن واجباته الفرلٌة.

رشوان دمحم 

 جعفر

 

تأثٌر منهج تعلٌمً بجهاز ممترح 

ً لبعض المتغٌرات وفك محن ادائ

الكٌنماتٌكٌة فً تعلم االداء الفنً 

 لسباحة الفراشة

تربٌة بدنٌة وعلوم  

 الرٌاضة

فلسفة فً التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 المستخلص

فً مجال التعلم  أشتمل على الممدمة واهمٌة البحث اذ تم التطرق الى الوسابل التعلٌمٌة المساعدة والمحاكٌة

الحركً ودورها فً تذلٌل الصعوبات  التً تواجه العملٌة التعلٌمٌة ومحاولة تصمٌمها من لبل المختصٌن 

وصوالُ الى  افضل السبل الناجحة لتطوٌر اداء المهارات الحركٌة وتحمٌك افضل االنجازات التً ٌرتمى الٌها ، 

اهمٌته فً تنمٌة  وتطوٌر االداء الفنً فً فعالٌة السباحة ومدى وكما تم التطرق الى الجهاز التعلٌمً الممترح  و

ناجعٌته فً التؽلب على اهم العوالب النفسٌة التً ترافك عملٌة التعلم وبخاصة السباحة كونها تتم فً بٌبة تختلؾ 

ً انتاج الحركة .جذرٌا عن البٌبات التعلٌمٌة لبمٌة الفعالٌات من حٌث الموى الباٌومٌكانٌكٌة الُمحدثة والمإثرة ف  

االجابة على التساؤالت االتٌة ؟فتموضعت بؤسلوب استفهامً  تطلب   -أما مشكلة البحث :  

 فً تعلم االداء الفنً لسباحة الفراشة ؟ هل للجهاز التعلٌمً الممترح تؤثٌر 

 ما هً افضلٌته عن االسلوب التملٌدي المتبع فً تعلٌم االداء الفنً لسباحة الفراشة ؟ 

-األهداف:أهم   
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.تصمٌم جهاز تعلٌمً وفك محن ادابً لبعض المتؽٌرات الكٌنماتٌكٌة خارج بٌبة الماء لتعلٌم االداء الفنً 9

 لسباحة  الفراشة.

اعداد منهج تعلٌمً لتمرٌنات خارج الماء بواسطة الجهاز التعلٌمً الممترح -2  

حث االداء الفنً لسباحة الفراشة..معرفة مدى فاعلٌة الجهاز التعلٌمً الممترح فً تعلم عٌنة الب3  

-أهم الفروض :  

.توجد فروق  ذو داللة احصابٌة بٌن االختبارات المبلٌة و البعدٌة  لصالح االختبار البعدي للمجوعة التجرٌبٌة 1

 ممارنة بدرجات المحن االدابً .

البعدي للمجموعة الضابطة  .توجد فروق ذو داللة احصابٌة بٌن االختبارات المبلٌة و البعدٌة لصالح االختبار2

 ممارنة بدرجات المحن االدابً .

.توجد فروق ذو داللة احصابٌة لبلختبارات البعدٌة للمجموعتٌن الضابطة و التجرٌبٌة ولصالح المجموعة 3

 التجرٌبٌة ممارنة بدرجات المحن االدابً .

-مجاالت البحث :  

( سنة13-11البلعبٌن الناشبٌن تحت سن ) -المجال البشري : -1  

. 26/4/2020ولؽاٌة  14/11/2017المدة من  -المجال الزمانً : -2  

–مسبح كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة -مسبح النخٌل العابلً -بعموبة –: دٌالى  -المجال المكانً : -3

لسم التربٌة البدنٌة – بؽداد /لاعة الجمناستن–ملعب الشعب الدولً –مسبح الحرٌة  -جامعة بؽداد )الجادرٌة ( / 

جامعة دٌالى–كلٌة التربٌة االساسٌة -وعلوم الرٌاضة   

( العبا من 20استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بؤسلوب المجموعتٌن المتكافبتٌن اذ تضمنت عٌنة البحث )

 ( العبٌن لكل مجموعة  حٌث طبك10البلعبٌن الناشبٌن لسموا على مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة وبوالع )

المنهج التعلٌمً الممترح بواسطة الجهاز التعلٌمً من اجل تعلٌم  األداء الفنً لسباحة الفراشة  على المجموعة 

8    التجرٌبٌة فً حٌن استخدم المنهج التعلٌمً التملٌدي مع المجموعة الضابطة   ،اذ تضمن  اسبوعا ًوبمعدل   

kinovea لٌل االداء الفنً  باستخدام برنامج وحدتٌن فً االسبوع خبلل مدة التجربة وتم تصوٌر  وتح    

( اختبارات تتبعٌة لكل من 6لبلعبٌن بعد تنفٌذ وحدتٌن تعلٌمٌتٌن من المنهج التعلٌمً الممترح والتملٌدي وبوالع )

( اختباراً تتبعً كمجموع كلً  لعدد االختبارات لكلتا المجموعتٌن للولوؾ على مدى 12المجموعتٌن وبوالع )

و التباطإ الحاصل فً مستوى التعلم  للمجموعتٌن  )الضابطة والتجرٌبٌة ( باالعتماد على  الممارنة مع التمدم ا

المعاٌٌر المتحممة لؤلداء المحكً ودرجة االلتراب او التماثل او االبتعاد عنها ، واحتوى على الوسابل اإلحصابٌة 

. حمٌبة االحصابٌة المستخدمة فً معالجة البٌانات حٌث لام الباحث باستخدام ال 11.5  .  

ولد تم عرض وتحلٌل ومنالشة النتابج لمعالجتها إحصابٌا" وتبوٌبها فً مجموعة من الجداول واالشكال البٌانٌة 

التوضٌحٌة ومن ثم تحلٌلها ومنالشتها بؤسلوب علمً مدعم بالمصادر العلمٌة ولد تم التوصل من خبلل هذه 

والتحمك من صحة فرضه .المنالشة الى تحمٌك اهداؾ هذا البحث   
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-أهم االستنتاجات :  

ساعد الجهاز التعلٌمً الممترح ضمن المنهج التعلٌمً  إفراد عٌنة البحث على تحمٌك الزواٌا المماربة للزواٌا  -1

المثالٌة للسلون الحركً للمحن كداللة معنوٌة على حدوث التعلم وبدرجات افضل مما تحمك فً تعلم 

 دا عامل الزمن المتحمك حٌث كان لصالح المجموعة الضابطة .المجموعة الضابطة  فٌما ع

ساعد الجهاز التعلٌمً المعد من الباحث وما تضمنه من وسابل سمعٌة بصرٌة مصحوبة بتؽذٌة راجعة  -2

متزامنة إفراد العٌنة التركٌز على عملٌة الربط  بٌن حركات اجزاء الجسم وبناء درجات التوافك المطلوبة 

لمسار الحركً الصحٌح لسباحة الفراشة وهو ما لم ٌتحمك لدى المجموعة الضابطة كداللة لتشكٌل السلون وا

 على افضلٌة المنهج المطبك بواسطة الجهاز الممترح فً تعلٌم سباحة الفراشة على المنهج التملٌدي

عٌنة البحث حمك الجهاز التعلٌمً الممترح المستخدم ضمن المنهج التعلٌمً هدفه لتنمٌة وتحسٌن أداء إفراد  -3

 فً سباحة الفراشة .

-أهم التوصٌات :  

ضرورة استخدام الجهاز التعلٌمً الذي صممه الباحث  فً المدارس التخصصٌة والمإسسات -1

كلٌات ( لماله من دور اٌجابً فً تسهٌل –ثانوي -التربوٌة التً تتضمن مناهجها تعلٌم السباحة )ابتدابً

ات )الفراشة (تعلم االداء الفنً االصعب بٌن السباح  

ضرورة التركٌز على استخدام المعاٌٌر المحكٌة بواسطة البرامج التحلٌلٌة للسلون الحركً كؤساس -2

 كونها االدق لمعرفة الممدار المتحمك من التعلم   .

استخدام المنصة التحلٌلٌة المتحركة  المعدة من الباحث فً لٌاس وتموٌم السلون الحركً للسباحات -3

كونها وسٌلة توفر عنصري المزامنة وبٌان االسس الزمنٌة والمكانٌة ألجزاء الحركة وما االربعة 

ٌرافمها من حدوث لؤلخطاء والبمع المٌتة )كسر االٌماع او الوزن الحركً (ومحاولة تصحٌحها  انٌاً 

 بواسطة الوسابل السمعٌة  المابلة  لبلستخدام داخل الماء وبرامج التحلٌل الحركً المتوافمة

ط الضعؾ وتشخٌصها خبلل اإعداد مناهج تعلٌمٌة وفك المإشرات الكٌنماتٌكٌة من اجل تحدٌد نم -4

 تعلم المهارة .

ضرورة االهتمام بتصمٌم االجهزة التعلٌمٌة المحاكٌة  لما لها من منافع نفسٌة وبدنٌة جمة فً التملٌل  -5

تعلم  وبناء متطلبات االستعداد والدافعٌة من العوالب واالنفعاالت المعٌمة  والتً لد ترافك عملٌة ال

 النفسٌة المحفزة لئلنجاز والتعلم .

دمحم مسرهد 

 علً

بناء وتمنٌن ممٌاس الكفاٌات االدائٌة 

للمشرف االختصاص وعاللتها بالروح 

المعنوٌة لمدرسً التربٌة الرٌاضٌة فً 

 المدرٌة العامة لتربٌة دٌالى

التربٌة البدنٌة كلٌة   

 ةوعلوم الرٌاض

تربٌة بدنٌة وعلوم   

 الرٌاضة

 المستخلص

Educational and Teaching policy is considered a movement for development 

and change and encompasses all dimensions of the educational and teaching 

process, on the basis that it is a complete and comprehensive system. 
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The specialized supervisor (athlete) as being educational leader, the 

supervisor has taken a share from this movement. As his performance 

efficiency has been monitored with great accuracy, and determined in all 

respects. The competence of the specialized supervisor and his high 

effectiveness in the educational process are linked to several factors, the most 

important of which are: performance efficiency which he possesses, which in 

turn contributes to raise the morale of educational sports teachers, to develop 

and improve the educational process. The morale has positive effects on the 

educational environment in the dimensions that are related to the quality of 

work, productivity, entrepreneurship, and innovation. The morale is one of the 

most important factors for the success of the educational institution and its 

conditions, and thus contributes to raise the levels of students in all respects. 

 

The aim of the study is to find standard levels for the measurement of study 

(performance efficiency and morale) by building and rationing the 

measurement of both performance efficiency for the specialized supervisor of 

sports and the morale of the educational sports teachers. Also, the aim of the 

study is to identify the relationship between the performance efficiency for the 

specialized supervisor of sports and the morale of the educational sports 

teachers. The problem of studying is embodied in many problems suffered by 

the specialized supervisor, most signified are: having low levels of 

performance efficiency, which has a great impact on raising the level of morale 

or reducing it in educational sports teachers. 

 

The study community consists of educational sports teachers in the General 

Directorate of Education at Diyala (753 male and female teachers) and the 

sample consisted of (409 male and female teachers)  and the rate was 

(54.316 %) from the total number of the study community chosen in a random 

way. The researcher used the descriptive approach in the style of correlation 

relations. After collecting the information and data from the testers and 

entering them into the Statistical Program (SPSS) for conducting statistical 

treatments, the research reached the following conclusions: 

1. Building and rationing the measurement of performance efficiency of 

specialized supervisor, which consists of (53 items) and were distributed 

in six domains, and the measurement of morale of educational sports 
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teachers consisting of (42 items) distributed in four domains in 

Governorate of Diyala. 

 

2. The results showed that the members of the sample had an acceptable 

level of performance efficiency and morale, which is below the required 

level, for achieving the educational objectives of the educational 

institution for the material of sports education. 

 

3. It is clear through field work that the concept of performance efficiency 

for some educational sports teachers is unclear. 

 

 

The researcher presented a number of recommendations related to its results, 

the most important of which are: 

 

1. Enhancing the performance efficiency for specialized supervisor by 

inserting them in developed courses, seminars, and discussions, in order 

to enrich their abilities and skills, and increase their potential in 

supervisory work. 

 

2. Adopting accurate standards, foundations, and mechanisms in testing 

the specialized supervisor of specialized in sports and its important role 

in achieving the objectives of the educational institution, and its impact 

on the morale of educational sports teachers. 

 

Adopting of the measurements of the current study as being performance to 

reveal the performance levels of the specialized supervisor and morale of the 

educational sports teachers in all Governorates. 
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اٌالف حسن 

 هادي

تأثٌر تمرٌنات استخدام لناع تدرٌب 

المرتفعات فً تطوٌر بعض 

الوظٌفٌة والمدرات البدنٌة  المؤشرات

 م( 822دائً )لع

ٌة التربٌة البدنٌة كل

 وعلوم الرٌاضة

تربٌة بدنٌة وعلوم 

 رٌاضٌة

 المستخلص

إنَّ عملٌات التدرٌب الحدٌثة لم تعْد عملٌة عشوابٌة بل عملٌة منظمة وموجهة على وفك أسس ولواعد ومفاهٌم 

األول الى االرتماء بالمستوٌات  علمٌة تعتمد على العلوم األخرى المساندة لها، كون عملٌة التدرٌب تهدؾ بالممام

 تكمن أهمٌة البحثومن هنا الرٌاضٌة من خبلل تحمٌك أعلى مستوى ممكن فً ضوء االمكانات المتاحة، 

باستخدام وسٌلة تدرٌبٌة حدٌثة مشابهة لطرٌمة تدرٌب المرتفعات وهً استخدام لناع تدرٌبً ٌعمل على نمص 

 كمٌة االوكسجٌن، من خبلل تملٌل كمٌة الهواء الداخل الى الجهاز التنفسً.

من خبلل مبلحظة الباحث كونه أحد العبً العاب الموى اذ وجد بؤّن هنان أسباب عدٌدة  وتكمن مشكلة البحث

م وأّن أهم هذه األسباب هً تراجع مستوى معظم المدربٌن باعتماد  800لتدنً مستوى اإلنجاز فً فعالٌة 

ستخدام إحدى وسابل لذا ارتؤى  الى الولوج فً هذه المشكلة من خبلل ااألسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً التدرٌب، 

التدرٌب اال وهً طرٌمة تدرٌب المرتفعات من خبلل استخدامه لمناع تدرٌب بدٌل عن تدرٌب االماكن المرتفعة 

 وعلٌه ٌمكننا طرح المشكلة من خبلل السإال اآلتً:

 م فبة الشباب؟ 800أٌوجد ضعؾ فً بعض المتؽٌرات الوظٌفٌة والبدنٌة لعدابً 

 

 اسراء فاضل احمد

 

  

ثٌر تمرٌنات خاصة بالموة تأ 

االنفجارٌة ( فً  –العضلٌة ) المصوى 

 انجاز رفعة النتر لدى العبات رفع اثمال

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

تربٌة بدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

 المستخلص

The thesis comprised five chapters: 

The problem of the study can be summarized in the fact that there is a 

weakness in the muscle strength of the women weightlifters in general and the 

weightlifters in Diyala province in particular. Also, there is difficulty in improving 

the level of female players and knowing the quality of muscles (relative 

strength), in addition to improving achievement, performance, developing 

them, achieving records and getting to win in this activity. 

The study aimed to conduct special exercises for the development of muscle 

strength according to (skulpt aim) among women weightlifters in Diyala 

province in order to study the developments that occur in their strength and 

performance of the clean and jerk lift. 

The researcher assumed that there are statistically significant differences 

between the pre and post tests of special muscle strength and the 

performance of the clean and jerk lift among the members of the research 
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sample, and that there are statistically significant differences in the post tests 

of special strength and the performance of the clean and jerk lift. 

As for the field procedures, the sample was selected in the deliberate way 

comprising of Mesopotamia Club female players in Diyala, who represent 

(14.2%). After conducting the pilot experiments and pre-tests, the researcher 

applied special exercises within the training curriculum, which lasted for two 

months; the first training session began on Sunday 3/11/2019 and the last 

training session took place on Tuesday 24/12/2019, (3) training sessions per 

week of low and high intensity. After the researcher has carried out the post 

tests and obtained raw data, she processed them statistically through via 

(SPSS) to obtain the final results that were presented, analyzed and 

discussed. Through the results of the study, the researcher figured out the 

following conclusions: 

1. The special exercises used in this study have had a positive effect on 

the development of the muscle and explosive strength of the arms and 

legs and performance as well as the maximum strength of the arms and 

legs as shown in the significant results of all of the post tests of the 

research sample. 

2. The device has a great role in the knowledge and development of 

weaknesses in the muscles by giving clear and accurate readings, and 

in identifying the required time to develop them. 

3. Training on gradual intensity ranging from the middle to the high 

cultivates the spirit of competition among the weightlifters. 

4. The development of physical abilities helped in the development of 

achievement. The participation of the weightlifters in the championship 

led to the increase of their morale and psychology and thus the 

development of performance significantly. 

5. Modern devices have a positive effect on the development of muscle 

strength and achievement. 

 

In the light of the findings of the study, the following recommendations were 

carried out: 

1. Adopting the special exercises according to the device in the 

trainer's approach based on scientific foundations. 
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2. Emphasizing the use of the device in identifying muscle strength or 

weakness. 

3. Using scientific tests in the development of explosive and 

maximum powers as well as in performance and achievement. 

4. Delineating gradual intensity to get improvement and development. 

5. The need to use the device to select male and female weightlifters 

to assess the quality of muscles and whether this weightlifter can 

join the team before work start. 

6. The device (skulpt aim) is useful for use in all events and sports to 

measure muscles quality and know their relative strength easily 

and effortlessly. 

7. The need to keep up with the development of devices and their 

implementation in sports training in all activities to help the player 

to progress and develop. 

8. The necessity to conduct studies similar to the current study in 

adopting  

  

9. the special exercises approach and modern equipment in 

weightlifting. 

 

علً عباس 

 فاضل

 

بناء وتمنٌن ممٌاس التمكٌن االداري على 

وفك معاٌٌر ادارة الجودة الشاملة وعاللته 

باداء العاملٌن فً السام النشاطات 

 الطالبٌة للجامعات العرالٌة

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

تربٌة بدنٌة وعلوم 

 لرٌاضةا

 المستخلص

ٌعدّ مفهوم التمكٌن اإلداري أحد المفاهٌم التً خضعت للدّراسة والتحلٌل من الباحثٌن، بوصفه مفصبًل من 

المفاصل الذي ٌسهم فً تحمٌك االكتفاء فً العمل اإلداري، انطبللًا من المعنى الذي حدده )الباحث(، ألَنَّهُ ٌشارن 

وإعطابهم المزٌد من الحرٌة فً العمل، ودعم لدراتهم ومواهبهم بتوفٌر الموارد العاملٌن فً اتخاذ المرارات، 

 الكافٌة، والمناخ المبلبم، وتؤهٌلهم فنًٌا وسلوكًٌا والثمة بهم .

من هنا ٌمكن المول: إِنَّ عملٌّة إشران العاملٌن فً عملٌّة صنع المرارات واإلسهام فً الولوؾ على أهم 

راء المشتركة هً من العملٌات التً تإدي إِلى تطوٌر جوانب العمل اإلداري بما ٌخدم المعولات ومعالجتها باآل

عمل المإسسات، واإلفادة فً تطوٌر النشاطات، وتنفٌذ الخطط الموضوعٌة بصورة تضمن تحمٌك أسلوب العمل 

ظهار لدراتهم وتمدٌم الجماعً؛ إذ ٌإدي هذا األسلوب إِلى تعزٌز الثمة بالنفس ما بٌن العاملٌن، وتحفٌزهم على إ

األفضل، الذي بدوره ٌصب فً تحمٌك األهداؾ فً ولت لصٌر، وتمدٌم خدمات متمدمة ومتنوعة للمإسسة 

 والمجتمع.
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وتؤتً أهمٌة الدراسة عن طرٌك بناء وتمنٌن ممٌاس التمكٌن اإلداري وفك معاٌٌر الجودة الشاملة، وذلن محاولة 

داري فً عمل مدٌرٌات األنشطة الطبلبٌة فً مإسسات التعلٌم العالً، جادة للكشؾ عن أهمٌة مفهوم التمكٌن اإل

 ومدى لّوة هذا المفهوم فً ترسٌخ مبادئ إدارة الجودة الشاملة.

 وتكمن مشكلة البحث فً التساإل اآلتً:

هل تموم إدارات األنشطة الرٌاضٌة بتوظٌؾ التمكٌن اإلداري على وفك معاٌٌر إدارة الجودة الشاملة فً  .1

 رتها لؤلنشطة الرٌاضٌة؟إدا

ما عبللة التمكٌن اإلداري على وفك معاٌٌر الجودة الشاملة بتمٌٌم أداء العاملٌن فً مدٌرٌات األنشطة  .2

 الرٌاضٌة الطبلبٌة فً الجامعات العرالٌّة؟

 هدفت الدراسة الحالٌة إِلى:

 بناء وتمنٌن ممٌاس التمكٌن اإلداري. .1

تمٌٌم أداء العاملٌن فً األنشطة الرٌاضٌة الطبلبٌة فً الجامعات تعّرؾ العبللة بٌن التمكٌن اإلداري و .2

 العرالٌّة.

استعمل الباحث المنهج الوصفً لمبلبمته طبٌعة المشكلة بؤسلوب العبللات االرتباطٌة، ألَنَّه المنهج المبلبم لحل 

األنشطة الطبلبٌة فً  ( من العاملٌن فً مدٌرٌات808مشكلة البحث وتحمٌك أهدافه، واشتملت عٌنة البحث على )

 الجامعات العرالٌّة على مختلؾ مستوٌاتهم العلمٌّة ومراكزهم الوظٌفٌة

وبعد المعالجة اإلحصابٌة التً حصل علٌها الباحث توصل إلى أَنَّ ممٌاس التمكٌن اإلداري وفك معاٌٌر الجودة 

الطبلبٌة فً الجامعات العرالٌة.الشاملة لَهُ تؤثٌر اٌجابً فً أداء العاملٌن فً مدٌرٌات األنشطة   

وفً ضوء االستنتاجات التً توصل إلٌه الباحث ٌوصً بضرورة زٌادة التمكٌن اإلداري وتعزٌزه للمٌادات 

اإلدارٌة والتفوٌض فً الصبلحٌات فً مدٌرٌات األنشطة الطبلبٌة فً الجامعات العرالٌة عن طرٌك رفع 

.المستوى المهنً والمعرفً  

 

تربٌة بدنٌة 

م الرٌاضة لووع  

كلٌة التربٌة البدنٌة  

 وعلوم الرٌاضة

 بناء وتمنٌن ممٌاس االتصال االداري الفعال

للمشرف التربوي من وجهة نظر معلمً 

 التربٌة الرٌاضٌة فً محافظة دٌالى

ٌاسر دمحم مطشر    

 المستخلص

اهمٌة البحث فً التعرؾ على والع االتصال االداري الفعال تضمن الباب األول الممدمة واهمٌة البحث، وتكمن 

للمشرؾ التربوي الرٌاضً للتوصل الى نتابج  تنعكس على تحسٌن العمل االشرافً التربوي بوساطة التحدٌد 

الدلٌك لمستوى تطبٌك هذا االتصال  ومضامٌنه لتعزٌز االٌجابً منه ومعالجة ما ٌشوبه من سلبٌات خدمة 

وما لهذا الجانب من اهمٌة كبٌرة فً اداء وعمل معلم ٌة المدرسٌة وتطوٌر مدخبلتها وعملٌاتها، للحركة الرٌاض

فً تحمٌك االهداؾ التعلٌمٌة والتربوٌة وذلن للوصول الى النتابج المرجوة التً ٌمكن ان ٌكون  التربٌة الرٌاضٌة

 لها االثر الفعال فً رفع مستوى اداء المعلم فً المجال المٌدانً.

وبوساطة العدٌد من المابمٌن على االشراؾ ا مشكلة البحث فبما أن الباحث هو أحد معلمً التربٌة الرٌاضٌة ام

ومعلمً التربٌة الرٌاضٌة فً المحافظة ال حظ وجود تباٌن بٌنهم فً تطبٌك االتصال االداري الفعال وعناصره 
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، ارتؤى ن هنان انعدام لبلتصال لبعض المشرفٌن االتً تعد ركابز التفاعل والتواصل والفهم المتبادل بٌنهم، أي 

 الباحث بناء وتمنٌن ممٌاس االتصال اإلداري الفعال للمشرؾ التربوي من وجهه نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة.

بناء وتمنٌن ممٌاس االتصال االداري الفعال للمشرؾ التربوي من وجهة نظر معلمً أما اهداؾ البحث فهو )

ً محافظة دٌالى، التعرؾ على فاعلٌة المشرؾ التربوي ومستوٌات االتصال االداري الفعال التربٌة الرٌاضٌة ف

.(من وجهة نظر معلمً التربٌة الرٌاضٌة فً محافظة دٌالى  

اما الباب الثانً فمد احتوى هذا الباب على الدراسات النظرٌة والدراسات السابمة واالدبٌات المرتبطة والتً لها 

حث.عبللة بتفاصٌل الب  

اما الباب الثالث فمد احتوى هذا الباب على منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة اذ تم استعمال المنهج الوصفً 

 باألسلوب المسحً لمبلبمته لطبٌعة البحث وأهدافه، واتبع الباحث جمٌع الخطوات المتعلمة فً بناء الممٌاس.

االتصال االداري الفعال واشتماق الدرجات المعٌارٌة وعرض فمد احتوى هذا الباب تمنٌن ممٌاس  اما الباب الرابع

 تحلٌل ومنالشة النتابج.

بناء وتمتٌن  احتوى هذا الباب اهم االستنتاجات والتوصٌات التً توصل الٌها الباحث منها، اما الباب الخامس فمد

ضٌة والذي تكون من ممٌاس االتصال االداري الفعال للمشرؾ التربوي من وجهه نظر معلمً التربٌة الرٌا

( محاور وكذلن وجود تباٌن بٌن المشرؾ التربوي بمستوى االتصال االداري 8( عباره موزعه على )31)

.الفعال  

 

فلسفة فً التربٌة 

البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

كلٌة التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

تأثٌر تمرٌنات خاصة فً تطوٌر سرعة 

بعض االدران ومجال الرؤٌة عند اداء 

المهارات االساسٌة لالعبٌن الشباب بكرة 

 المدم

ٌاسر جعفر 

 عبد هللا

 المستخلص

لكل لعبة او فعالٌة خصوصٌة ٌتم التعامل معها فً الوحدات التدرٌبٌة على ضوء تطرق الباحث فٌها إلى أن 

المهاري والبدنً ضوابط ولواعد ولوانٌن اللعبة او الفعالٌة إذ ٌموم المدرب بتدرٌب البلعبٌن على األداء 

للوصول إلى أداء خالً من األخطاء، وخصوصا إذا كانت هذه اللعبة او الفعالٌة الرٌاضٌة تإدى بوجود منافسة 

والمنافسة تتطلب التحام بوجود اداة اللعب، وفً كرة المدم تعد الكرة هً األداة التً ٌجب المحافظة علٌها 

رتب علٌه نتٌجة المباراة، وهذا ٌتولؾ على إمكانٌة البلعب بؤداء وإٌصالها إلى المرمى لتحمٌك الهدؾ وهو ما ٌت

 المهارات الخاصة بكرة المدم كذلن إلى بعض المدرات التً تتطلبها لعبة كرة المدم.

 اما مشكلة البحث:

من خبلل خبرة الباحث المٌدانٌة كونه العب كرة لدم على مستوى االندٌة، فضبل عن متابعته للعدٌد من 

ت المحلٌة والعربٌة والعالمٌة بكرة المدم شخص الفوارق الفردٌة بٌن العبً كرة المدم فً العراق وبٌن المبارٌا

العبً الدوري االوربً وحتى العربً، إذ أن الفرق العرالٌة تفمد الكرة بسهولة وبعدد للٌل من الحركات، فضبل 

مرمى المنافس إالَ فً حاالت نادرة واؼلبها عن التلكإ والبطء الواضح عند استبلم الكرة وللة التسدٌدات على 

حاالت ثابتة وكثٌر ما نرى كرات طابشة أو مجهولة الهدؾ كل ذلن ٌعزوه الباحث إلى أن البلعبٌن العرالٌٌن ال 

ٌملكون الرإٌة الواضحة داخل الملعب وال نمصد بها لصر النظر ولكن تركٌز البلعب ٌكون فً اتجاه واحد هو 

لى الزمٌل والفراغ، لذا ارتؤى الباحث دراسة هذه الحالة من خبلل وضع تمرٌنات لمجال الكرة دون النظر إ
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الرإٌة وسرعة االدران لمهارة الدحرجة ومهارة المناولة ومهارة التهدٌؾ بكرة المدم، ومدى تؤثٌر تلن التمرٌنات 

 على مستوى االداء من لبل البلعبٌن لتلن المهارات.

 وهدف البحث الى:

 مرٌنات مركبة لسرعة االدران ومجال الرإٌة لبلعبٌن الشباب بكرة المدم .اعداد ت-1

التعرؾ على تؤثٌر التمرٌنات الخاصة لسرعة االدران ومجال الرإٌة المعدة على نتابج االختبارات للمتؽٌرات -2

 المبحوثة لدى افراد عٌنة البحث.

 ة البحث )لمجوعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة(.التعرؾ على نسب التطور للمتؽٌرات المبحوثة لدى افراد عٌن-3

 وكانت فرضٌات البحث هً:

هنان فروق ذات داللة احصابٌة بٌن نتابج االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمتؽٌرات لٌد الدراسة لدى افراد -1

 المجموعة الضابطة ولصالح االختبارات البعدٌة.

المبلٌة والبعدٌة للمتؽٌرات لٌد الدراسة لدى افراد  هنان فروق ذات داللة احصابٌة بٌن نتابج االختبارات-2

 المجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبارات البعدٌة.

هنان فروق ذات داللة احصابٌة بٌن نتابج االختبارات البعدٌة للمتؽٌرات لٌد الدراسة بٌن افراد المجموعتٌن -3

 المجموعة التجرٌبٌة.التجرٌبٌة والضابطة ولصالح نتابج االختبارات البعدٌة ألفراد 

، والمسجلٌن 2019-2018( العبا من شباب نادي الخالص الرٌاضً للموسم الكروي 20) المجال البشري:

 لدى االتحاد الفرعً لكرة المدم دٌالى.

 9/5/2020الى  2/1/2019من  المجال الزمانً:

 ملعب نادي الخالص الرٌاضًالمجال المكانً: 

النظرٌة التً تتعلك بالدراسة، اذ تطرق الباحث للتدرٌب الرٌاضً والتمرٌنات تضّمن الباب الثانً الدراسات 

 الخاصة وسرعة االدران ومجال الرإٌة وبعض المهارات االساسٌة لٌد البحث، فضبل عن دراستٌن سابمتٌن.

عٌنة البحث  وتضمن الباب الثالث منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة، اذ استخدم الباحث المنهج التجرٌبً واختار

بالطرٌمة العمدٌة من العبً اندٌة دٌالى بكرة المدم للشباب المتمثلة ببلعبً نادي الخالص الرٌاضً والبالػ 

( 10( العبا، لسموا الى مجموعتٌن متساوٌتٌن هما التجرٌبٌة والضابطة، وكل مجموعة تكونت من )20عددهم )

( العبا، فٌما استخدم 209مجتمع البحث البالؽة )%( من اصل 9.569العبا، لتشكل نسبة مبوٌة ممدارها )

الباحث االجهزة واالدوات والوسابل لجمع المعلومات والبٌانات التً تتبلبم مع مجرٌات البحث، فضبل عن 

استخدام وبناء االختبارات التً تناسب المتؽٌرات المبحوثة والفبة العمرٌة إلفراد عٌنة البحث، وذلن من خبلل 

دة المختصٌن والخبراء فضبل عن اتباع االسس العلمٌة لعملٌة بنابها، من خبلل اجراء التجارب عرضها على السا

( تمرٌن الؽاٌة منها تطوٌر 24االستطبلعٌة، ولؽرض تحمٌك اهداؾ البحث تم اعداد تمرٌنات والبالػ عددها )

تم تنفٌذها اثناء الوحدات سرعة االدران ومجال الرإٌة لمهارة )الدحرجة والمناولة والتهدٌؾ( لٌد البحث، 

( وحدة بوالع ثبلث وحدات تدرٌبٌة باألسبوع تم تطبمها من لبل افراد المجموعة 24التدرٌبٌة البالػ عددها )

التجرٌبٌة على وفك اجزاء الوحدة التدرٌبٌة مستخدما اربع تمرٌنات فً الجزء الربٌس لكل وحدة تدرٌبٌة، ولمد 

( اسابٌع اجرٌت 8ختبارات المبلٌة وبعد االنتهاء من التطبٌك للتمرٌنات لمدة )سبك تطبٌك التمرٌنات تم اجراء اال

االختبارات البعدي مراعٌا جمٌع الظروؾ التً مر بها االختبارات المبلٌة. كما تطرق فً نهاٌة الباب الى 

 الوسابل االحصابٌة المستخدمة

ستعمال الوسابل االحصابٌة المناسبة مستعٌنا أما الباب الرابع فمد تضمن عرض وتحلٌل النتابج ومنالشتها با

 ومدعوما بالمصادر العلمٌة المختصة بالمتؽٌرات لٌد البحث وتحدٌد الفروق بٌن نتابج االختبارات للمجموعتٌن .

 االستنتاجات والتوصٌات:اما اهم 
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وعة اثبتت التمرٌنات الخاصة فاعلٌتها فً تطور سرعة االدران ومجال الرإٌة لدى افراد المجم -1

 التجرٌبٌة.

اثبتت التمرٌنات الخاصة فاعلٌتها فً تطور سرعة االدران ومجال الرإٌة لدى افراد المجموعة  -2

 التجرٌبٌة.

 فً ضوء ما توصل الٌه الباحث من استنتاجات ٌوصً باالتً:

ٌجابٌة ضرورة االهتمام بتفعٌل دور التمرٌنات الخاصة المستخدمة بالدراسة الحالٌة لما اثبتته النتابج اال -1

سنة  18-17بتطوٌر مهارة المناولة ومهارة الدحرجة ومهارة التهدٌؾ وسرعة االدران لبلعبٌن بؤعمار 

 بكرة المدم .

على المعنٌٌن استخدام التمرٌنات البصرٌة فً تدرٌبات فرق كرة المدم بعد ان اثبتت تؤثٌرها وبجمٌع  -2

 الفبات العمرٌة ولكبل الجنسٌن.

 

التحلٌل المكانً الخدمات  اكرم عباس ٌاسٌن

الطبٌعٌة فً مركز لضاء 

 الدوز

 جغرافٌة بشرٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 المستخلص

The study dealt with the spatial analysis of educational services in Baladrooz 

district for the academic year (2017-2018) based on the data of all educational 

elements (schools, students, teachers, study people) as well as the number of 

population in each district of Baladroz city and the rural population, It was 

represented by (51) maps through which geographic analysis was carried out. 

It reached a set of important results based on local and international planning 

standards that estimate the per capita share of educational services. 

The study aims at presenting and analyzing the reality of educational services 

in Baladrooz district. The study included an introduction and theoretical 

concepts related to the content of the study and four chapters followed by a 

set of conclusions and recommendations. The second chapter included the 

spatial distribution of educational services in Baladrooz district (study area) by 

presenting and analyzing the status of educational services. The nickname of 

(16) residential neighborhoods in urban, but in the countryside (32) schools 

distributed to (29) villages out of (92) villages, has been clarified through the 

tables and maps and after analyzing and comparing these data in the third 

chapter was applied services standards The study has reached the most 

important results of the existence of real problems facing the provision of 

educational services in the Center of Baladrooz district and in the forefront of 

these problems is the large shortage of school buildings, which created many 

obstacles in the provision of educational services according to scientific and 
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planning methods, which in turn reflected on Other quantitative indicators 

(student / school, Student / Teacher, Student / Division) 

Where the efficiency of services was good in the neighborhood of Rumaila 

Saudi Arabia and (4) neighborhoods where the efficiency of services was 

medium, the remaining (11) were missing efficiency for educational services, 

while the population standards were less efficient because of the different 

neighborhoods and size of the population, the study showed that the criteria 

The need for many neighborhoods to provide a large number of schools 

according to the criteria applied in the study, while the fourth chapter analyzed 

the pattern of spatial distribution of the teacher in the city of Baladruz using 

GIS. ) In orders Analysis (Intermediate Center, Intermediate Teacher, 

Standard Distance and Neighborhood Link) Primary school analysis showed a 

random distribution pattern while junior high schools are the closest to regular 

schools. The study also focused on estimating the future needs of education in 

Baladrooz district center for the year 2030. Of the kindergartens distributed in 

the neighborhoods of the city, (35) primary school, (67) middle school, (14) 

preparatory school, (28) secondary school in urban, but in the countryside, the 

actual need for primary schools do not need schools because the existing 

schools 34) The expected schools (26) primary school, a What is the actual 

need for middle schools (6) schools, junior high (7) schools, and secondary 

(13) schools. 

 

االستراتٌجٌات الوطنٌة للحد من  دمحمعلً ضاري 

اثار التغٌرات المناخٌة واثرها فً 

 تحمٌك االمن البٌئً العرالً

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 جغرافٌة بشرٌة

 المستخلص

 

Climate is considered one of the most important natural resources, but this 

natural resource has been subjected during the last decades of the 20th 

century to several changes. The phenomenon of climate change has become 

one of the dangerous phenomenon that most countries in the world suffer 

from, especially the poor countries and the least developed countries due to 

the lack of financial capabilities and technological capabilities that are 

necessary to face the damage caused by this phenomenon and became a 

phenomenon that takes an important part of thinking of decision-makers in the 
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world. It rose to the ranks of strategic issues because of their political, 

economic, and social dimensions, which makes it necessary to set special 

strategies to reduce them. Iraq is among the countries that have been 

significantly affected by climate change, because of its location within the dry 

and semi-arid areas which became to form an environmental security threat in 

it. 

This study aims to stand upon the phenomenon of climate change according 

to its indicators, reasons, significance, an some of its recent current and future 

traces among national and local level and to identify some international 

experiments in facing the mentioned phenomenon besides knowing the 

procedures that Iraq worked on to protect his environmental security from one 

side and to commit with his international obligations that he was obliged to 

commit from previously  on the other side. 

It has been clear the weakness of the governmental strategies followed to face 

the phenomenon of climate change clearly due to the weakness of the 

executive procedures and the poverty of the Iraqi environmental law. Despite 

Iraq's joining to the Kyoto Protocol in (2009) and its participation in the Paris 

Climate Change Conference in (2015). The effect of climate change and its 

causes has been increased continuously as for the emissions causing climate 

changes, Iraq's emissions have increased concerning greenhouse gases were 

the total gas is (2.397) ppm in (2012), increased to (12.533) ppm in (2016), 

increasing by (10.136) ppm during the last five years. Besides, the increase of 

environmental damage caused by climatic changes such as sand dunes, 

desertification and salinity were the land was in (2012), with a total area of (

398,809) dunums, (256,3030) dunums, and (836,209) dunums respectively, 

were this area increased in 2016 to become (2612000) dunums, (10420000) 

dunums, and (5288000) dunums, respectively. The study relied on the theory 

of challenge and response for the English Scientist Arnold Toynbee, which is 

based on the effectiveness of the response towards the challenges that are 

facing and showed weak national responses towards the challenge which is 

represented by climate changes. 

 

 

 



24  

 انتضار تلكٌف كرٌم

 

خصائص المرأة 

الحضرٌة المتزوجة فً 

 محافظة دٌالى

دراسة فً جغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة

 السكان

 المستخلص

تمت دراسة لضٌة المرأة ومدى مشاركتها فً الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة بالمجتمع العرالً، 

والسٌما بعدما أضحت االمم المتحدة تركز على لضٌة تمكٌن المرأة ومشاركتها تعد خطوة ملحة ٌجب اتخاذها اذا 

تحضر مجتمعاً كالمجتمع العرالً، ٌتبادر إلى ماارادت الدول التؽلب على عمباتها المرتبطة بالفمر، وعندما نس

الذهن تلن التركة االجتماعٌة المعمدة والمتشابكة، التً ورثها هذا المجتمع الذي ٌحمل فً أرجابه كافة العناصر 

والطبمات بدءاً من التملٌدٌة انتهاًء بالمعاصرة والحدٌثة ، وبعٌد المستجدات السٌاسٌة وااللتصادٌة والثمافٌة التً 

جتاحت العراق مإخرا اصبحت الضرورة ملحة لدراسة اوضاع المراة والتً الٌمكن فصلها باي حال من ا

االحوال عن التحوالت المجتمعٌة فً ظل التفاعبلت الجارٌة بعدما اصبح )وضع المرأة( فً اي دولة ٌمٌم النظام 

الدول التً باشرت  دما بانها تلنالسٌاسً واالجتماعً فٌها ومن هنا تاتً كل المإشرات عن الدول االكثر تم

بتحرٌر المرأة وسن تشرٌعات لصالح حمولها وربما لٌس من باب الصدفة ولوج الباحثة فً موضوع ٌخص 

المراة الحضرٌة المتزوجة  فمد استشعرت الباحثة ان طرٌك تمكٌن المراة الحضرٌة فً العراق عامة وفً 

لجهود مضاعفة ومزٌد من تكثٌؾ التعاون والتنسٌك محلٌا محافظة دٌالى ذات االصول الرٌفٌة خاصة ٌحتاج 

واللٌمٌا ودولٌا لتموٌة حموق النساء على كافة االصعدة السٌاسٌة،واالجتماعٌة،والثمافٌة،والبٌبٌة،وتملٌل الفجوة 

مابٌن حظوظ المراة الحضرٌة فً العراق ونظٌرتها فً الدول المتمدمة لذلن جاءت هذه الدراسة لتكشؾ والع 

ابص المراة الحضرٌة المتزوجة فً محافظة دٌالى مستندة بذلن على استمارة استبانه اعدت من لبل وخص

( فمرة 39الباحثة كً تإمن معلومات التتوفر معظمها باإلصدارات الرسمٌة وزعت االستبانة التً صممت بـ)

تدنً واضح فً اهم  ( ولد خرجت الباحثة بجملة استنتاجات لعل ابرزها ان هنان1522على عٌنة لدرها )

خصابص المراة الحضرٌة المتزوجة فً محافظة دٌالى والسٌما ماٌتعلك بالتحصٌل الدراسً لها الذي انعكس 

على جمٌع الخصابص االخرى لها ، فضبل عن وجود تباٌن مكانً واضح مابٌن النساء الحضرٌات المتزوجات 

.ضمن الوحدات االدارٌة لمحافظة دٌالى  

 

اثر العوامل الجغرافٌة فً ظاهرة  سعد محسن جاسم

التصحر فً منطمة العٌثة لضاء 

 الممدادٌة

 جغرافٌة البٌئة التربٌة للعلوم االنسانٌة

 المستخلص

ودور العوامل البشرٌة فً الحد من تفالم تلن الظاهرة  تمحورت الدراسة حول ظاهرة التصحر فً منطمة العٌثة

لذلن جاءت الدراسة لتسلط الضوء على التساإل ما الدور الذي ٌلعبه العامل البشري فً الحد من مظاهر 

التصحر فً منطمة العٌثة و والع التصحر فً المنطمة والتطرق الى اهم العوامل التً اثرت فً تباٌنها  وبٌان 

وصل الى ابزر الحلول فً سبٌل معالجة هذه المشكلة  فً المنطمة وذلن باالعتماد على المنهج مظاهرها والت

النظامً فً دراسة العوامل المإثرة والمنهج التحلٌل فً محاولة للربط بٌن المظاهر وتلن العوامل واالعتماد 

ثٌر ولوة تلن العوامل.ولد تمثلت على االسالٌب الكمٌة والمعادالت الرٌاضٌة واالختبار االحصابً لبٌان مدى تؤ
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مشكلة البحث بعدة تساإالت تمثلت بما لدور الذي تلعبه العوامل الجؽرافٌة فً ظاهرة التصحر فً منطمة العٌثة 

 وماهً ابرز مظاهر ودرجات التصحر فٌها وما هً الحلول المناسبة لمعالجة ظاهرة التصحر فٌها

تحلٌل العوامل الجؽرافٌة المإثرة فً ظاهرة التصحر وبٌان دورها وتتجلى الدراسة بجملة من االهداؾ تمثلت ب

والتعرؾ  فضبل عن  تسلٌط الضوء الى اهم مسببات التصحر ودرجاته ومظاهره وابرز المشاكل الناجمة عنه

على اهم الحلول والسبل لمكافحة هذه الظاهرة .ولد توصلت الدراسة الى جملة من الحمابك اذ اتضح من خبلل 

% من 32ة تباٌن درجات التصحر فً المنطمة اذ شكلت المناطك شدٌدة التصحر النسبة االكبر فبلؽت الدراس

%  وتوصلت الدراسة من خبلل تحلٌل 2مساحة المنطمة الكلٌة بٌنما شكلت المناطك الملٌلة التصحر نسبة 

  2000مانٌا اذ بلؽت عام الخرابط  اٌضا ان هنان تصحر ناتج عن تملح التربة وتؽدلها تباٌنت هذه الظاهرة ز

كما بٌنت الدراسة ان المنطمة تتصؾ بملة الؽطاء النباتً والذي  2كم24الى  2018بٌنما تملصت عام  2كم  27

ٌمثل مظهر اخر من مظاهر التصحر. ونتٌجة لتفالم ظاهرة التصحر فً منطمة الدراسة فمد نتج عنها اثار مختلفة 

فً التوازن البٌبً واثار التصادٌة نتٌجة تدهور التربة وللة االنتاج الزراعً تمثلت باثار بٌبٌة نتج عنها اختبلل 

واثار اجتماعٌة نتج عنها زٌادة الهجرة من الرٌؾ الى المدن للبحث عن فرص عمل مما سبب ضؽطا على كفاءة 

حصابً الذي الخدمات وتدنً مستوٌاتها والتؽٌرات التً تحصل فً العادات والتمالٌد . ومن خبلل االختبار اال

توصلت الٌه الدراسة اتضح وجود عبللات احصابٌة بٌن العوامل المإثرة وظاهرة التصحر فً منطمة العٌثة 

لمحطتً الخالص وخانمٌن اذا ان مظهر التصحر الناتج عن تملح التربة ٌرتبط بعبللة عكسٌة مع عاملً االمطار 

الرملٌة فٌرتبط بعبللة طردٌة لوٌة مع الحرارة  والرطوبة  وطردٌة لوٌة مع الحرارة . اما مظهر الكثبان

وضعٌفة مع التبخر وعكسٌة مع االمطار والرطوبة اما مظهر التعرٌة الرٌحٌة فٌرتبط بعبللة طردٌة لوٌة مع 

.ولد توصلت الدراسة الى جملة من التبخر والحرارة وضعٌفة مع الرٌاح وعكسٌة مع األمطار والرطوبة النسبٌة 

تفالم ظاهرة التصحر فً منطمة العٌثة بعضها طرق  دابمٌة واخرى مإلتة تمثلت بؤنشاء شبكة الحلول للحد من 

مبازل ذات كفاءة عالٌة واتباع طرق ري حدٌثة وؼسل التربة واعتماد التشجٌر وتثبٌت الكثبان الرملٌة بالمشتمات 

.راعٌة وعمل مصدات للرٌاح  النفطٌة والطبمات الطٌنٌة والامة السدود الترابٌة واتباع نظام الدورة الز  

 

 

   اداب فً الجغرافٌة

          

التوزٌع الجغرافً لمنتدٌات الشباب  التربٌة للعلوم االنسانٌة

والمالعب الرٌاضٌة فً محافظة 

 دٌالى وسبل تنمٌتها

 نوارس عبد المنعم

 المستخلص

تمسم المنشآت الرٌاضٌة فً العراق الى ثبلثة انواع ) أ، ب، جـ( باالعتماد على )المساحة المخصصة، االبنٌة 

المشٌدة و االداء الوظٌفً( و التً تدار ضمن لوانٌن و تشرٌعات خاصة بوزارة الشباب والرٌاضة بهدؾ تمدٌم 

، العلمٌة واالجتماعٌة(. بٌنت الدراسة وجود خلل فً  الكثٌر من االنشطة والفعالٌات) الرٌاضٌة ، الثمافٌة ، الفنٌة

( منشآه رٌاضٌة بمختلؾ 28التوزٌع الجؽرافً لهذه المنشآت الرٌاضٌة فً محافظة دٌالى و التً توزعت بوالع )

مسمٌاتها) منتدٌات الشباب والرٌاضة ، المبلعب الرٌاضٌة ، الماعات المؽلمة و ساحات التارتان ( وبهدؾ 

مدى مبلبمة هذا التوزٌع المكانً و الوظٌفً لهذه المنشآت وعبللتها بالحجم السكانً و المجتمعً التعرؾ على 

تم اجراء االستبٌان الذي شمل منتدٌات الشباب والرٌاضة المنبثمة من مدٌرٌة شباب ورٌاضة دٌالى والبالػ عددها 

( فرد من 140دٌر المنتدى فضبلً عن )( فرد للمٌادات االدارٌة متمثبل بم14( منتدى . تضمن االستبٌان )14)
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( مستفٌد لكل منتدى . حٌث تم التوصل الى ان التوزٌع الؽٌر مناسب لهذه 10المستفٌدٌن لهذه المنتدٌات بوالع )

المنتدٌات ضمن الفبات )أ،ب،جــ( انعكس سلبا على تحمٌك االهداؾ المنشودة كونها تمع فً مراكز االلضٌة 

ٌاؾ التً التصرت على ساحات )التارتان( وبعض لاعات الرشالة وبناء االجسام والنواحً دون المرى واالر

الخاصة .ومن جانب اخر اظهرت عٌنة االستبٌان وجود نمص كبٌر فً االجهزة و المعدات المخصصة لؤلنشطة 

س سلبا % من هذه المنشآت تعود الى فترة الثمانٌنات من هذا المرن مما انعك50والفعالٌات باإلضافة الى كون 

على الطالة االستٌعابٌة للشباب مما اوجب اعادة التفكٌر جدٌا فً توزٌع هذه المنشآت الرٌاضٌة ضمن معاٌٌر 

تخططٌه خاصة من خبلل اعتماد التصمٌم الوظٌفً الخاص بهذه المنتدٌات وتوزٌعها مكانٌا بشكل ٌتبلبم مع   ) 

د المستفٌدٌن و استخدام الوسابل التكنلوجٌة الحدٌثة المدرة على تؽطٌة النشاطات ، استٌعاب الزٌادة فً اعدا

.إلعداد خطط االنشطة ( مما ٌساهم بشكل فاعل فً تحمٌك االهداؾ المنشودة من الامة هذه المنشآت الرٌاضٌة   

 

االستزراع السمكً فً لضاء  التربٌة للعلوم االنسانٌة جغرافٌة بشرٌة

 الخالص

 رأفت مزهر عباس

  

 المستخلص

تهدؾ الدراسة الى التعرؾ على والع مزارع  تربٌة االسمان فً لضاء الخالص والتوزٌع الجؽرافً لهذه      

اب هذا التباٌن فضبل عن معرفة حسب نوعها وتباٌنها المكانً ما بٌن الوحدات االدارٌة والكشؾ عن اسب المزارع 

ا على زراعة االسمان ومعرفة اهمٌة االسمان المحددات الطبٌعٌة والبشرٌة فً منطمة الدراسة  ومدى تؤثٌره   ماه

     ودورها فً ؼذاء االنسان ومدى مساهمتها فً الجوانب  االلتصادٌة  فضبل عن معرفة المعولات التً تواجه   

                 تربٌة االسمان فً لضاء الخالص وسبل تنمٌة هذا النشاط. 

     وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتابج كان ابرزها ان  الصفات الطبٌعٌة للمٌاه فً لضاء الخالص هً     

      ضمن المعاٌٌر الموصى بها والتً تبلبم زراعة وتربٌة االسمان اذ من الممكن التوسع فً زراعة االسمان     

  لبها الزراعة بهذا النظام من التربٌة والمتمثلة بوجود نهري باأللفاص العابمة لتوفر االمكانٌات المابٌة التً تتط    

             دجلة ودٌالى وتبٌن ان مزارع االلفاص العابمة هً المهٌمنة على اكبر عدد من المزارع فً المضاء     

سمان مزرعة( واتضح ان لضاء الخالص ٌفتمر الى االسواق الربٌسة لبٌع اال150مزرعة(من مجموع)83بوالع)    

  وان معظم انتاجه من االسمان ٌسوق خارج حدود المضاء واتضح اٌضا ان وسابل النمل المستخدمة فً نمل        

           االسمان الى االسواق وحٌث مناطك استهبلكها مازالت متخلفة ولم تكن بالمستوى المطلوب والتمتلن      

  ان نشاط زراعة االسمان وفر فرص عمل لعدد من سكان لضاء  المواصفات التمنٌة الخاصة بالتبرٌد واتضح     

     ( فردآ فضبل عن العاملٌن فً االنشطة 255الخالص اذ بلػ عدد العاملٌن فً تربٌة  االسمان بشكل مباشر)     

       ان المرتبطة بها واظهرت ان لضاء الخالص ٌمتلن البٌبة المبلبمة التً تساعد على لٌام نشاط تربٌة االسم    

    واالمكانٌات التً ٌمكن من خبللها تطوٌر وتحسٌن هذا النشاط بهدؾ زٌادة االنتاج من االسمان مستمببل وهذا    

.الى توفر الممومات الطبٌعٌة والبشرٌة المشجعة على ذلن ٌعزى    
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التباٌن المكانً لحوادث النمل على  التربٌة للعلوم االنسانٌة جغرافٌة

الرئٌسٌة فً محافظة دٌالىالطرق   

 دمحم حازم علً

 المستخلص

فً  على الرؼم من إّن النمل بالمركبات من أهم وسابط النمل البري التً ال ؼنى لئلنسان عنها ، لما ٌوفره من إمتٌازات

الوصول ومرونة فً الحركة فً أصعب الظروؾ ، إالّ إّن الزٌادة المطردة فً أعداد السكان فً معظم دول العالم النامً 

ومنها العراق والتً ٌصاحبها زٌادة مماثلة فً أعداد المركبات لد ولّد مشكلة ضاؼطة أضحت تعانً منها تلن الدول أال 

ٌة والتً ذهب جراءها أعداد الٌستهان بها من السكان وٌشّوه وٌعاق آخرون وهً مشكلة حوادث النمل على الطرق البر

وتهدر الكثٌر من األموال والموارد والطالات البشرٌة التً تحتاجها تلن الدول لتموٌل مشارٌعها التنموٌة التً تنعكس 

الطرق الربٌسة فً محافظة آثارها على الفرد والمجتمع ، لذلن جاءت هذه الدراسة لتكشؾ عن حجم تلن الحوادث على 

( واألسباب التً أوجدتها من خبلل تمارٌر ومخططات الحوادث الرسمٌة التً تزود بها 2017 – 2007دٌالى للمدة من )

الباحث من الجهات ذات العبللة فضبلّ عن الدراسة المٌدانٌة ، ولد جاءت الدراسة بخمسة فصول بٌّن الفصل األول منها 

هٌمً للدراسة ، بٌنما رّكز الفصل الثانً على التطّور الكمً والنوعً لشبكة طرق النمل المعبّدة فً اإلطار النظري والمفا

محافظة دٌالى ، فً حٌن جاء الفصل الثالث لٌكشؾ عن تصنٌؾ حوادث النمل على الطرق الربٌسة فً محافظة دٌالى وأهم 

دث النمل على الطرق الربٌسة فً محافظة دٌالى للمدة من العوامل المسبّبة لها ، أما الفصل الرابع فمد علّل تباٌن حوا

( ، وانتهاءاً بالفصل الخامس الذي وّضح مإشرات خطورة حوادث النمل على الطرق الربٌسة فً 2017 – 2007)

 محافظة دٌالى واآلثار الناجمة عنها .

رق الربٌسة فً محافظة دٌالى ٌبّرره أظهرت نتابج الدراسة إّن هنان تباٌن مكانً وزمانً فً أعداد الحوادث على الط

إختبلؾ المواصفات الهندسٌة والتصمٌمٌة على هذه الطرق ، فضبلً عن تباٌن معدالت حجم المرور علٌها وطبٌعة 

إنجانة( بالً الطرق  –الخالص  –إستعماالت األرض الممتدة على جانبٌها وتؤسٌساً على ذلن تصدّر طرٌك       ) بعموبة 

%( من المجموع الكلً للحوادث ، ولد إرتفعت نسبة حوادث 24.5حافظة بنسبة الحوادث إذ إستحوذ على )الربٌسة فً الم

%( لتخالؾ بذلن معظم دول العالم التً تزداد فٌها حوادث اللٌل ممارنةً بحوادث 89.1النهار عن حوادث اللٌل لتسّجل )

بٌن جمٌع أنواع حوادث النمل إذ إرتفعت نسبتها إلى النهار ، كما جاءت حوادث اإلصطدام لتسّجل النسبة األعلى من 

%( ، ولد كشفت نتابج التحلٌل اإلحصابً بإستخدام معامل اإلرتباط البسٌط واإلنحدار المتعدد إّن عدد المركبات هو 76)

لى ممارنةً المتؽٌر األلوى تؤثٌراً فً عدد الوفٌات والجرحى الناجم عن حوادث النمل على الطرق الربٌسة فً محافظة دٌا

ببالً المتؽٌرات األخرى المسببّة للحوادث ، ولد أثبتت بعض المإشرات الكمٌة المتفك علٌها عالمٌاً والتً أستخدمها 

( 10000الباحث لمٌاس مدى شدّة وخطورة حوادث النمل ضمن منطمة الدراسة ، إرتفاع لٌمة مإشر عدد الوفٌات لكل )

ى ، مما ٌدل على إرتفاع خطورة الحوادث التً تمع على الطرق الربٌسة فً ( متوف12.71مركبة والذي بلؽت لٌمته )

محافظة دٌالى ممارنةً مع الدول العربٌة وبعض الدول األجنبٌة ، مما ٌإشر إنخفاض مستوى السبلمة واألمان على هذه 

 الطرق .

 

       جغرافٌة

                

    

   التربٌة للعلوم االنسانٌةكلٌة 

           

التحلٌل الجغرافً لتوزٌع مراكز 

الشرطة وعاللتها بالجرٌمة فً جانب 

 الكرخ /محافظة بغداد

 ماهر صالح احمد

 المستخلص
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فً  على الرؼم من إّن النمل بالمركبات من أهم وسابط النمل البري التً ال ؼنى لئلنسان عنها ، لما ٌوفره من إمتٌازات

الوصول ومرونة فً الحركة فً أصعب الظروؾ ، إالّ إّن الزٌادة المطردة فً أعداد السكان فً معظم دول العالم النامً 

ومنها العراق والتً ٌصاحبها زٌادة مماثلة فً أعداد المركبات لد ولّد مشكلة ضاؼطة أضحت تعانً منها تلن الدول أال 

ٌة والتً ذهب جراءها أعداد الٌستهان بها من السكان وٌشّوه وٌعاق آخرون وهً مشكلة حوادث النمل على الطرق البر

وتهدر الكثٌر من األموال والموارد والطالات البشرٌة التً تحتاجها تلن الدول لتموٌل مشارٌعها التنموٌة التً تنعكس 

الطرق الربٌسة فً محافظة آثارها على الفرد والمجتمع ، لذلن جاءت هذه الدراسة لتكشؾ عن حجم تلن الحوادث على 

( واألسباب التً أوجدتها من خبلل تمارٌر ومخططات الحوادث الرسمٌة التً تزود بها 2017 – 2007دٌالى للمدة من )

الباحث من الجهات ذات العبللة فضبلّ عن الدراسة المٌدانٌة ، ولد جاءت الدراسة بخمسة فصول بٌّن الفصل األول منها 

هٌمً للدراسة ، بٌنما رّكز الفصل الثانً على التطّور الكمً والنوعً لشبكة طرق النمل المعبّدة فً اإلطار النظري والمفا

محافظة دٌالى ، فً حٌن جاء الفصل الثالث لٌكشؾ عن تصنٌؾ حوادث النمل على الطرق الربٌسة فً محافظة دٌالى وأهم 

دث النمل على الطرق الربٌسة فً محافظة دٌالى للمدة من العوامل المسبّبة لها ، أما الفصل الرابع فمد علّل تباٌن حوا

( ، وانتهاءاً بالفصل الخامس الذي وّضح مإشرات خطورة حوادث النمل على الطرق الربٌسة فً 2017 – 2007)

 محافظة دٌالى واآلثار الناجمة عنها .

رق الربٌسة فً محافظة دٌالى ٌبّرره أظهرت نتابج الدراسة إّن هنان تباٌن مكانً وزمانً فً أعداد الحوادث على الط

إختبلؾ المواصفات الهندسٌة والتصمٌمٌة على هذه الطرق ، فضبلً عن تباٌن معدالت حجم المرور علٌها وطبٌعة 

إنجانة( بالً الطرق  –الخالص  –إستعماالت األرض الممتدة على جانبٌها وتؤسٌساً على ذلن تصدّر طرٌك       ) بعموبة 

%( من المجموع الكلً للحوادث ، ولد إرتفعت نسبة حوادث 24.5حافظة بنسبة الحوادث إذ إستحوذ على )الربٌسة فً الم

%( لتخالؾ بذلن معظم دول العالم التً تزداد فٌها حوادث اللٌل ممارنةً بحوادث 89.1النهار عن حوادث اللٌل لتسّجل )

بٌن جمٌع أنواع حوادث النمل إذ إرتفعت نسبتها إلى النهار ، كما جاءت حوادث اإلصطدام لتسّجل النسبة األعلى من 

%( ، ولد كشفت نتابج التحلٌل اإلحصابً بإستخدام معامل اإلرتباط البسٌط واإلنحدار المتعدد إّن عدد المركبات هو 76)

لى ممارنةً المتؽٌر األلوى تؤثٌراً فً عدد الوفٌات والجرحى الناجم عن حوادث النمل على الطرق الربٌسة فً محافظة دٌا

ببالً المتؽٌرات األخرى المسببّة للحوادث ، ولد أثبتت بعض المإشرات الكمٌة المتفك علٌها عالمٌاً والتً أستخدمها 

( 10000الباحث لمٌاس مدى شدّة وخطورة حوادث النمل ضمن منطمة الدراسة ، إرتفاع لٌمة مإشر عدد الوفٌات لكل )

ى ، مما ٌدل على إرتفاع خطورة الحوادث التً تمع على الطرق الربٌسة فً ( متوف12.71مركبة والذي بلؽت لٌمته )

محافظة دٌالى ممارنةً مع الدول العربٌة وبعض الدول األجنبٌة ، مما ٌإشر إنخفاض مستوى السبلمة واألمان على هذه 

 الطرق .

 

تغٌر استعماالت االرض الزراعٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة جغرافٌة

وجهٌة / محافظة فً ناحٌة ال

 دٌالى

 اطٌاف عباس حسن

 

 المستخلص

تمثلت مشكلة الدراسة الكشؾ عن تؽٌر استعماالت األرض الزراعٌة وتحلٌلها فً ناحٌة الوجٌهٌة لسنتً ) 

( ، وهً احدى الوحدات االدارٌة التابعة لمضاء الممدادٌة ، التً تمع فً وسط محافظة دٌالى 2018و  2008

 دونماً متكونة من )16( مماطعة زراعٌة وذلن لؤلهمٌة المتزاٌدة كونها تمتلن ) والبالؽة مساحتها )169754

تحلٌل والع ممومات االنتاج الزراعً لمختلؾ المحاصٌل الزراعٌة وتربٌة الثروة الحٌوانٌة، وهدفت على 

الوضع الحالً ، استعماالت األرض الزراعٌة فً ناحٌة الوجٌهٌة على مستوى المماطعات فً اطار فهم وتحلٌل 

اوعلى اهم المتؽٌرات الطبٌعٌة ( 2018-2008والتعرؾ على التؽٌر الحاصل مكانٌاً و زمانٌاً خبلل المدة )
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والبشرٌة ومدى تؤثٌر كل منها بشكل سلبً أو إٌجابً فً تحمٌك التنمٌة الزراعٌة من اجل النهوض بوالع المطاع 

للحد من خطورتها  تواجه استعماالت األرض الزراعٌة وكدلن حددت المشكبلت التً  الناحٌةالزراعً فً 

كشفت الدراسة بؤنَّ هنان تؽٌر فً .  واستعراض هذه المشكبلت والمعولات التً تواجهها و سبل معالجتها

، وإنَّ  2018وسنة الممارنة  2008استعماالت األرض الزراعٌة فً منطمة الدراسة ما بٌن سنة األساس 

ؽٌر هو االتجاه االٌجابً ، إذ تبٌن من خبلل الدراسة تباٌن نسبة التؽٌر بٌن المحاصٌل االتجاه العام لهذا الت

الزراعٌة من جهة وبٌن المماطعات الزراعٌة من جهة أخرى تبعاً لتؤثٌر العوامل الجؽرافٌة الطبٌعٌة والبشرٌة ، 

سبة التؽٌر لمحاصٌل للمساحات المزروعة ، فً حٌن بلؽت ن %(92إذ بلؽت نسبة تؽٌر محاصٌل الحبوب  )

ً %(6227)الخضروات  ا محاصٌل البستنة فكان اتجاه التؽٌر فٌها سالبا ، فً  %(1426-اذ بلؽت نسبته ) ، أمَّ

شهدت منطمة الدراسة تؽٌرا  ، اما بالنسبة للبٌوت الببلستٌكٌة %(3623)حٌن بلؽت نسبة التؽٌر لزراعة االنفاق 

، فً حٌن سجلت محاصٌل العلؾ أٌضاً تؽٌراً سلبٌاً حٌث اٌجابٌاً إذ التصرت زراعتها على سنة الممارنة فمط 

3-) بلؽت  نسبته  , ا الثروة الحٌوانٌة فمد أظهرت الدراسة عن تؽٌر سالب وأخر موجب فً إعدادها %( 21 ، أمَّ

% فً أعداد  2525% فً اعداد االبمار ، و 59فً أعداد األؼنام ، و % (  29-)حسب انواعها،  إذ بلؽت 

% فً أعداد الجاموس ، فً حٌن  أظهرت الدراسة تؽٌراً اٌجابٌاً فً أعداد حمول الدواجن 10الماعز ، و 

شهدت منطمة الدراسة تؽٌراً اٌجابٌاً إذ  % ، اما بالنسبة لحمول تربٌة االسمان10827وبنسبة تؽٌر بلؽت 

%4240، واخٌراً جاءت خبلٌا النحل بتؽٌر اٌجابً كبٌر جداً بنسبة ت زراعتها على سنة الممارنة فمط التصر  

 التربٌة للعلوم االنسانٌة جغرافٌة النمل

 

المنذرٌة رلم  –طرٌك بغداد 

( فً محافظة دٌالى5)  

 جعفر علً عبد الرحٌم

 

 المستخلص

The main aim lurking behind the study of Baghdad-Al- Munthiriya road was to 

highlight the role and importance of this road in the past, present and future, 

as well as the strategic significance of roads at the economic, political, 

tourism, cultural, social and military levels. Furthermore, the study deals with 

the most important geographical factors affecting the road positively and 

negatively and the level of efficiency of the road that facilitates the process of 

transportation and movement in the study area in particular and the State of 

Iraq in general, as well as its main role in linking the administrative parts in the 

study area with each other directly, indirectly, and with the capital, Baghdad. 

As at the state level, its direct role and importance are shown by linking Iraq to 

a neighboring country through a border port, which gives strategic dimensions 

to the road in various sectors. Moreover, the study also focused on the role of 

this road in changing the uses of land, which led to a change in the form of 

administrative units and a change in the economic activities there. 

The study, which is entitled "Baghdad-Al- Munthiriya No. 5 road in Diyala 

Province: A Study in transport geography" focused on studying the reality of 

roads in Diyala Province and the historical significance of this road through 

time periods and stages of development that the roads in the study area went 
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through. This showed the morphology of the road, its establishment 

development in terms of the historical stages and spatial features 

characterizing Baghdad-Munthiriya road, in a length of (178 km) from Imam 

Weiss Road and (159 km) from the Lake Road (159 km), whereas the total 

length of the road of the two tracks reached to (214 km). 

Additionally, the study tackled the role of natural and human geographical 

factors in shaping the road and their impact on the level of the road's technical 

efficiency, the proportion of the traffic in it and the significance the road 

possesses in relation to its spatial correlation. 

The study relied on quantitative methods in analyzing the spatial efficiency of 

the road and its quantitative characteristics, which reflects this on the level of 

its efficiency and traffic efficiency in it. The study also showed the role and 

importance of the road in changing the uses of the land in the administrative 

units through which the road passes and the diversity of the strategic 

significance of this road on various economic, political and social sectors. 

The study comprised five chapters that dealt in its first chapter with the 

theoretical framework of the study, including in its first section, introduction, 

study problem, hypothesis, research methods, the location and limits of the 

study area, and the aim and significance of the study. Whereas the second 

section dealt with the methodology of the study, previous studies, some basic 

concepts and terminology and study outline. 

The second chapter is allotted to the morphology of Baghdad-Al-Munthiriya 

road in the study area. It consisted of two sections; the first of them is 

concerned with the historical development of Baghdad-Al-Munthiriya roads in 

the study area, while the second section concentrated on the spatial 

characteristics of Baghdad-Al- Munthiriya roads. 

Chapter three, though, focused on the geographical factors affecting Baghdad-

Al-Munthiriya No. (5) road. It is subdivided into two sections. The first dealt 

with the natural factors affecting Baghdad- Al- Munthiriya No. 5 road, while the 

second discussed the human factors affecting Baghdad- Al- Munthiriya No. 5 

road 

The fourth chapter dealt with the analysis of the efficiency of the Baghdad- Al-

Munthiriya No. (5) road. It also falls into two sections; the first studied the 

methods of measuring the efficiency of the Baghdad No. (5) road and the 
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second discussed the quantitative characteristics of Baghdad-Al-Munthiriya 

No. (5) road. 

The study, in its fifth chapter, addressed the role and significance of Baghdad-

Al- Munthiriya road, where it dealt in the first section with the role of Baghdad-

Al-Munthiriya road in changing the uses of the land and the second section 

tackled the strategic significance of the Baghdad-Al-Munthiriya road. 

Then the researcher presented a set of results that show the efficacy, 

significance and role of the road in the economic, social, political, cultural and 

military aspects, the impact of geographical factors, the shape of the road and 

its importance, its spatial relationship and the problems it suffers from where 

the researcher elucidated the economic and strategic significance of the road 

and its role in the movement and transportation. The researcher concluded the 

study with some suggestions and recommendations that he deems 

appropriate to overcome some obstacles that hinder movement and the best 

exploitation of the road. 

البستنة وهندسة 

 الحدائك

استجابة البطٌخ للتركٌب على بعض اصول  كلٌة الزراعة

رش بالمستخلص المائً المرعٌات وال

لبعض المخلفات الحٌوانٌة فً النمو 

 والحاصل

 سجى احمد نجم

 المستخلص

نفذت تجربة عاملٌة فً إحدى البٌوت الببلستٌكٌة التابعة للمحطة البحثٌة التابعة لمسم البستنة وهندسة الحدابك 

2018لكلٌة الزراعة جامعة دٌالى للموسم الزراعً  - 2019 لمعرفة استجابة البطٌخ للتركٌب على بعض  

)  ،إذ تضمنت التجربة Fadoأصول المرعٌات والرش بالمخلفات الحٌوانٌة فً النمو والحاصل لصنؾ فادو (

عاملٌن : األول خمسة أصول من المرعٌات )المرع العسلً ، المرع البذري الهجٌن ،المرع العناكً )أبو ركبه ) 

لبطٌخ ) بدون تركٌب ( كمعاملة ممارنة ، والثانً الرش بالمستخلص المابً للمخلفات لرع الكوسا ( إضافة إلى ا

100الحٌوانٌة )األؼنام  ، والدواجن % 50 % (  إضافة إلى الرش بالماء كمعاملة ممارنة .ضمن تصمٌم  

R.C.B.D المطاعات العشوابٌة الكاملة ) ٌة بنظام المطع المنشمة وبثبلث مكرارات وبعدد وحدات تجرٌب  45 

SASوحدة وحللت بنظام  واختبرت حسب دنكن وتم التوصل إلى النتابج التالٌة    

أدى تركٌب البطٌخ على مختلؾ أصول المرعٌات فً إعطاء تفوق معنوي فً جمٌع صفات النمو  -1

الخضري المدروسة أعبله ممارنة مع البطٌخ ) بدون تركٌب ( كما تفوق التركٌب على كل من األصل 

فً طول النبات ،عدد األفرع ، المساحة الورلٌة للنبات ،  ES101F1والمرع الهجٌن المرع العسلً 

محتوى األوراق من الكلوروفٌل . النسبة المبوٌة للمادة الجافة للمجموع الخضري ، طول الجذر ، نسبة 

فً األوراق واصل أبو ركبة فً عدد األوراق ، محتوى األوراق من كلوروفٌل ،  PKالمبوٌة لل 

 سبة المبوٌة للنتروجٌن فً األوراق .والن



32  

سلن التركٌب أٌضا السلون نفسه أعبله فً التؤثٌر فً جمٌع صفات الحاصل المدروسة وتفوق التركٌب  -2

معنوٌا فً اؼلب صفات الحاصل    ES101F1على كل من األصل المرع العسلً والمرع الهجٌن 

 على بالً األصول .

ؼلب صفات النمو الخضري )طول النبات ،عدد األفرع ،المساحة تفوق مستخلص األؼنام فً تؤثٌره فً ا -3

الورلٌة ، عدد األوراق الكلٌة ، نسبة الكلوروفٌل ، طول الجذر ، النسبة المبوٌة للمادة الجافة فً 

 فً األوراق( NPKالمجموع الخضري، نسبة المبوٌة لل 

ة الرش بالمستخلص المابً تفولت معاملة الرش بالمستخلص المابً لمخلفات األؼنام على معامل -4

% ومعاملة الممارنة فً جمٌع صفات الحاصل ونوعٌة الثمار حٌث كانت األعلى 50لمخلفات الدواجن 

 % .50عند الرش بالمستخلص المابً لمخلفات الدواجن

 

البستنه وهندسة 

 الحدائك

تأثٌر الصنف والكثافة النباتٌة والتغذٌة الورلٌة  كلٌة الزراعة

الطحالب البحرٌة فً نمو وحاصل الكمبمستخلص   

 اٌاد احمد هذال

 

 المستخلص

( فً محطة أبحاث لسم البستنة وهندسة 2019 -2018نفذت تجربة حملٌة خبلل الموسم الزراعً الخرٌفً )

؛ األول األصناؾ النباتٌة للكلم وهً:كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى لدراسة تؤثٌر ثبلثة عوامل –الحدابك   (V1) 

Green delicacy ( ًوالصنؾ المحلV2و )Purple Vienna  ( V3 و )White Vienna  ( V4 ، )

D1والعامل الثانً كثافتٌن نباتٌتٌن وهما:  ( و 1-نبات هـ 53333)   D2 (، والعامل 1-نبات هـ 106666)  

F0)الثالث ثبلثة مستوٌات من مستخلص الطحالب البحرٌة، وهً معاملة الممارنة بدون رش )  1-مل لتر 3و  

((F1 ) 1-مل لتر 6و   F2 تضمنت  (، وبثبلثة مكررات فؤصبح مجموع المعامبلت أربع وعشرون معاملة،

(، ولورنت RCBDالتجربة العاملٌة نظام المطع المنشمة_ الشرٌطٌة ضمن تصمٌم المطاعات العشوابٌة الكاملة )

Duncanالمتوسطات باختبار  0.05متعدد الحدود عند مستوى احتمال   . وأظهرت النتابج ما ٌلً:   

معنوٌاً فً صفات عدد األوراق و لطر الساق المتضخمة ووزن  Green delicacyتفوق الصنؾ  -1

و  1-ورلة نبات 16.70بلؽت  والتً النبات الواحد و النسبة المبوٌة للمادة الجافة فً الساق المتضخمة

% على الترتٌب، وتفوق الصنؾ المحلً معنوٌاَ فً حجم الساق 10.12و  ؼم 851.3سم و  10.09

معنوٌاَ فً صفات محتوى  Purple delicacy، بٌنما تفوق الصنؾ3سم 403.1المتضخمة اذ بلػ 

الكلوروفٌل الكلً والنسبة المبوٌة للمادة الجافة والنتروجٌن والبوتاسٌوم فً االوراق والنسبة المبوٌة 

 1-ملؽم.ؼم 1.661تاسٌوم والكبرٌت والكربوهٌدرات فً الساق المتضخمة والتً بلؽت للنتروجٌن والبو

على  %5.007% و1.947% و1.524% و1.932% و1.40% و1.832% و 15.28و 

معنوٌاَ  فً صفات وزن الساق المتضخمة و  White Vienna، فً حٌن تفوق الصنؾ الترتٌب

طن  47.22ؼم و 593.2( إذ بلؽت TSSالذاببة الكلٌة ) الحاصل الكلً والنسبة المبوٌة للمواد الصلبة

 % على الترتٌب. 6.538و  1-هـ

( معنوٌاَ فً صفات عرض الورلة و طول الورلة D1تفولت النباتات المزروعة بالكثافة األولى ) -2

والمساحة الورلٌة و النسبة المبوٌة للمادة الجافة والنتروجٌن والبوتاسٌوم فً األوراق ووزن وحجم 

طر الساق المتضخمة ووزن النبات الواحد والنسبة المبوٌة للبوتاسٌوم والمادة الجافة فً الساق ول

% و 1.686% و   12.92و 2دسم 169.4سم و  61.52سم و 24.57المتضخمة والتً بلؽت  

% على  8.77% و 1.355ؼم و  789.8سم و  10.12و  3سم 387.7ؼم و  525.8% و 1.21
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معنوٌا فً الحاصل الكلً بمٌمة بلؽت  (D2النباتات المزروعة بالكثافة الثانٌة )الترتٌب، بٌنما تفولت 

 .1-طن هـ 53.80

من مستخلص الطحالب البحرٌة معنوٌاَ فً صفات إرتفاع  1-مل لتر 6تفولت النباتات المرشوشة بتركٌز -3

مبوٌة للفسفور النبات وعدد األوراق وعرض الورلة والمساحة الورلٌة والكلوروفٌل الكلً والنسبة ال

والبوتاسٌوم فً األوراق ووزن وحجم ولطر الساق المتضخمة ووزن النبات الواحد والحاصل الكلً و 

( و الوزن النوعً والنسبة المبوٌة للكربوهٌدرات TSSالنسبة المبوٌة للمواد الصلبة الذاببة الكلٌة )

سم و  25.38و  1-ورلة نبات 17.17سم و  54.579والمادة الجافة فً الساق المتضخمة والتً بلؽت 

و  3سم 383.02ؼم و 543.8% و  1.30% و  0.157و  1-ملؽم ؼم 1.752و  2دسم 187.1

% و  0.228و  3-ؼم سم 2.408% و  5.779و  1-طن هـ 43.62ؼم و  817.3سم و  10.42

لب من مستخلص الطحا 1-مل لتر 3% على الترتٌب، بٌنما تفولت النباتات المرشوشة بتركٌز 8.35

 %. 1.452البحرٌة معنوٌا فً النسبة المبوٌة للبوتاسٌوم فً الساق المتضخمة بنسبة بلؽت 

كان للتداخل الثبلثً بٌن االصناؾ األربعة والكثافة النباتٌة والتؽذٌة الورلٌة بمستخلص الطحالب البحرٌة  -4

مع مستوٌات الكثافة النباتٌة ومستوٌات التؽذٌة  تؤثٌر معنوي، إذ تفولت تداخبلت األصناؾ األربعة

الورلٌة بمستخلص الطحالب البحرٌة فً معظم الصفات المدروسة، اذ تفولت معاملة تداخل الصنؾ 

Purple delicacy  1-مل لتر 6والكثافة األولى والتسمٌد بمستوى (V3D1F2)  معنوٌاَ بؤعلى لٌمة

بة المبوٌة للمادة الجافة والنتروجٌن والبوتاسٌوم فً األوراق للمساحة الورلٌة والكلوروفٌل الكلً والنس

وطول الساق المتضخمة ووزن النبات الكلً و النسبة المبوٌة للنتروجٌن فً الساق المتضخمة والتً 

سم و  8.575% و 1.67% و 2.073% و 18.46و  1-ملؽم ؼم 1.863و  2دسم 196.6بلؽت 

 White Viennaا تفولت نباتات معاملة تداخل الصنؾ % على الترتٌب، بٌنم2.140ؼم و  929.5

( معنوٌاً فً النسبة المبوٌة للفسفور فً األوراق V4D1F2) 1-مل لتر 6والكثافة األولى والتسمٌد بتركٌز 

 سم على التوالً. 11.02% و 0.180ولطر الساق المتضخمة، والتً بلؽت 

 

البستنة وهندسة 

 الحدائك

تأثٌر التغذٌة الورلٌة بحامض السالسلٌن  كلٌة الزراعة

والتكامٌن ماكس فً نمو وحاصل نباتات 

 الطماطة المزروعة فً البٌوت البالستٌكٌة

 رفل غازي عبد

 المستخلص

 -نفذت التجربة فً احد البٌوت الببلستٌكٌة التابعة لحمل تجارب لسم البستنة وهندسة الحدابك كلٌة الزراعة 

م النمو جامعة دٌالى  خبلل موس 2018  - ، بهدؾ دراسة تؤثٌر رش كل من حامض السالسلٌن وسماد   2019

Tecamin Max فً صفات النمو الخضري وحاصل الطماطة صنؾ   Bobcat ، اشتملت التجربة   12 

0معاملة وهً عبارة عن رش النباتات بثبلثة مستوٌات من حامض السالسلٌن بتراكٌز  و  150 و  300 -ملؽم.لتر 

ورمز لها )  1 SA0 و  SA1 و  SA2 ( على الترتٌب وأربع مستوٌات من سماد   Tecamin Max بتراكٌز   0 

2و و  4 و  6 ورمز لها )  1-مل.لتر  T0 و  T1 و  T2 و  T3 ( على الترتٌب. صممت التجربة كتجربة عاملٌة ضمن  

RCBDتصمٌم المطاعات العشوابٌة الكاملة )  ( وبثبلث مكررات ، واختبرت الفرولات بٌن المتوسطات بحسب  

0.05اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال    .  

 أظهرت نتابج التجربة ماٌؤتً :
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1 تفولت معاملة الرش بحامض السالسلٌن تركٌز  -  150 فً زٌادة النسبة المبوٌة للعناصر الؽذابٌة 1-ملؽم.لتر   

N وP و  K  ( 3.86  % , 0.38  % , 3.27 %( وتركٌز الكلوروفٌل الكلً فً االوراق )  38.23 -ملؽم.لتر 

( . ادى الرش بسماد 1 Tecamin Max بتركٌز   4 الى زٌادة معنوٌة فً تركٌز الكلوروفٌل  1-مل.لتر 

فً االوراق لٌاسا بمعاملة الممارنة . ادى التداخل بٌن حامض   Nالكلً والنسبة المبوٌة لعنصر النٌتروجٌن

وسماد  السالسلٌن Tecamin Max  ( 150 من حامض السالسلٌن مع  1-ملؽم.لتر  4 من  1-مل.لتر 

N( الى  زٌادة نسبة Tecamin Maxسماد و  P و  K  ( 4.35%, 0.46%, 4.02%( وتركٌز  

41.42الكلوروفٌل الكلً فً االوراق ) 1-ملؽم.لتر   (. 

2 تفولت معاملة الرش بحامض السالسلٌن بتركٌز  -  150 فً زٌادة مإشرات النمو الخضري  1-ملؽم. لتر 

كارتفاع النبات ولطر الساق الربٌس وعدد السبلمٌات فً الساق والمساحة الورلٌة والنسبة المبوٌة للمادة 

Tecamin Maxالجافة للمجموع الخضري. كما تفولت معاملة الرش بسماد  بتركٌز    4 فً  1-مل. لتر 

للسبلمٌات والمساحة الورلٌة والنسبة المبوٌة للمادة الجافة زٌادة ارتفاع النبات ولطر الساق الربٌس وعدد 

SA1T2فً المجموع الخضري. تفولت معاملة التداخل  فً زٌادة ارتفاع النبات ولطر الساق الربٌس وعدد  

 السبلمٌات والمساحة الورلٌة والنسبة المبوٌة للمادة الجافة فً المجموع الخضري.

3 السالسلٌن بتركٌز زادت معاملة الرش بحامض  -  150 من عدد األزهار فً النورة الزهرٌة و  1-ملؽم. لتر 

7.36النسبة مبوٌة للعمد ) ،  1-زهرة.نورة  47.90 %( لٌاسا بمعاملة الممارنة )   7.07 ،  1-زهرة.نورة 

41.95 % ( ، كما تفولت معاملة الرش بسماد   Tecamin Max بتركٌز    4 فً زٌادة عدد  1-مل. لتر 

النورة ونسبة العمد      ) االزهار فً  7.56 ،  1-زهرة. نورة  52.88 % ( فً حٌن اعطت معاملة الرش  

Tecamin Maxبسماد  تركٌز   6 الل عدد لؤلزهار فً النورة بلػ  1-مل.لتر  6.98 والل  1-زهرة. نورة 

38.68نسبة مبوٌة لعمد الثمار بلؽت  % ، وتفولت معاملة التداخل   SA1T2 دد معنوٌا فً اعطاء اعلى ع 

7.68لؤلزهار واعلى نسبة عمد للثمار ) 55.65 , 1-زهرة.نورة  %( على الترتٌب ممارنة بمعاملة التً  

6.62اعطت الل المٌم لمإشرات االزهار اعبله ) -زهرة.نورة   , 33.53 %( على الترتٌب .   

4 زادت معاملة الرش بحامض السالسلٌن بتركٌز -  150 معنوٌا فً صفات الحاصل الكمٌة ، اذ  1-ملؽم. لتر 

تفولت معنوٌا فً عدد الثمار ومتوسط وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلً فً البٌت 

43.23الببلستٌكً ) ، 1-ثمرة.نبات   183.72 ؼم.ثمرة ،  7.95 ،1-كؽم.نبات  ( على 1-طن.بٌت 13.36 

38.10الترتٌب لٌاسا بمعاملة الممارنة التً اعطت )  1-ثمرة.نبات   , 177.22 ؼم.ثمرة    ,   6.78 

1-كؽم.نبات  , 11.40 1-طن.بٌت  ( على الترتٌب . كما تفولت معاملة الرش بسماد   Tecamin max 

بؤعلى المٌم فً عدد للثمار ومتوسط وزن الثمرة و حاصل للنبات الواحد والحاصل  1-مل. لتر  4بتركٌز

47.40الكلً )  ، 1-ثمرة.نبات  189.05 ،  ؼم.ثمرة  8.94 ، 1-كؽم.نبات  15.02 ( للصفات  1-طن.بٌت 

T3المذكورة على الترتٌب لٌاسا بمعاملة   ( 6 ( التً اعطت الل المٌم فً عدد الثمار ومتوسط وزن 1-مل.لتر 

35.26الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلً )  ، 1-ثمرة.نبات   174.72 ؼم.ثمرة ،   6.13 

،  1-كؽم.نبات 10.31 ( على الترتٌب . تفولت معاملة التداخل 1-طن.بٌت  SA1T2 معنوٌا فً زٌادة عدد  

49.79الثمار ومتوسط وزن الثمرة وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلً   )    ، 191.99   ، 9.53   ،

16.01 ( على الترتٌب لٌاسا بمعاملة الممارنة   SA0T0 التً اعطت   )   31.25   ، 166.79   ، 5.21   ،

 ( على الترتٌب .8.76
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5 تفولت معاملة الرش بحامض السالسلٌن بتركٌز -  150 فً زٌادة نسبة المواد الصلبة الذاببة الكلٌة  1-ملؽم. لتر 

(TSS) و نسبة الحموضة الكلٌة ومحتوى الثمار من صبؽتً البلٌكوبٌن والبٌتا كاروتٌن. كما تفولت   

فً زٌادة   Tecamin max T2معاملة الرش بسماد  TSS ونسبة الحموضة الكلٌة ومحتوى الثمار من  

SA1T2صبؽتً البلٌكوبٌن والبٌتا كاروتٌن وخفض صبلبة الثمار . تفولت معاملة التداخل  معنوٌا فً زٌادة  

SA0T0الصفات المذكورة سابما لٌاسا بمعاملة الممارنة  التً اعطت الل لٌما معنوٌة فً الصفات النوعٌة  

  .للثمار عدا صبلبة الثمار

  

البستنة وهندسة 

 الحدائك

تأثٌر الرش بحامض السالسلٌن وعنصر الزنن  كلٌة الزراعة

فً صفات النمو وحاصل الطماطة الكرزٌة تحت 

 ظروف الزراعة المحمٌة

 ظفر غنً عمر

 المستخلص

The experiment was conducted at the field of horticulture and gardening 

engineering, College of Agriculture, University of Diyala during the autumn 

season of 2018.  Two factors were involved in this experiment in which the first 

factor was salicylic acid with four concentrations (0, 50, 100, 150) mg/L. The 

second factor was zinc element with three concentrations (0, 50, 100, 150) 

mg/L. The aim of this experiment is to study the effect of spraying with zinc 

and salicylic acid and their interactions on the growth properties and yield of 

cherry tomato that was cultivated in greenhouse. The experiment included 12 

treatments, resulting from studied factors. The experiment was set up in 

Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications for each 

treatment. Results were analysed using SAS program. Results were 

compared using a Dunkin-polynomial test at a probability level 0.05. 

For  Salicylic acid treatments, the concentration of 150 mg/L was higher 

than other treatments in terms of  total yield (2590.7 kg/house), Chlorophyll 

(1.318 mg/gm), wet weight of shoot (198.75 gm/plant), dry weight of shoot  

(100.75 gm/plant), leafy area (20.01 cm2/plant), ascorbic acid (83.64 %), 

acidity (0.401 %), T.S.S ( 4.97), nitrogen concentration (1.677 %), phosphorus 

concentration (0.482 %), potassium concentration (2.224 %), zinc 

concentration (74.22 mg/kg dry material), phosphorus concentration in fruits 

(0.65 %), potassium concentration in fruit (2.30 %),  concentration of nitrogen 

in the fruits (41.6 mg/kg), fruit weight (4.39 gm/fruit), early yield (1.37 

kg/house), the percentage of water in the leaves (67.892) and number of 

flowers (555.67 flower/plant), single plant yield (2.21 Kg.plant-1), number of 
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fruits (486.00 fruit.plant-1), size of fruits (353.33 cm3), percentage of contracted 

flowers(88 %) 

For zinc treatments, the treatment of 100 mg/L was higher than other 

treatments in terms of total yield (2587.5 kg/house), early yield (0.97 

kg/house), average of fruit weight (0.434 gm/fruit), volume of fruit (365.92 

cm3), leafy area (19.20 cm2/plant), wet weight of shoot (219.42 gm/plant), dry 

weight of shoot  (119.425gm/plant), nitrogen concentration in leaves 

(1.554 %), phosphorus concentration in leaves (0.453 %), potassium 

concentration in leaves (2.088%), zinc in leaves (73.417 mg/kg dry material), 

nitrogen concentration in fruits (1.920%), phosphorus concentration in fruits 

(0.591 %), potassium concentration in fruit (2.079 %), zinc concentration in 

fruits (38.5 mg/kg dry material), chlorophyll (1.332 mg/gm), ascorbic acid 

(82.45 %), T.S.S (4.10 %), acidity (0.365 %), single plant yield (1.99     

Kg.plant-1), number of fruits (450.25 fruit.plant-1) the percentage of water in 

leaves (63.467 %) and the number of flowers (567.67 flower/plant). The 

concentration of zinc 50 mg. L-1 was significantly higher in the percentage of 

the contract , as it reached (86%). 

The interaction between salicylic acid and zinc element was significantly 

higher than treatment of salicylic acid (150 mg/L) and treatment of zinc (100 

mg/L)  in terms of vegetative growth, qualitative and floral characteristics, 

concentration of elements in leaves and fruits and the percentage of water 

content in leaves. 

حموق االنسان 

 والحرٌات العامة

كلٌة المانون والعلوم 

 السٌاسٌة

التنظٌم المانونً للحك فً 

 االمن الفكري فً العراق

غفران فاٌك 

 ابراهٌم

  

 المستخلص

تتناول هذه الدراسة الموسومة ب) التنظٌم المانونً للحك فً األمن الفكري فً العراق (  االساس الذي 

ٌبنى علٌه أمن الدولة اال وهو األمن الفكري ،وحماٌته من الجانبٌن الولابً والعبلجً ، وبالتالً تجرٌم األفعال 

خبلل أُسس فكرٌة وعلمٌة لابمة على حظر التشدد التً تُمثّل تهدٌد له ، إذ ٌبرز اإلهتمام باألمن الفكري من 

تنطلك  والتطرؾ واإلرهاب بالفكر والدلٌل فضبلً عن مواجهته بالموانٌن التً تُجرم  تلن األفكار المنحرفة .

الدراسة من مشكلة أساسٌة هً ال ٌوجد تحدٌد لانونً لما ٌعد انتهان لؤلمن الفكري وال ٌوجد جرٌمة مستملة 

، إنما تتناثر صور وأنماط السلون الُمّجرم بٌن لوانٌن مختلفة ونصوص لانونٌة متعددة تهدؾ  تحت هذا المسمى

الدراسة الى تحدٌد األساس المانونً الذي ٌستند له األمن الفكري ، ورسم الحدود الفاصلة بٌن ما ٌعد حرٌة  

مجابهة األفكار المتطرفة التً تموم فكرٌة وبٌن ما ٌعد جرٌمة إلنتهان األمن الفكري ، من خبلل توفٌر اآللٌات ل

بها الجماعات المتطرفة الهادفة الى تحرٌؾ الفكر ، وكذلن التصدي للؽزو الفكري والثمافً ، وحماٌة الهوٌة 
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الوطنٌة ، فضبلً عن ضمان حرٌة الفكر والتعبٌر فً إطار لانونً متوازن ، ال ٌإدي الى هدر حموق وحرٌات 

 اآلخرٌن .

الى إستنتاجات ومن أهمها :ولد خلصت الرسالة   

هو "االجراءات والتدابٌر البلزمة  الُمتخذة من لبل الدولة واالفراد إلطمبنان الناس إن األمن الفكري  .1

على مكونات أصالتهم وثمافتهم النوعٌة ومنظومتهم الفكرٌة ، وٌحفظ لهم السكٌنة واإلستمرار 

الملبً ، واختفاء مشاعر الخوؾ على مستوى الفرد والجماعة فً جمٌع المجاالت سواء  واإلطمبنان

كانت نفسٌة أو اجتماعٌة او التصادٌة وؼٌرها ، من خبلل خلو فكر االنسان من المشاعر المنحرفة 

 واألفكار المتطرفة التً تإدي الى تهدٌد التعاٌش السلمً فً المجتمع "

ضمان حرٌة العمٌدة وحرٌة العبادة من خبلل الشعابر الدٌنٌة  إن المشرع العرالً حرص على .2

فبل ٌسمح لجماعة أن تفرض تصوراتها العمابدٌة على بالً أفراد بطرٌمة واضحة وصرٌحة ، 

المجتمع عن طرٌك ممارسة الضؽوط المادٌة واالدبٌة واإلرهابٌة هذا ما أكده الدستور العرالً النافذ 

 .2005ورٌة العراق لعام( من دستور جمه7فً المادة )

الحدٌثة التً تشمل المنوات الفضابٌة واالنترنت ووسابل التواصل االجتماعً  ذات وسابل االتصال  .3

خطر بالػ ،  كونها وسابل سرٌعة وسهلة  إذا ما أسًء إستخدامها لنشر االفكار المنحرفة ، مما 

وإنتشار ظاهرة االرهاب الفكري بشكل ساعدت فً تمزٌك الوحدة الوطنٌة و نشر االفكار الهدّامة 

 كبٌر .

 فضبلً عن الممترحات ومن أهمها :

ضرورة تحدٌد مفهوم األمن الفكري ، فضبلً عن دعوة المشرع الى تبنً هذا المفهوم وبٌان الجرابم  .1

الماسة باألمن الفكري وذلن بؤفراد عماب خاص لها وعدم ربطها بؽٌرها من الجرابم ؛ كً ال ٌفلت 

 رٌمة االخبلل باألمن الفكري من العماب .مرتكب ج

ضرورة متابعة أفكار الخطباء و رجال الدٌن ؛ لكً ال ٌبتعدوا عن اداء دورهم الحمٌمً فً نشر و  .2

مبادئ التنوع الفكري و لٌم التسامح  بٌن االفراد وتعرٌفهم باألفكار المنحرفة مع مراعاة اال تكون منطلماً 

 اب .ألفكار متطرفة تدعو الى االره

اعطاء السلطات التنفٌذٌة صبلحٌة ضبط كافٌة لمنع اي اخبلل بالنظام العام ونشر لؤلفكار  ضرورة  .3

الدخٌلة و المنحرفة من خبلل وسابل النشر المختلفة ؛ ولن بإتخاذ التدابٌر البلزمة عند االلتضاء دون 

بٌة ، فنضمن بذلن ولاٌة الرجوع للمضاء ولبل حصول الخطر ؛ لتفادي ما لد ٌترتب علٌه من نتابج سل

 من المصادر المشبوهة التً تبث افكار وشابعات مضللة .

 

حموق االنسان 

 والحرٌات العامة

كلٌة المانون والعلوم 

 السٌاسٌة

الثمافة السٌاسٌة وانعكاسها على 

ممارسة الحموق السٌاسٌة فً 

م2225العراق بعد عام   

 كمال صبار برٌسم

 المستخلص

م، 2005هدفت الدراسة لتوضٌح اثر الثمافة السٌاسٌة فً سلون وممارسات االفراد السٌاسٌة فً العراق بعد عام 

فبدءاً تناولت الدراسة مفهوم الثمافة السٌاسٌة وانماطها والتمٌٌز بٌنها وبٌن المفاهٌم ذات الصلة، وعرضت 



38  

الضمانات المانونٌة الدولٌة والداخلٌة )دستورٌة الدراسة الحموق السٌاسٌة، من حٌث المفهوم وانواعها، وبٌان 

 ولانونٌة(.

ثم سعت الدراسة لبٌان ابرز العوامل المإثرة فً تكوٌن الثمافة السٌاسٌة فً المجتمع العرالً، فمد عانت الثمافة 

ع م الى تحجٌم كبٌر من لبل النظام السٌاسً الذي كان ٌعمل على ؼرس، ثمافة الخضو2003السٌاسٌة لبل عام 

والوالء للنظام، فضبلً عن استعمال وسابل المهر لكبت اي محاولة لطرح افكار سٌاسٌة او ممارسات سٌاسٌة 

هدفها المشاركة فً السلطة، فتولد عن ذلن تكرٌس ثمافة الخضوع والوالء للنظام السٌاسً و عدم معارضته. 

دٌممراطً، ومن نظام الحزب الواحد  م تؽٌر شكل النظام السٌاسً من نظام شمولً الى2003/ نٌسان/ 9وبعد 

الى التعددٌة الحزبٌة. فَتَوفَر لدى المواطن فضاء واسع لممارسة الحموق والحرٌات السٌاسٌة التً طالما ُحرم 

 منها.

ومن ثمَّ وفً ظل تعدد مكونات الشعب العرالً اعتمد نظام التمثٌل النسبً، نظاماً انتخابٌاً ٌضمن لكافة المكونات 

فً العملٌة السٌاسٌة األمر الذي أسهم فً تكوٌن تعددٌة حزبٌة كبٌرة، ٌصعب معها حصول حزب المشاركة 

معٌن على اؼلبٌة االصوات، مما شجع على تكوٌن االبتبلفات فٌما بٌن الكٌانات السٌاسٌة من اجل تشكٌل 

ذه االحزاب الدٌممراطٌة الحكومة والتً ؼالباً ما تكون تلن االبتبلفات مشّكلة على اساس المصالح. فاعتمدت ه

التوافمٌة فً تشكٌل الحكومة وتوزٌع المناصب. هذه العوامل جمٌعها اسهمت فً رسم الطرٌك لسلون المواطن 

 العرالً السٌاسً وتؤثٌر الثمافات الفرعٌة فً توجهات االفراد السٌاسٌة.

بُنٌت على اسس طابفٌة واثنٌة ولومٌة، واخٌراً توصلت الدراسة الى ان الثمافة السٌاسٌة فً المجتمع العرالً، لد 

مما انعكس، سلباً فً اؼلب االحٌان، على المشاركة السٌاسٌة. فمن خبلل سوء ادارة النظام السٌاسً خبلل 

الدورات البرلمانٌة والمابم على المحاصصة السٌاسٌة تولد سخط شعبً كبٌر على العملٌة السٌاسٌة من خبلل 

من ناحٌة، ومن ناحٌة اخرى انخفاض المشاركة السٌاسٌة فً االنتخابات. فمد التظاهر على النظام السٌاسً 

م.2018م، واتضح هذا االنخفاض بشكل اكبر فً انتخابات 2014انخفضت المشاركة السٌاسٌة فً انتخابات   

حموق االنسان 

 والحرٌات العامة

كلٌة المانون والعلوم 

 السٌاسٌة

التنظٌم الدولً للحك فً 

واثره فً  العمل النمابً

 التشرٌعات العرالٌة

 خلٌل ابراهٌم خلف

 المستخلص

تعد حموق االنسان وحرٌاته االساسٌة من أسمى المٌم التً ٌحرص علٌها االفراد وتسعى االنظمة المعاصرة 

من خبلل االتفالٌات واالعبلنات العالمٌة الصادرة عن المنظمات الدولٌة  للمحافظة علٌها وتمنع إنتهاكها

واالللٌمٌة، أو من خبلل الدساتٌر والتشرٌعات الوطنٌة التً تكفل حماٌة واحترام هذه الحموق، وٌعد الحك 

لٌة واالللٌمٌة فً العمل النمابً من الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة والثمافٌة الذي أشارت إلٌه االتفالٌات الدو

، وإنسجاماً مع هذا فان أؼلب دساتٌر الدول  1948ومنها االعبلن العالمً لحموق االنسان الصادر عام 

/ثالثاً( منه الى 22أذ أشار فً المادة ) 2005تناولت هذا الحك بالتنظٌم ومنها دستور جمهورٌة العراق لعام 

هنٌة، أو االنضمام إلٌها وٌنظم ذلن بمانون ". كما : " تكفل الدولة حك تؤسٌس النمابات واالتحادات الم

أشارت الى هذا الحك لوانٌن العمل العرالٌة الى أن: " التنظٌم النمابً طرؾ فعال فً تنظٌم عبللات العمل 

وحماٌة حموق العمال وتنمٌة شخصٌتهم ومواهبهم ". وتلعب النمابات دوراً مهماً فً الدفاع عن حموق 

بهم للجهات الرسمٌة لكونها حلمة الوصل بٌن المواطن والدولة، لذا: فان أهمٌة هذه أعضابها وإٌصال مطال

الدراسة تتمثل فً بٌان مفهوم النمابة، واهدافها، والطبٌعة المانونٌة ألنواعها، والمواعد الموضوعٌة والشكلٌة 
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موفماً فً تحمٌك مدى  لتؤسٌسها، ومواردها المالٌة. وتنطلك الدراسة من إشكالٌة هل كان المشرع العرالً

موابمة التشرٌعات الوطنٌة لتؤسٌس النمابات مع التنظٌم الدولً المتمثل باالتفالٌات الدولٌة الصادرة عن 

، والتً أنظم العراق الى أؼلب هذه االتفالٌات 1919المنظمات الدولٌة مثل منظمة العمل الدولٌة لعام 

ذا الحك ومنها الدستور الذي ٌعد من أهم الضمانات العامة الدولٌة، وتتعدد الضمانات التً تكفل احترام ه

لحموق االنسان وحرٌاته االساسٌة ، باإلضافة الى الضمانات المانونٌة والمضابٌة والسٌاسٌة ، ولد توصلت 

الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصٌات منها: أن المشرع العرالً لد راعى المواثٌك واالعبلنات 

التً تعنى بحماٌة حموق االنسان وذلن بإفراده باباً فً الدستور أسماه " باب الحموق والحرٌات"، العالمٌة 

لذا: فؤن أؼلب التشرٌعات المانونٌة كانت متؤثرة ومبلبمة لهذه االتفالٌات فهً أساس بنٌت علٌه التشرٌعات 

عضابها فً المطالبة بحمولهم المتعلمة بالحك فً العمل النمابً ، كذلن تعد النمابات الممثل الوحٌد أل

المشروعة من خبلل الوسابل التً تملكها لتحمٌك هذا الهدؾ والتً تتمثل بـ " المفاوضة الجماعٌة ، 

االضراب " ،كما تملن النمابات سلطة إصدار المرارات االدارٌة التً تلزم بموجبها كافة أعضابها وٌترتب 

شكٌل لجان أو مجالس تحمٌمٌة ، وأما التوصٌات فتتمثل بإلرار على مخالفتها المساءلة التؤدٌبٌة من خبلل ت

بعد إتمام المراءة االولى لهذ المانون لٌعمل على توحٌد  2017لانون النمابات واالتحادات المهنٌة لعام 

االحكام والمواعد المتعلمة بالنمابات وتوحٌد نظامها المانونً ، والتؤكٌد على النمابات المهنٌة ودورها من 

بلل الندوات والمإتمرات او المناهج الدراسٌة فً الكلٌات التً تعتمد النمابة على مخرجاتها مثل نمابة خ

المحامٌن، ونمابة المهندسٌن، ونمابة االطباء، لٌكون الطلبة على علم بؤهمٌة االنتماء الى هذه النمابات لؽرض 

  .مزاولة هذه المهن

 

حموق االنسان 

 والحرٌات العامة

المانون والعلوم كلٌة 

 السٌاسٌة

فً دور مؤسسات العدالة االنتمالٌة 

تحمٌك البدٌلٌة فً العراق بعد 

واثرها على حموق االنسان2223  

افراح جاسم 

 دمحم

 المستخلص

تناول موضوع الدراسة الموسومة )دور مإسسات العدالة االنتمالٌة فً تحمٌك العدالة البدٌلة فً العراق بعد 

دراسة تطبٌمٌة (، أهمٌة تلن المإسسات فً إرساء دعابم الحك، جبر  –حموق اإلنسان وأثرها على  2003

الضرر وتعوٌض المتضررٌن عما لحك فً الببلد من انتهاكات لحموق اإلنسان فً حكم النظام السابك لحٌن 

: كان لتلن ، وما تبلها من انتهاكات عنٌفة كان ارثها المبلٌٌن من األرامل واألٌتام، لذا2003سموطه عام 

هو الذي ٌصنع الجسم االجتماعً المتماسن والذي ٌسعى المإسسات األثر الواضح فً تحمٌك السلم المجتمعً "

نحو الوصول إلى مطامحه الحضارٌة على لاعدة مجموعة من المبادئ، التً تسمح لجمٌع الشرابح والفبات 

النظر وتباٌن فً األفكار والموالؾ" سواء  االجتماعٌة على التعاٌش االجتماعً، مع وجود اختبلؾ فً وجهات

عن طرٌك المصالحة التً عمدتها بٌن أطراؾ المجتمع، أو عن طرٌك تعوٌض المتضررٌن عن كافة انتهاكات 

حموق اإلنسان، أو عن طرٌك إعادة الحموق ألهلها، تخلٌد ذكرى الشهداء برموز تذكارٌة، على الرؼم مما 

ً عملها على كافة األصعدة وأهمها التدخل السٌاسً فً عملها، ومن ثم : واجهته تلن المإسسات من عوابك ف

فؤن لتلن المإسسات دور كبٌر فً تحمٌك العدالة االنتمالٌة، وتبٌن ذلن من خبلل الدراسة النظرٌة التً تناولت كل 

لى الجوانب ما ٌخص تلن المإسسات والٌة عملها، فضبلً عن الدراسة التطبٌمٌة التً عاٌشت عملها للولوؾ ع

االٌجابٌة والسلبٌة لعمل تلن المإسسات، ومن ثم: فؤن أساس عملها ٌعتمد على الدعم الحكومً سواء كان )المادي 

؛ ألنها فً عملها تحتاج إلى كافة الدعم من أجل تحمٌك األهداؾ التً أنشبت ألجلها، وحٌث أن عملها ، المعنوي(
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ال ٌزال لسم منها مستمر فً عمله لحٌن استمرار الوضع األمنً فً مرتبط باألحداث أو التحوالت السٌاسٌة فؤنه 

الببلد؛ لذا: البد من تكثٌؾ الدعم الحكومً لتلن المإسسات لما لها من األهمٌة فً إعادة بناء المجتمع من خبلل 

، المصالحة المجتمعٌة بٌن األفراد بمختلؾ شرابح المجتمع دون تمٌٌز على أساس عرلً أو مذهبً أو طبمً

 وإرساء مبادئ السبلم والسلم األهلً المستدام فً المجتمع لٌكون بدٌبلً عن النزاعات والصراعات دون عودة .

تحضٌر ودراسة بعض الخواص  كلٌة العلوم علوم فٌزٌاء

الغشٌة  zn1-x-AIxoالفٌزٌائٌة  

 الرلٌمة ذات التركٌب النانوي

 رشا سامان دمحم

 المستخلص

       (ZnO)  ؼٌر المشوبة والمشوبة باأللمنٌومالرلٌمة  (Al)     حضرت أؼشٌة اوكسٌد الخارصٌن   بنسب

%( والمرسبة على لواعد زجاجٌة بطرٌمة السابل الهبلم2242628ًتشوٌب ) Sol-gel))  تمنٌة الطبلء

وتم دراسة تؤثٌر التشوٌب وتؤثٌر السمن على الخصابص التركٌبٌة والبصرٌة  ,( (Spin coatingالمؽزلً

ؼشٌة المحضرة كافةلؤل . 

ومطٌاؾ  (XRD) درست الصفات التركٌبٌة والبصرٌة لؤلؼشٌة المحضرة بؤستخدام حٌود األشعة السٌنٌة   

-ومطٌاؾ األشعة فوق البنفسجٌة (EDS)و (FE-SEM) رامان والمجهر األلكترونً الماسح الباعث للمجال

 .المربٌة

ٌة المحضرة متعددة التبلور من النوع السداسً المتراص أظهرت نتابج حٌود األشعة السٌنٌة بؤن جمٌع األؼش

(، وان التشوٌب ادى الى نمصان حجم 101%( له أتجاه سابد )4( بؤستثناء الؽشاء )002وبؤتجاه سابد )

وتم حساب خصابص تركٌبٌة اخرى لجمٌع األؼشٌة المحضرة متمثلة بثوابت  .nm(25.91-13.94)البلورٌات

ثافة األنخبلعات، عدد البلورٌات لوحدة المساحةالشبٌكة ،عامل التشكٌل، ك .  

تم تعزٌز نمو أؼشٌة اوكسٌد الخارصٌن الؽٌر مشوب والمشوب باأللمنٌوم بتحلٌل طٌؾ رامان، إذ تبٌن النتابج   

437ظهور الممة الساس ) cm-1) ترافمها الممم الثانوٌة. 

بؤن األؼشٌة المحضرة ضمن التركٌب النانوي بؤشكال شبه كروٌة مرتبة  (FE-SEM) وأوضحت نتابج    

بؤنتظام تمرٌبا على سطح الؽشاء وهذه التراكٌب تتكون من العدٌد من الحبٌبات المتراصة فٌما بٌنها، وان معدل 

ؼشٌة ان األ (EDS) الحجم الحبٌبً ٌمل مع زٌادة نسبة التشوٌب وٌزداد بزٌادة السمن. وتبٌن من خبلل فحص

 المحضرة تحتوي على العناصر المكونة لها .

اما بالنسبة للخصابص البصرٌة فمد أشتملت على تسجٌل طٌفً األمتصاصٌة والنفاذٌة لمدى األطوال الموجٌة    

(300-900 nm). (( وان األنتماالت األلكترونٌة من النوع المباشر 90اظهرت النتابج بان النفاذٌة اكبر من .%

الطالة البصرٌة تم حسابها بؤستعمال معادلة المسموح وفجوة  (Tauc)  التً تزداد بزٌادة التشوٌب وتمل بزٌادة

السمن لجمٌع األؼشٌة المحضرة. كما تم حساب بعض الثوابت البصرٌة األخرى المتمثلة بمعامل االمتصاص، 

 طالة اورباخ كدالة لطالة الفوتون السالط.
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ٌر درجة حرارة الترتٌب والتلدٌن على تأث   كلٌة العلوم علوم فٌزٌاء

الخصائص التركٌبٌة والبصرٌة والكهربائٌة 

 الرلٌمةcu2cdsns4 الغشٌة

 هبة جعفر احمد

         المستخلص 

زجاجٌة وبدرجات     الرلٌمة على لواعد( Cu2CdSnS4 )  تم فً هذا البحث ترسٌب أؼشٌة

( وبتؤثٌر  nm 10 ± 300 وسمن تمرٌبا ) ( CSP ) بطرٌمة التحلل الكٌمٌابً الحراري  حرارة مختلفة

ثم دراسة درجات حرارة التلدٌن                              ،C) °(300, 350, 400, 450اختبلؾ درجة حرارة الماعدة

( 450 , 500 , 550°C ) حرارة للعٌنات المرسبة عند درجة (C °400 ). 

تم دراسة الخصابص التركٌبٌة والبصرٌة والكهربابٌة للعٌنات المحضرة من خبلل استخدام تمنٌات 

-FE)و مطٌاؾ رامان و المجهر اإللكترونً الماسح الباعث للمجال ) (GIXRD)كحٌود األشعة السٌنٌة 

SEM ، المربٌة تحت الحمراء المرٌبة بالمدى ومطٌاؾ األشعة فوق البنفسج( 900 – 400 nm )  

 .( Hall Effect )وكذلن تؤثٌر هول 

بؤن جمٌع األؼشٌة المرسبة  بدرجات حرارة الماعدة و التلدٌن  هرت نتابج حٌود األشعة السٌنٌةظا

( الرباعً المابم Stannite( النمً بتركٌب متعدد األطوار )Cu2CdSnS4انها تعود للمركب الرباعً )

تم حساب معدل  ( Scherer Formula )االعتماد على طرٌمة (. وب112متعدد التبلور وباالتجاه السابد )

 (C°400للؽشاء عند درجة حرارة لاعدة ) ( 8.09nm )الحجم البلورٌات اذ بلؽت الصى لٌمة له 

ثم أكد  .  ( C°500 )للؽشاء عند درجة حرارة تلدٌن ( 19.77nm )والصى لٌمة للحجم البلوري بلؽت 

 )المدى    تشكل اؼشٌة المركب بطور الممة األساسٌة للمركب فً تحلٌل     مطٌاؾ رامان نماوة طور

333-283cm-1 )  ترافمها الممم الثانوٌة المعززة لها لجمٌع االؼشٌة المحضرة باختبلؾ  درجة حرارة

على تكون تراكٌب نانوٌة بشكل شبه  (FE-SEM) الماعدة واختبلؾ درجة حرارة التلدٌن ودلت نتابج 

إذ كانت أكبر لٌمة لمعدل الحجم الحبٌبً  مع وجود نمو ثانوي ، (Cauliflower)لرنابٌطً 

(62.84nm للؽشاء عند درجة حرارة  لاعدة )(300°C) كانت أكبر لٌمة لمعدل الحجم الحبٌبً و

(84.99nmللؽشاء عند درجة حرارة تلدٌن )(450°C)  . 

ذٌة واالمتصاصٌة تمت دراسة الخصابص البصرٌة لؤلؼشٌة كافة من خبلل تسجٌل طٌؾ النفا

هرت النتابج ان االمتصاص ٌحدث فً المنطمة المربٌة وفوق ظ، إذ ا  (900nm-400)ولمدى االطوال

( تم حساب فجوة الطالة البصرٌة لبلنتمال المباشر المسموح وكانت  Tauc البنفسجٌة . من خبلل معادلة )

و للت لٌمتها بعد التلدٌن ضرة  باختبلؾ الحرارة ( لؤلؼشٌة المح 1.40eV-1.59 لٌمتها تتراوح بٌن )

( لذا تعد هذه االؼشٌة مناسبة لبلستخدام فً تطبٌمات الخبلٌا الشمسٌة كطبمة  1.32eV-1.38 ) وكانت

معامل االمتصاص وثابت العزل البصري بجزأٌه الحمٌمً والخٌالً (  وحسبت الثوابت البصرٌة ) ماصة

نكسار ومعامل الخمود كدالة للطول الموجً اذ كانت لٌم معامل االمتصاص كدالة لطالة الفوتون ومعامل اال

 P-type ) ٌبٌن لٌاس تؤثٌر هول ان جمٌع االؼشٌة تمتلن موصلٌة من نوع  . ( 104cm-1 )اكبر من 

، إن أعلى   ( C°400 عند درجة حرارة ) ( 1-(Ω.cm)0.288 )إن أعلى  لٌمة للتوصٌلٌة كانت و(

 (. C°500 ) عند درجة حرارة( 1-(Ω.cm)0.385 ) انت لٌمة للتوصٌلٌة ك
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تصنٌع ودراسة الخواص الفٌزٌائٌة النابٌب  كلٌة العلوم  علوم فٌزٌاء

الكاربون النانوٌة باستخدام تمنٌة الترسبات 

 الكٌمٌائٌة بالبخار

انتصار كاظم 

 عبد

 المستخلص

 

In this study, for the first time in the laboratories of the Department of Physics - 

College of Science - University of  Diyala, the manufacture of multi-walled 

carbon nanotubes (MWCNT) was made using the chemical vapor deposition 

system (CVD), which was prepared and manufactured most of its parts 

manually. As different ratios were mixed Of methanol and butanol as a primary 

source of carbon and the use of both viruses as a catalyst and hydrogen 

peroxide for purification. 

used were techniques Raman spectroscopy,  Field Emission Scanning 

Electron Microscopes (FE-SEM), Transmission electron microscopy (TEM) 

(TEM), energy dispersion spectroscopy (EDS), and x-ray diffraction (x-ray). 

The Raman spectrum showed that the composition contains two main 

beams and for all samples: the G-band within the range of (1570-1585) cm-1, 

and the D-beam at the range (1300- 1340-) cm-1 which indicates the pattern of 

elongation (sp2), and (sp3) respectively. 

Pictures of  FE-SEM showed the formation of carbon tubes in various 

and various forms and for all samples, with a clear directional growth of the 

samples that were made from mixing alcohol ratios: (Methanol 75% + Butanol 

25%, Methanol 50% + Butanol 50%), and the rate was obtained diameters are 

within (20-200) nm and lengths are within     (1000-4200) µm. 

As for  images TEM, they demonstrated the formation of multi-walled 

carbon nanotubes with high clarity. EDS analyzes also showed the emergence 

of carbon, which is the main material for forming tubes and the appearance of 

both oxygen and iron. 

The results of x-ray diffraction analyzes showed that all samples are 

polycrystalline and hexagonal type with a predominant direction (002). 

After conducting the diagnostic process, the sample produced from 

(Methanol 50% + Butanol 50%) was used in the following applications due to 
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growth in the straight direction of the carbon tubes as well as obtaining a good 

sample of (0.9 g) after the purification process as follows: - 

First : the manufacture of an sensor for ethanol gas, and if the results  

show an increase in sensitivity when increasing the flow rate of 

the gas. 

Second : the manufacture of a DSSC dye solar cell. The multi-walled 

nanotubes of both commercial and produced types were first 

loaded in 0.005, 0.01 ratios on titanium dioxide. This is 

precipitated as a paste on the base of the FTO glass by the 

method of the doctor blade, and then plasticized at 450° C for 30 

minutes. The optical properties of these films were studied 

before and after the annealing process. 

The highest efficiency of the  DSSC4, which was 0.83%, was obtained. 

 

رنٌن بالزمونات السطح من  كلٌة العلوم علوم فٌزٌاء

جسٌمات الذهب والفضة النانوٌة 

 لتطبٌمات فٌزٌاء الطب الحٌاتً

 رسل كرٌم اسماعٌل

 المستخلص

حصلنا فً هذه الدراسة على رنٌن ببلزمونات السطح بطالة سطحٌة عالٌة من جسٌمات الذهب والفضة 

النانوٌة  الكروٌة  المحضرة كٌمٌابٌا مع وبدون الطبلء  بطبمة نانوٌة رلٌمة من السٌلٌكا لمعالجة الخطوط الخلوٌة 

 )سرطان الثدي والخبلٌا الطبٌعٌة للثدي(.

نوٌة الكروٌة كٌمٌابٌاً بطرٌمة توركوفٌج من حامض كلوروارٌن  وسترات ُحضرت جسٌمات الذهب النا

ولد تم تحدٌد تؤثٌر المتؽٌرات مثل درجة الحرارة  وحجم الماء منزوع األٌونات وسرعة الخلط . الصودٌوم

السطح  وحجم محلول الذهب النانوي وحجم اإلٌثانول على مولع رنٌن ببلزمونات ثنابً اوكسٌد السٌلٌكاومحتوى 

وحجم الجسٌمات وتوزٌع الحجم وشكل جسٌمات الذهب النانوٌة  فً مناطك اإلزاحة الزرلاء و الحمراء. بٌنما 

ُحضرت  جسٌمات الفضة النانوٌة الكروٌة كٌمٌابٌاً بطرٌمة اختزال حامض الكالن من نترات الفضة وحامض 

ثنابً اوكسٌد لكالن ودرجة الحرارة  ومحتوى الكالن، ولد تم تحدٌد تؤثٌر المتؽٌرات مثل الزمن ووزن حامض ا

وحجم محلول الفضة النانوي وحجم اإلٌثانول على مولع رنٌن ببلزمونات السطح و حجم الجسٌمات  السٌلٌكا

 وتوزٌع الحجم وشكل جسٌمات الفضة النانوٌة  فً مناطك اإلزاحة الزرلاء و الحمراء.

زمونات السطح لجسٌمات الذهب النانوٌة هً عند  أظهرت نتابج المٌاسات البصرٌة أن لمة رنٌن ببل

(nm ( وتزحؾ بعد الطبلء إلى )515 nm (. فً نفس الولت أظهرت نتابج المٌاسات البصرٌة أن لمة رنٌن 518

ببلزمونات السطح لجسٌمات الفضة النانوٌة المعادلة بواسطة هٌدروكسٌد الصودٌوم ومحلول هٌدروكسٌد 

)nm396األمونٌوم هً عند ) و )  nm ( وتزحؾ بعد الطبلء الى  )398 nm405( و )  nm ( على 415

 التوالً.
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أظهرت نتابج لٌاسات طٌؾ االشعة تحت الحــــمراء لمم امتصاص لوٌة من جسٌمات الذهب النانوٌة 

cm-1 3431عند   و   2341 cm-11627وcm-1    1506 و cm-11388و cm-1 و   975 cm-1و cm-1 

cm-1 632و 962  و    524cm-1  499 و cm-1  3431، واظهرت اٌضاً لمم امتصاص لوٌة عند cm-1 

cm-1 2866و و  2802 cm-1 و  2343 cm-1 و  2320 cm-1 و    1622 cm-1 و   1616 cm-1 و   1494 

cm-1 1489و cm-1 و   1384 cm-11379و cm-1 و  1072 cm-1 و   1062 cm-1  و 966 cm-1 

و  cm-1 655و  636 cm-1 وcm-1 و           543   484cm-1 و  cm-1 من جسٌمات الفضة النانوٌة  426

المعادلة بواسطة هٌدروكسٌد الصودٌوم ومحلول هٌدروكسٌد األمونٌوم، والحظنا  اٌضاً أن جسٌمات الذهب 

والفضة النانوٌة بعد الطبلء لها نفس لمم االمتصاص مع إزاحة صؽٌرة لبعض لمم االمتصاص مما ٌدل على ان 

فً الحجم مع المحافظة على شكل الجسٌمات ومنعها من التشوه.  لمم عملٌة الطبلء أدت إلى زٌادة صؽٌرة 

524cm-1 االمتصاص  و  499cm-1   من جسٌمات الذهب النانوٌة تشٌر إلى حدوث توافك بٌن العناصر

543cm-1البلعضوٌة )الذهب( والمركبات العضوٌة )سترات الصودٌوم(،  بٌنما تشٌر لمم االمتصاص و  426 

cm-1  484 cm-1 حدوث توافك بٌن العناصر البلعضوٌة )الفضة( والمركبات العضوٌة )حامض  إلى  

 الكالن(.

أظهرت نتابج المٌاسات التركٌبٌة أن جسٌمات الذهب النانوٌة لها توزٌع حجم ضٌك وشكل كروي مع 

بطبمة نانوٌة رلٌمة من  جسٌمات الذهب النانوٌة من جانب اخر الحظنا بعد طبلء  nm(6-3). معدل حجم

، أن لهذه الجسٌمات توزٌع حجم ضٌك مع زٌادة طفٌفة فً حجم الجسٌمات النانوٌة السٌلٌكا (9-18nm) إضافة  

(. فً نفس 25.92mV−( الى )(25.02mV−الى االحتفاظ بشكلها الكروي وزٌادة استمرار الجسٌمات من 

واسطة هٌدروكسٌد الصودٌوم الولت أظهرت نتابج المٌاسات التركٌبٌة أن جسٌمات الفضة النانوٌة المعادلة ب

و  nm(8-6)ومحلول هٌدروكسٌد األمونٌوم  لها شكل كروي مع معدل حجم   (3-6)nm   على التوالً. من

المعادلة بواسطة هٌدروكسٌد الصودٌوم ومحلول  جسٌمات الفضة النانوٌة جانب اخر الحظنا بعد طبلء

ن لهذه الجسٌمات توزٌع حجم ضٌك مع زٌادة طفٌفة فً ، أهٌدروكسٌد األمونٌوم بطبمة نانوٌة رلٌمة من السٌلٌكا

(19nm-10)حجم الجسٌمات النانوٌة  و    .9-16.7) ( على التوالً إضافة الى االحتفاظ بشكلها الكروي 12

( و (62.86mV−( الى 15.68mV−(               و )(58.17mV−وزٌادة استمرار الجسٌمات من 

(−43.60mV.ًعلى التوال ) 

أظهرت نتابج لٌاسات فحص سمٌة رنٌن ببلزمونات السطح من جسٌمات الذهب والفضة النانوٌة  الؽٌر 

سرطان  المطلٌة  والمطلٌة  بؽشاء نانوي رلٌك من مادة السٌلكا  أن لهذه الجسٌمات المدرة على  تدمٌر خبلٌا

تؤثٌرات  الذهب والفضة النانوٌةرنٌن ببلزمونات السطح من جسٌمات بٌنما ٌُظهر . الثدي عند جمٌع التراكٌز

 مختلفة على خبلٌا الثدي الطبٌعٌة.

من جسٌمات الذهب النانوٌة الؽٌر المطلٌة  والمطلٌة  بؽشاء نانوي رلٌك لذلن فان افضل تركٌز مثالً 

كان عند   من مادة السٌلكا  (50μg/ml) ( 25 )وμg/ml على التوالً حٌث حصلنا عند هذه التراكٌز على  

افضل افضل نسبة  تدمٌر لخبلٌا سرطان الثدي وفً نفس الولت الل نسبة تدمٌر لخبلٌا الثدي الطبٌعٌة. بٌنما 

المعادلة بواسطة هٌدروكسٌد الصودٌوم ومحلول هٌدروكسٌد األمونٌوم  جسٌمات الفضة النانوٌة منتركٌز مثالً 

كان عند   والمطلٌة  بؽشاء نانوي رلٌك من مادة السٌلكاالؽٌر المطلٌة  (50μg/ml) حٌث حصلنا عند هذا  

التركٌز على افضل نسبة  تدمٌر لخبلٌا سرطان الثدي وفً نفس الولت كان هنان زٌادة فً نمو خبلٌا الثدي 

ونات السطح من جسٌمات الطبٌعٌة عند هذا التركٌز. وعلٌه نمدم فً هذه الدراسة دلٌل لاطع على أن لرنٌن ببلزم

الذهب والفضة النانوٌة تؤثٌر سام على خبلٌا سرطان الثدي عند جمٌع التراكٌز ممارنة بخبلٌا الثدي الطبٌعٌة. 

لذلن هنان حاجة ماسة  إلى مزٌد من الدراسات لتوضٌح اآللٌة الجزٌبٌة الدلٌمة المعنٌة بتثبٌط نمو الخبلٌا 



45  

من جسٌمات الذهب والفضة النانوٌة  لكً تستخدم كعوامل ولابٌة او العبلجٌة وبالتالً السماح بتركٌبة كٌمٌابٌة 

 للسرطان.

 

 Investment projects علوم حاسبات حاسوب

optimization using Data 

Mining Techique 

 اعتزاز احمد

 المستخلص

Data mining processes are used to build machine learning models 

that power applications including search engine technology and 

website recommendation programs. The aim of this thesis is to 

form a system and regard an operative to accomplish the 

investment projects objective in term of both duration and charge 

by using the techniques: genetic algorithm (GA) and gravitational 

search algorithm (GSA). 

To achieve the research aim of the research a system was built in 

order to optimize the solution for the investment projects problems 

and increase the number of projects to be implemented. 

The results show that the there is confusion in the work of the Iraqi 

governments and the national Investment Commission in creating a 

favorable investment environment that holds the elements of a 

successful investment environment. GSA find the objective function 

according to its round from 4 to 5 iteration while GA more than 8 

iteration. 

GSA algorithm operative method in determining the greatest 

solution and it shorter time. GA technique consume a lot of time in 

finding the solution and managing the investment projects and 

sometime yield to non-optimal solution. 

As comparing to GSA, the value of the objective function for the profit 

that is chosen is very low and leads to reduce the number of the 

project implemented 

, as GA is fall in under fitting and the steps as selection, cross over 

and mutation lead to this value. The difference between GA and GSA 

is also very 
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clear in the effectiveness of the solution, as xij also has 

lower value than GSA which lead to reduce the 

effectiveness. In most of the governorate the number of 

the projects that can be maximize increase more than its 

originals as they reach 91 projects as in Baghdad with 

profit more than 4 billion dollar. The number of project to 

be implemented by using GSA in National governorate 

about 101 projects comparing with GA which only give 51 

projects. 

In Diyala Governorate, 5 projects were taken and each 

project has three significant problems with each one of 

them has three solutions, GSA found the best solution 

with effectiveness of 0.89 and the same for GA and its 

seem to be equal in number of problems which mean 

show an equal effect. 

 Documentsigning كلٌة العلوم علوم حاسبات

Esso Algiorthm 

اسراء نزٌه 

 دمحم

 المستخلص

Biometrics lack revocability and privacy while cryptography cannot 

detect the user’s identity. By obtaining cryptographic keys using 

biometrics, one can achieve the properties such as revocability, 

assurance about user’s identity, and privacy. In addition, the Multi-

biometric systems alleviate a few of the problems observed in 

unimodal biometric systems. Besides improving matching 

performance and its can integrate information at various levels. 

In this thesis presents Document Signing Using ESSO Algorithm, 

its aims to introduce a new technique to generate stream cipher 

key by using a multi –biometric identification system that consists 

of (sclera and palm) images and using the best coordinates is 

produced by an enhancement of shark smell optimization 

algorithm (SSO) based on 3d logistic chaotic map. 

The stages of implementation the proposed system include 

feature extraction from sclera and palm biometric images of same 

personal using proposed sclera –identification system and palm –

identification system, each system has different preprocessing 

techniques to preparing images to exacted features. 
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In addition , the scale-invariant feature transform (SIFT) algorithm 

in multibiometric identification system extract features from the 

sclera and palm  biometric images and to get fast access to the 

important regions inside the sclera and palm biometric images. 

These features are used to find the optimal solution by using 

enhancement shark smell optimization algorithms(SSO) based on 

chaotic function. 

The enhancements shark smell optimization algorithm 

(SSO)consists from three steps: 3d logistic map to generate set of 

random numbers to seed random parameters (R1,R2,R3) in SSO 

algorithm this step aims to  enhance the performance of  SSO , 

the features that extracted from sclera and palm biometric images 

dropping on secret image to connected between sclera feature 

that represent (shark position ) and palm feature that represents ( 

fish position ) this step aims to find set of optimal solution  . 

To generate stream cipher key, the proposing system presents 

new technique to generating variable and unpredictable stream 

key based on convert to binary the values of all optimal solution 

(fitness value, objective value, solution point coordinate (x,y)) . 

The final stage in the proposed system is the document signature 

by using the MD5, the proposed system has the ability to generate 

a unique digital signature for each user. 

The proposed system using the stream key in document signature 

to protect personal information in a completely safe manner. 

 

The implementation the proposed system and results of Random 

Number Generation Tests (NIST) National Institute of Standards 

and Technology shown the proposed system has ability to 

generating stream key for multiply users that has several 

proprieties likes: unique, unpredictable, strong, and various 

length. 

 

 

 

 

 



48 
 

تصنٌف سرطان الثدي على  كلٌة العلوم علوم حاسبات

 اساس خوارزمٌات التعلٌم االلً

اسماعٌل 

 متعب حمٌد

 المستخلص

ٌمكن أن ٌعد سرطان الثدي أحد األسباب الربٌسٌة للوفاة بٌن النساء فً جمٌع أنحاء العالم. 

ٌضمن الكشؾ الدلٌك والمبكر لسرطان الثدي بماء المرضى على المدى الطوٌل. ومع ذلن ، 

فإن خوارزمٌات التصنٌؾ التملٌدٌة عادة ما تهدؾ فمط إلى زٌادة دلة التصنٌؾ إلى الحد 

األلصى ، وفشل التكلفة فً مراعاة تكالٌؾ التصنٌؾ الخاطا بٌن الفبات المختلفة. عبلوة على 

، فإن التكالٌؾ المرتبطة بعدم وجود حالة سرطان )سلبٌة كاذبة( أعلى بكثٌر من تكالٌؾ ذلن 

 وضع عبلمة خاطبة على حالة حمٌدة )إٌجابٌة كاذبة(.

للتؽلب على هذا العٌب وزٌادة تحسٌن دلة التصنٌؾ لتشخٌص سرطان الثدي ، فً هذا العمل ، 

المرار )لدم العدٌد من خوارزمٌات التعلم اآللً مثل شجرة  DR( والؽابة العشوابٌة )RF )

(. بالنسبة لجمٌع مراحل العمل SVM( وآلة المتجهات الداعمة ) LRواالنحدار اللوجستً )

التً تتطلب معالجة البٌانات وتمنٌات التعلم اآللً ، ستستخدم هذه األداة. من الناحٌة الفنٌة ، فإن 

اؾ العمل الموصوفة من لبل هً إٌجاد المخرجات الممصودة للعمل والتً تمكن من تحمٌك أهد

 الخوارزمٌات التً ٌمكنها تصنٌؾ األنواع المختلفة من سرطان الثدي بكفاءة أكبر.

٧ ، 0.9857نتٌجة التعلم اآللً عن طرٌك حساب دلة كل نموذج ، حممت الؽابة العشوابٌة دلة 

، وحمك  ٧0.9714٧ ، وحممت الة دعم المتجه دلة 0.9571وحممت شجرة المرار دلة 

٧ دلة ، الحظ ان الؽابة العشوابٌة حممت اعلى دلة.0.9643االنحدار اللوجستً   

 

امنٌة المعلومات  كلٌة العلوم علوم حاسبات

فً نظام التعلم  

 الجوال

ابتسام جمعة 

 حاوي

  المستخلص

 smart classroom وٌركز هذا المفهوم على بٌبة  ظهر فً السنوات االخٌرة مفهوم   

متنملة من اجل زٌادة مرونة التعلم عن بُعد وتوفٌر نوع جدٌد من الثمافة الرلمٌة، تركز التعلم ال

هذه الثمافة على معالجة المعرفة وتساعد الطالب على أن ٌكون هو مركز عملٌة التعلم ولٌس 

.المعلم تركز هذه األطروحة على تصمٌم وتنفٌذ نظام تعلٌمً كامل للهواتؾ المحمولة للتفاعل  

كً من  خبلل خادم ٌستخدم خدمات الوٌب لفصل دراسًالبلسل . ٌمنح النموذج الممترح الخادم  

(Administrator( تفوًٌضا للسماح للهاتؾ المحمول للمستخدمٌن )student بالوصول )

تعد  .إلى النظام الممترح ألخذ محاضرة او أداء االمتحان بعد التحمك من موثولٌة الطالب

وأساسًٌا من النظام الممترح اعتمادًا على مولع الهاتؾ المحمولالموثولٌة جزًءا مهًما  للطالب  

(smart classroom)إذا كان الطالب داخل حدود  فان الخادم )  Administrator سٌولد )

 key managementمفتاح للطالب ٌتم تخصٌص هذه المفاتٌح للطبلب المخولٌن باستخدام 

system   الطول لكل طالب مخول ،ٌستخدم هذا المفتاح والذي ٌوفر مفتاح فرٌد ومختلؾ

 تم تولٌد مفتاح (IRC6) .الحمًا فً التشفٌر وفن التشفٌر باستخدام خوارزمٌة التشفٌر المحسنة
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IRC6خوارزمٌة  استنادًا إلى نوعٌن من الخرابط الفوضوٌة   (chebyshev, 2D 

logistic)  من أجل إنشاءN من المفاتٌح ل  N ج اظهرت نجاح النظام من المستخدمٌن. النتاب 

 الممترح فً تحدٌد مولع الطبلب داخل الفصل الدراسً الذكً باستخدام المٌمة األصؽر لل

Haversine formula وممارنتها مع لٌمة ال threshold وتثبت النتابج أن متوسط سرٌة 

Improved RC6 algorithm(IRC6) أفضل من Traditional RC6 

algorithm(RC6) مع الحاالت المختلفة لطول المفتاح وحجم النص الواضح  ، بالممارنة

16فً طول مفتاح  وظهرت اعلى لٌمة لممٌاس األمنٌة المستخدم  بت، وحجم النص الواضح  

128 بت حٌث بلػ متوسط سرٌة   (0.390 - 1.413) IRC6  فً حٌن بمى متوسط السرٌة

  RC6( 0.244 ) بمٌمة ثابتة 

 

طرائك تدرٌس 

 اللغة العربٌة

كلٌة التربٌة 

 االساسٌة

فاعلٌة برنامج تعلٌمً لائم 

على نظرٌة المعنى فً تنمٌة 

المهارات االعرابٌة لدى طالب 

 المرحلة االعدادٌة

دمحم هادي عبد 

 الكاظم

 المستخلص

 ٌهدؾ البحث الحالً إلى :

بناء برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة المعنى لتنمٌة المهارات اإلعرابٌة لدى طبلب  .1

 المرحلة اإلعدادٌة .

التعرؾ على اثر توظٌؾ برنامج تعلٌمً لابم على نظرٌة المعنى فً تنمٌة المهارات  .2

 اإلعرابٌة لدى طبلب المرحلة اإلعدادٌة .

ولتحمٌك الهدؾ االول اعتمد الباحث المنهج الوصفً لبناء البرنامج التعلٌمً لمادة 

ٌابً( للفصل الدراسً الثانً.لواعد اللؽة العربٌة للصؾ الخامس العلمً ) االح  

ولتحمٌك الهدؾ الثانً من البحث اعتمد الباحث المنهج التجرٌبً لمعرفة أثر توظٌؾ 

 البرنامج فً تنمٌة المهارات االعرابٌة ولد صاغ الفرضٌة الربٌسة االتٌة:

( بٌن متوسطً درجات 0.05فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى داللة ) الٌوجد -

المجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفك نظرٌة المعنى ، ودرجات المجموعة 

 الضابطة التً درست بالطرٌمة االعتٌادٌة فً االختبار البعدي .

شعبة )ب( لتمثل  اختار الباحث عشوابٌاً إعدادٌة الجهاد للبنٌن ، وبالطرٌمة نفسها اختار

المجموعة التجربٌة التً ستدرُس وفَك البرنامج التعلٌمً ، وشعبة )أ( لتمثل المجموعة 

 الضابطة التً تدرُس مادة لواعد اللؽة العربٌة بالطرٌمة االعتٌادٌة.

( طالباً فً 34( طالباً فً شعبة )ب( ، و)34( طالباً ، بوالع )68بلؽت عٌنة البحث ) 

 شعبة )أ( .

الباحُث تكافإاً إحصابٌاً بٌن طبلب مجموعتً البحث فً المتؽٌرات االتٌة :     اجرى 

) العمر الزمنً للطبلب محسوباً بالشهور ، والتحصٌل الدراسً لآلباء ، والتحصٌل    

الدراسً لؤلمهات ، ودرجات اللؽة العربٌة فً امتحان نهاٌة الفصل االول ، ودرجات لواعد 

ن نهاٌة الفصل االول ، وأحداث االمن االجتماعً ، واختبار المدرة اللؽة العربٌة فً امتحا

 اللؽوٌة ، واختبار المهارات االعرابٌة المبلً( .      
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حدد الباحث المادة الدراسٌة التً ستدرس فً اثناء مدة التجربة وهً ستة موضوعات فً       

. 2018/2019الكورس الثانً للعام الدراسً   

اً تدرٌسٌة لمجموعتً البحث فً موضوعات التجربة ثم عرض اعدَّ الباحُث خطط

خطتٌن إنموذجٌتٌن احداهما للمجموعة التجرٌبٌة واالخرى للمجموعة الضابطة على مجموعة 

 من الخبراء لمعرفة صبلحٌتهما ومبلءمتهما لمحتوى المادة .

س الباحُث نفُسه مجموعتً البحث فً اثناء مدة التجربة ، التً بدأت فً ٌوم االحد  درَّ

،  وانتهت بتطبٌك اختبار المهارات اإلعرابٌة البعدي ٌوم الثبلثاء  17/2/2019الموافك 

. 7/5/2019الموافك   

T-testاستعمل الباحث الوسابل االحصابٌة اآلتٌة : ) االختبار التابً  لعٌنتٌن مستملتٌن  

طبة ، ومعامل ارتباط بٌرسون ، ومعادلة مربع كاي ، ومعامل لوة التمٌٌز ، وفعالٌة البدابل الخا

براون ( وبعد تحلٌل النتابج  –، واالختبار التابً لعٌنتٌن مترابطتٌن ، ومعادلة سبٌرمان 

احصابٌاً توصل الباحث الى تفوق طبلب المجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفك البرنامج 

بالطرٌمة االعتٌادٌة . التعلٌمً على طبلب المجموعة الضابطة التً درست لواعد اللؽة العربٌة  

 وفً ضوء نتابج البحث استنتج الباحث عدداً من االستنتاجات ، منها :

إنَّ البرنامَج التعلٌمً المابم على نظرٌة المعنى اثبت فاعلٌته فً تنمٌة المهارات  .1

 االعرابٌة لدى طبلب الصؾ الخامس العلمً ) االحٌابً ( .

بً( لبرامج تعلٌمٌة تعتمد على التعلٌم حاجة طبلب الصؾ الخامس العلمً ) االحٌا .2

المهاري ، تمكنهم من اكتساب شًء تعلموه، واالحتفاظ به من دون نسٌانه ؛ كونه 

 اصبح مهارة ٌمارسونها كلما دعت الحاجة لذلن .

 ولدم الباحث توصٌات منها :

،  ٌنبؽً منالشة االمثلة من ناحٌة معانٌها الداللٌة ، لبل منالشة دالالتها النحوٌة .1

 وبخاصة االمثلة المختارة من الحكم او االمثال او الشعر .

ٌعاد تؤلٌؾ كتب لواعد اللؽة العربٌة المدرسٌة فً ضوء فكرة االسالٌب ، بحٌث ٌجمع  .2

 كل ماٌتعلك بالمعنى النحوي الواحد تحت اسلوب واحد .

 والترح الباحث إجراء دراسات ، منها :

ج التعلٌمٌة على وفك نظرٌة المعنى لمواد اللؽة إجراء المزٌد من الدراسات حول البرام .1

 العربٌة االخرى .

اجراء دراسة ممارنة بٌن اثر نظرٌة المعنى ونظرٌات تعلٌمٌة أُخر فً تنمٌة المهارات  .2

 اإلعرابٌة .

 

 

طرائك تدرٌس 

 اللغة العربٌة

كلٌة التربٌة 

 االساسٌة

فً تنمٌة  اثر توظٌف استراتٌجٌة مٌردر

المهارات االساسٌة المرائٌة لدى طالبات 

 الصف الرابع االدبً فً مادة المطالعة

لدس دحام 

 كمر

 

 المستخلص

ٌهدؾ البحث الحالً إلى معرفة )أثر توظٌؾ استراتٌجٌة مٌردر فً تنمٌة المهارات 

 المرابٌة لدى طالبات الصؾ الرابع األدبً فً مادة المطالعة ( .

بحث وضعت الباحثة الفرضٌات اآلتٌة .ولتحمٌك هدؾ ال  
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( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) – 1

المجموعة التجرٌبٌة البلبً ٌدرسن المطالعة باستراتٌجٌة مٌردر ومتوسط درجات طالبات 

المهارات المرابٌة فً  المجموعة الضابطة البلبً ٌدرسن المطالعة بالطرٌمة االعتٌادٌة فً تنمٌة

 االختبار البعدي  وتفرع منها الفرضٌات االتٌة :

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) –أ 

المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة فً اختبار  تنمٌة مهارة 

 الفهم البعدي .

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205داللة إحصابٌة عند مستوى )  لٌس هنان فرق ذو –ب 

المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارة 

 السرعة البعدي .

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) –ت 

ت طالبات المجموعة الضابطة فً اختبار تنمٌة مهارة المجموعة التجرٌبٌة ومتوسط درجا

 الصحة البعدي .

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) – 2

المجموعة التجرٌبٌة البلبً ٌدرسن المطالعة باستراتٌجٌة مٌردر فً تنمٌة المهارات المرابٌة 

موضح فً الفرضٌات الفرعٌة اآلتٌة : لبلختبارٌن )المبلً والبعدي ( كما  

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) –أ 

 المجموعة التجرٌبٌة فً اختباري تنمٌة مهارة الفهم ) المبلً والبعدي (.

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) –ب 

جموعة التجرٌبٌة فً اختباري تنمٌة مهارة السرعة )المبلً والبعدي (.الم  

( بٌن متوسط درجات طالبات  0205لٌس هنان فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى ) –ت 

 المجموعة التجرٌبٌة فً اختباري تنمٌة مهارة الصحة )المبلً والبعدي (.

 36لرابع األدبً ، بوالع )( طالبة من طالبات الصؾ ا 71وتكونت عٌنة البحث من )

( فً المجموعة الضابطة ، اختٌرت بصورة لصدٌة من  35( فً المجموعة التجرٌبٌة ، و)

 2018إعدادٌة ام حبٌبة ، وثانوٌة جمانة فً لضاء بعموبة / محافظة دٌالى للعام الدراسً )

جموعة ( )ولد لسمت العٌنة عشوابٌاً على مجموعتٌن ولد درست المطالعة فً الم 2019،

التجرٌبٌة بخطوات  استراتٌجٌة مٌردر، ودرست المطالعة فً المجموعة الضابطة بالطرٌمة 

 االعتٌادٌة ( .

كافؤت الباحثة بٌن مجموعتً البحث بعدة متؽٌرات ) درجات اللؽة العربٌة للعام 

الدراسً الحالً  ، العمر الزمنً للطالبات محسوباً بالشهور ، التحصٌل الدراسً لؤلباء 

األمهات ، اختبار المدرة اللؽوٌة للهاشمً وفاٌزة ، اختبار تنمٌة المهارات المرابٌة المبلً ، و

( موضوعات من كتاب المطالعة الممرر  8وبعد أن حددت المادة العلمٌة التً تضمنت )

( 2019، 2018تدرٌسه لطالبات الصؾ الرابع األدبً للعام )  
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بالخطط التدرٌسٌة للموضوعات وبلػ صاؼت الباحثة األهداؾ السلوكٌة الخاصة 

( هدفاً سلوكٌاً وأعدت خططاً تدرٌسٌة أنموذجٌة لموضوع من الموضوعات  89عددها )

المحددة فً التجربة ولد تحممت الباحثة من الخصابص الساٌكومترٌة لفمرات االختبار المتمثلة 

بعض التكافإات واستخراج بمعامبلت ،االختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن ؼٌر متساوتٌن ألجراء 

النتابج ، اختبار مربع )كاي( الجراء بعض التكافإات ، معامل ارتباط بٌرسون للتحمٌك من 

ثبات اختبار مهارة الفهم ، االختبار التابً لعٌنتٌن مترابطتٌن واستخراج بعض النتابج ، معادلة 

بة ، معامل تمٌٌز الفمرات سكوت ، معامل الصعوبة الفمرات الموضوعٌة ، فعالٌة البدابل الخاط

براون –، معادلة سبٌرمان   

ولتحمٌك هدؾ  2019/ 3/5واستمرت لؽاٌة  3/2019/ 3طبمت التجربة  فً  

البحث اعدت الباحثة اختباراً لمٌاس مهارة الفهم كما وأعدت معٌارٌن لمٌاس مهارة السرعة 

نتابج تفوق المجموعة والصحة بعد جمع البٌانات وتصحٌحها وتحلٌلها إحصابٌاً اظهرت ال

التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة فً المهارات الثبلثة )الفهم ، السرعة ، الصحة ( كما 

واظهرت النتابج وجود تنمٌة فً المهارات الثبلثة للمجموعة التجرٌبٌة ، واستنتجت الباحثة عدة 

مات فً المراءة او استنتاجات منها أن استراتٌجٌة مٌردر فاعلة فً االستذكار وتجهٌز المعلو

استذكار المادة واوصت الباحثة بتوصٌات متعددة منها ضرورة اعتماد استراتٌجٌة مٌردر فً 

 تدرٌس مادة المطالعة  .

 الترحت الباحثة عدداً من الممترحات منها .

. إجراء دراسة مماثلة على مراحل دراسٌة اخرى فمط .1  

ى لمواعد اللؽة العربٌة ، والتعبٌر ، واالمبلء ، . إجراء دراسة مماثلة على مواد دراسٌة اخر 2

 والببلؼة ..... الخ.

 

طرائك تدرٌس 

 اللغة العربٌة

كلٌة التربٌة 

 االساسٌة

اثر توظٌف استراتٌجتً  التلمذة 

المعرفٌة والتولع فً االداء 

التعبٌري وتنمٌة التفكٌر االبداعً 

 لدى طالب الصف الرابع العلمً

حٌدر عبد 

 زٌد جبر

 المستخلص

أثر توظٌف استراتٌجٌتً التلمذة المعرفٌة و التولع فً األداء ) البحث إلى تعرؾ هذا ٌهدؾ 

. التعبٌري وتنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى طالب الصف الرابع العلمً  

 وللتحمك من هدؾ البحث صاغ الباحث الفرضٌات الصفرٌة الربٌسة اآلتٌة:

( بٌن متوسط درجات 0.05توى داللة )ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مس .1

 مجموعات البحث الثبلث فً اختبار األداء التعبٌري البعدي .

( بٌن متوسط درجات 0.05ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة ) .2

 مجموعات البحث الثبلث فً اختبار تنمٌة التفكٌر اإلبداعً البعدي .
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لمجموعات البحث الثبلث ، إذ شمل المجموعة التجرٌبٌة واعتمد الباحث التصمٌم التجرٌبً 

االولى و الثانٌة ومجموعة ضابطة على اختباٍر بعدّيٍ لكل من األداء التعبٌري وتنمٌة التفكٌر 

 اإلبداعً .

وٌتكون مجتمع البحث من طبلب المدارس الثانوٌة واإلعدادٌة النهارٌة الحكومٌة للبنٌن التابعة 

ربٌة فً محافظة بابل وهً )اعدادٌة الماسم( من مركز لضاء الهاشمٌة .للمدٌرٌة العامة للت  

( طالباً 32( طالباً فً المجموعة التجرٌبٌة االولى، و )32( طالباً بوالع )97إذ بلػ عدد العٌنة )

( طالباً فً المجموعة الضابطة.33فً المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة، و )  

درجات اللؽة العربٌة لنصؾ السنة ، لمتؽٌرات االتٌة: )وكافؤ الباحث بٌن مجموعات البحث با

العمر الزمنً محسوباً بالشهور ، درجات اختبار األداء التعبٌري المبلً ، التحصٌل الدراسً 

آلباء طبلب عٌنة البحث، التحصٌل الدراسً ألمهات طبلب عٌنة البحث، ممٌاس التفكٌر 

 اإلبداعً المبلً، اختبار الذكاء )أوتس(.

الباحث عددا من األهداؾ السلوكٌة للموضوعات التعبٌرٌة، وبلػ عدد األهداؾ السلوكٌة  وصاغ

(هدفاً.59( هدفاً سلوكٌاً والصٌاؼة النهابٌة )62فً الصٌاؼة االولٌة )  

وأعد الباحث الخطط التدرٌسٌة المبلبمة لعٌنة البحث ، وشمل أنموذجاً من الخطط لكل من 

ى والثانٌة والمجموعة الضابطة .المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن األول  

وكانت أداة البحث اختباراً بعدٌاً لمجموعات البحث فً األداء التعبٌري ، وجرى التصحٌح على 

( التً أتسمت بالصدق والثبات والموضوعٌة.2005وفك محكات الحبلق)  

ل سٌد واعتمد الباحث على اختبار فً التفكٌر اإلبداعً وهو) اختبار تورانس ( المعرب من لب

. الذي ٌتكون من أربعة مستوٌات وثم ُصّحَح االختبار على وفك َمَحكات 1981خٌر هللا 

 التصحٌح الختبار التفكٌر اإلبداعً .

 وفً نهاٌة التجربة توصل الباحث الى عدد من نتابج منها :

هنان حاجة تعلٌمٌة عند طبلب الصؾ الرابع العلمً الى استعمال اسالٌب تدرٌسٌة  .1

ومنها استراتٌجٌتً التلمذة المعرفٌة والتولع تعمل على تنمٌة المستوٌات العملٌة حدٌثة 

العلٌا للتفكٌر، واكسابهم طرٌمة التفكٌر الصحٌحة التً ٌتوصلون عن طرٌمها الى 

 المعرفة .

ان استعمال استراتٌجٌتً التلمذة المعرفٌة والتولع فً تدرٌس مادة التعبٌر ذات اثر  .2

رة طبلب الصؾ الرابع العلمً على األداء التعبٌري والتفكٌر اٌجابً فً زٌادة لد

 اإلبداعً .

 وفً ضوء نتابج البحث ٌوصً الباحث بعدد من التوصٌات منها اآلتً :

توجٌه مدرسً اللؽة العربٌة ومدرساتها الى استعمال استراتٌجٌتً التلمذة المعرفٌة  .1

 والتولع فً تدرٌس مادة التعبٌر .

توٌات اإلبداع فً مادة التعبٌر لدى طبلب المرحلة االعدادٌة، العمل على تنمٌة مس .2

واالرتماء بتفكٌرهم اإلبداعً الى مستوى متطور باستعمال استراتٌجٌات تدرٌسٌة 

 حدٌثة فً التدرٌس .
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 وفً ضوء نتابج البحث ٌمترح الباحث عدداً من الممترحات منها اآلتً

 اخرى من مواد اللؽة العربٌة . اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة على مادة .1

اجراء دراسة تجرٌبٌة لمعرفة أثر االستراتٌجٌتٌن فً متؽٌري النصوص االدبٌة  .2

 والتفكٌراالبتكاري.

التربٌة للعلوم كلٌة  لغة عربٌة

 االنسانٌة

مولف السٌرافً النحوي 

هـ( من سٌبوٌه 368)ت 

 فً شرح كتابه

 عمٌل ثامر داود

 المستخلص

One of my wishes and aspirations was to write about one of the 

grammar topics, and I have come across the Book of Sibawayh, 

which is the most famous reference of grammar, and the book 

explained several explanations. Due to its abundant scientific 

material, and  this book witnessed many opinions and discussions 

for a long time about the scientific grammatical treasury that was 

under its folds.  After reading some explanations of the book , I 

wanted to delve into one of these explanations. Abo Saed Al-

Serafi's explanation was chosen by the researcher after making 

scientific discussion with specialists in the field of Arabic grammar, 

particularly, Prof. Dr. Ibraheem Al-Arakee, Prof.Dr. Othman Al-

Arakee. 

Thus the thesis is  entitled (Al-Serafi's syntactic position (d. 368 

A.H.) towards Sibawayh in explaining his book). So this title was 

one of my wishes ;; What led me to the explanation of Al-Serafi 

without other explanations is that it is an explanation that has a 

scientific merit, grammatical opinions, examples, poems, and 

others that I did not find in those other explanations.  In addition, it 

was selected  since the explanation of Al-Serafi presents the 

words of Sibawayh , then elucidates the details accurately , and 

reinforces it with the opinions of former grammarians, and he 

abounds in various examples from the Holy Qur’an, the Prophet’s 

hadith, the poetry of the Arabs and their prose, and then gives his 

opinion. Al-Serafi's opinion is as if all-embracing, which also 

attracted the researcher  since it is featured by  clear style and 

method.  This thesis contains three chapters , preceded by an 

introduction and followed by a conclusion with references list. 

However,  the first chapter is entitled  Al-Serafi's position towards 

Sibawayh in explaining his book on the origins of grammar, and 
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also the researcher mentioned the Qiyas regular  terms used by 

Al-Serafi in it, and then it mentioned the consensus. 

Regarding to the second chapter, it  deals with the grammatical 

issues that Al-Serafi agreed on with Sibawayh , and  a number of 

issues were chosen as there are many other grammatical issues. 

Concerning the third chapter, it studies the  grammatical issues in 

which Al-Serafi disagreed on with Sibawayh and compelled him to 

explain his book; As  some grammatical issues are selected by 

the researcher in which he clarified the areas of disagreement and 

redress after presenting the opinions of the advanced and late 

grammarians. 

As for the methodology that the researcher   followed in the thesis, 

it is summarized as follows: 

1. The study problems came in the form of selected grammatical 

problems rather than discussions that included the whole 

explanation. 

2. The researcher mentions Sibawayh's words and saying by 

referring to his book. 

3. The researcher  refers to Al-Serafi's opinion and clarification, 

reinforced by the examples he cited, with the sayings of the 

grammarians whom he mentioned in his annotation, and then the  

researcher  confirms Al-Serafi's position towards Sibawayh or any 

other grammarian , whether agree  or disagree with them. 

4. The researcher  cites the opinions of advanced grammarian 

such as al-Kasai (d.189 A.H.), Al-Faraa (d.207 A.H.), Al-Akhfash 

(d.215 A.H.), Al-Mabarid (D 285 AH), and others. In addition to the 

opinions of later grammarians , and then the researcher explains 

the position of each one of them, whether it agrees or disagrees  

with Al-Serafi's position. After reviewing the opinions, the 

researcher expresses his humble commentary on some 

grammatical issues. 

5. The chapters of the thesis are not based on discussions in 

sections - as it is usual with other theses - because the scientific 

material of this thesis required this arrangement , and the study is 

based on the grammatical issues within each chapter and the 

researcher  decided  not to single out  a prelude to introduce their 
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biographies (Al-Serafi and  Sibawayh) as they are both well-

known grammarians .This research would not have been existed 

without the guidance of the respected supervisor Prof. Othman Al-

Arki, who considerably helped me to follow up this work until it 

comes out in this form; May  God reward him for the service he 

provided to me in the research mission, which made it easy for me 

to accomplish this work as it is, I owe him for sincere gratitude and 

thankful , and pray God  for success and repayment, for He is the 

guardian of that and the one capable of it.I do not claim to be 

perfect for my research; Rather, it is a first attempt on the path of 

research fraught with difficulties, pray God  to get me successful , 

and if it was the reverse , then I think I really worked hard.I only 

have to stand humbly before this grammatical world; To highlight 

the most important results that I have reached in my study of Al-

Serafi's position towards Sebawayh in annotating his book, as 

follows: 

1. Al-Serafi did not follow one method in presenting the words of 

Sibawayh, but he used several methods, sometimes using the 

entire text and commenting on it, at other times, he take some of 

the text and gives comment on it, and sometimes presenting the 

text and does not add to it if the speech was quite clear. 

 

كلٌة التربٌة  لغة عربٌة وادبها

 للعلوم االنسانٌة

التضافر الصرفً النحوي 

واثره فً تشكٌل الداللة 

 عند المتنبً

 سالم صالح مهدي

 المستخلص

Poetic language is generally a very specific language, 

characterized by the very careful selection of expressions and 

arranging them according to a special compositional system. The 

level and formulation of words is associated with their positional 

allowances and their use in context. The structure of poetic 

language is essentially based on a number of semantic units that 

make up its elements and its edifice, so their union shows the 

form of the full text. Therefore, the structure of poetic language 

must be addressed at its various levels (lexical, morphological, 

structural and rhetorical) because all these levels appear in 

sentences and vocabulary and then work out their semantic 
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functions through context. All these levels combine functionally to 

achieve the effectiveness of the production of connotations and 

the filling of poetic discourse with its impact. 

The method of synthesis between the levels is a functional 

interaction and synergy between these levels as the 

characteristics of poetic language are not the product of 

accumulating these levels, but, rather, the traits of the system that 

coordinated these elements. 

The poem, when it is represented by this whole coordinated 

pattern of linguistic relationships and systems, cannot be 

conceived a creative work unless in a particularly synthetic way, 

because its emergence from the creator's creativity is fully 

structured and organized. For him, it is a complete message that 

combines its morphological and structural elements in a 

spontaneous context not subject to the logic of succession. In 

other words, the poet does not deal with all these elements alone, 

he does not choose words and then stops while reviewing their 

morphological form or their grammatical position, but deals with all 

these levels at once in a concerted manner, so that the poetic text 

seems to be the product of a single creative time. 

As for Al-Mutanabbi, it is well known that no poet throughout the 

literary ages has been studied as is done with the poetry of Al-

Mutanabbi. Perhaps the reason for this is his rich poetic language, 

which went beyond the limits of eloquence to the very strange, 

which are peerless even in the books of (The Strange) and (The 

Rare) to the extent that he was the first to pronounce some certain 

words in a particular manner, this is why scholars dive into his 

poetry to find out its hidden meanings. The reader who is 

experienced in the poetry of Al-Mutanabbi finds in his phrases 

something that distinguishes him from other poets, and it will not 

be difficult for him to figure out the poetry of Al-Mutanabbi among 

a number of poetic texts. 

In his poetry, there are characteristics on the morphological level 

in deriving words that the Arabs did not derive before except 

acoustically. Due to Al-Mutnabbi's skill in language, he was 

capable of making his language acoustically, even if this is not 

derived by Arabs. He derives the word by which the meaning is 

given whether it meets the measurement or not until this becomes 
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a morphological phenomenon in his poetry. Additionally, some 

grammatical phenomena emerged in his poetry that have 

occupied scholars and annotators so they continue to interpret 

and explicate his texts because they are sure that he means a 

special semantic aim. 

Therefore, it can be said that Al-Mutanabbi has abundantly used 

morphological forms in his poetry in a particular manner, as other 

poets have used them to indicate the purposes and meanings he 

wanted to express, but he used them a great deal which made 

this use a phenomenon in his poetry. Furthermore, he has come 

out in these formulas on some of the standards which were 

originated by the scholars and behaved relying on his vast supply 

of grammar and morphology. With this conscious behavior, his 

poetry gained specific features that distinguished his style from 

the style of other poets. 

These features are what made scholars to study this poet, 

whether literary or linguistically. What is of interest to us in this 

study is the linguistic study that explained in detail the 

grammatical and morphological phenomena separately and 

sometimes it comes to be theoretical and devoid of connotation. 

Moreover, the separation of these two levels is not without 

infraction and inequity because each of them completes the other. 

Thus, they should not be separated from each other because 

many grammatical sections require specific morphological forms. 

As well, the study of the poetry of Al-Mutanabbi from this 

perspective accentuates stylistic features in his poetry and to find 

out the secret that accredited this linguistic and literary excellence 

to Al-Mutanabbi. 

 

كلٌة التربٌة للعلوم  لغة عربٌة

 االنسانٌة

اراء الكوفٌٌن اللغوٌة 

والنحوٌة فً كتب 

 اعراب الحدٌث الشرٌف

دعاء عبعوب عبد 

 اللطٌف

 المستخلص

One of the most famous achievements of our scholars is their 

works in the declension of Hadith, as it is said by the most 

eloquent Arab speaker, the prophet Muhammad bin Abdullah 

(peace be upon him). Since his honorable language is peerless in 
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its eloquence and is unrivaled by anyone in eloquence and 

diction, it is logical that it can be confused with a lot of ambiguity 

and vagueness. Therefore, grammarians took it upon themselves 

to elucidate possible aspects of declension and the potential 

connotations of each aspect. Their attention was not limited to 

grammatical aspects, but comprised all levels of language. Thus, 

their publications were encyclopedic in declension as they solved 

grammatical issues that occurred in the most eloquent speech 

after the Holy Qur'an. 

 

العربٌة اللغة كلٌة التربٌة للعلوم  

 االنسانٌة

المباحث الصوتٌة والصرفٌة 

فً تفسٌر غاٌة االمانً فً 

تفسٌر الكالم الربانً لشهاب 

هـ(893الدٌن الكورانً )ت  

رفل علً ناظم 

 الزهٌري

 المستخلص

This study aims to find the phonetic and morphological 

phenomena in Al-Kurani's interpretation (Tafsir) that is entitled 

Ghayat Al'amani fi Tafsir Alkalam Alrabani. It is worth mentioning 

that the study of phonetics and morphology is significant, as they 

are the bases of language, being the top list in the order of Arabic 

spoken series. 

Due to the nature of the study, it is divided into two chapters 

preceded by a preface and an introduction, followed by a 

conclusion which is summing up the most significant findings, and 

a bibliography. The first chapter was entitled "Phonetic Issues". It 

comprised five sections: Hamz, spoonerism, assimilation, 

accentuation and non-accentuation, inflection and non-inflection. 

Furthermore, chapter two carried the title "Morphological 

Issues". It included four sections, namely; transitivity and 

intransitivity, the morphological balance, plural forms, and 

derivatives. 

Consequently, the most significant reason for choosing the 

topic under scrutiny is that it dealt with a linguistic study in the 

interpretation of the Qur'an. It also concentrated on an important 

linguistic study of a scholar who was known as an interpreter, and 
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combined his phonetic and morphological views in an 

independent study. 

 

كلٌة التربٌة للعلوم  علم نفس

 االنسانٌة

الخبرة االنفعالٌة وعاللتها 

بتكوٌن االنطباع لدى طلبة 

 الجامعة

حسٌن سنان 

 كاظم

 المستخلص

الخبرة االنفعالٌة وهً اداة مهمة لنجاح الطالب فً دراسته، فالطالب المتمتع بالخبرة 

االنفعالٌة الموجبة التً تعد من المتطلبات االساسٌة لتحمٌك توافمه النفسً وتوافمه مع البٌبة 

ن ٌحدث من خبلل  المحٌطة به بشكل عام والبٌبة التربوٌة بشكل خاص ، اما تكوٌن االنطباعم

تفاعل الفرد مع اآلخرٌن واالتصال معهم واعطاء تصوراً واضحاً عن ذاته وشخصٌته وهذا 

ٌإدي إلى أن ٌكَون اآلخرٌن انطباعاً عنه، لذا ٌتضح ان هنان صلة بٌن الذات واآلخرٌن فً 

ًَ معٌن خبلل مجموعة من العوامل الشخصٌة والمولفٌة وبناءاً على مولؾ  محتوى اجتماع

 اآلخرٌن .

 :ٌهدف البحث الحالً التعرف الى :

 الخبرة االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة. -1

 داللة الفروق االحصابٌة فً الخبرة االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة تبعا لمتؽٌرات: -2

انسانً(. –اناث(  ، التخصص   )علمً  -الجنس )ذكور   

 تكوٌن االنطباع لدى طلبة الجامعة. -3

 االحصابٌة فً تكوٌن االنطباع لدى طلبة الجامعة تبعا لمتؽٌرات:داللة الفروق  -4

انسانً( والتفاعل بٌن متؽٌري الجنس  –اناث(  ،  التخصص   )علمً  -الجنس )ذكور 

 و التخصص.

 اتجاه ولوة العبللة بٌن الخبرة االنفعالٌة و تكوٌن االنطباع لدى طلبة الجامعة. -5

لتحمٌك أهداؾ البحث الحالً، لامت  الباحثة ببناء ممٌاس الخبرة االنفعالٌة  على وفك 

( ، بعد أن أتبعت الخطوات العلمٌة فً بنابه ، والتحمك من frijda, 1988نظرٌة فرٌجدا )

الصدق الظاهري ، وصدق البناء، وتم التحمك من الثبات بطرٌمة اعادة االختبار ، إذ بلػ 

معامل الثبات )0286( ، فً حٌن  بلػ معامل ثبات األداة بطرٌمة الفا کرونباخ )0285 ( ، 

اما اداة تكوٌن االنطباع   فمد تبنت الباحثة ممٌاس )االنصاري ،2012( لمٌاس مفهوم تكوٌن 

االنطباع الذي اعدته وفما لنظرٌات )تكوٌن االنطباع( و التً تبنت تعرٌؾ  مفهوم تكوٌن 

(  بعد استخراج الصدق الظاهري A.P.A,2000االنطباع لجمعٌة علم النفس االمرٌكٌة )

والبنابً لؤلداة وتم التحمك من الثبات بطرٌمة اعادة االختبار وبلػ معامل الثبات )0286( ، 

 فً حٌن بلػ معامل ثبات األداة بطرٌمة الفا کرونباخ )0281(، وطبك الممٌاسٌن

 على عٌنة تؤلفت من )400( طالب وطالبة اختٌرت بطرٌمة العشوابٌة المتناسبة

من ستة كلٌات هً )العلوم  ،والعلوم الصرفة ، والتربٌة الرٌاضٌة، والتربٌة للعلوم االنسانٌة، 

 والتربٌة االساسٌة، والمانون( .
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فً جامعة دٌالى وعند معالجه بٌانات الدراسة احصابٌا باستعمال الحمٌبة االحصابٌة.  

SPSS     

 تم التوصل الى النتابج االتٌة :

 رة انفعالٌة لٌاسا بالمتوسط الفرضً للممٌاس.ٌوجد لدى طلبة الجامعة خب -

التوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن أفراد عٌنة البحث فً الخبرة االنفعالٌة على  -

إناث ( ، والتوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن أفراد  -وفك متؽٌر الجنس ) ذكور 

ولم علمً( ،  –عٌنة البحث فً الخبرة االنفعالٌة على وفك متؽٌر التخصص ) إنسانً 

 .للتفاعل بٌن متؽٌري الجنس والتخصص فً الخبرة االنفعالٌة ٌظهر فرق دال إحصابٌا

 لٌاسا بالمتوسط الفرضً للممٌاس. لدى طلبة الجامعة تكوٌن االنطباعٌوجد  -

إناث ( على وفك  -على وفك متؽٌر الجنس ) ذكور التوجد فروق ذات داللة إحصابٌة  -

فً تكوٌن االنطباع ولم ٌظهر فرق دال إحصابٌا علمً(  –متؽٌر التخصص ) إنسانً 

 .للتفاعل بٌن المتؽٌرٌن )الجنس والتخصص (

 .توجد عبللة إرتباطٌة عكسٌة بٌن الخبرة االنفعالٌة و تكوٌن االنطباع -

 

 كلٌة التربٌة للعوم علم نفس تربوي

 االنسانٌة

الظغوط النفسٌة وعاللتها 

باالساءة العاطفٌة لدى 

 مدرسً المرحلة االعدادٌة

 مها دمحم خلف

 المستخلص

 هدف هذا البحث التعرف إلى :

ــ  الضؽوط النفسٌة لدى مدرسً المرحلة اإلعدادٌة.1  

ـــ اإلساءة العاطفٌة لدى مدرسً المرحلة اإلعدادٌة.2  

بٌن الضؽوط النفسٌة واإلساءة العاطفٌة لدى مدرسً المرحلة اإلعدادٌة.ـــ اتجاه ولوة العبللة 3  

ـــ الفروق االحصابٌة فً العبللة بٌن الضؽوط النفسٌة واالساءة العاطفٌة تبعاً لمتؽٌر الجنس 4

 ) ذكور ــ إناث (.

ــ  مدى إسهام الضؽوط النفسٌة فً اإلساءة العاطفٌة لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة.5  

( 1966ٌك اهداؾ البحث تم بناء ممٌاس الضؽوط النفسٌة على وفك نظرٌة )الزاروس،ولتحم

بعد ان اتبعت الخطوات العلمٌة فً بنابه، وتحممت الباحثة من الصدق الظاهري، وصدق البناء، 

(، فً حٌن بلػ 0.80وتم التحمك من الثبات بطرٌمة اعادة االختبار، حٌث بلػ معامل الثبات)

(، اما اداة البحث الثانٌة فمد تم بناء ممٌاس لئلساءة 0.87رٌمة الفاكرونباخ )معامل الثبات بط

(، وبعد استخراج الصدق الظاهري وصدق البناء 2002العاطفٌة على وفك نظرٌة )كبلسر،

( فً حٌن بلػ 0.85لؤلداة تم التحمك من الثبات بطرٌمة أعادة االختبار اذ بلػ معامل الثبات )

(، حٌث طبك الممٌاسان على عٌنة التحلٌل 0.92الفا كرومباخ ) معامل الثبات بطرٌمة

( مدرس ومدرسة اختٌرت بطرٌمة الطبمٌة العشوابٌة من مدارس 400االحصابً البالؽة )

 مركز لضاء بعموبة.

وبعد ذلن تم معالجة بٌانات الدراسة احصابٌا باستعمال)االختبار التابً لعٌنة واحدة، االختبار 

ستملتٌن، معامل ارتباط بٌرسون، معادلة الفاكرونباخ، االختبار الزابً(.التابً لعٌنتٌن م  
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 وتوصل البحث الى النتابج االتٌة:

.ان افراد عٌنة البحث لدٌهم ضؽوط نفسٌة ضعٌفة.1  

. ان افراد عٌنة البحث لٌس لدٌهم إساءة عاطفٌة.2  

متؽٌرات البحث )الضؽوط . لم ٌظهر فرق دال احصابٌاً تبعاً لمتؽٌر الجنس وهذا ٌعنً ان 3

 النفسٌة واإلساءة العاطفٌة( ال ٌتؤثران بمتؽٌر الجنس)ذكور_ اناث(.

. وجود عبللة طردٌة اٌجابٌة بٌن الضؽوط النفسٌة واإلساءة العاطفٌة عند مدرسً المرحلة 4

 اإلعدادٌة.

وٌة لدى مدرسً المرحلة . هنان اسهام للضؽوط النفسٌة فً اإلساءة العاطفٌة بداللة معن5

 االعداد

 

 

صالمستخل  

دحض االفكار ؼٌر  -)تؽٌٌر المواعدفاعلٌة اسلوبٌن ارشادٌٌن  استهدؾ البحث تعرؾ على

العمبلنٌة( فً تخفٌض الوصم االجتماعً لدى المسنٌن فً دور الدولة، من خبلل التحمك من 

 الفرضٌات الصفرٌة اآلتٌة:

ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة األولى  .1

على ممٌاس الوصم االجتماعً عند مستوى داللة )أسلوب تؽٌٌر المواعد( لبل البرنامج وبعده 

(05,0.) 

ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة  .2

 )أسلوب دحض االفكار ؼٌر العمبلنٌة

ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة فً االختبار المبلً والبعدي 

05صم االجتماعً. عند مستوى داللة )على ممٌاس الو , 0.)  

المجموعة التجرٌبٌة األولى  رتب درجات أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن-4

عند )أسلوب تؽٌٌر المواعد( فً االختبارٌن البعدي والمرجؤ على ممٌاس الوصم االجتماعً. 

05مستوى داللة ) , 0.)  

المجموعة التجرٌبٌة  متوسط رتب درجات أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن -5

الثانٌة )أسلوب دحض االفكار ؼٌر العمبلنٌة( فً االختبارٌن البعدي والمرجؤ على ممٌاس 

05لة )عند مستوى دال الوصم االجتماعً , 0.)  

المجموعة  رتب درجات أفراد مستوى الفاعلٌة للبرنامج االرشادي ذات داللة إحصابٌة بٌن-6

المجموعة التجرٌبٌة  درجات أفرادالتجرٌبٌة األولى )أسلوب تؽٌٌر المواعد( وبٌن متوسط رتب 

فلسفة علم النفس 

 التربوي

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

ن) تغٌٌر فاعلٌة اسلوبٌن ارشادٌٌ

دحض االفكار غٌر العمالنٌة فً  -المواعد

تخفٌض الوصف االجتماعً لدى المعنٌن 

 فً دور الدولة

 باسم دمحم علً
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المرجؤ على ممٌاس الوصم الثانٌة )أسلوب دحض االفكار ؼٌر العمبلنٌة( فً االختبارٌن المبلً و

اعاالجتم  

 (.05,0لبل البرنامج وبعده على ممٌاس الوصم االجتماعً عند مستوى داللة )

.ال توجد فروق  -3  

ولتحمٌك هدؾ البحث وفرضٌاته أستخدم الباحث المنهج التجرٌبً ذا التصمٌم )المجموعتٌن 

مع اختبار لبلً وبعدي(، إذ طبك الباحث ممٌاس الوصم -التجرٌبٌتٌن ومجموعة ضابطة

 ( مسن فً مركز مدٌنة بؽداد وتم أختٌارهم من دارٌن100االجتماعً على عٌنة مكونة من )

( مسناً بصورة 30الصلٌخ(، وجرى تحدٌد العٌنة التجرٌبٌة التً تكونت من)-للمسنٌن )الرشاد

( درجة لممٌاس الوصم 60لصدٌة ممن حصلوا على درجة أعلى من الوسط الفرضً والبالػ)

( مسنٌن 10االجتماعً، وجرى توزٌعهم الى ثبلث مجموعات )تجرٌبٌتٌن وضابطة( بوالع )

أجراء التكافإ للمجموعات الثبلث فً عدد من المتؽٌرات وهً)درجات فً كل مجموعة ، وتم 

ممٌاس الوصم االجتماعً،العمر الزمنً،التحصٌل الدراسً، الحالة االجتماعٌة، تارٌخ دخول 

الدار( ، تلمت المجموعة التجرٌبٌة االولى برنامجاً أرشادٌاً على وفك أسلوب)تؽٌٌر المواعد( 

ٌة الثانٌة برنامجاً أرشادٌاً على وفك أسلوب )دحض أالفكار ؼٌر فٌما تلمت المجموعة التجرٌب

.االعمبلنٌة( فً حٌن لم ٌمدم أي برنامج للمجموعة الضابطة  

( والذي Becker,1973ولام الباحث ببناء ممٌاس الوصم االجتماعً على وفك نظرٌة بٌكر )

كمٌن فً التربٌة ( فمرة بصٌؽته االولٌة ،وعرض الممٌاس على عدد من المح32تكون من )

وعلم النفس، وتم االخذ بؤراء المحكمٌن من خبلل حذؾ فمرتٌن وأجراء التعدٌبلت على بعض 

( مسن من المسنٌن فً 200الفمرات ، لام الباحث بؤختٌار عٌنة التحلٌل االحصابً المكونة من)

صبح دور الدولة ،جرى تطبٌك الممٌاس علٌهم لؽرض أجراء التحلٌل االحصابً للفمرات ،أ

( فمرة ، ولد بلػ معامل الثبات بطرٌمة الفا كرونباخ 30الممٌاس بصٌؽته النهابٌة مكون من )

( وفك طرٌمة أعادة االختبار ،وأستخدم الوسابل االحصابٌة المناسبة 0284( ولد بلػ )0280)

 (.spssباالستعانة بالبرنامج االحصابً )

لام الباحث ببناء برنامج ارشادي بؤسلوبٌن هما أسلوب تؽٌٌر المواعد وأسلوب دحض االفكار 

( جلسة أرشادٌة ،تم 13ؼٌر العمبلنٌة ، فٌما بلػ عدد جلسات البرنامج االرشادي لكل أسلوب)

التحمك من الصدق الظاهري للبرنامج من خبلل عرضه على مجموعة من المحكمٌن فً 

سً والتوجٌه التربوي ولد تم الخذ بؤراءهم، كما تم التحمك اٌضاً من تخصص االرشاد النف

 الصدق التجرٌبً للبرنامج.

-ولد أظهرت نتابج البحث ماٌؤتً:  

دحض االفكار ؼٌر العمبلنٌة ( فاعبلن  فً تخفٌض -أن األسلوبٌن االرشادٌن) تؽٌٌر المواعد 

 الوصم االجتماعً لدى المسنٌن فً دور الدولة.

تاالستنتاجات والتوصٌات والممترحاوفً ضوء نتابج البحث وضع الباحث عدد من 
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فلسفة فً علم النفس 

 التربوي

كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

بهة التدفك النفسً والمجا

االٌجابٌة وعاللتها بالهوٌة 

 المنجزة عند طلبة الجامعة

حسٌن هادي 

 علً

 المستخلص

)التدفك النفسً والمجابهة اإلٌجابٌة وعبللتهما بالهوٌة المنجزة عند طلبة ٌهدؾ البحث الحالً الكشؾ عن 

من خبلل التعرؾ الى األهداؾ اآلتٌة:الجامعة(   

التدفك النفسً عند طلبة الجامعة . الهدف األول :  

داللة الفروق االحصابٌة فً التدفك النفسً عند طلبة الجامعة تبعاً لمتؽٌرات الجنس )ذكر، أنثى  الهدف الثانً:

 ( والتخصص ) علمً ، إنسانً ( و الصؾ الدراسً )أول، ثانً، ثالث، رابع(.

المجابهة اإلٌجابٌة عند طلبة الجامعة . الهدف الثالث:  

هة اإلٌجابٌة عند طلبة الجامعة وفك متؽٌرات الجنس )ذكر، داللة الفروق االحصابٌة فً المجابالهدف الرابع: 

 أنثى( والتخصص ) علمً ، إنسانً ( والصؾ الدراسً ) أول، ثانً، ثالث، رابع (.

الهوٌة المنجزة عند طلبة الجامعة . الهدف الخامس :  

رات الجنس )ذكر ، داللة الفروق االحصابٌة فً الهوٌة المنجزة عند طلبة الجامعة وفك متؽٌالهدف السادس: 

 أنثى ( والتخصص ) علمً ، إنسانً ( والصؾ الدراسً ) أول، ثانً، ثالث، رابع (.

العبللة اإلرتباطٌة بٌن التدفك النفسً و الهوٌة المنجزة . الهدف السابع:  

العبللة اإلرتباطٌة بٌن المجابهة اإلٌجابٌة والهوٌة المنجزة.الهدف الثامن:   

إسهام كل من التدفك النفسً و المجابهة اإلٌجابٌة فً الهوٌة المنجزة عند طلبة الجامعة .مدى الهدف التاسع:   

( والُمعد إلى Csikzentmihaly,1996ولتحمٌك أهداؾ البحث لام الباحث بتبنً ممٌاس التدفك النفسً لـ)

كافة الخصابص ( فمرة ولام بتبنً 36( و المتضمن )2017البٌبة العرالٌة من لبل الباحث )عبد الحسٌن،

المٌاسٌة للممٌاس من خبلل الصدق ) صبلحٌة الترجمة و الصدق الظاهري و صدق البناء ( وكذلن ثبات 

.الممٌاس  

Lazarus,1991ثم لام الباحث ببناء ممٌاس المجابهة اإلٌجابٌة باإلعتماد على نظرٌة ) وتعرٌفه للمجابهة ( 

ٌة للممٌاس إذ تم إستخراج الصدق بطرٌمتٌن وهما: اإلٌجابٌة ولد تحمك الباحث من الخصابص الساٌكومتر

 الصدق الظاهري، وصدق البناء.

(، أّما الفاكرونباخ فبلػ معامل 0288كما إُستخرج الثبات بالطرق اآلتٌة: إعادة اإلختبار فبلػ معامل الثبات )

.اإلٌجابٌة  المجابهة( فمرة صالحة لمٌاس 24(، وتكون الممٌاس بصورته النهابٌة من ) 0287الثبات )  
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( Marcia,1966واستكماالً ألهداؾ البحث لام الباحث ببناء ممٌاس الهوٌة المنجزة باإلعتماد على نظرٌة )

ولد تحمك الباحث من الخصابص الساٌكومترٌة للممٌاس إذ تم إستخراج الصدق بطرٌمتٌن وهما : الصدق 

ت بالطرق اآلتٌة: إعادة اإلختبار فبلػ معامل الظاهري ، وصدق البناء، والصدق العاملً . كما إُستخرج الثبا

( فمرة 30(، وتكون الممٌاس بصورته النهابٌة من )0281(، والفاكرونباخ فبلػ معامل الثبات )0291الثبات )

الهوٌة المنجزةصالحة لمٌاس   

من جامعة دٌالى  ( طالبًا وطالبة400وبعدها تم تطبٌك المماٌٌس الثبلثة معًا على عٌنة البحث األساسٌة البالؽة )

( م الذٌن تم إختٌارهم بالطرٌمة العشوابٌة ذات 2019-2018، وللدراسة األولٌة الصباحٌة، وللعام الدراسً )

التوزٌع المتناسب ، وبعد معالجة البٌانات إحصابٌا باستخدام )المتوسط الحسابً واإلنحراؾ المعٌاري 

وتم  حادي ، ومعامل ارتباط بٌرسون ، وتحلٌل اإلنحدار(واإلختبار التابً لعٌنة واحدة، وتحلٌل التباٌن اآل

 التوصل إلى النتابج اآلتٌة :

 ٌوجد تدفك نفسً عند طلبة الجامعة.  -

ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة على ممٌاس التدفك النفسً على وفك متؽٌري الجنس)ذكور ، إناث( ، بٌنما  -

احصابٌة ولصالح التخصص االنسانً، وكذلن ظهر فً التخصص)علمً ، إنسانً(هنان فرق ذو داللة 

حسب متؽٌر الصؾ فكان ٌوجد هنان فروق ذو داللة احصابٌة بٌن الصفوؾ االربعة فً التدفك النفسً بٌن 

 ) األول والثالث ( و ) األول والرابع ( .

 توجد مجابهة إٌجابٌة عند طلبة الجامعة. -

اإلٌجابٌة على وفك متؽٌر الجنس )ذكور ، إناث( ، ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة على ممٌاس المجابهة  -

وال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة على وفك متؽٌر التخصص )علمً ، إنسانً(، وال ٌوجد فرق ذو داللة 

 احصابٌة على وفك متؽٌر الصؾ الدراسً ) أول، ثانً، ثالث، رابع ( .

 توجد هوٌة منجزة عند طلبة الجامعة . -

حصابٌة على ممٌاس الهوٌة المنجزة على وفك متؽٌر الجنس )ذكور ، إناث( ال ٌوجد فرق ذو داللة إ -

 والتخصص)علمً ، إنسانً( والصؾ الدراسً ) أول، ثانً، ثالث، رابع (.

هنان عبللة إرتباطٌة موجبة )طردٌة( بٌن المجابهة اإلٌجابٌة و الهوٌة المنجزة .     

 الهوٌة المنجزة . إن التدفك النفسً و المجابهة اإلٌجابٌة ٌسهمان فً -

.وعلى ضوء النتابج توصلت الدراسة إلى عدد من التوصٌات والممترحات  

       

كلٌة التربٌة للعلوم     علم النفس التربوي

 االنسانٌة

اسلوب التفكٌر التحرري ووعاللته 

 بالحوار الفعال عندي الجامعة

عباس هاشم 

 دمحم

 المستخلص

االنسان ، بوصفها احدى الظواهر النمابٌة التً تسٌر نحو التطور عبر مراحل ٌعد التفكٌر ارلى سمه ٌمتلكها 

الحٌاة المختلفة ، وٌعتبر الحوار الفعال هو ذلن المنهج التعلٌمً الذي ٌتحمك اثناء العملٌة التعلٌمٌة اذ ٌشجع 

 المتعلم ورؼبته فً المعرفة ، من خبلل التفاعل بٌن المعلم والمتعلم .

 التعرؾ الى : وٌهدؾ هذا البحث
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 اسلوب التفكٌر التحرري عند طلبة الجامعة .  -1

داللة الفروق االحصابٌة فً اسلوب التفكٌر التحرري عند طلبة الجامعة وفك متؽٌر الجنس )ذكور ،  -2

 اناث( والتخصص )علمً ، انسانً( .

 الحوار الفعال عند طلبة الجامعة . -3

لفعال عند طلبة الجامعة وفك متؽٌر الجنس )ذكور ، اناث( داللة الفروق االحصابٌة فً الحوار ا -4

 والتخصص )علمً ، انسانً(.

 اتجاه ولوة العبللة بٌن اسلوب التفكٌر التحرري والحوار الفعال عند طلبة الجامعة . -5

ولتحمٌك اهداؾ البحث ، لام الباحث ببناء ممٌاسٌٌن احدهما )اسلوب التفكٌر التحرري( وفك نظرٌة 

، 1999( واالخر الحوار الفعال وفك نظرٌة )دانٌال ٌانكٌلوفٌتش ،  Sternberg،  1997رغ ، )ستٌرنب

Daniel yankelovich( عند طلبة الجامعة ، وتكون ممٌاس اسلوب التفكٌر التحرري من )فمرة وتم 26 )

كرونباخ  –التحمك من الصدق الظاهري وصدق البناء وتم التحمك من ثبات الممٌاس بطرٌمتٌن معامل الفا 

( 0،77( فً حٌن بلػ معامل الثبات بطرٌمة اعادة االختبار ولد بلػ معامل الثبات )0277وبلػ معامل الثبات )

( فمرة وتم التحمك من الصدق الظاهري وصدق البناء وتم التحمك من 27أما ممٌاس الحوار الفعال تكون من )

( فً حٌن بلػ معامل الثبات بطرٌمة 0273الثبات ) كرونباخ وبلػ معامل-ثبات الممٌاس بطرٌمتٌن معامل الفا

 (.0273اعادة االختبار ولد بلػ معامل الثبات )

( طالب وطالبة اختبرت بطرٌمة طبمٌة عشوابٌة من اربع كلٌات 400وطبك الممٌاسان على عٌنة تؤلفت من )

للعلوم الصرفة ، وكلٌة العلوم( فً  هً )كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ، كلٌة التربٌة االساسٌة ، وكلٌة التربٌة

جامعة دٌالى وتم معالجة البٌانات احصابٌا باستخدام )الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري ومعامل ارتباط 

لداللة الفروق بٌن عٌنتٌن مستملتٌن ومعادلة سبٌرمان بروان ومعادلة الفا كرونباخ   T-testبٌرسون واختبار 

 والخطؤ المعٌاري(.

 لبحث الى النتابج االتٌة :وتوصل ا

ان افراد عٌنة البحث لدٌهم اسلوب التفكٌر التحرري لٌاسا بالوسط الفرضً للممٌاس وبفرق ذي داللة  -1

 معنوٌة.

ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة ؼٌر معنوٌة وفك متؽٌر التخصص )علمً ، انسانً( بٌنما توجد فروق  -2

 التحرري تبعا لمتؽٌر الجنس )ذكور ، اناث( ولصالح االناث.ذات داللة معنوٌة فً اسلوب التفكٌر 

 ان افراد عٌنة البحث ٌوجد لدٌهم حوار فعال لٌاسا بالوسط الفرضً للممٌاس. -3

ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة ؼٌر معنوٌة وفك متؽٌر التخصص )علمً ،انسانً( بٌنما توجد فروق  -4

 الفعال تبعا لمتؽٌر الجنس )ذكور ، اناث( ولصالح االناث.ذات داللة احصابٌة معنوٌة فً الحوار 

                                .ٌوجد ارتباط عالً بٌن اسلوب التفكٌر التحرري والحوار الفعال -5
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كلٌة التربٌة للعلوم  علم نفس تربوي

 االنسانٌة

توسٌع الذات وعاللته بالكفاءة 

 االجتماعٌة لدى طلبة الجامعة

دمحم حسٌنعمار   

 المستخلص

 ٌهدف البحث الحالً التعرف الى :

توسٌع الذات لدى طلبة الجامعة.  -9  

الكفاءة االجتماعٌة لدى طلبة الجامعة.  -2  

العبللة االرتباطٌة بٌن توسٌع الذات والكفاءة االجتماعٌة لدى طلبة الجامعة. -3  

والكفاءة االجتماعٌة لدى طلبة الجامعة تبعا لمتؽٌري الجنس الفرق فً العبللة االرتباطٌة بٌن توسٌع الذات  -4

واناث( والتخصص )علمً ، انسانً(.-)ذكور  

-مدى اسهام الكفاءة االجتماعٌة فً توسٌع الذات لدى طلبة الجامعة  وبحسب متؽٌري الجنس )ذكور -5

وانسانً(-واناث( والتخصص )علمً   

لبة من طلبة الجامعة ومن كبل التخصصٌن العلمً ( طالب وطا400تكونت عٌنة البحث الحالً من )

 واالنسانً للدراسة الصباحٌة ، ولد اختٌرت عٌنة البحث بالطرٌمة الطبمٌة العشوابٌة التناسبٌة.

( Aron & Aron, 1986ولتحمٌك أهداؾ البحث تم بناء ممٌاس )توسٌع الذات( وفك نموذج ارون وارون )

( 45( لطلبة الجامعة، وتكون ممٌاس توسٌع الذات من )2019لـ )حسٌن، وتبنً ممٌاس )الكفاءة االجتماعٌة( 

فمرة وتم التحمك من الصدق الظاهري وصدق البناء لؤلداة وتم التحمك من ثبات الممٌاس بطرٌمتً اعادة 

86االختبار وبلػ معامل الثبات ) , 85(، إذ بلػ معامل الثبات بطرٌمة الفا كرونباخ )0 , 0.)  

( فمرة بعد التحمك من الصدق الظاهري وصدق البناء لؤلداة وتم 46االجتماعٌة تكون من ) اما ممٌاس الكفاءة

89التحمك من الثبات بطرٌمة اعادة االختبار وبلػ معامل الثبات ) , (، وبلػ معامل الثبات االداة بطرٌمة الفا 0

88كرونباخ ) , ومعامل ارتباط بٌرسون (، وبؤستعمال الوسابل االحصابٌة )االختبار التابً لعٌنة واحدة 0

.واالختبار الزابً ومعامل الفا كرونباخ وتحلٌل االنحدار وتحلٌل التباٌن (  

التوصل الى النتابج االتٌة : وتم  

 ان طلبة الجامعة بمستوى عال من توسٌع الذات. -1

 ان طلبة الجامعة بمستوى عال من الكفاءة الفكرٌة. -2

ٌن توسٌع الذات والكفاءة االجتماعٌة.توجد عبللة ارتباطٌة لها داللة احصابٌة ب -3  

ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة فً العبللة بٌن توسٌع الذات والكفاءة                                      -4

االجتماعٌة عند طلبة الجامعة تبعا لمتؽٌر الجنس )ذكور ، اناث(، بٌنما اظهرت النتابج أنه توجد فروق لها     

ٌة فً العبللة بٌن توسٌع الذات والكفاءة االجتماعٌة تبعا لمتؽٌر التخصص ولصالح التخصص داللة احصاب

 االنسانً.
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ٌسهم متؽٌر الكفاءة االجتماعٌة والتخصص بمتؽٌر توسٌع الذات. -5  

 .  

 

فلسفة فً االرشاد 

النفسً والتوجٌه 

 التربوي

كلٌة التربٌة 

 للعلوم االنسانٌة

عمالنً فاعلٌة اسلوبٌن ارشادٌٌن )ال

االنفعالً السلوكً والوالعً(لتخفٌض 

الهزٌمة النفسٌة لدى طالب فالدي 

 الوالدٌن فً المرحلة االعدادٌة

 صفاء خٌر هللا

 

 المستخلص

ٌستهدؾ البحث الحالً التعرؾ الى فاعلٌة أسلوبٌن ارشادٌٌن العمبلنً االنفعالً السلوكً والوالعً فً خفض 

فالدي الوالدي فً المرحلة اإلعدادٌة. وٌتم ذلن بوساطة اختبار الفرضٌات الهزٌمة النفسٌة لدي الطبلب 

 الصفرٌة اآلتٌة : ــ

ــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة االولى )مجموعة العبلج العمبلنً 1

(.0.05عند مستوى داللة ) االنفعالً السلوكً( فً االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة  

ـــــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة )مجموعة العبلج 2

(.0.05الوالعً( فً االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )  

راد المجموعة الضابطة فً االختبارٌن البعدي والمبلً فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات أف ال توجدــ 3

 على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة

ــــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة االولى )مجموعة العبلج 4

لنفسٌة عند العمبلنً االنفعالً السلوكً( والمجموعة الضابطة فً االختبار البعدي على ممٌاس الهزٌمة ا

(.0.05مستوى داللة )  

ـــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة الثانٌة )مجموعة العبلج 5

(.0.05الوالعً( والمجموعة الضابطة فً االختبار البعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )  

بٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة االولى اسلوب )العبلج العمبلنً ــــ ال توجد فروق ذات داللة احصا6

االنفعالً السلوكً( فً االختبارٌن البعدي والمتابعة )المرجؤ( على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة 

(0.05.)  

ج الوالعً( فً ـــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة أسلوب )العبل7

(.0.05االختبارٌن البعدي والمتابعة )المرجؤ( على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )  

المجموعتٌن     حجم فاعلٌة البرنامج االرشادي ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات طبلبـــــ  8

نفسٌة.التجرٌبٌتٌن فً االختبارٌن المبلً والمرجؤ على ممٌاس الهزٌمة ال  

وللتؤكد من فرضٌات البحث استعمل الباحث تصمٌم تجرٌبً )تصمٌم المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن والمجموعة 

الضابطة ذات االختبار المبلً والبعدي والمرجؤ( وتضمن مجتمع البحث على الطبلب فالدي الوالدٌن فً 

لمدارس على المدٌرٌة ألعامة ( مدرسة وتوزعت ا19( توزعوا على)508المرحلة االعدادٌة والبالػ عددهم)

(طالباً بصورة لصدٌة 36لتربٌة محافظة دٌالى فً لضاء الخالص للدراسة النهارٌة، وطبك االختبار على )



70  

من الطبلب فالدي الوالدٌن فً المرحلة االعدادٌة من الذٌن حصلوا أعلى الدرجات على ممٌاس الهزٌمة 

( طالباً 12عتٌن تجرٌبٌتٌن ومجموعة ضابطة( وبوالع )النفسٌة، وتم توزٌعهم على ثبلث مجموعات )مجمو

) درجة الهزٌمة النفسٌة لبل البدء -فً كل مجموعة، وتم التكافإ بٌن المجموعات الثبلث فً المتؽٌرات:

تسلسل الطالب بٌن أفراد المجموعة ( وأُدُخلت المجموعة  –التحصٌل الدراسً  -العمر الزمنً –بالتجربة 

رشادي على وفك أسلوب العبلج العمبلنً االنفعالً السلوكً، أما ألمجموعة الثانٌة فتلمت األولى فً برنامج إ

برنامجاً إرشادٌاً وفك أسلوب العبلج الوالعً، فً حٌن لم تتلمى المجموعة الثالثة إي برنامج، كما لام الباحث 

(، ولد 2007ج مٌفٌن وتسون )ببناء أداة لمٌاس الهزٌمة النفسٌة واستند الباحث فً بناء الممٌاس على نموذ

(فمرة ولد شملت الفمرات جمٌع الموالؾ والجوانب التً تإدي  الى الهزٌمة النفسٌة، 48تؤلؾ الممٌاس من )

ولد تم عرض الممٌاس على عدد من الخبراء والمختصٌن فً مجال اإلرشاد النفسً، والمٌاس والتموٌم، وعلم 

كانت نسبة االتفاق على صبلحٌة الممٌاس)( خبٌراً، و22النفس التربوي وبلػ عددهم ) %(، وتم التؤكد 100 

من صدق الممٌاس عن طرٌك الصدق الظاهري وصدق البناء ،أما الثبات فمد استخرج بطرٌمة أعادة االختبار 

(، ولام الباحث ببناء برنامج إرشادي بؤسلوبً 0.82( إما طرٌمه معامل ألفا كرونباخ فمد بلػ )0.84فمد بلػ )

( جلسة، بوالع 14ج العمبلنً االنفعالً السلوكً والعبلج الوالعً( وبلػ عدد الجلسات لكل برنامج  ))العبل

( دلٌمة، ولد تم التحمك من الصدق الظاهري للبرنامج 45جلستٌن لكل أسلوب فً األسبوع مدة كل منهما )

بلؽت نسبة االتفاق على بوساطة عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصٌن فً مجال اإلرشاد النفسً، إذ 

%( أما الصدق البنابً فمد تحمك الباحث بوساطة عدد من األسبلة التً ٌطرحها فً 100 صبلحٌة البرنامج )

نهاٌة كل جلسة، وفٌما ٌتعلك بالصدق الختامً فمد تحمك منه الباحث من خبلل االختبار البعدي الذي أجري 

مج الذي تؤكد من خبلل النتابج بفعالٌة األسلوبٌن اإلرشادٌٌن للمجموعات البحث الثبلث للتحمك من أثر البرنا

فً خفض الهزٌمة النفسٌة، واستكماال للبحث الحالً خرج الباحث بمجموعة من التوصٌات والممترحات 

 لمعالجه الهزٌمة النفسٌة فً مإسساتنا التربوٌة.

 

كلٌة التربٌة  علم النفس التربوي

 للعلوم االنسانٌة

االجتماعً المدرن وعاللته الدعم 

 باالستمتاع بالحٌاة عند طلبة الجامعة

 بكر دمحم جاسم

 المستخلص

ٌستهدؾ البحث الحالً التعرؾ الى فاعلٌة أسلوبٌن ارشادٌٌن العمبلنً االنفعالً السلوكً والوالعً فً خفض 

وساطة اختبار الفرضٌات الهزٌمة النفسٌة لدي الطبلب فالدي الوالدي فً المرحلة اإلعدادٌة. وٌتم ذلن ب

 الصفرٌة اآلتٌة : ــ

ــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة االولى )مجموعة العبلج العمبلنً 1

(.0.05االنفعالً السلوكً( فً االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )  

ات داللة احصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة )مجموعة العبلج ـــــ ال توجد فروق ذ2

(.0.05الوالعً( فً االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )  

بلً فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعة الضابطة فً االختبارٌن البعدي والم ال توجدــ 3

 على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة

ــــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة االولى )مجموعة العبلج 4

العمبلنً االنفعالً السلوكً( والمجموعة الضابطة فً االختبار البعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند 

(.0.05مستوى داللة )  
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وق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة الثانٌة )مجموعة العبلج ـــ ال توجد فر5

(.0.05الوالعً( والمجموعة الضابطة فً االختبار البعدي على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )  

)العبلج العمبلنً ــــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة االولى اسلوب 6

االنفعالً السلوكً( فً االختبارٌن البعدي والمتابعة )المرجؤ( على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة 

(0.05.)  

ـــ ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة أسلوب )العبلج الوالعً( فً 7

(.0.05مرجؤ( على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة عند مستوى داللة )االختبارٌن البعدي والمتابعة )ال  

المجموعتٌن     حجم فاعلٌة البرنامج االرشادي ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط رتب درجات طبلبـــــ  8

 التجرٌبٌتٌن فً االختبارٌن المبلً والمرجؤ على ممٌاس الهزٌمة النفسٌة.

وللتؤكد من فرضٌات البحث استعمل الباحث تصمٌم تجرٌبً )تصمٌم المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن والمجموعة 

الضابطة ذات االختبار المبلً والبعدي والمرجؤ( وتضمن مجتمع البحث على الطبلب فالدي الوالدٌن فً 

على المدٌرٌة ألعامة ( مدرسة وتوزعت المدارس 19( توزعوا على)508المرحلة االعدادٌة والبالػ عددهم)

(طالباً بصورة لصدٌة 36لتربٌة محافظة دٌالى فً لضاء الخالص للدراسة النهارٌة، وطبك االختبار على )

من الطبلب فالدي الوالدٌن فً المرحلة االعدادٌة من الذٌن حصلوا أعلى الدرجات على ممٌاس الهزٌمة 

( طالباً 12رٌبٌتٌن ومجموعة ضابطة( وبوالع )النفسٌة، وتم توزٌعهم على ثبلث مجموعات )مجموعتٌن تج

) درجة الهزٌمة النفسٌة لبل البدء -فً كل مجموعة، وتم التكافإ بٌن المجموعات الثبلث فً المتؽٌرات:

تسلسل الطالب بٌن أفراد المجموعة ( وأُدُخلت المجموعة  –التحصٌل الدراسً  -العمر الزمنً –بالتجربة 

لى وفك أسلوب العبلج العمبلنً االنفعالً السلوكً، أما ألمجموعة الثانٌة فتلمت األولى فً برنامج إرشادي ع

برنامجاً إرشادٌاً وفك أسلوب العبلج الوالعً، فً حٌن لم تتلمى المجموعة الثالثة إي برنامج، كما لام الباحث 

(، ولد 2007وتسون ) ببناء أداة لمٌاس الهزٌمة النفسٌة واستند الباحث فً بناء الممٌاس على نموذج مٌفٌن

(فمرة ولد شملت الفمرات جمٌع الموالؾ والجوانب التً تإدي  الى الهزٌمة النفسٌة، 48تؤلؾ الممٌاس من )

ولد تم عرض الممٌاس على عدد من الخبراء والمختصٌن فً مجال اإلرشاد النفسً، والمٌاس والتموٌم، وعلم 

بة االتفاق على صبلحٌة الممٌاس)( خبٌراً، وكانت نس22النفس التربوي وبلػ عددهم ) %(، وتم التؤكد 100 

من صدق الممٌاس عن طرٌك الصدق الظاهري وصدق البناء ،أما الثبات فمد استخرج بطرٌمة أعادة االختبار 

(، ولام الباحث ببناء برنامج إرشادي بؤسلوبً 0.82( إما طرٌمه معامل ألفا كرونباخ فمد بلػ )0.84فمد بلػ )

( جلسة، بوالع 14نً االنفعالً السلوكً والعبلج الوالعً( وبلػ عدد الجلسات لكل برنامج  ))العبلج العمبل

( دلٌمة، ولد تم التحمك من الصدق الظاهري للبرنامج 45جلستٌن لكل أسلوب فً األسبوع مدة كل منهما )

بة االتفاق على بوساطة عرضه على مجموعة من الخبراء والمختصٌن فً مجال اإلرشاد النفسً، إذ بلؽت نس

%( أما الصدق البنابً فمد تحمك الباحث بوساطة عدد من األسبلة التً ٌطرحها فً 100 صبلحٌة البرنامج )

نهاٌة كل جلسة، وفٌما ٌتعلك بالصدق الختامً فمد تحمك منه الباحث من خبلل االختبار البعدي الذي أجري 

تؤكد من خبلل النتابج بفعالٌة األسلوبٌن اإلرشادٌٌن  للمجموعات البحث الثبلث للتحمك من أثر البرنامج الذي

فً خفض الهزٌمة النفسٌة، واستكماال للبحث الحالً خرج الباحث بمجموعة من التوصٌات والممترحات 

 لمعالجه الهزٌمة النفسٌة فً مإسساتنا التربوٌة.
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االرشاد النفسً والتوجه 

 التربوي

كلٌة التربٌة 

 للعلوم االنسانٌة

برنامج ارشادي بأسلوب النمذجة فً تأثٌر 

تنمٌة مهارات التواصل االجتماعً لدى 

 معلمات رٌاض االطفال

رلٌة صبري 

 هاشم

. 

 المستخلص

تؤثٌر برنامج أرشادي بؤسلوب النمذجة فً تنمٌة مهارات التواصل االجتماعً ٌستهدؾ البحث الحالً تعرؾ 

 . لدى معلمات رٌاض االطفال

 -أختبار الفرضٌات الصفرٌة اآلتٌة :وٌتم ذلن من خبلل 

( بٌن رتـب درجات المجموعة التجرٌبٌة على 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصـابٌة عنـد مستـوى ) -1

 ممٌاس مهارات التواصل االجتماعً لبـل تطبٌك البرنـامج االرشـادي وبعده.

المجموعة الضابطة فً االختبار ( بٌن رتب درجات 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصـابٌة عنـد مستوى ) -2

 المبلً والبعدي على ممٌاس مهارات التواصل االجتماعً .

( بٌن رتـب درجـات المجموعة التجـرٌبٌة والضابطة 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصـابٌة عند مستوى ) -3

 .فً االختـبار البـعدي على ممٌـاس مهارات التواصل االجتماعً

مات رٌاض االطفال الحكومٌة واألهلٌة فً مدٌنة بعموبة التابعة للمدٌرٌة العامة ٌتحدد البحث الحالً بمعل

(  ولؽرض تحمٌك هدؾ البحث واختبار فرضٌاته أستخدمت الباحثة 2020-2019لتربٌة محافظة دٌالى )

تكون المنهج التجرٌبً ذا التصمٌم ) المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة مع اختبار لبلً وبعدي ( ، إذ 

( 20( معلمة رٌاض االطفال ، اما عٌنة تطبٌك البرنامج االرشادي تكونت من )200مجتمع البحث من )

معلمة من معلمات رٌاض االطفال اللواتً لدٌهن ضعؾ فً مهارات التواصل االجتماعً حٌث بلؽت 

وعتٌن ( درجة ، موزعة بطرٌمة عشوابٌة على مجم120درجاتهن ألل من المتوسط الفرضً البالػ )

( معلمات فً كل مجموعة ، ولد تم إجراء التكافإ فً 10)مجموعة تجرٌبٌة ومجموعة ضابطة ( وبوالع )

بعض المتؽٌرات  وهً )العمر ، التحصٌل الدراسً للمعلمة ، عدد سنوات الخدمة ، الحالة االجتماعٌة 

 للمعلمة ( .

الذي  Julia Wood ك نظرٌة جولٌا وودولامت الباحثة ببناء ممٌاس مهارات التواصل األجتماعً على وف

( فمرة ، وتم عرضه على مجموعة من المختصٌن فً مجال العلوم التربوٌة والنفسٌة ، 40تكون من )

 والمٌاس و

التموٌم ، وبذلن تحمك الصدق الظاهري للممٌاس ، وكذلن تم التحمك من صدق البناء ، أما الثبات فمد تم اٌجاده 

 (  .0272( ، والفاكرونباخ ولد بلػ )0288ختبار اذ بلػ )بطرٌمتٌن هما : اعادة اال

وكذلن لامت الباحثة بتطبٌك البرنامج االرشادي بـ ) اسلوب النمذجة ( بحسب النظرٌة المعرفٌة االجتماعٌة لـ 

) البرت باندورا ( ، وتم تنفٌذه من خبلل برنامج ارشادي اعد لؽرض تنمٌة مهارات التواصل االجتماعً ، 

تحمك من صدق البرنامج االرشادي من خبلل عرضه على مجموعة من الخبراء المختصٌن فً مجال وتم ال

( 12االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ، وبذلن تحمك الصدق الظاهري للبرنامج ، ولد تكون البرنامج من )

 دلٌمة .( 45جلسة ارشادٌة بوالع )ثبلث جلسات ( فً االسبوع ، وكان زمن الجلسة الواحدة )
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ولد أستعملت الباحثة الوسابل االحصابٌة االتٌة :) أالختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن ، اختبار مان وتنً ،  

معادلة الفاكرونباخ ، معامل ارتباط بٌرسون ،اختبار مربع كاي ، الوسط المرجح ، والوزن المبوي، لٌمة 

 اختبار ولكوكسن ( .

رشادي بؤسلوب النمذجة تؤثٌرا فً تنمٌة مهارات التواصل االجتماعً لدى ولد اظهرت النتابج ان للبرنامج اإل

 معلمات رٌاض االطفال وفً ضوء نتابج البحث الحالً لدمت الباحثة عدد من التوصٌات والممترحات .

 

كلٌة التربٌة للعلوم  علم النفس التربوي

 االنسانٌة

)هنا  تأثٌر البرنامج االرشادي باسلوب

االن(فً تخفٌض تنالض الذات لدى 

 طالب المرحلة المتوسطة

دمحم ستار عبد 

 لدوري

 المستخلص

( فً واآلنتؤثٌر البرنامج االرشادي بؤسلوب الوعً بـ )هنا ) على التعرؾ الحالً البحث ٌستهدؾ

 الفرضٌات اختبار خبلل من ولتحمٌك هذا الهدؾ (تخفٌض تنالض الذات لدى طبلب المرحلة المتوسطة

 اآلتٌة: الصفرٌة

 ( ( بٌن رتب درجات المجموعة التجرٌبٌة فً 0205)ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى

 االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس تنالض الذات لدى طبلب المرحلة المتوسطة(.

 ) ( بٌن رتب درجات المجمو0205ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى )  عة الضابطة

 .)فً االختبارٌن المبلً و البعدي على ممٌاس تنالض الذات لدى طبلب المرحلة المتوسطة

 ( ( بٌن رتب درجات الطبلب فً المجموعتٌن 0205)ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى

 التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي على ممٌاس تنالض الذات(

بـطبلب )المرحلة المتوسطة( للدراسة الصـباحٌة فً محافـظة دٌالى مركز لضـاء بعموبة ٌتحدد البحث الحالً 

 .م( 2020-2019الـتابع للـمدٌرٌة الـعامة لـتربٌة محافظـة دٌـالى للـعام الدراسً )

ولؽرض اختبار فرضٌات البحث استخدم الباحث التصمٌم التجرٌبً )تصمٌم المجموعتٌن التجرٌبٌة 

( طالب تم اختٌارهم بالطرٌمة العشوابٌة البسٌطة من 400كونت عٌنة التحلٌل االحصابً من )توالضابطة(، و

المدارس المتوسطة فً مركز لضاء بعموبة التابعة لمدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة  دٌالى للعام الدراسً 

دد فمراته (، وتكونت ع1987لام الباحث ببناء ممٌاس تنالض الذات وفك نظرٌة )هؽنز،  ،2019-2020

( فمرة، وتحمك الباحث من الخصابص الساٌكومترٌة له، إذ بلؽت عدد فمراته 36بالصٌؽة االولٌة من )

 ( فمرة.36بالصٌؽة النهابٌة من )

( طالب من متوسطة 89( طالب  بوالع )185وتكونت عٌنة تطبٌك البرنامج االرشادي من )

ة ) االنتصار( كمجموعة  ضابطة،  وتم ( طالب من متوسط96)الببلذري( كمجموعة تجرٌبٌة ، و)

( 72الفرضً البالػ ) الوسط من طبلب المرحلة المتوسطة الذٌن درجاتهم اعلى  ( طالب  من20)اختٌار

 طبلب لكل (10، بوالع ) وضابطة( )تجرٌبٌة مجموعتٌن توزٌعهم بطرٌمة لصدٌة على درجة  ولد تم

)درجات الطبلب على ممٌاس تنالض الذات،  اآلتٌة : للمجموعتٌن بالمتؽٌرات التكافإات وأجرٌت مجموعة

، ولام التحصٌل الدراسً لؤلب ، التحصٌل الدراسً لؤلم ، مهنة األب ، مهنة األم ، العمر الزمنً باألشهر( 

الباحث ببناء برنامج ارشادي بؤسلوب الوعً بـ) هنا واالن( فً تخفٌض تنالض الذات لدى طبلب المرحلة 

( و بناء البرنامج االرشادي وفك انموذج )بورد رز 1988رٌة الجشطالت ،لبٌرلز، المتوسطة، وفك )نظ
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( دلٌمة بوالع ) جلستان( 45( جلسة ارشادٌة، واستؽرق زمن كل جلسة )11( وتكون  من ) 1992دوري،

 فً االسبوع.

للعلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة،  (SPSS)واستخدم الباحث فً تحلٌل بٌانات البحث برنامج التحلٌل اإلحصابً 

 إذ توصل الباحث إلى النتابج اآلتٌة:

( بٌن متوسط درجات طبلب المجموعة التجرٌبٌة 0205توجد فروق ذات داللة احصابٌة عند مستوى )  -1 

 فً االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس تنالض الذات ولصالح االختبار البعدي.

( بٌن متوسط درجات الطبلب المجموعة 0205داللة احصابٌة عند مستوى )جد فروق ذات   ال تو   -2

 الضابطة فً االختبارٌن المبلً والبعدي على ممٌاس تنالض الذات.

( بٌن متوسط درجات الطبلب المجموعتٌن التجرٌبٌة 0205توجد فروق ذات داللة احصابٌة عند مستوى )  -3

 الض الذات ولصالح المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار البعدي.والضابطة فً االختبار البعدي على ممٌاس تن

 وفً ضوء نتابج البحث خرج الباحث بمجموعة من التوصٌات والممترحات.

 

 

دراسة جزٌئٌة لفٌروس الملٌساء  كلٌة العلوم علوم حٌاة

 المعدٌة فً محافظة دٌالى

سرور عبود 

 دمحم

 المستخلص

عن مرض جلدي معدي محدود ذاتًٌا ، منتشر فً فبة األطفال والبالؽٌن  فٌروس الملٌساء المعدٌة هوعبارة

MCVالنشطٌن جنسًٌا واألفراد الذٌن ٌعانون من ضعؾ المناعة.  كان  مزدوج الشرٌط من الحمض   

 MCVالنووي ٌنتمً إلى عابلة الجدري.  كانت أهداؾ الدراسة هً الكشؾ الجزٌبً وتسلسل جٌنات 

PCRبواسطة  المشتبه بها سرٌرًٌا ، واستكشاؾ متؽٌرات من الحاالت   MCV المحلٌة السابدة وممارنتها  

مع ألسبلالت العالمٌة ، وتوزٌع الكشؾ الجزٌبً وفمًا للعوامل االجتماعٌة والدٌموؼرافٌة والعوامل المساهمة 

 األخرى

 2019أٌلول  30 أجرٌت الدراسة فً العٌادات الخارجٌة لؤلمراض الجلدٌة فً محافظة دٌالى فً الفترة من

سنة ومن كبل الجنسٌن ، وكانت الخزعة عبارة  60إلى  1. تراوحت أعمارهم من 2020حزٌران  21إلى 

خزعة جلدٌة  25خزعة جلدٌة للمرضى و  75خزعة من الجلد ممسمة إلى مجموعتٌن:  100عن 

لكامل عن كمجموعة سٌطرة الشخاص أصحاء ظاهرٌا. تم تشخٌص جمٌع المرضى سرٌرٌا. بعد الكشؾ ا

 ( ثم التسلسل.PCRالجٌنوم ، تم استخدام أساس محدد عن طرٌك تفاعل البلمرة المتسلسل التملٌدي )

% عند 49.3% و 50.7أظهرت النتابج أن معدل اإلصابة عند الذكور و اإلناث متماربة حٌث بلؽت 

باستخدام تمنٌة تفاعل اإلناث. أظهرت نتابج الدراسة أن أعلى نسبة لئلصابة بفٌروس الملٌساء المعدٌة 

( سنة وكانت ألل نسبة 9-1% فً الفبة العمرٌة )53.3البلمرة التسلسلً التملٌدي للخزعات الجلدٌة كانت 

%.4( بلؽت 59-49فً الفبة العمرٌة )  

% 66.6أوضحت النتابج ارتفاع نسبة اإلصابة بفٌروس الملٌساء المعدٌة فً المناطك الحضرٌة بنسبة 

%. بٌنت النتابج أن آفات فٌروس الملٌساء أكثر ظهوراً فً الجزء العلوي 33.3بلؽت  ممارنة بالرٌؾ حٌث

%.4% وألل فً الجزء السفلً من الجسم وبنسبة 96من الجسم )الوجه( بنسبة   
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فٌما ٌخص األشخاص المصابٌن بؤمراض اخرى،  أظهرت نتابج الدراسة الحالٌة أنه أعلى نسبة اصابة 

% ، بٌنما  36كانت متواجدة فً األشخاص المصابٌن باالنفلونزا وبنسبة  بفٌروس الملٌساء المعدٌة

%، والل نسبة فً األشخاص المصابٌن  18.7االشخاص المصابٌن ب باالكزٌما كانت نسبتهم حوالً .

% ، ونسبة االشخاص المصابٌن فمط بفٌروس 1.3بالثاالسٌمٌا بلؽت نسبتهم  MCV %.44كانت نسبتهم    

PCR أظهرت نتابج تفاعل عزلة من االشخاص المصابٌن ب  100للكشؾ عن   MCV باستخدام البادئ  

% ، بٌنما أظهر البادئ الثانً جمٌع الحزم  9.33عٌنات  وبنسبة  7فً  393األول ذو الزوج الماعدي  

%.100زوج لاعدي وبنسبة  167الممابلة لـ   

لجٌن  393أظهرت نتابج تحلٌل تتابع البادئ ذو الزوج الماعدي  MC021L عزالت تم تمسٌمها إلى  7فً  

والمجموعة الثانٌة تضمنت العزالت  70و 36، 24مجموعتٌن: المجموعة األولى تضمنت العزالت 

من  38و 16، 4،10 MCV ًعند ممارنة كل من هذه المجموعات مع العزالت العالمٌة فً المركز الدول .

NCBIلتمانة المعلوماتٌة الحٌاتٌة ) %. فٌما ٌتعلك بالجٌن 100بك كانت ( ، وجد أن نسبة التطا MC002L 

عزالت تم تمسٌمها إلى مجموعتٌن :  5فً  167، اظهرت نتابج تحلٌل تتابع البادئ ذو الزوج الماعدي 

( من 4( والمجموعة الثانٌة تضمنت العزلة )5،  3،  2،  1المجموعة األولى تضمنت العزالت ) MCV .

زالت العالمٌة فً عند ممارنة كل من هذه المجموعات مع الع NCBI %. 97، وجد أن نسبة التطابك كانت  

 تحتوي العزالت فً هذا الجٌن على طفرة صامتة بسبب تؽٌر حمض أمٌنً واحد.

NCBIتم تسجٌل عزلتٌن فً  للجٌن   MC021L وتم الحصول على الرلم التسلسلً للعزالت المسجلة  

LC520237  ،LC520238 فٌما ٌتعلك بالجٌن .MC002L تسجٌل عزلتٌن أًٌضا فً ، تم   NCBI وتم  

 .LC520235  ،LC520236 .الحصول على الرلم  التسلسلً للعزالت المسجلة

 

الكشف الجزٌئً لمضخات دفك  كلٌة العلوم فلسفة فً علوم الحٌاة

الكزٌنولونات فً العزالت السرٌرٌة 

دٌة الذهبٌة المماومة للمكورات العنمو

 للمشٌسٌلٌن

اٌمان عباس 

 علً

 المستخلص

( عٌنة سرٌرٌة من مصادر مختلفة )كالجروح والحروق والبول واألذن و 320تم فً هذه الدراسة جمع )

األنؾ اضافة الى الدم( من المرضى الذٌن ٌعانون من التهابات مختلفة من مستشفى بعموبة التعلٌمً فً 

ص والتؤكد من وجود بكترٌا ( من اجل عزل و تشخ2018ٌمحافظة دٌالى خبلل الفترة من شباط إلى تموز 

 المكورات العنمودٌة الذهبٌة فٌها.

٧( من العزالت كانت لبكترٌا المكورات العنمودٌة الذهبٌة 26.56)85اظهرت النتابج أن  S.aureus 

توزعت اعدادها ونسبها المبوٌة وفمًا لمصادر اإلصابة من األعلى إلى األدنى على النحو التالً: الجروح 

٧( ثم الحروق 11.76)٧10( ثم االذن21.17)٧18( ثم الدم 23.52)20االنؾ٧( ثم 29.41)25

٧( اعتمادًا على الطرق التملٌدٌة فً استخدام االوساط االنتمابٌة 4.70)٧4( واخٌرا البول9.41)8

(HiCrom agar واالوساط التفرٌمٌة الخاصة و الصفات المجهرٌة و االختبارات الكٌمو حٌوٌة باالضافة )

Vitek-2الى نظام  ٧(. أظهرت جمٌع عزالت المكورات العنمودٌة 98و بنسبة احتمالٌة بلؽت ) 
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نتابج إٌجابٌة الختبار إنزٌم    S.aureusالذهبٌة Coagulase خارج الخلٌة )  CoPS فً حٌن أظهرت )

 .Oxidaseنتابج سلبٌة الختبار إنزٌم 

المرص تم تحدٌد العزالت المماومة للمٌثٌسٌلٌن باستخدام طرٌمة انتشار  Cefoxitin وطرٌمة انتشار المرص   

Oxacillin وطرٌمة لٌاس وسط المكورات العنمودٌة الذهبٌة الدلٌك المتخصص المولد للون )مماٌسة  

Chromagar S. aureus ٧( من العزالت كانت مماومة للمٌثٌسٌلٌن 64.70)55أظهرت النتابج أن  (.

(MRSA ٧( من العزالت 35.29)30البنسلٌن، فً حٌن أن ( والتً لامت بتحوٌر البروتٌنات المرتبطة ب

MSSAكانت لبكترٌا المكورات العنمودٌة الذهبٌة الحساسة للمٌثٌسٌلٌن ) تم تحدٌد اختبارات الحساسٌة  (.

S.aureusلجمٌع عزالت  ( نوع من المضادات الحٌوٌة وهً 16ضد )  Cefoxtin و   Oxacillin و  

Cefepime و   Ceftazidime و   Imipenem و   Kanamycin و   Gentamicin و   Amikacin و   

Vancomycinو Chloramphenicol و   Tetracyclin وCiprofloxacin و   Norfloxacin و   

Levofloxacin و   Ofloxacin اضافة الى   Nalidixic acid والتً اجرٌت باستخدام طرٌمة انتشار )

(.  كشفت نتابجنا أن أعلى مماومة كانت فً مجموعة بٌتا الكتام، إذ كانت هنان مماومة باور-المرص )كٌربً

%( لعزالت المكورات الذهبٌة المماومة للمٌثسٌلٌن )100كاملة ) MRSA للمضاد الحٌوي )Cefoxtin 

Oxacillin)وهو البدٌل للمٌثٌسٌلٌن( وللمضاد  وللمضاد   Cefepime و    Ceftazidime فً حٌن كانت ،

لمماومة للمضاد الحٌوي ا  Imipenem %(. باإلضافة إلى ذلن، أظهرت هذه العزالت معدالت 9209) 

(Aminoglycosideمماومة متؽٌرة لمجموعة األمٌنوكبلٌكوساٌد  %( 27و7( و على النحو التالً: )

%( للمضاد5245و )  Kanamycinللمضاد   Gentamicin ( للمضاد 60و )% Amikacin  ومع .

٧( من العزالت كانت مماومة للمضاد 58.18ذلن، فان ) Vancomycin ٧( أظهرت مماومة  30.90و )  

٧( من العزالت حساسٌة للمضاد  10.90متوسطة للمضاد بٌنما اظهرت )  .Vancomycin كانت نتٌجة  

S.aureusمماومة بكترٌا المكورات العنمودٌة  للمضاد الحٌوي   Clramphenicol و   Tetracyclin 

٧( لكل من ٧32.72( على التوالً، فً حٌن أظهرت مماومة معتدلة ) ٧70.90( و ) 32.72)  

Ciprofloxacin   و Norfloxacin و   Levofloxacin و   Ofloxacin ٧( مماومة  56.36و نسبة ) 

Nalidixic acid للمضاد  ٧( من العزالت الخمسة وخمسون المماومة 32.7)18. بٌنت دراستنا أًٌضا أن 

ومة دوابٌة شدٌدة )للمٌثٌسلٌن أظهرت مما XDR ٧( منها أظهرت مماومة متعددة 34.54)19( و ان 

MDRللمضادات ) .(، فً حٌن أن بمٌة العزالت المماومة للمٌثٌسلٌن  MRSA لم تظهر مماومة متعددة )

 .للمضادات 

MICتراوحت لٌمة الحد األدنى للتركٌز المثبط ) مٌكروؼرام/مل( لكل من  1024إلى  8( بٌن )

Ciprofloxacin المضادات و   Norfloxacin و   Levofloxacin لعزالت    S.aureus التً كانت  

( أًٌضا فً هذه MBCلدٌها مماومة لهذه المضادات الحٌوٌة. تم تحدٌد الحد األدنى للتركٌزالماتل للبكترٌا )

ثبط الدراسة وأظهرت لٌمها ارتفاًعا ٌمرب من ضعؾ إلى ضعفً مثٌبلتها فً الحد االدنى للتركٌز الم MIC .

كلوروفٌنٌل  - 3فً الممارسة السرٌرٌة، تم استخدام أحد المركبات المثبطة الهامة المسماة كاربونٌل سٌانٌد 

. وجدنا أن Ciprofloxacin( كمثبط لمضخة التدفك المترافك مع المضاد الحٌوي CCCPهٌدرازون )

Ciprofloxacinمزٌج  و   CCCP نى أظهر انخفاًضا فً التركٌز المثبط االد  MIC ( أضعاؾ 4-1ٌبلػ ) 

مٌكروجرام/مل( والذي لد ٌكون بسبب النشاط التآزري. تم تحدٌد نشاط النمط الظاهري  128-4تراوح بٌن )

( عزلة من عزالت المكورات العنمودٌة المماومة لـلمضاد 18لنظام مضخة التدفك فً ) Floroquinolone 

EtBrCWبواسطة طرٌمة أجار العجلة الدوارة ) ٧( كانت إٌجابٌة بٌنما 77.7رت النتابج أن )(، وأظه

٧( تم تصنٌفها سلبٌة لطرٌمة 22.22)  .EtBrCW ( عزلة مماومة لـ 18فً الدراسة الحالٌة، تم إخضاع ) 

MRSA Foroquinolone لتمنٌة تفاعل سلسلة البولٌمٌرات )  (PCR فً نمط أحادي االتجاه لتضخٌم  



77  

ٌة وهما جٌنٌن تشخٌصٌٌن لـبكترٌا المكورات العنمود mec A و   coa كانت أحجام ازواج لواعد .)

ampliconاالمبلٌكون  ( زوج لاعدي على التوالً وسجلت نتابج إٌجابٌة 595( و )310لهذه الجٌنات )  

٧(.100تصل إلى )  

( عزلة 18فٌما ٌتعلك بانتشار جٌنات مضخة التدفك، كشفت النتابج التً توصلنا إلٌها أنه عند تعربض )

د مماومة للمضا Floroquinolone لتمنٌة تفاعل سلسلة البولٌمٌرات فً نمط أحادي االتجاه لتضخٌم مماومة  

sdrMو  mdeA و  norA ترمٌز جٌنات مضخة التدفك وهً  )المسإولة عن مماومة مضاد  

norCو  norB الفلوروكٌنولون االلٌفة للماء( و جٌنات  و   mepA  )المسإولة عن مماومة الفلوروكٌنولون 

sepAااللٌفة والكارهة للماء( وجٌن  )المسإول عن مماومة المثبطات(  أنها تملن  جٌنات   norA  ،norB  ،

norC  ،sdrM  ،mdeA  ،mepA و   sepA ٧( و  ٧100( و ) ٧77.7( و ) 88.8بنسب بلؽت ) 

( عزلة من عزالت بكترٌا ٧18( على التوالً. أظهرت ) 100( و )88.8( و )٧88.8( ، ) 83.3)

كورات العنمودٌة المماومة للمٌثٌسٌلٌن و للمضاد فلوروكٌنولون والتً كانت منتجة إلنزٌم الم Coagulase 

coaبالطرق المختبرٌة المٌاسٌة نتابج إٌجابٌة لتنمٌط الجٌن  بطرٌمة تفاعل سلسلة البولٌمرات   PCR اسفر .

أنماط وراثٌة مختلفة وهً: األول  4عن تولٌد   coaتضخٌم الجٌن I ً والثان  II والثالث   III والرابع   IV 

زوج لاعدي. اظهرت ؼالبٌة عزالت  800-500اعتمادا على االحجام المختلفة من تعدد الشكل تراوحت بٌن 

( )تفاعل سلسلة البولٌمرات- تعدد PCR-RFLP بحجم بلػ 600 زوج لاعدي. بٌنت تمنٌة )coaالجٌن 

 لنواتج طرٌمة AluIأربعة أنماط تم الحصول علٌها باستخدام هضم  coa أشكال طول جزء التمٌٌد(  للمورث

PCR زوج  500إلى  90. تراوح عدد األجزاء من واحد إلى ثبلثة، وتراوحت حجوم األجزاء من )

٧( من العزالت. واعتبرت عزالت هذه الفبة سبلالت 50األكثر شٌوًعا حٌث مثلت ) 2لاعدي(. كانت الفبة 

( عٌنات من نواتج تمنٌة 6إرسال ) تم ٌة العزالت سبلالت متفرلة.وبابٌة بٌنما اعتبرت بم PCR للمورث  

coa ذات الصلة بالنمط الوراثً   coa ومصادر العزل المختلفة من أجل اجراء عملٌة التسلسل الجٌنً  

ات علٌها، ثم إرسلت جمٌع البٌانات التً تم الحصول علٌها من تسلسل الجٌنات إلى المركز الوطنً لبنن الجٌن

NCBI blastnلمعلومات التكنولوجٌا الحٌوٌة  تحت رلم االنضمام الذي ٌبتدأ بـالرلم )  CP012018.1 .)

PCRفٌما ٌتعلك بمضخمات تمنٌة  زوج لاعدي من المورث  595المفترضة ذات   coa والذي ٌشفر إلنزٌم  

Coagulase المكورات العنمودٌة فمد أظهر محرن بنن الجٌنات   NCBI BLASTn عالٌة للؽاٌة  تشابهات 

NCBI BLASTnبٌن العٌنات المتسلسلة وبٌن هذا الهدؾ. أشار محرن بنن الجٌنات  إلى وجود حوالً  

٧ من التماثل مع الهدؾ المتولع الذي ؼطى جزًءا كامبًل من المورث 98 coa لذلن، لسمت الشجرة الشاملة .

coaالمستندة إلى المورث  بكترٌا المكورات الذهبٌة وفمًا لمصدرها  إلى مجموعتٌن ربٌسٌتٌن من عزالت 

التً شملت  1وهً: المجموعة  S3  ،S6  ،S8 و   S18 التً تضمنت  2، والمجموعة   S7 و   S13 مما ،

ٌدل على وجود تشابه وراثً مثٌر لبلهتمام بٌن سبلالت المكورات العنمودٌة الذهبٌة التً تم عزلها من 

جانب، وسبلالت المكورات العنمودٌة الذهبٌة التً تم عزلها من الجروح والتهابات األنؾ والدم واألذن من 

 الحروق وعٌنات البول من جانب اآلخر.

Taq man qRT- PCRأخًٌرا ، تم تصمٌم اختبار  ذو الخطوة الواحدة للكشؾ عن خصابص  

norAالجٌنات وتوصٌفها، حٌث تم اجراء اختبار التعبٌر الجٌنً لثبلث جٌنات لمضخات التدفك ) و   norC و  

sdrM( ًمع جٌن مرجع )gmk و هً المرة األولى التً ٌتم فٌها توثٌك اكتشاؾ عزالت المكورات .)

S.aureusالعنمودٌة الذهبٌة  باإلضافة إلى ذلن، تعتبر دراستنا  بهذه الطرٌمة فً هذه المنطمة من العراق. 

ٌدرازون )كلوروفٌنٌل ه - 3االولى التً أوضحت التؤثٌر الفعال لكاربونٌل سٌانٌد  CCCP ضد تعبٌر )

جٌنات مضخة التدفك فً عزالت المكورات الذهبٌة المماومة للمٌثٌسلٌن التً تم إجراإها باستخدام مسبار 

 ( عزالت وفمًا لمصدرها واجراءها بثبلث نسخ.6خاص و بادىء اعد تصمٌمه. فً هذا الجزء، تم اختٌار )
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norAأظهرت النتابج أن أعلى تعبٌر لجٌن  العزالت )كان فً   SA3،7،15 بوجود المضاد الحٌوي )

Ciprofloxacin ولم ٌبلحظ أي إفراط فً التعبٌر عن الجٌن   norA فً عزلتٌن )  SA8 و   (. اما بوجود 10

 CCCP و Ciprofloxa فمد انخفض التعبٌر الجٌنً لـ ،norA فً أربع عزالت وهً )  SA3،8،10 و  

SA7( وظلت العزلة )18 العزلة )( كما هً، بٌنما زادت  SA15 ًمن تعبٌرها الجٌنً. ازداد التعبٌر الجٌن )

norC للمورث  و لوحظ زٌادة فً تعبٌر الجٌن   norC فً جمٌع العزالت التً عولجت بالمضاد   

Ciproflaxin  ( باستثناء العزلة SA8 تم تملٌل تعبٌر الجٌن .)norC فً جمٌع العزالت بوجود   CCCP 

& Ciproflaxin  بسرعة أكبر وفً ولت مبكر باستثناء العزلة ) وانخفض بشكل ملحوظ SA8 ًالت )

qRT-PCRازدادت زٌادة طفٌفة. أظهرت النتابج أًٌضا أن تمنٌة  أشارت إلى وجود تعبٌر عاٍل فً الجٌن  

sdrM فً أربع عزالت من البكترٌا المماومة للمٌثٌسلٌن وهً  (SA7,8,15,18) ولم ٌظهر أي تعبٌر متزاٌد  

SA3فً العزلتٌن ) و   Ciprofloxacin( بعد المعالجة بالمضاد 10 انخفض التعبٌر عن الجٌن  . sdrM فً  

Ciprofloxacin و CCCP جمٌع العزالت التً عولجت بـ  وانخفضت بشكل ملحوظ و بسرعة أكبر  

. ٌبدو أن Ciprofloxacinو CCCP وبشكل مبكر. ولد لوحظ التؤثٌر التآزري فً هذه الدراسة من لبل

المستخدمة فً هذه الدراسة تتفوق فً الؽالب فً الجٌن المورث  العزالت norC فٌما أظهرت بعض العزالت  

( المعزولة من SA18. تم التعرؾ على إحدى العزالت البكتٌرٌة وهً )sdrMالتعبٌر المفرط فً جٌن 

الحٌوٌة ) إصابة األذن على أنها سبللة لٌاسٌة تم إٌداعها فً المركز الوطنً لمعلومات التكنولوجٌا NCBI )

mecA , 16sRNA)  (coa.  , منها  3جٌنات،  8تحت رلم انضمام. لمد آوت هذه العزلة  جٌنات  5و  

. لمضخة   

  

ثرموداٌنمكٌة النزٌم  –دراسة كٌموحٌوٌة  كلٌة العلوم علوم كٌمٌاء

ترانس فٌرٌز لالشخاص المصابٌن  الفاكلوتاثٌون

 Bبالتهاب الكبد الفٌروسً الحاد نمط  

عبد هللا حسن 

 عبد هللا

 المستخلص

النالل   فً مصل مرضى التهاب الكبد  - S-اجرٌت الدراسة الحالٌة  لتحدٌد فعالٌة انزٌم الكلوتاثٌون

فعالٌة  ودراسة عبللته مع  عدد من المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة مثل )البلٌروبٌن الكلً،  B-الفٌروسً الحاد نمط 

امٌنو ترانسفرٌز، النٌن امٌنوترانسفٌرٌز ،الٌورٌا ،والكرٌاتٌنٌن ، االلبومٌن  الفوسفاتٌز الماعدي ، اسبارتٌت

عٌنه دم   لمجموعتٌن هما مجموعة   62،البروتٌن الكلً ومجموعة الدهون  الكاملة ( . شملت الدراسة 

 17عٌنه دم  ذكور  و  14عٌنة دم  منها  31االصحاء ظاهرٌا  والتً تمثل مجموعة السٌطرة وتتكون من 

عٌنة  31فمد شملت   B      نمط اما مجموعة  المرضى المصابٌن  بالتهاب الكبد الفٌروسًعٌنه  دم اناث ، 

. بٌنت  نتابج الدراسة  وجود ارتفاع معنوي فً فعالٌة  انزٌم عٌنة دم  اناث   16عٌنة دم  ذكور و 15منها  

( ممارنة  مع مجموعة السٌطرة 11.40U/L±68.96) النالل لدى مجموعة المرضى --Sالكلوتاثٌون  

(U/L 16.75±6.19 عند مستوى احتمالٌة )p≤0.05. 

المتؽٌرات بعض  النالل و - S-كذلن شملت الدراسة العبللات الترابطٌة بٌن فعالٌة  انزٌم الكلوتاثٌون

-S-لوتاثٌون الكٌموحٌوٌة التً لها عبللة بالكبد،   حٌث اظهرت النتابج ارتباط موجب بٌن فعالٌة انزٌم الك

النالل مع كل من )األلنٌن امٌنوترانسفٌرٌز ، الفوسفاتٌز الماعدي، اسبارتٌت امٌنوترانسفٌرٌز( بٌنما  ظهر 

 ارتباط سالبا مع كل من ) االلبومٌن ،البروتٌن الكلً  ، الدهون ،  الٌورٌا والكرٌاتٌنٌن (.
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، ( 0.15Mان التركٌز االمثل للمادة االساس ) النالل،-S-بٌنت نتابج الدراسة  الحركٌة ألنزٌم الكلوتاثٌون 

( ، وان 7min( ، زمن الحضن االمثل ) C°30، درجة الحرارة المثلى )(8.5)االس الهٌدروجٌنً  االمثل

وكذلن  ( ،min-1.L-1 .mM   208.33( ، والسرعة المصوى )mM 0.37لٌمة ثابت مٌكالٌس منتن )

 ، (6.37KJ/molان طالة التنشٌط )النالل -S-ألنزٌم الكلوتاثٌون بٌنت نتابج الدراسات الثٌرموداٌنمٌكٌة 

 (.301.7KJ/mol-( و طالة جبس)K.1.127KJ/molواالنتروبً) ، (5.91KJ/molواالنثالبً )

 

تخلٌك وتشخٌص مشتمات اندول جدٌدة  كلٌة العلوم علوم  كٌمٌاء

فلورفنٌل هاٌدازٌن وكلورٌدا  4من  

 ودراسة فعالٌتها الباٌولوجٌة

 سمٌة مهدي صالح

 المستخلص

سلسلة من مشتمات الباٌرازول بنجاح وتم التؤكد من نماوتها عن طرٌك  تحضٌرفً هذه الرسالة تم 

كروموتؽرافٌا الطبمة الرلٌمة وعن طرٌك التركٌب الكٌمٌابً للمركبات التً تم تحدٌدها عن طرٌك بعض 

1H NMRالتمنٌات الطٌفٌة مثل  و   APT 13CNMR و  FT-IR وتم تحدٌد بعض خصابصها الفٌزٌابٌة مثل  

 نماط االنصهار وااللوان وتم تمسٌم المركبات إلى لسمٌن:

 المسم االول:

-مٌثٌل-3-3-2-فلورو-5ٌتضمن تحضٌر المادة األولٌة الجدٌدة وهً  3H -5)2( و 1األندول )-

(.2المالدٌهاٌد )-ٌلٌدٌن(-2-أندول-ثنابً هٌدرو-1، 3-ثنابً مٌثٌل-3-3-فلورو  

-تراي مٌثٌل-3-3-2،فلورو5وتم تحضٌر المركب األول  3H ( بوساطة تفاعل فٌشر أندول 1اندول)-

فنٌل هٌدرازٌن هٌدروكلوراٌد مع اٌزوبروبٌل مٌثٌل كٌتون بوجود حامض الخلٌن -فلورو-4عن طرٌك تفاعل 

-2-اندول-هٌدروثنابً -1-3-ثنابً مثٌل-3-3-فلورو-5)-2الثلجً كمادة محفزة. وتم تحضٌر المركب الثانً 

-،تراي مثٌل 3-3-2-فلورو-5( بوساطة تفاعل فلٌسمٌرهان عن طرٌك تفاعل 2المونالدٌهاٌد )-ٌلٌدٌن( 3H  –

( مع ثبلثً كلورو اوكسٌد فسفور  )1اندول ) POCl3 فً وجود )N,N ثنابً مٌثٌل فروماٌد- DMF  .  
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 المسم الثانً:

-فلورو-5)-2هذا المسم ٌنطوي على تحضٌر عدد من مشتمات الباٌرازول الجدٌدة الناتجة من تفاعل 

( مع معوضات الفنٌل هٌدرازٌن فً 2ٌلٌدٌن( المونالدٌهاٌد )-2-اندول-ثنابً هٌدرو-1-3-ثنابً مٌثٌل -3-3

أدناه:فً المخطط ا مو ضح مذٌب االٌثانول كم  
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وتم لٌاس الفعالٌة الباٌولوجٌة لبعض المركبات التً تم تحضٌرها على خبلٌا سرطان الثدي واظهرت النتابج 

 انه تم لتل هذه الخبلٌا السرطانٌة.

 

حضٌر وتشخٌص والنشاط المضاد للفطرٌات  كلٌة العلوم علوم كٌمٌاء

المركبات الحلمٌة غٌر المتجانسةلبعض   

ختام عبد الكرٌم 

 اسماعٌل

 المستخلص

فً هذه الرسالة حضرت بنجاح مركبات جدٌدة من إٌساتٌن ، وأكدت نماوتها بؤستخدام  كروموتوؼرافٌا الطبمة 

)  طٌؾ  [ بواسطة الطرق الطٌفٌةA1- A12]ة الكٌمٌابً للمركبات المحضر الرلٌمة. تم تحدٌد التركٌب 

وطٌؾ الرنٌن النووي المؽناطٌسً(   ، والمربٌة االشعة تحت الحمراء، طٌؾ االشعة  فوق البنفسجٌة

باإلضافة الى تحدٌد الخواص الفٌزٌابٌة بواسطة درجة االنصهار واأللوان. ومن جانب أخر استخدمت بعض 

ر االنتمالٌة مثل المركبات كلٌكاندات لتحضٌر معمدات جدٌدة من خبلل تفاعلها مع بعض امبلح العناص

حامض كلورٌد الببلتٌن الرباعً سداسً الماء، كلورٌد الخارصٌن الثنابً ، كلورٌد النٌكل الثنابً سداسً 

الماء ،وكلورٌد الكوبلت سداسً الماء . شخصت المعمدات المحضرة باستخدام طٌؾ االشعة تحت الحمراء، 

ذري ، التحلٌل الدلٌك لعناصر ، الحساسٌة طٌؾ االشعة فوق البنفسجٌة والمربٌة ، طٌؾ االمتصاص ال
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المؽناطٌسٌة ولٌاسات التوصٌلٌة فضبل عن تمدٌر الخواص الفٌزٌابٌة بواسطة درجات االنصهار واأللوان 

 عبلوة على ذلن تم دراسة تؤثٌر المركبات والمعمدات على بعض سبلالت الفطرٌات.

 وشملت هذه الدراسة هذه الخطوات التالٌة :

ب[ -2،3إندولو ] -هٌدروجٌن 6-مٌثٌل  -2فٌنٌلٌن ثنابً امٌن لتحضٌر  -oمٌثٌل  -4ساتٌن مع تفاعل اٌ -1

 [ ،.[H2O pt(A1)2 Cl2  [ ، ثم تحضٌر المعمداتA1كٌنوكسالٌن ]

5H2O  Zn(A1)2].  ]   باستخدامH2PtCl6.6H2O]  ،[ZnCl2. 

-2،3إندولو ] -الهٌدروجٌن 6 -كلورو -2كلورو أو فٌنٌلٌن ثنابً امٌن لتحضٌر  -4تفاعل اٌساتٌن مع  - -2

 [.A2ب[ كٌنوكسالٌن ]

[ على التوالً مع كلورو أسٌتٌل كلورٌد فً وجود ثبلثً إٌثٌلٌن والبنزٌن A1  ،A2تكثٌؾ المركبات ] -3

 [.A5  ،A6[. التً تم معاملتها مع هٌدرازٌن هٌدرات إلعطاء ] A4 ,A3الجاؾ كمذٌب لٌعطً ]

امبلح النٌكل [ باستخدام .[6H2O Ni (A5)2 Cl2]. ، ]6H2O Co (A5)2 Cl2تحضٌر المعمدات  -4

 .CoCl2.6H2O، وباستخدام الكوبلت الثنابً    NiCl2.6H2O الثنابً

[ من خبلل تفاعل مشتك [A12,A11,A10,A9,A8,A7لواعد شٌؾ الجدٌدة  تم تحضٌر باإلضافة الى ذلن ، -5

 مختلفة.[ مع الدٌهاٌدات عطرٌة A5  ،A6الهٌدرازٌن ]

ملح النٌكل  [  باستخدام.[6H2O Ni (A7)2 Cl2].] 6H2O ,  Ni (A8)2 Cl2. تحضٌر المعمدات 6

 [.NiCl2.6H2O] ( IIالثنابً) 

لمنا بتمٌٌم آثار البدابل على النشاط المضاد للفطرٌات ، وأظهرت معظم المشتمات والمعمدات نشاط جٌد  -7

نحو )إلى متوسط  Cryptococccus Neoformans  ،Candida Albicans  ،Rhodotorula 

rubra  ،Aspergilus parasiticus  ،Penicilium sp.  ،Rhizopus arrhizus). 

كلٌة التربٌة لعلوم  علوم حٌاة

 الصرفة

تحضٌر ودراسة فعالٌة 

مضاد المٌكروبات لمشتمات 

 السكرٌن الجدٌدة

 هدى غائب حسٌن

 المستخلص

البحث الحالً ٌتضمن جزبٌن، خطوات كل جزء ملخصة أدناه كما ٌؤتً:مشروع   

تحضٌر مشتمات الجزء األول: ثاٌاداٌازول -42321السكرٌن بروبٌل الحاوٌة على     

ثاٌاداٌازول )-42321خبلل هذا البحث تم تحضٌر مشتمات جدٌدة للسكرٌن بروبٌل مرتبطة بحلمة  C1-C13 )

نزوٌن مع ثاٌوسٌمً كاربازاٌد بوجود اوكسً كلورٌد من خبلل مفاعلة مشتمات حامض الب

(POCl3الفوسفور % من هٌدروكسٌد 10متبوعة بتفاعل مع الماء والناتج تمت معادلته باستخدام  (

 :البوتاسٌوم وتمت إعادة بلورته وتنمٌته باستخدام االٌثانول لٌكون مشتمات الخطوة األولى 

2-amino-5-(substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazole (A1-A13) 
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chloro-3-Bromo propane-1نواتج الخطوة األولى تمت مفاعلتها مع  باستخدام   DMF وبإضافة  

TEAثبلثً أثٌل أمٌن  متبوعة بإضافة الماء   H2O وتم إعادة بلورة الناتج باستخدام االٌثانول اٌضاً حٌث  

 :تكونت نواتج مركبات الخطوة الثانٌة

1-chloro-3-(5-(substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl-amino) propane  (B1-

B13) 

DMF( تمت مفاعلتها مع سكرٌن الصودٌوم باستخدام B1-B13وأخٌرا المشتمات ) متبوعة بإضافة الماء  

 لتكوٌن النواتج النهابٌة .

1-N-saccharin-3-(5-substituted phenyl)-1,3,4-thiadiazole-2-yl-amino) 

propane  (C1-C13) 

-C1( و )F.T-IR( باالعتماد على )B1 ،B13( و )A1-A13تم تشخٌص جمٌع المركبات المحضرة )

C13( باالعتماد على تمنٌات )FT-IR و   1HNMR و   13CNMR.) 

 

i) POCl3, reflux 3 h, H2O, reflux 4 h, KOH. 

ii) 1- chloro-3-Bromo propane, triethyl amine, DMF, stirring 1 h. 
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iii) Sodium saccharin, DMF, reflux 3 h. 

 

 

 

 

الفعالٌة البٌولوجٌة )مضادات المٌكروبات( الجزء الثانً:  

( بؤستخدام نوعٌن من C1-C13تم اختبار الفعالٌة البٌولوجٌة المضادة للمٌكروبات للمركبات المحضرة )

Gram negative)  ،)Pseudomonas aeruginosaالبكترٌا و   Acinetobacter 

baumannii    ونوع واحد من بكترٌا( Gram positive) Staphylococcus aureus ونوع   

Candida albicansواحد من الفطرٌات  بؤستخدام طرٌمة نشر األكار)  Agar Diffusion Method ،)

)المركبات   وتم الحصول على النتابج األتٌة، أذ أعطت C1  ،C3  ،C5  ،C7  ،C11  ،C12  ،C13 )

P. aeruginosaفعالٌة عالٌة نسبٌا ضد بكتٌرٌا  )، بٌنما أعطت المركبات   C1 ،C2  ،  C3، C4  ، C5  ،

C6 ، C7 ،C8، C9 ، C10 ، C11  ، C12،  C13 فعالٌة عالٌة نسبٌا ضد العزالت المٌكروبٌة  (

 االخرى لٌد الدراسة .

  تم حساب التركٌز( المثبط األدنىMIC لبعض المركبات المحضرة لٌد الدراسة )

((C13,C11,C10,C6, C2   بكتٌرٌا ، ولد كانت نتابج التركٌز المثبط  األدنى ضد P. aeruginosa 

المثبط  األدنى وكان التركٌز  ماٌكرو ؼرام/مل .(  125و  62.5 ,62.5  ,62.5 , 62.5)على التوالً 

.  ماٌكرو ؼرام/مل (  62.5و   62.5 ،  62.5 ،   ---، ---) على التوالً  S.aureus بكتٌرٌا  ضد  

 ،  125 ،  31.2،   31.2)على التوالً   C. albicansفطرٌات  المثبط  األدنى ضدوكان التركٌز 

 .ماٌكرو ؼرام/مل (  62.5و   62.5

 

  تم أختبار الفعالٌة السمٌة  لبعض المركبات المحضرة((C13,C11,C10,C6, C2   بؤستخدام

 ,C10 , C6) وأظهرت المركبات  (، Blood agarوطرٌمة أطباق   EDTA طرٌمتٌن، )طرٌمة األنابٌب

 C2) ( ، بٌنما أظهرت 62.5 ,125, 250 , 500, 1000)درجة أمان عالٌة )ؼٌر سامة( بتراكٌز

 (.62.5, 125درجة أمان عالٌة )ؼٌر سامة( بتراكٌز ) C11,C13)المركبات )

 

 

ً الهندسة علوم ف

 المدنٌة

المتجمعة فً تمدٌر الرسوبٌات  كلٌة الهندسة

 خزان سد الوند

 علً دمحم

 المستخلص

تعتبر عملٌة الترسٌب أخطر مشكلة فً تشؽٌل وإدارة الخزانات. تضعؾ الرواسب أداء الخزانات ، وتملل من 

سعتها التخزٌنٌة وتعرلل العملٌات الوظٌفٌة النموذجٌة له. لذلن ، من الضروري تمٌٌم السعة التخزٌنٌة 

اسة تم تمدٌر ترسٌب خزان سد الواند للخزانات بانتظام ومتابعة عملٌة الترسٌب للتشؽٌل الفعال. فً هذه الدر

، إال أن  2012والذي ٌمع فً محافظة دٌالى شمال شرق العراق. على الرؼم من بدء تشؽٌل السد فً عام 

هنان نمًصا فً الدراسات المتعلمة بتمٌٌم ترسٌب الخزانات. تم استخدام الطرٌمة األولى ، نموذج سوات 
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الرواسب من مستجمعات مٌاه سد الوند ، فً حوض نهر الوند ،  ، لمحاكاة الجرٌان السطحً وإخراج 2012

داخل إٌران والعراق. عبلوة على ذلن ، تم استخدام الطرٌمة الثانٌة لتطبٌمات نظم المعلومات الجؽرافٌة 

(GIS م  30( بعمك  DEM وخرٌطة التربة لتمدٌم وتحلٌل الرواسب الناتجة فً خزان سد الواند ، خانمٌن.  

نات المدخلة إلى نموذج استندت البٌا SWAT من حٌث  2014إلى أؼسطس  1979إلى البٌانات المتاحة من  

هطول األمطار ودرجة حرارة الهواء )المٌم الدنٌا والمصوى( والرطوبة النسبٌة والطالة الشمسٌة ، باإلضافة 

المٌاه البالؽة . تم مسح منطمة مستجمعات 2017إلى  2006إلى بٌانات تدفك التٌار التً كانت متاحة من 

كٌلومتر مربع باستخدام تمنٌات االستشعار عن بعد وصور األلمار الصناعٌة التً تتضمن خرابط  3028.37

( وخرابط الؽطاء األرضً وخرابط التربة لمنظمة األؼذٌة والزراعة DEMنموذج االرتفاع الرلمً )

عاًما من  33لجرٌان السطحً لمدة الحوض السنوي والحد األلصى ل)الفاو(. أظهرت النتابج أن متوسط 

الحوض السنوي والحد األلصى مم( على التوالً ، ومتوسط  38.84،  39.02ٌساوي ) 2014إلى  1979

( على التوالً. أما بالنسبة للحد 2طن / كم  9131،2783عاًما ٌساوي ) 33إلجمالً تحمٌل الرواسب خبلل 

سبتمبر. فً هذه الدراسة  -وي صفر للفترة من شهر ٌونٌو األدنى من الجرٌان السطحً وتحمٌل الرواسب ٌسا

إلى  2012لمعاٌرة النموذج واستخدمت بٌانات التدفك من  2011إلى  2006، تم استخدام تدفك التٌار من 

للتحمك من صحة النموذج. تم تمٌٌم أداء النموذج باستخدام مإامرات متسلسلة زمنٌة للمٌمة المرصودة  2014

ٌاسات اإلحصابٌة لمعامل التحدٌد )والمحاكاة والم R2 تساوي صفر وكفاءة )Nash-Sutcliffe (NS) (-

Al-Wand(. التحلٌل اإلحصابً للمعاٌرة لم تظهر نتابج مستجمعات مٌاه 423675 توافمًا مرضًٌا بٌن المٌم  

R2الٌومٌة المرصودة والمحاكاة ، بمٌمة  )فً هذه الدراسة. فً السنوات األخٌرة ، بدأ تطبٌك   GIS على )

النظام كوسٌلة مساعدة فعالة فً معالجة البٌانات وإدراجها فً بٌانات الكمبٌوتر المتوفرة من خرابط مختلفة 

تتعلك بالتضارٌس ونوع التربة والؽطاء األرضً وؼٌرها. لذلن تم التوجه لتمدٌر الرواسب بطرٌمة الحجمٌة 

ذه الدراسة. تتمثل الطرٌمة الثانٌة فً تمدٌر رواسب من خبلل تطبٌك تطبٌمات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً ه

خزان السد باستخدام تطبٌمات نظم المعلومات الجؽرافٌة بناًء على االرتفاع المرجعً لخزان السد باستخدام 

. ولد 2015ومسح لٌاس الحموضة لعام  2011المسح الهٌدروؼرافً لخرابط نمذجة االرتفاع الرلمً لعام 

عام. اشتملت  50التً شملت أربع حاالت كانت األلرب إلى الوالع واأللرب للتصمٌم لـ أجرٌت هذه الدراسة 

متر )فوق سطح البحر( من المستوٌات ، إلى  215كٌلومترات مربعة من الخزان و  4هذه الدراسة على 

سب جانب لٌاس حجم خزان السد لهذه الفترات ومعرفة الفروق فً الحجم بٌنهما ، للوصول إلى حجم الروا

5,695,283حوالً  متر مكعب خبلل الفترة أعبله. فترات ومعدل سنوي حوالً    متر مكعب 1,423,820 

عاًما فً حالة الظروؾ المناخٌة المتكررة والتشابه للفترة  46فً السنة. من المتولع أن تكون فترة التشؽٌل 

 المشمولة بالدراسة.

 

علوم فً الهندسة 

 المدنٌة

العددي للتأثٌر التحلٌل  كلٌة الهندسة

 الزلزالً على السد الترابً

 مروان غزاي درع

 المستخلص

الكثٌر من السدود الترابٌة تمع ضمن مناطك نشطة زلزالٌا مما ٌفرض جهودا اضافٌة الجل تحلٌل 

التصرؾ الزلزالً لهذه المنشؤت لكون الحمل الزلزالً لد ٌتسبب بضرر كبٌر ٌتمثل بالنزول وعدم الثباتٌة 

الة التشممات الداخلٌة. و الجل تطوٌر المعرفة حول ثباتٌة السدود الترابٌة تحت الحمل الزلزالً،  باالضافة

 استخدمت التمذجة العددٌة لتحلٌل حالة مختارة باستخدام العناصر المحددة الثنابٌة االبعاد.
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فً منطمة  ٌتضمن البرنامج البحثً لهذه الدراسة اختٌار اربعة مماطع ممثلة لسد مندلً الذي ٌمع

نشطة زلزالٌا الجل معرفة تؤثٌر تسلٌط حمل زلزالً على الثباتٌة بواسطة برنامج الجٌو ستودٌو. الهزة 

من التعجٌل   0.3و  0.25 ,0.2 , 0.15االرضٌة المسلطة هً هزة سان فرانسٌسكو بمٌم تعجٌل الصى 

ثانٌة على التوالً. بالضافة الى  25و  20، 15، 10االرضً. وكانت لٌم فترة الهزة االرضٌة المخنارة هً 

ذلن، تم تعرٌؾ اربعة اسطح فشل لكل ممطع من مناطك السد وهً فشل المنحدر للضفة العلٌا، فشل االساس 

للضفة العلٌا، فشل المنحدر للضفة السفلى، وفشل االساس للضفة السفلى. الخسارة المصوى فً معامل االمان 

ة لدم لبلورة السلون الزلزالً من حٌث الثباتٌة للسدود الترابٌة كون خبلل هزة ارضٌة لدم خبلل هذه الدراس

 هذه المٌمة ثابتة خبلل مدة هزة معٌنة.

اظهرت النتابج زٌادة كبٌرة فً معامل االمان فً منحنٌات معامل االمان والزمن نتٌجة الٌة تفرٌػ 

( %  فشل 88الى  75ما بٌن )الطالة. لٌمة اكبر خسارة لمعامل االمان خبلل الهزة االرضٌة تراوحت 

( % فشل المنحدر للضفة 67الى  34( % لفشل االساس للضفة العلٌا، )88الى  56المنحدر لمتمدم السد ، )

 ( % فشل االساس  لمتؤخر السد.63الى  32السفلى و )

باالضافة الى ذلن، لوحظت عبللة منتظمة بٌن ممدار الخسارة العظمى مع ممدار التعجٌل االلصى 

هزة االرضٌة بٌنما لم ٌكن هذا السلون واضحا مع تؽٌٌر مدة الهزة االرضٌة. كذلن اظهرت نتابج دراسة لل

احصابٌة اولٌة ان ذلن التؽٌٌر ذو طبٌعة طردٌة موجبة لكن لوة االرتباط كانت من للٌلة الى متوسطة للمماطع 

 بصورة عامة.

 

 Behavior of single امانً مزهر

franki pile in 

GYPSEOUS OIL 

 علوم فً الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة

 المستخلص

ٌعتمد اختٌار االسس على الحمل المسلط ولابلٌة تحمل التربة . تعتبر االساسات العمٌمة الحل االمثل للترب 

 الضعٌفة واالبنٌة ذات االحمال العالٌة.

كمٌات من سلفات الكالسٌوم. ان من اهم تعتبر التربة الجبسٌة من أنواع الترب االنهٌارٌة والتً تحتوي على 

خصابص الترب الجبسٌة هً مماومتها العالٌة لبلحمال فً حالتها الجافة بٌنما تظهر مشاكلها بشكل واضح 

عند وجود الماء حٌت تتحلل هذه التربة عند وجود الماء مسببة هبوط كبٌر ٌإدي الى انهٌار مفاجا فً التربة 

التربة . هنان حلول كثٌرة تم تبنٌها لحل مشاكل الترب الجبسٌة منها تحسٌن  وبالتالً ٌملل من لابلة تحمل

خصابص التربة فٌزٌٌابٌا او كٌمٌابٌا او تحسٌنها باستخدام الركابز حٌث ان الركابز تستخدم فً حالة الترب 

جانبً. الضعٌفة ألنها تخترق التربة وتصل الى ترب الوى او تكون مماومتها لؤلحمال تكون بشكل احتكان  

من انواع الركابز هً ركٌزة فرانكً، هذه الركابز لها لابلٌة تحمل عالٌة تصب بالمولع لها مماومة تحمل 

 لؤلحمال الشد والضؽط. وتعتبر هذه الركابز ذات كلفة عالٌة.



86  

تناولت هذه الدراسة موضوع تصرؾ ركابز فرانكً فً الترب الجبسٌة حٌث ٌتم تمٌم تاثٌر زٌادة لطر الجزء 

      ) السفلً )الكروي(من ركابز فرانكً نسبة الى لطر محور الركٌزة 

      
على مماومة 225و2و125  

فة من المحتوى الجبسً )التربة االولى الركٌزة وممارنة النتابج بركٌزة عادٌة فً نماذج ذات نسب مختل

%(. إضافة الى دراسة تاثٌرنسب مختلفة من 66%،التربة الثالثة=46%، التربة الثانٌة =30=

L)/(D)الطول/المطر( ( للباٌل ذات مماومة للحمل االلصى من  االختبارات وهً الركٌزة ذات  25و  ٕٓ)
      

      
%، التربة الثانٌة 30تلفة من المحتوى الجبسً )التربة االولى =فً نماذج ذات نسب مخ 225= 

%(.66%،التربة الثالثة=46=  

استنتجت الدراسة بإن زٌادة 
      

      
ادى الى زٌادة مماومة الركٌزة لكل نسب الترب واٌضا زٌادة  

ادى الى زٌادة مماومة الركٌزة لكل نسب الترب المختلفة . كان النمصان فً مماومة  L)/(D)الطول/المطر(

      الركٌزة اعلى للركٌزة ذات 

      
فً  8523( فً الترب الثبلث بسبب وجود الماء كان كالتالً )225()  

 ٌبفً التربة الثالثة( بالترت  8921فً التربة الثانٌة و 88التربة االولى و  

 

فعالٌة لماح لفٌروس العجلً  كلٌة الطب احٌاء المجهرٌة الطبٌة

 بٌن االطفال فً مدٌنة بعموبة

 سرى عدنان هاشم

 المستخلص

. ٌعد التهاب المعدة واألمعاء فً الفٌروس العجلً سببًا ربٌسًٌا فً 1973تم اكتشاؾ الفٌروس العجلً فً عام 

سنوات. اوصت  5والوفاة بٌن األطفال الذٌن تمل أعمارهم عن التهاب المعدة واالمعاء المرتبط باإلسهال 

( فً برامج التطعٌم الروتٌنً الوطنٌة. فً العراق RVمنظمة الصحة العالمٌة بإدراج لماح الفٌروس العجلً )

RVتم ترخٌص لماح  . هذه الدراسة هً الرابدة فً تحدٌد فعالٌة ولابٌة لماح 2012منذ عام   RV بٌن  

 األطفال.

راسة ممطعٌة ضابطة أجرٌت فً مدٌنة بعموبة خبلل الفترة هذه د . حٌث .(27/3/2019_3/12/2018)

 طعموا طفبلً كمجموعة تم تحصٌنهم )أولبن الذٌن  286أطفال على النحو التالً ؛  406شملت هذه الدراسة 

مجموعة  ضابطة طفبًل ك 80جزبًٌا أو كامبًل باإلضافة إلى اللماحات األخرى( ، و الفٌروس العجلً لماح 

طفبًل كمجموعة ضابطة  40( ، و الفٌروس العجلً اولى )تلمى هإالء جمٌع اللماحات األخرى باستثناء لماح 

-8العمر من اإلناث. وكان متوسط  196طفبلً من الذكور و  210ثانٌة )لم ٌتلموا أي لماح على االطبلق(. 

على أساس نموذج استبٌان محدد مسبمًا. تم تحدٌد  أشهر. تم جمع عٌنات من الدم والبراز من كل مشارن 84

للفٌروس العجلً  الضداد المناعٌة النوعٌة المضادةمستضد الفٌروس العجلً فً  البراز وا IgG بواسطة  

(. تم احترام خصوصٌة اإلنسان من SinoGeneClon ،Biotechالمماٌسة المناعٌة المرتبطة باإلنزٌم )

لوالدي الطفل. تم إجراء التحلٌل اإلحصابً للبٌانات باستخدام خبلل الحصول على موافمة شفهٌة  SPSS-

.0.05مساوٌة أو ألل من   P. اعتبرت االختبارات اإلحصابٌة ذات لٌمة معنوٌة25  

فً البراز. فٌما ٌتعلك بفحوصات الدم ،  الفٌروس العجلً وكانت نتابج جمٌع المشاركٌن سلبٌة لمستضد 

ة كشفت النتابج أن معدل إٌجابٌ IgG  الضداد المناعٌة النوعٌة المضادةالمضادة للفٌروسات العجلٌة )معٌار ا 

IgGللفٌروس العجلً  ( اظهرت النتابج ان مجموعة  االطفال الذٌن مل/مٌكرولتر1كان مساوٌاً أو أعلى من  
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الضابطة  ٧ والتً كانت أعلى بكثٌر ممارنة بمعدل اإلٌجابٌة فً المجموعة 25.9تلموا اللماح  كانت بنسبة  

٧ ) ٧5.0 و للمجموعة الضابطة الثانٌة التً كانت  بنسبة  20.0االولى التً كانت بنسبة  P = 0.010 .)

± عبلوة على ذلن ، كان متوسط  SD للفٌروس العجلً  الضداد المناعٌة النوعٌة المضادةلتركٌز ا  IgG 

 ضمن مجموعات الدراسة الثبلث ، أعلى بشكل ملحوظ بٌن األطفال الموجبٌن ممارنة بنظرابهم

(P = 0.0001 لماح  (. كما ان معٌار RotaRix أعلى بكثٌر من تركٌز  أحادي العترة  IgG المضاد  

خماسً العترة )  RotaTeqللفٌروسات العجلٌة ممارنةً بلماح   ممابل  16.59 ± 8.94 مل /مٌكرولتر  

مل /مٌكرولتر ±6.20  3.33 )  ،(P = 0.036 ± (. وبعد التطعٌم بعامٌن تضاءلت ذروة متوسط  SD من  

IgGتركٌز  مل /مٌكرولتر 17.92±  10.62المضاد للـفٌروس العجلً     ((،(P = 0.573 وعموما كان .)

للفٌروس العجلً  الضداد المناعٌة النوعٌة المضادةتركٌز ا IgG ت اللماح. وأظهرت ٌتنالص مع زٌادة جرعا 

العوامل األخرى ، بما فً ذلن العمر والجنس ، واإللامة ، وتسلسل الطفل ، ودخول المستشفى تؤثٌر ضبٌل 

± على متوسط  SD للفٌروس العجلً  الضداد المناعٌة النوعٌة المضادةمن تركٌز ا  IgG   ، (P = 

 ( على التوالً.P = 0.863( و )((0.381

إلى أن حوالً ربع األطفال الذٌن  تلموا اللماح المضاد للفٌروس العجلً بعد الجدول  خلصت الدراسة الحالٌة 

للفٌروس  لضدات المناعٌة النوعٌة المضادةالزمنً الموصى به عالمٌا لدٌهم مستوٌات مصلٌة والٌة من ا

IgGالعجلً  للماح أو . كان اللماح أحادي العترة أكثر فعالٌة من خماسً العترة بؽض النظر عن جرعات ا

 مدته. لذلن ، تدعم الدراسة استمرار توصٌات منظمة الصحة العالمٌة لتطعٌم جمٌع األطفال فً العراق.

 

الكشف الجزٌئً عن فاٌروس بوكا البشري  كلٌة الطب االحٌاء المجهرٌة الطبٌة

بٌن االطفال المصابٌن بالتهاب المعدة االمعاء 

 فً محافظة دٌالى

غسك منذر 

 علً

 المستخلص

التهاب المعدة واألمعاء الحاد من المشاكل الصحٌة الشابعة بٌن االطفال ونسب االصبات والوفٌات التزال 

تم مرتفعه فً جمٌع أنحاء العالم وخصوصا الدول النامٌة. فاٌروس البوكا البشري مكون من أربعة أنواع، اذ 

األنواع الثبلثة األخرى على أنها فً الجهاز التنفسً فً حٌن تم وصؾ  ٔ-تشخٌص فاٌروس بوكا البشري

 فاٌروسات معوٌة تفرز بشكل ربٌسً فً البراز.

 

تم تصمٌم الدراسة الحالٌة لتحدٌد معدل االصابة بفاٌروس بوكا البشري  بٌن األطفال الذٌن تمل أعمارهم عن 

المتسلسل  خمس سنوات والمصابٌن بالتهاب المعدة واألمعاء فً محافظة دٌالى باستخدام تفاعل البلمرة

التملٌدي وتحدٌد األنماط الجٌنٌة لفٌروس بوكا فً مجتمع الدراسة، باإلضافة إلى دراسة العبللة بٌن معدل 

اإلصابة ومعاٌٌر مختلفة مثل العمر والجنس ومستوى تعلٌم األمهات ومصدر المٌاه ونوع التؽذٌة والجوانب 

 السرٌرٌة.

 

ألمعاء الحاد الذٌن حضروا إلى لسم الطوارئ لطب األطفال دراسة ممطعٌة اجرٌت لمرضى التهاب المعدة وا

لؽاٌة   ٦ٕٔٓفً مستشفى البتول التعلٌمً لؤلمومة واألطفال فً مدٌنة بعموبة ، خبلل الفترة من تموز / 

انثى( تم جمع عٌنات البراز  ٕٗذكر و ٥٘)   طفل دون سن الخامسةٓٓٔ. اذ بلػ المجوع ٕٕٓٓاذار/
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ستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل التملٌدي لتحدٌد األنماط الجٌنٌة لفاٌروس بوكا وحفظت بالتجمٌد لحٌن ا

 البشري.

 

عٌنة( باستخدام ٓٓٔمن أصل  ٦) ٦٧بلػ معدل االصابة بفاٌروس بوكا البشري حسب نتابج هذه الدراسة 

٧(. ٤.ٗٔاإلناث ).٧( بٌن الذكور ممارنتا بٓٔ.ٖٗتفاعل البلمرة المتسلسل التملٌدي، وكانت اإلصابة أعلى )

(. سبعة من النتابج اإلٌجابٌة كانت ضمن ٧ٕٔ.٘) ٘شهر( ٕٔ-ٙكانت النتٌجة اإلٌجابٌة فً الفبة العمرٌة )

سكنة لضاء  بعموبة بٌنما حالتان إٌجابٌتان من االلضٌة األخرى )الخالص، بلدروز(. كانت نسبة مستوى 

(التعلٌم ألمهات المرضى  ٧ٕٔ.ٕٔمتعلمات و)( لكل من االمهات ؼٌر ال٦.٦٧ٓ لذوات التعلٌم االبتدابً، ) 

٧( لذوات التعلٌم الثانوي، فً حٌن لم تكن هنان نتٌجة إٌجابٌة مع التعلٌم العالً.٥  ٌلٌها )  

أطفال ٗأظهر توزٌع االصابة فاٌروس بوكا البشري حسب نوع التؽذٌة أن  )  ٦ . ( كانوا ٌستخدمون تؽذٌة ٧ٕٔ

ٖٙأطفال ) ٖمختلطة ،  . ٥ٔوا حلٌب صناعً ، طفبلن )٧( استخدم٘ . ٧( كانت رضاعتهم طبٌعٌة بٌنما لم ٥ٔ

تبلحظ اي إصابة مع األطفال الذٌن ٌاكلون الطعام فمط. فٌما ٌتعلك بمصادر المٌاه المستخدمة، كان أعلى 

ٖٖ) ٗمعدل للعدوى  . ٧( ٌستخدمون الماء المصفى ٥)٧ٗ( لؤلطفال الذٌن ٌستخدمون الماء المصفى ؤٖ

 .المؽلً

 

ٌعانً األطفال المصابٌن بفاٌروس بوكا البشري من اعراض  مختلفة فً الجهاز الهضمً واالكثر تكرار كان 

وفمًا للتحلٌل الوراثً لتسلسل   ٧(.٧ٙٙ.66( والمًء  )٤٤.77(، آالم البطن )٧ٓٓٔكل من فمدان الوزن  )

أربع عٌنات من مجموع تسعة إٌجابٌة لفاٌروس بوكا البشري باستخدام  تفاعل البلمرة المتسلسل التملٌدي، 

الى فاٌروس بوكا البشري بٌنما تعود العٌنة الرابعة  ٖ-ثبلثًا منها تنتمً إلى فاٌروس بوكا البشري النوع 

2-النوع 
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