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 الفهرس

 

رقم 
 الصفحة

 ت اسم الباحث عنوان الرسالة او االطروحة الكلية

كلٌة التربٌة  ٙ
للعلوم 
 االنسانٌة

-79ٓٔالتطورات السٌاسٌة فً كمبودٌا 
ٔ797 

احمد محمد 
 حسن

ٔ 

التربٌة  8
للعلوم 
 االنسانٌة

حزب الشعب الجمهوري واثره فً السٌاسة 
 78ٓٔ-7ٙٓٔالتركٌة 

اسماعٌل علً 
 زٌدان

ٕ 

كلٌة التربٌة  7
للعلوم 
 االنسانٌة

دور الصحافة العراقٌة فً الصراع العربً 
 797ٔ-7ٙ9ٔاالسرابٌلً

وسام كرٌم 
 محمود

ٖ 

كلٌة التربٌة  ٔٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

الحزب الشٌوعً واثره السٌاسً فً اندوسٌا 
ٔ7ٕٓ-ٔ7ٙ٘ 

علً واثق 
 احمد

ٗ 

كلٌة التربٌة  ٕٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

القضٌى الكردٌة فً العراق واثره العامل 
–الدولً فٌها الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 اٌران–تركٌا 

اٌمن عبد 
 عون نزال

٘ 

كلٌة التربٌة  ٗٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

شٌماء محً  خصابص المرأة الرٌفٌة فً قضاء المقدادٌة
 نصٌؾ

ٙ 

كلٌة التربٌة  ٘ٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

المناخ فً المقنن المابً للمحاصٌل تؤثٌر 
 الصٌفٌة فً دٌالى

خالد احمد 
 حسٌن

9 

كلٌة التربٌة  ٙٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

االدارة المتكاملة للموارد المابٌة فً محافظة 
 دٌالى

ساره عبد هللا 
 حسون

8 

كلٌة التربٌة  8ٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

اثر الحرارة المتجمعة فً نضج اصناؾ من 
 محافظة دٌالىقصب السكر فً 

صالح حسن 
 علً

7 

كلٌة التربٌة  7ٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

التباٌن المكانً لعمالة االطفال فً حضر 
 مراكز اقضٌة محافظة دٌالى

كرٌم حسن 
 خلٌفة

ٔٓ 

كلٌة التربٌة  7ٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

تؽٌٌر المناخ وتكٌٌؾ زراعة الحمضٌات فً 
 محافظة دٌالى

حربٌة شٌرزا 
 عزٌز

ٔٔ 

التربٌة  كلٌة ٕٓ
للعلوم 
 االنسانٌة

جؽرافٌة التعلٌم االعدادي االكادٌمً فً 
 محافظة دٌالى

سورٌة 
اسماعٌل 

 خلٌل

ٕٔ 

كلٌة التربٌة  ٕٔ تحلٌل جؽرافً لخدمات مراكز الدفاع المدنً  اركان حسن  ٖٔ 
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للعلوم 
 االنسانٌة

 دنبوس فً محافظة دٌالى

كلٌة التربٌة  ٕٕ
للعلوم 
 االنسانٌة

الباٌولوجً ودورها فً تعزٌز  اتفاقٌة التنوع
 االنظمة البٌبٌة فً العراق

دٌنا حٌدر 
 تمر

ٔٗ 

كلٌة التربٌة  ٖٕ
للعلوم 
 االنسانٌة

هدى قاسم  مدٌنة هبهب دراسة فً الجؽرافٌة االجتماعٌة
 محمد

ٔ٘ 

كلٌة التربٌة  ٕٗ
للعلوم 
 االنسانٌة

التقٌٌم الهٌدروجٌومورفولوجً الحواض 
 التنمٌة المستدامةشمال شرق كبلر واثره فً 

نجاح صالح 
 هادي

ٔٙ 

كلٌة التربٌة  9ٕ
البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 
 تحسٌن          باستخدام  تمرٌنات خاصة فً

p-a-k-s-a اثر استراتٌجٌة 

ابرار فاروق 
 جاسم

ٔ9 

كلٌة التربٌة  9ٕ
البدنٌة 
وعلم 
 الرٌاضة

اثر استراتٌجٌة التعلم المستند للدماغ فً 
وتعلم بعض المهارات  التفكٌر االبداعً

 الهجومٌة بكرة السلة للمبتدبٌن

سحر حسٌن 
 خضٌر

ٔ8 

كلٌة التربٌة  8ٕ
البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

 –تقٌٌم اداء بعض االختبارات المركبة )بدنٌة 
ومهارٌة ( وفقا النماط الجسم والوزن 

الطبٌعً ومراكز اللعب لبلعبٌن الشباب بكرة 
 القدم

كرٌم هادي 
 محمود

ٔ7 

كلٌة  ٖٔ
 الزراعة

تؤثٌر وسط النمو وتدفبة احواض الزراعة فً 
انبات ونمو بذوز النارنج واللٌمون الحامض 

 المحلً

اٌثار بهاء 
 حسٌن

ٕٓ 

كلٌة  ٕٖ
 الزراعة

اختٌار اوساط مختلفة من المخلفات النباتٌة 
 الزراعٌة والبرٌة والتدعٌم ببكترٌا

عبد السبلم 
 حسٌن علً

ٕٔ 

كلٌة  ٖٖ
 الزراعة

تؤثٌر استخدام المخصبات االحٌابٌة والتؽطٌة 
والحاصل لصنفً فً المحتوى الكٌمٌابً 

 النخٌل الزهدي واالشرسً

احمد ثامر 
 حومد

ٕٕ 

كلٌة  ٖ٘
 الزراعة

تقدٌر بعض المركبات الفٌنولٌة باستخدام 
حامض الجاسمونك من اجزاء الكالس نبات 

 الكٌوي خارج الجسم الحً

نور الهدى 
 داود

ٕٖ 

التؤثٌر التثبٌطً للجسٌمات الفضة وكلورٌد  ٌة العلومكل ٖٙ
الفضة النانوٌة المنتجة من البكترٌا ضد 

 المرضٌة

عبد هللا سعد 
 صعب

ٕٗ 

دراسة التؤثٌر الماٌكروبً القاتل للٌاٌوستاٌن   كلٌة العلوم 8ٖ
لخبرة تجاه العزالت الفموٌة والجلدٌة 

 المبٌضات البٌضاء المشخصة جزبٌا

زٌنب ٌاسٌن 
 خضٌر

ٕ٘ 

درا سة وراثٌة وتقٌٌم بعض المواد النانوٌة  كلٌة العلوم ٓٗ
على بعض الجوانب الحٌاتٌة لنوعٌن من 

حسٌن محمد 
 علً

ٕٙ 
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 Dacuجنس 
fabriciusٔ8ٓ٘(Diptera:Tephritid

ae) 

كلٌة التربٌة  ٖٗ
لعلوم 
 –الصرفة 

تقٌٌم محتوى المركبات الفعالة المضادة 
نبات  لبلكسدة لمتقلبات بعض اجزاء

 7البرتقال

اٌمان محسن 
 كاظم

ٕ9 

كلٌة التربٌة  ٗٗ
لعلوم 
 الصرفة

الكشؾ عن جٌنات نظام االفراز الثالث فً 
بكترٌا المعزولة مصادر سرٌرٌة فً محافظة 

 دٌالى

اٌناس عمار 
 محمد

ٕ8 

كلٌة التربٌة  ٘ٗ
لعلوم 
 الصرفة

دراسة بكترٌولوجٌة لتجمٌع الحروق 
 لها والتؽٌرات النسٌجٌة المصاحبة

ء رسول اسرا
 حسٌن

ٕ7 

كلٌة التربٌة  8ٗ
لعلوم 
 الصرفة

تؤثٌر البروتٌنات المثبطة للرابٌوسوم 
المستخلصة من نباتات مختلفة فً معاٌٌر نمو 

 الفطر ونشاط بعض االنزٌمات

سحر كاظم 
 محمد

ٖٓ 

كلٌة التربٌة  7ٗ
لعلوم 
 الصرفة

الكشؾ المناعً الجزٌبً لفٌروس الحصبة 
النساء الحوامل فً محافظة االلمانٌة فً 

 دٌالى

محمد حسٌن 
 علوان

ٖٔ 

 تتصنٌع وتوصٌؾ خبلٌا البروفسكاٌ ٌة العلومكل ٓ٘
ت ذات التركٌب والالشمسٌة متعددة الوص

 النانوي

شٌماء مفٌد 
 جاسم

ٖٕ 

تحضٌر ودراسة الخصابص الفٌزٌابٌة  كلٌة العلوم ٕ٘
 لمتراكبات بولٌمرٌة مدعمة بجسٌمات نانوٌة

مهدي حنٌن 
 حسن

ٖٖ 

تثبٌط تؤكل االلمنٌوم وسبٌكة االلمنٌوم  كلٌة العلوم ٖ٘
( طرق مختلفة باستخدام مستخلص 9ٓ9٘)

 زهرة الجمال

براق ثابر 
 زكً

ٖٗ 

كلٌة التربٌة  ٘٘
للعلوم 
 االنسانٌة

Apragmatic study of 
implitestrating in selected 

English childrnies 

 
 حبل طه

ٖ٘ 

التربٌة كلٌة  ٙ٘
للعلوم 
 االنسانٌة

Astudy of null.constituentsin  
jourhalististic English 

 ٖٙ هبة احمد

كلٌة التربٌة  9٘
للعلوم 
 االنسانٌة

Childrens literature:Astudy of 
lmplied morals and Eth icsin 

selectd Animated 

 9ٖ كاظم جبر

كلٌة التربٌة  8٘
للعلوم 
 االنسانٌة

Acrnitcal Dis course Analysis of 
Arab woman imag in English 

media 

 8ٖ امٌمة حسٌن

كلٌة التربٌة  7٘
للعلوم 
 االنسانٌة

تقوٌم كتاب تارٌخ الببلد العربٌة الحدٌث 
والمعاصر للصؾ السادس االدبً على وفق 

 تصنٌؾ واٌت للقٌم

اركان ٌعقوب 
 فاضل

ٖ7 

كلٌة التربٌة  ٕٙ فاعلٌة تكنولوجٌا الواقع االقتراضً فً  خالد عٌال  ٗٓ 
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للعلوم 
 االنسانٌة

التحصٌل والتفكٌر البصري لدى طلبة كلٌة 
 التربٌة االساسٌة فً باٌولوجٌا االنسان

 اسماعٌل

كلٌة التربٌة  ٗٙ
للعلوم 
 االنسانٌة

فاعلٌة بناء استراتٌجٌة قابمة على النظرٌة 
االسلوبٌة فً تنمٌة مهارات تحلٌل النص 
االدبً فً مادة االدب العباسً لطلبة كلٌة 

 التربٌة

عباس محمد 
 موسى

ٗٔ 

كلٌة التربٌة  ٙٙ
للعلوم 
 االنسانٌة

فاعلٌة برنامج تدرٌسً قابم على مهارات 
االقتصاد المعرفً فً تنمٌة المهارات 

التدرٌسٌة لدى طلبة اقسام اللؽة العربٌة فً 
 كلٌات التربٌة االساسٌة

مسلم مجٌد 
 مظلوم

ٕٗ 

كلٌة التربٌة  8ٙ
للعلوم 
–االنسانٌة 
اللؽة 
 العربٌة

اثر توظٌؾ استراتٌجٌة جٌجو والتساإل 
الذاتً فً تنمٌة المهارات التدرٌسٌة لدى 
طلبة اقسام اللؽة العربٌة فً كلٌات التربٌة 

 االساسٌة

لإي حمد 
 خضٌر

ٖٗ 

كلٌة التربٌة  9ٔ
للعلوم 
 –االنسانٌة 
اللؽة 
 العربٌة

العراقٌٌن النحوٌة فً دراسة جهود الباحثٌن 
 9ٕٔٓ-ٕٔٓٓكتاب سٌبوٌه من 

عبٌر خزعل 
 خلؾ

ٗٗ 

كلٌة التربٌة  9ٕ
للعلوم 
 االنسانٌة

عبد الهادي  ٖٕٓٓمخٌلة الحرب فً الشعر العراقً بعد 
 حسٌن كامل

ٗ٘ 

كلٌة التربٌة  9ٗ
للعلوم 
 االنسانٌة

الثنابٌات الضدٌة فً مقامات الهمذانً 
 والحرٌري

افراح محمد 
 جمعة

ٗٙ 

كلٌة التربٌة  9٘
للعلوم 
 االنسانٌة

رؼد علً  سلٌمان البكري ناقدا
 جاسم

ٗ9 

كلٌة التربٌة  9ٙ
للعلوم 
 االنسانٌة

اٌهاب سامً  التعلٌل الصوتً للتعبٌر القرانً عند المحدثٌن
 حسٌن

ٗ8 

كلٌة التربٌة  8ٓ
للعلوم 
 االنسانٌة

بناء برنامج ارشادي مقترح باسلوب اعادة 
فً تخفٌض التحٌزات المعرفٌة لدى الصٌاؼة 

 طبلب المرحلة االعدادٌة

احمد حسن 
 موسى

ٗ7 

كلٌة التربٌة  8ٔ
للعلوم 
 االنسانٌة

ٌة الشعور بالتماسك النفسً والحدود الشخص
وعبلقتها بالعدوى االنفعالٌة لدى طلبة جامعة 

 دٌالى

لمٌاء قٌس 
 سعدون

٘ٓ 

كلٌة التربٌة  8ٗ
للعلوم 
 االنسانٌة

برنامج ارشادي مقترح بؤسلوب تقلٌل بناء 
الحساسٌة التدرٌجً لتخفٌض قلق المستقبل 

 المهنً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة

سجى عباس 
 حاتم

٘ٔ 

كلٌة التربٌة  8٘ اثر البرنامج االرشادي باالسلوب العقبلنً  ؼادة علً  ٕ٘ 
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للعلوم 
 االنسانٌة

االنفعالً السلوكً ألمهات اطفال التوحد 
 لخفض المخاوؾ المرضٌة

 خلٌل

كلٌة القانون  89
والعلوم 
 السٌاسٌة

العفو الخاص واثره فً الضمانات االساسٌة 
 لحقوق االنسان

ماهر حمٌد 
 اسماعٌل

ٖ٘  

كلٌة القانون  87
والعلوم 
 السٌاسٌة

رمضان  حق االنسان فً الحصول على مٌاه أمنة
 ؼزال نعمان

٘ٗ 

كلٌة القانون  7ٓ
والعلوم 
 السٌاسٌة

اٌمان حمود  الجنابً واثره فً حقوق االنسانالسجل 
 سلٌمان

٘٘ 

كلٌة  7ٔ
 الهندسة

تصرؾ االنثناء للعتبات الخرسانٌة ذات 
 Tالرص المسلحة والمجوفة وبمقطع 

حٌدر محمد 
 عبد الحسٌن

٘ٙ 

تصنٌؾ مرضى الفلفل العراقً باستخدام  كلٌة العلوم 7ٖ
 PNNتقنٌة 

رشا باسم 
 عٌسى

٘9 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

تارٌخ 
 حدٌث

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

التطورات السٌاسٌة 
-79ٓٔفً كمبودٌا

ٔ797 

احمد محمد 
 حسٌن

 المستخلص

 
    The region known as Southeast Asia occupies a particular 
importance in international relations. It has been a center of 
international conflict between the Western and Eastern camps, 
each of which tried to attract some of its countries to its side, and 
from its important countries is Cambodia, in which the United 
States of America interfered to detain the communist tide in 
particular, and in Southeast Asia in general. The transition of the 
conflict between the two camps to Cambodia has caused much 
chaos in its internal situation, which led to the outbreak of civil war. 
On this basis, the selection of "the Internal Situations Cambodia 
(ٔ79ٓ-ٔ797)” was the title of the theme of this thesis to highlight the 
internal conflict in it and study it, and to enrich the historical library 
with such a study, because Cambodia did not take its share of 

study in Iraqi universities. 
 

     The thesis consisted of an introduction, three chapters, and a 
conclusion that included the most important conclusions the thesis 
reached to. The first chapter dealt with the general situation in 
Cambodia from ٔ7ٗٔ-ٔ7ٙ7 a preliminary for the study, it included 
the political situation in Cambodia for a period (ٔ7ٗٔ-ٔ7٘٘), then the 
political development in Cambodia after independence for the 
duration (ٔ7٘٘-ٔ7ٙ7), and finally, the chapter reviewed the 
economic and social situation in Cambodia for a period (ٔ7٘٘-
ٔ7ٙ7). This chapter studied the economic situation, and then the 

social situation for the same period. 
 

      The second chapter, entitled “The development of the internal 
situation in Cambodia ٔ79ٓ-ٔ79٘”, included the Cambodian coup 
(January-March ٔ79ٓ), the Cambodian civil war (ٔ79ٓ-ٔ79٘), and 

the economic situation in Cambodia for the duration (ٔ79ٓ-ٔ79٘). 
 

     The third chapter concerning the political development of 
Democratic Kampuchea from (ٔ79٘-ٔ797) discussed the formation 
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and presidency of Paul Pot, the genocide in Kampuchea, the four-
year plan, and the Vietnamese occupation of Kampuchea in ٔ797.  

 
The thesis reached to a several conclusions: 

 
ٔ. The circumstances of World War II had a major impact on 

the situation in Cambodia, and France saw in Norodom Sihanouk 
as the right person for what was happening in Cambodia, choosing 

him as a king after the death of the Cambodian king in ٔ7ٗٔ. 
 
ٕ. The development of awareness of France's policy among 

Cambodians after their involvement in various organizations, and 
this enabled them to form a force to stand up to them, i.e. in the 

face of the French authority in Cambodia. 
 
ٖ. Cambodia has become an arena of international conflict 

between the western and eastern camps on the Indochina region, 
that is, one of the fields of the Cold War. The United States of 
America intervened in Cambodia to contain the Communist threat 
in the region in general, and this led to a very large political chaos 
that led Cambodia to serious events such as the coup. The 

Cambodian ٔ79ٓ and the Cambodian Civil War (ٔ79ٓ - ٔ79٘). 
ٗ. As well as being a field of the Cold War, it has also become 

an arena for conflicts between the outskirts of the Eastern Bloc 
itself, as a conflict occurred between the Khmer Communists and 
the Vietnamese Communists and this led to a Vietnamese-Chinese 
conflict as well within the axis of the communist conflicts in the 

region 
 
٘. The period (ٔ79٘-ٔ797) is one of the harshest stages in the 

history of Cambodia when the Khmer Rouge dominated after the 
civil war in it, as it is truly the era of tyranny, because the Khmer 
Rouge, led by Pol Pot, pursued a policy that led to a class war and 
sought to empty the cities from its population, the theft of money, 
the execution of intellectuals, and thus that group ended up 
committing genocide, which claimed the lives of thousands of 

Cambodians. 
 
ٙ. Cambodia has suffered of a poor economic conditions, 

which led to a very under developed social conditions because of 
the political chaos that has engulfed Cambodia, and the lack of 
seriousness of successive Cambodian governments in drawing up 
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deliberate plans to promote all economic sectors like agriculture, 
industry and trade. There was also no interest on the part of these 
governments in taking interest of the social conditions, the 

educational sector remained the health sector were back behind.  
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          The Republican People's Party is the regarded the true 
founder of modern Turkey, having for decades been able to lead 
the Turkish political system, both in the one-party period and in the 
coalition governments of ٔ7ٙٔ-ٔ78ٓ. Moreover, through its 
presence in the opposition, it was able to criticize the government's 
policies and diagnose its mistakes. The Republican People's Party 
has adopted many principles that have entered into the party's 
constitution and was able to delineate them in the political system 
as the ruling party in Turkey. The party's most important principles 
are (republicanism, nationalism, popularism, secularism, the state, 

coup). 

          In light of these changes and data, the study focused on (the 
Republican People's Party and its impact on Turkish politics during 
ٔ7ٙٓ-ٔ78ٓ). That period is one of the most important periods in the 
history of Turkey and the progress of the Republican People's 
Party, where it witnessed three successful military coups and two 
failed coups and more than ten governments. The Republican 
People's Party participated in the formation of half of them, the 
Republican People's Party had strong positions in terms of the 

political developments in Turkey during that period. 

          The duration of the study was determined to comprise two 
important events (ٔ7ٙٓ-ٔ78ٓ); the first was the coup of ٔ7ٙٓ which 
witnessed the end of the Democratic Party, and the return of the 
Republican People's Party to the political arena, the second was 

the coup in ٔ78ٓ and the end of party life in Turkey. 

          The study aimed to review the march and development of the 
Republican People's Party, and to identify the obstacles it faced in 
the development of its system, in addition to ideological change that 
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the party witnessed in its progress, and the position of the 
opposition parties. 

          The problem of the study centered on the great impact that 
the People's Party had on the Turkish political situation and then its 

retreat and its 
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The Arab-Israeli conflict is one of the important issues that 
occupied a wide space in global politics and directed towards it, the 
compass of the conflict between the major countries, especially the 
United States of America and the Soviet Union (formerly). For this 
reason, the topic of the message was chosen "The role of the Iraqi 
press in the Arab-Israeli conflict ٔ7ٙ9-ٔ797, Al-Jumhuriya 
newspaper as a model" in order to highlight the role of the Iraqi 

newspaper in that conflict. 

The thesis material was divided into an introduction, four chapters 
and a conclusion. The first chapter of the thesis dealt with a brief 
picture of the role of Al-Jumhuriya newspaper in the Arab-Israeli 
conflict ٔ7٘8-ٔ7ٙ9 AD. The chapter was divided into three sections. 
The first topic dealt with the emergence and development of Al-
Jumhuriya newspaper ٔ7٘8-ٔ7ٙ9 AD, while the second topic dealt 
with the issue of the Jordan River in Al-Jumhuriya newspaper. The 
third topic dealt with the issue of the Israeli attacks on Arab 
countries in the Al-Jumhuriya newspaper within the period of 

research for the first chapter. 

In the second chapter, the researcher touched on the 
repercussions of the June ٘, ٔ7ٙ9 war in Al-Jumhuriya newspaper, 
so he divided the chapter into three sections. The implications of 
the Arab position on the war were dealt with in the first topic, then 
the implications of the international position on the war in the 
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second topic, and then the reflections of the official Iraqi position on 
the war were addressed in the third topic. 

Then the researcher moves to the third chapter, which deals with 
the role of Al-Jumhuriya newspaper in the Arab-Israeli conflict ٔ7ٙ9-
ٔ79ٖ AD. The first section deals with the impact of the two stages of 
steadfastness and active defense in Al-Jumhuriya newspaper. The 
second topic deals with echoes of the war of attrition in Al-
Jumhuriya newspaper. While the third section deals with the 
transmission of scenes of the October War in ٔ79ٖ in Al-Jumhuriya 

newspaper. 

In his fourth and final chapter, the researcher moves to the stage of 
negotiations between the Arab countries with direct relations (Egypt 
and Syria) with Israel and the role of Al-Jumhuriya newspaper 
opposing the Arab-Israeli peace process ٔ79ٖ-ٔ797 AD. The first 
topic deals with the agreement on the separation of the Egyptian 
and Syrian - Israeli forces in ٔ79ٗ AD. The second topic includes 
the second Egyptian - Israeli disengagement agreement in ٔ79٘ 
and President Sadat’s visit to Jerusalem in ٔ799 in Al-Jumhuriya 
newspaper. The third topic deals with the role of Al-Jumhuriya 
newspaper, which opposes the Camp David Accords in ٔ798 AD 
and the Egyptian-Israeli Peace Treaty of ٔ797. In conclusion, the 

researcher deals with the most important findings of the study. 

It seems that Al-Jumhuriya newspaper is a daily political newspaper 
that has adopted the Arab nationalist approach in publishing its 
news, analyzes and reports. This made it the newspaper that 
expresses the opinion of the Iraqi state, even if it does not describe 
itself with that description. It has taken upon itself to support 
national causes in the Arab world, its media support, in particular 
the Palestinian cause, and its insistence on resisting the Israeli 
occupation of Arab lands wherever it occurs, even in the case of 
disagreement between the political system in Iraq and the rest of 

the Arab countries. 

Al-Jumhuriya newspaper also took it upon itself to follow the events 
of the Arab-Israeli conflict, day by day, and allocated all journalistic 
capabilities to it. The newspaper became a part of that conflict and 
an expression of the aspirations of the Arab people to get rid of 
occupation, freedom and independence in the Arab land, which 
made it enter into the furnace of political disputes and bear the 
burdens of the political struggle in order to highlight Arab 
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nationalism and its right to express the approach it has drawn for 
itself since its first launch. 

It seems that the Israeli occupation took advantage of the 
opportunities presented to it as a result of the Arab division and its 
continued occupation of new Arab lands in order to control it and 
then negotiate it when necessary, so that it clings to what it usurped 

before and 

considers it the right to adhere to it as a result of the de facto policy 
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The Indonesian Communist Party is one of the most important 
Indonesian Parties influencing Indonesian political developments. 
Also, it is the first communist party established in the history of 
Asia, as the Indonesian Communist Party was initially established 
as a socialist association called the Association of the Social 
Democratic Union of the Dutch East Indies (ISDV) by the Dutch 
Marxist known as Henk Sneevliet on May 7, ٔ7ٔٗ and on May ٕٖ, 
ٔ7ٕٓ, it changed to carry the name Indonesian Communist Party. 
The Dutch authorities aimed to establish this association in 
Indonesia in order to consolidate its control over the Indonesian 
islands with the least possible loss.The Netherlands believed that 
the association would enable it to win the Indonesians on its side, 
so that the Netherlands will be able to penetrate between the races 
and groups of the Indonesian people and will ignite the separation 
and divisions between those groups. Therefore, the Islamic 
resistance against it will be weakened, but after that association 
became the name of the Indonesian Communist Party in ٔ7ٕٓ, the 
Netherlands was shocked or regretted the formation of the 
Communist Party on Indonesian territory, because members of the 
Indonesian Communist Party have come to consider that the 
Netherlands has become a major threat to them because the 
international conferences held in the ٔ7ٕٓs directly affected many 
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fascist and imperialist countries and changed many of the nature of 
their political life. The most prominent of these countries were 
Japan, Germany, Italy, France, and other countries, and therefore 
the threat of fascism and imperialism, which is likely to move 
through Dutch territory to Indonesia, is forthcoming, and since 
fascism and imperialism are among the strongest enemies of 
communism, the Communist Party worked to resist the Dutch 
authorities and fascist and imperialist countries without stopping, as 
it continued to resist them through revolutions and battles. When 
World War II ended and the Cold War began between the North 
Poles represented by the Soviet Union and the South represented 
by the United States of America, the Soviet Union mass stood by 
the side of  Indonesian Communist Party, while the United States of 
America stood by the side of Dutch authorities and the Government 
of the Indonesian Republic against the Indonesian Communist 
Party, and communist China stood by the side of both Indonesian 
Communist Party and the President of the Republic of Indonesia. In 
the ٔ7٘ٓs and ٔ7ٙٓs, the party became strong, becoming the third 
communist party in the world after the Russian Communist Party 
and the Chinese Communist Party in terms of membership, with a 
membership in the ٔ7ٙٓs of ٖ0ٓٓٓ0ٓٓٓ million members, but thus 
the United States of America was able to launch a large-scale coup 
and in agreement with the leaders of the Republican Army against 
that party, which led to its termination and then its total prohibition 

in ٔ7ٙ 
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Since the Kurds formed their political identity, the Kurdish discourse 
began to demand a special status for the Kurds, and this took 
shape after the establishment of the Iraqi state.  As it became clear 
that the Kurds have no political stability regarding the level of 
national aspirations that they were and are still striving to achieve. 
And that it has always formed an escalating situation over the 
years, trying to take advantage of the internal change in political 

situations, as well as the conditions of the region externally.  
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In light of the expanding nature of the Kurdish political perception, 
from the effects of political equations from one period to another. 
As a result, the Kurds began to escalate their national demands. 
For the Kurdish question to impose itself on the Iraqi reality more 
effectively over the years, which included negotiations with 
successive Iraqi governments at times, and conflicts at other times. 
 Some Iraqi governments worked to find solutions satisfactory to 
both sides, and others worked to subjugate the Kurds by using 

military force.   

During all these developments, the external factor had a clear 
influence in order to achieve the greatest benefit for its international 
interests, under the pretext that the Iraqi Kurdish issue has an 
impact on the reality of neighboring countries, of which the Kurds 
are part of their peoples. For years, it has been a node for regional 

national security, especially (Turkish and Iranian).   

This reflected negatively on the reality of the Iraqi Kurdish issue in 
particular and Iraq in general. Especially after entering the United 
States of America directly due to the events in Iraq and the region 

after ٔ77ٓ. 

The time period for the study was set between (ٔ77ٔ-ٕٓٓ٘), as the 
year ٔ77ٔ marked the outbreak of the Kurdish popular uprising in 

northern Iraq against the Iraqi government.  

 The year ٕٓٓ٘ saw the vote on the permanent constitution, which 
included many gains for the Kurds in Iraq. Therefore, the aim of the 
study was to research the developments of the Kurdish question 
during that period. And shed light on the most important 
developments that Iraq has witnessed in general, and Iraqi 
Kurdistan in particular. What is the role of the external factor in all 
those events, this made the researcher present a number of 
hypotheses and try to answer them through the study chapters that 

included four chapters, an introduction and a conclusion? 

As the first chapter deals with "Iraqi Kurdistan and the nature of 
political changes in the Iraqi arena (ٔ7٘8-ٔ77ٓ)", which included 
three investigations, and what this has implications for the Kurdish 
issue in Iraq. The second chapter, entitled "Iraqi Kurdistan - 
Constants and Variables ٔ77ٔ-ٔ778", is dedicated to discuss what 
happened to the Kurdish question in Iraq during and after the 
second Gulf War, and how did the Kurds rise against the Iraqi 
government and as a result of that uprising on the political, 
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administrative and security reality of Iraqi Kurdistan, and the nature 
of external interference that accompanied all these events. 

 The third chapter of the study focused on "the Kurdish question in 
light of the continuing problematic relationship and the influence of 
the international factor (ٔ778-ٕٖٓٓ)." As it shed light on the internal 
and external factors and their implications for the continuing 
problematic relationship between the Kurdish forces within Iraqi 
Kurdistan. The fourth chapter, which came under the title, "The role 
of the Kurds in the Iraqi political process after April 7, ٕٖٓٓ". To 
shed light on the role of the United States of America after its 
occupation of Iraq and the extent of its influence on the course of 
events and internal developments in Iraq and how this was 
reflected on the effectiveness of the Kurds and their drive towards 
political participation in Iraq. And how the Kurds became essential 

actors in the central governments that were formed after ٕٖٓٓ. 

 However, this did not end the state of disagreement between the 
center and the region, so that new disagreements emerged, the 
most important of which is with regard to the disputed areas. And 
the interpretation of some objects of the permanent Iraqi 
constitution that the Kurds believe allowed them to control some 
economic resources, administrative and security issues.  While the 
central government finds clear violations of these constitutional 

articles.  

 The external factor was not isolated from the political 
developments after ٕٖٓٓ, as the American influence was clear and 
somewhat biased towards the Kurds on some issues, in addition to 
the Turkish and Iranian influence on other issues. The ambition of 
the Kurds did not stop this limiting the gains, as some Kurdish 
leaders took to demand the confederation at one time, and the 

separation from Iraq at other times. 
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تعد المرأة الرٌفٌة شرٌحة مهمة لها دور مهم وأساسً فً العملٌات االنتاجٌة والتنموٌة فً أي مجتمع ، 
سنة فؤكثر( ونظراً ألهمٌة المرأة الرٌفٌة فً المجتمع ٕٔوتناولت هذه الدراسة المرأة الرٌفٌة )بعمر

فً الخامس عشر  9ٕٓٓعام ل ٕٙ/  ٖٙٔوفقاً لما حددته الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة بموجب قرارها 
من شهر تشرٌن األول بوصفه ٌوما دولٌاً للمرأة الرٌفٌة وتوصٌات منهاج عمل بٌجٌن اللذٌن اعتمدهما 

جاءت هذه الدراسة  77ٗٔالمإتمر العالمً الرابع المعنً بالمرأة ومنهاج عمل مإتمر القاهرة الدولً 
لمدروسة فً قضاء المقدادٌة والوقوؾ على للكشؾ عن حقٌقة التباٌن المكانً والزمانً للظاهرة ا

المشكبلت التً تعانً منها المرأة الرٌفٌة ومحاولة إٌجاد بعض السبل الكفٌلة للتخفٌؾ من معاناتها 
 .فضبلً عن النهوض بواقع المرأة الرٌفٌة وتمكٌنها من اجل تحقٌق التنمٌة وتعزٌز االمن الؽذابً

المنهج الوصفً واتخذ البحث من الوحدات اإلدارٌة على مستوى القضاء مجاالً لها، معتمدة على 
واعتمدت على الدراسة المٌدانٌة  المتبع فً دراسات جؽرافٌة السكانوالمنهج التحلٌلً  والتارٌخً

 Microsoft Excelالى جانب االستعانة ببعض األسالٌب الكمٌة واالحصابٌة من خبلل برنامج 
 .على التتابع واألسلوب الكارتوكرافً( SPSSوالحقٌبة االحصابٌة )

وكانت من أهم االستنتاجات التً توصل إلٌها البحث تزاٌد أعداد المرأة الرٌفٌة فً عموم رٌؾ قضاء 
سنة ٕٔ( حٌث بلػ عدد المرأة الرٌفٌة بعمر )7ٕٔٓ-ٕٓٔٓ-779ٔالمقدادٌة للسنوات )

( 878٘( امرأة بفارق عددي )ٕٕٕٙٗالى ) ٕٓٔٓلٌرتفع سنة  779ٔ( امرأة سنة ٖٖٗٙٙفؤكثر()
( امرأة وٌرجع ذلك نتٌجة للزٌادة 8ٕٗٙ( امرأة بفارق عددي )8ٓ٘ٓ٘الى ) 7ٕٔٓامرأة وبلؽت سنة 

الطبٌعٌة من ناحٌة والى عامل الهجرة من ناحٌة أخرى، فضبلً عن ارتفاع نسبة المرأة الرٌفٌة مقارنة 
%( لكل منهما على التوالً لسنتً 909ٖ%(و)0ٖٕٙفً منطقة الدراسة بلؽت)بمثٌلتها المرأة الحضرٌة 

%( 0ٖٓٙسجلت المرأة الرٌفٌة نسبة اعلى اٌضاً من نسبة المرأة الحضرٌة اذ بلؽت )ٕٓٔٓو779ٔ
فقد انخفضت نسبة المرأة الرٌفٌة عن السنوات السابقة الى  7ٕٔٓ%( على التوالً اما فً سنة 709ٖو)
%( وٌرجع ذلك الى اعمال 0ٕٗٗع نسبة المرأة الحضرٌة عن السنوات السابقة )%( مع ارتفا90ٙ٘)

 العنؾ والتهجٌر القسري بسبب الجماعات اإلرهابٌة التً كانت تستخدم البساتٌن مبلذ امن لهم.
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ٌّر عناصر المناخ فً المقنن المابً للمحاصٌل الصٌفٌة فً محافظة  تهدؾ الدراسة إلى بٌان تؤث
، وذلك وفقا لفصول النمو لكل محصول من المحاصٌل 9ٕٔٓ-789ٔدٌالى، للمدة الزمنٌة من 

وقد استمد البحث بٌاناته المناخٌة والتً مثلت فً ثبلث محطات )دٌالى، خانقٌن،  المدروسة،
الخالص(، كما تضمن البحث بٌانات للمساحة المزروعة واإلنتاج واإلنتاجٌة للمحاصٌل المدروسة 
وفقا لمدة الدراسة، باإلضافة إلى معامبلت المحاصٌل الزراعٌة الصٌفٌة والتً استخلص منها 

 لمابً ثم المقنن المابً.االستهبلك ا
تقنٌا استخدم البحث عدداً من األسالٌب الكمٌة والتً أظهرت نتابج وعبلقات للعناصر المناخٌة  

مع المقننات المابٌة للمحاصٌل الصٌفٌة ومنها أسلوب االرتباط، االنحدار المتعدد، معامل التحدٌد 
برامج نظم المعلومات  ، أما كارتوكرافٌا فقد استخدمتTest) ،(F. TESTواختباري 
 ( لتحلٌل العبلقات الكمٌة فً عبلقاتها المكانٌة.(GISالجؽرافٌة 
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وقد أظهرت نتابج الدراسة أن ُمناخ منطقة الدراسة ُمناخ قاري ٌمتاز بدرجات حرارة مرتفعة  
خبلل فصول النمو للمحاصٌل الصٌفٌة، وقد انعكس ذلك على ارتفاع وانخفاض سرع الرٌاح التً 

دورها على ارتفاع معدالت التبخر/ نتح مع انخفاض معدالت الرطوبة النسبٌة، لتعانً أثرت ب
المنطقة من عجز مابً دابم سجل أعلى عجز مابً خبلل فصل نمو محصول البامٌا فً محطة 

( ملم -7٘٘( ملم، بٌنما سجل أدنى عجز مابً فً محطة خانقٌن إذ بلػ )-78٘ٔبؽداد إذ بلػ )
)الباذنجان(، لٌرتفع االستهبلك المابً فً محطة بؽداد لمحصول الرز  خبلل فصل نمو محصول

 ملم(. 8.ٖٙ٘ملم(، وأدناها فً محطة خانقٌن لمحصول الباذنجان بواقع ) 7ٖ٘ٔإذ بلػ )
وتظهر نتابج الدراسة: أن محطة بؽداد سجلت أعلى كمٌة للمقنن المابً الصافً خبلل فصول 

روسة، إذ سجلت أعلى كمٌة خبلل فصل نمو لمحصول الرز النمو لجمٌع المحاصٌل الصٌفٌة المد
ملم، بٌنما كانت أدنى مجامٌع المقنن المابً  ٕٙٔٔملم، تلٌها محطة الخالص  ٖٕ٘ٙبواقع 

ملم لمحصول خبلل فصل نمو محصول الباذنجان، ومما بٌنته  8ٖٔ.8الصافً فً محطة خانقٌن 
ن المابً الصافً لجمٌع المحاصٌل الصٌفٌة الدراسة: وجود انخفاض فً خط االتجاه العام للمقن

فً المحطات المدروسة باستثناء محطة الخالص التً سجلت ارتفاعا طفٌفا فً خط االتجاه العام 
للمقنن المابً الصافً خبلل فصول النمو لمحاصٌل )الباذنجان، زهرة الشمس، الخٌار، 

 الطماطم(. 
المتحصل علٌها أن أكثر العناصر المناخٌة  وتشٌر نتابج تحلٌل االرتباط البسٌط والتقدٌرات

سرعة  X٘المإثرة فً المقنن المابً الصافً خبلل فصل نمو جمٌع المحاصٌل الصٌفٌة كان )
(. لتظهر نتابج تحلٌل 77.ٓالرٌاح( فً محطات بؽداد وخانقٌن والخالص وبمستوى معنوٌة بلػ )

 X٘مو المحاصٌل أن تؤثٌر سرعة )االنحدار المتعدد والتقدٌرات المتحصل علٌها خبلل فصل ن
سرعة الرٌاح( هً العنصر المناخً األعلى تؤثٌر على المقنن المابً فً جمٌع المحطات، ٌثبت 
ذلك معنوٌة المتؽٌرات المتعلقة بالعناصر المناخٌة المإثرة فً المقنن المابً خبلل فصل نمو 

( F( واختبار )Tاختبار )جمٌع المحاصٌل الصٌفٌة فً جمٌع محطات منطقة الدراسة بموجب 
 %(. 77وبدرجة ثقة بلؽت )

ٌّر المُناخً وحصول  ختاماً تعد دراسة المقننات المابٌة بالؽة األهمٌة؛ نظراً لبروز مإشرات التؽ
الشحة المابٌة، لذا برزت أهمٌة دراسة المقننات؛ ألنها تعد سبل التكٌؾ مع العجز المابً وتقدٌر 

 الحاضر والمستقبل.االستهبلكات المابٌة فً 
 

 
 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة فً 
الجؽرافٌة 
 الطبٌعٌة 

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 

 االنسانٌة 

االدارة المتكاملة 
للموارد المابٌة فً 

 محافظة دٌالى

سارة عبد 
 هللا حسون

 المستخلص

تعانً محافظة دٌالى من نقص فً المٌاه بسبب التؽٌرات المناخٌة وانحباس االمطار عنها          
وتعرضها الى موجات جفاؾ وتكرار هبوب العواصؾ الترابٌة علٌها ، وللعامل البشري اثراً 

فضبل كبٌراً على ازمة المٌاه فالنمو السكانً المطرد والمشارٌع التنموٌة المختلفة وتلوث المٌاه 
عن عدم وصول العراق مع اٌران الى اتفاقٌة  تقسٌم مٌاه حوض نهر دٌالى بٌن الطرفٌن ، هذه 
العوامل تفرض التصرؾ بحكمة وعقبلنٌة وادارة رشٌدة للموارد المابٌة المتاحة لسد حاجة 

 السكان من المٌاه وفً مختلؾ المجاالت . 
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العوامل الجؽرافٌة اعبله ادت الى انخفاض مناسٌب المسطحات المابٌة فً المحافظة         
وتؽٌر نوعٌتها وارتفاع نسبة الملوثات واالمبلح فٌها مما ادى الى تقلص مساحات االراضً 
الزراعٌة ومساحات بساتٌن النخٌل والحمضٌات والرمان ، أضافة الى تملح مساحات واسعة من 

لزراعٌة وتحولها الى تربة ؼٌر صالحة للزراعة ، فلم تعد االسالٌب التقلٌدٌة فً االراضً ا
االدارة المابٌة قادرة على اعادة التوازن بٌن كفتً العرض والطلب على المٌاه لذا تطلب االمر 
اعادة النظر فً اسالٌب العرض والطلب على المٌاه لترشٌد استهبلكها وتوزٌعها بشكل عادل 

ل الفبات االجتماعٌة باعتماد المفهوم االقتصادي لحساب قٌمة المٌاه الحقٌقٌة التً ومنصؾ على ك
 ٌجب على المستهلك دفعها مقابل حصوله على الماء .

تتعرض الموارد المابٌة فً المحافظة الى الهدر والضٌاع بكمٌات كبٌرة اذ بلػ التسرب )          
%( من  ٓٗ%( تقرٌبا  بمعنى ان )  ٕ٘هلك )% ( تقرٌبا من الماء المنتج  والهدر ٌست ٘ٔ

المٌاه المنتج فً محافظة دٌالى ٌذهب هدرا . وان كفاءة استخدام المٌاه باتباع الطرق القدٌمة فً 
( من مٌاه الري  9٘ – ٓٙ( اي ان هناك ) ٗٗ – ٕ٘ري االراضً الزراعٌة تتراوح بٌن )

ل ذلك فالمحاصٌل التً تزرع  هً من مهدورة وؼٌر مستخدمة بفعالٌة اقتصادٌة. فضبلً الى ك
المحاصٌل المستهلكة للمٌاه بكمٌات كبٌرة كا الرز واالعبلؾ  . وبسبب التحضر وتطور انماط 
الحٌاة وارتفاع دخل الفرد ازداد الطلب على المٌاه وانعكس ذلك على ارتفاع البصمة المابٌة للفرد 

الٌها ) المٌاه االفتراضٌة ( المٌاه المستخدمة مقدار استهبلك الفرد من المٌاه بشكل مباشر مضافاً 
 فً انتاج مفردات ؼذاء الفرد والتً تإدي الى زٌادة البصمة المابٌة على مستوى المحافظة . 

ان الحوكمة والٌاتها والقوانٌن الخاصة بحماٌة البٌبة المابٌة ؼٌر مطبقة على ارض الواقع       
لمإسسات التابعة للموارد المابٌة االمر الذي نجم عنه بسبب الفساد االداري المتفشً فً بعض ا

هدر المٌاه العذبة بكمٌات كبٌرة جدا بسبب تجاوز المواطنٌن على شبكات انابٌب نقل المٌاه 
وتعرض المٌاه الى التلوث وبالتالً انعكس ذلك على صحة االفراد فً المحافظة واصابتهم 

  لوثةبالعدٌد من االمراض التً تسببها المٌاه الم

توصلت الدراسة الى ان االدارة المتكاملة للموارد المابٌة خٌار استراتٌجً لكافة انشطة التنمٌة  
االجتماعٌة واالقتصادٌة المتصلة بالمٌاه ، وضرورة التصرؾ بعقبلنٌة مع المٌاه المتوافرة لتلبٌة 

دارة الموارد المابٌة احتٌاجات المجتمع واالستفادة من جمٌع الوسابل العلمٌة المتاحة لتحسٌن ا
والخدمات المتصلة بها بشكل فعال واستؽبللها فً خدمة النمو السكانً المتسارع واتباع ادارة 
رشٌدة للموارد المابٌة تعتمد اسالٌب حدٌثة وفعالة فً التحكم بالمٌاه وتوزٌعها بعقبلنٌة على كل 

تزاٌد على المٌاه ، وكما  القطاعات التنموٌة لتحقٌق التوازن بٌن كفتً العرض والطلب الم
التركٌز على  ضرورة مشاركة المرأة فً ادارة المٌاه وعدم تهمٌش مستخدمً المٌاه فً صناعة 
القرار المابً ، واعتماد وسابل االتصال الحدٌثة لتواصل مع كل العاملٌن فً المإسسات 

وضع تصور مستقبلً  المناطقٌة واشراكهم فً صنع القرار  المابً وفً النهاٌة  تحاول الدراسة
لنمو السكان وحصة الفرد من المٌاه فً ظل النمو المتسارع للسكان ومحدودٌة وتراجع الموارد 

 المابٌة فً المحافظة
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة فً 
جؽرافٌة 
المناخ 
 التطبٌقً

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

ااثر الحرارة 
المتجمعة فً نضج 
اصناؾ من قصب 
السكر فً محافظة 

 دٌالى

صالح 
 حسن علً

 المستخلص

%( من انتاج السكر فً العالم،  الحتوابه على 9ٌٓشكل محصول قصب السكر ما نسبته نحو )
نسبة عالٌة من مادة السكروز، وبما ان العراق ٌقع شمال خط االستواء، فهو بهذا ٌقع فً منطقة 

وتعد زراعته ناجحة فً العراق تحت ظروؾ المنطقة الوسطى والجنوبٌة،  انتشار المحصول،
وذلك لتوفر البٌبٌة المبلبمة، والسٌما المناخٌة منها، ال تعتمد زراعة  محصول قصب السكر على 
طول المدة المبلبمة لنموه فحسب، و انما أٌضا على مقدار ما ٌتجمع خبللها من وحدات حرارٌة 

وجود جدوى اقتصادٌة لمحصول قصب السكر فً منطقة الدراسة، ٌحتاج لنضجه، مما ٌدل على 
قصب السكر أٌضاً الى عدد من الوحدات الحرارٌة الٌومٌة المتجمعة فوق الحد االدنى لنموه 

ْم( لكً ٌنضج، ودون هذه الحرارة ال ٌمكن للمحصول أن ٌصل الى مرحلة النضج ٕٔوالبالػ )
ة األخرى، وكلما كانت كمٌة الحرارة المتراكمة كبٌرة نضج حتى اذا توافرت المتطلبات المناخٌ

المحصول بسرعة اكبر، وهذا ما ٌفسر سبب تباٌن موسم نضج المحصول من منطقة الى اخرى 
 او من بلد الى اخر.

زرعت بثبلثة اصناؾ من محصول  ،لقد اجرٌت تجربة فً مواقع مختلفة من محافظة دٌالى
فً الموسم  (CP9ٕ-ٕٓ8ٙ( و)ٖٕٗٔ-CP87و) ٕٖ٘-CP8ٔ)من نوع ) قصب السكر

بعد اعداد وتهٌبة االرض الزراعٌة، حٌث تم حرثها وزراعتها فً نهابة (، 7ٕٔٓللعام )الربٌعً 
( عابدة الى مإسسات 2مٖٓ٘-2مٕٓ٘شهر شباط فً اراضً زراعٌة تتراوح مساحتها ما بٌن )

)اورٌول(، على مستوى ( محطات مناخٌة بحثٌة نوع 9ودوابر حكومٌة، كذلك تم نصب )
االقضٌة فً محافظة دٌالى؛ لمعرفة وقراءة العناصر المناخٌة بما فٌها درجات الحرارة مع بداٌة 

( اشهر؛ بهدؾ دراسة تؤثٌر الحرارة ٓٔشهر اذار وحتى نهاٌة شهر كانون االول ولمدة )
ة نمو المتجمعة فً نضج محصول قصب السكر ومعرفة درجات الحرارة التراكمٌة خبلل مد

المحصول من الزراعة حتى الحصاد، وانعكاس تؤثٌر هذا التراكم الحراري على تراكم السكر فً 
سٌقان قصب السكر، والتبكٌر فً النضج من جهة، والحصول على مردود للسكر من وحدة 

ومن هنا المساحة و أعلى نسبة فً نقاوة العصٌر، والصفات التكنولوجٌة األخرى من جهة ثانٌة، 
راسة التؤثٌر المباشر لعنصر الحرارة فً مإشرات النمو الخضري، وتؤثٌراتها فً تمت د

   مإشرات اإلنتاجٌة.
وأن مجموع الحرارة المتجمعة خبلل مدة نمو المحصول وصل فً اشهر حزٌران وتموز وآب    

ْم( على التوالً فً منطقة الدراسة، مما حسن ْٖٓ٘٘م،9ْٕٓ٘م،7٘8ٗولجمٌع االصناؾ نحو)
جٌة حاصل السٌقان، بٌنما بلػ المتوسط العام للحرارة المتجمعة فً جمٌع مناطق الدراسة إنتا

ْم(،فً حٌن سجل اعلى متوسط للحرارة المتجمعة لكل من المقدادٌة والخالص ٙٗٙٗنحو)
ْم(على التوالً لؤلصناؾ الثبلث، كما كان للحرارة 9ْٕٙٗم،9ْٖ٘ٗم ،9٘7ٗوبلدروز حٌث بلػ )
هات عدٌدة كسرعة تحول السكرٌات األحادٌة إلى سكروز، ومن ثم توفٌر دور مإثر فً اتجا

الوقت البلزم النتقال السكروز إلى االوراق فً وقت مبكر أو اإلسراع فً التحول من مرحلة 
اشتداد النمو الخضري والدخول فً مرحلة النضج، ألنها تعد من أهم وأكثر العوامل فعالٌة فً 

وتبٌن من خبلل حساب معامل االرتباط وجود ارتباط إٌجابً عالً  دفع المحصول باتجاه النضج،
المعنوٌة بٌن مدة نمو المحصول ومجموع درجات الحرارة التراكمٌة، وقد بلؽت قٌمة معامل 
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(،وعند مستوى داللة R=ٓ.7ٕٙاالرتباط الناتج من تؤثٌر الحرارة المتجمعة )
جات الحرارة المتجمعة فً التؤثٌر على (،مما ٌظهر أن هناك دوراً واضحاً لدرٖٓٓ.ٓمعنوٌة)

  الصفات اإلنتاجٌة والتكنولوجٌة لقصب السكر.
 
 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

اسم 
 الباحث

اداب فً 
 الجؽرافٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

التباٌن المكانً لعمالة 
االطفال فً حضر 

مراكز اقضٌة 
 محافظة دٌالى

كرٌم حسن 
 خلٌفة

 المستخلص
 

نظرا لظهور وزٌادة عمالة االطفال فً السنوات االخٌرة فً حضر مراكز أقضٌة محافظة دٌالى 
مما ٌنذر بظاهرة خطٌرة البد من التصدي لها واٌجاد الحلول لمعالجتها لذلك جاءت الدراسة 

تهدؾ الى بعنوان)التباٌن المكانً لعمالة األطفال فً حضر مراكز أقضٌة محافظة دٌالى(  و
 -تحقٌق:

 اظهار التباٌن المكانً لعمالة االطفال فً حضر مراكز أقضٌة محافظة دٌالى.-ٔ
 اٌضاح المتؽٌرات التً دفعت االطفال لدخول سوق العمل.-ٕ
 معرفة االثار السلبٌة التً تلحق باألطفال من جراء ممارسة االنشطة االقتصادٌة.-ٖ
 من عمالة االطفال.    بٌان المعالجات التً تساهم بالتخفٌؾ -ٗ

واعتمدت الدراسة المنهج المسحً)المٌدانً( الذي اعتمد استمارة االستبانة لجمع الملومات من 
مناطق الدراسة التً شملها المسح والمنهج التحلٌلً المبنً على التوزٌع والتحلٌل باستخدام 

 االسلوب الكمً. 
 -اهمها: وتوصلت الدراسة الى جملة من النتابج من          

-8%( من عٌنة الدراسة بٌنما الفبة العمرٌة )9ٔ( سنة تمثل نسبة )ٗٔ-ٕٔان الفبة العمرٌة )-ٔ
%( من حجم العٌنة 09٘٘( سنة تمثل )9-٘%( اما الفبة العمرٌة)0ٕٖٕ٘( تمثل نسبة )ٔٔ

 .( طفبلً ٓٓٗالبالؽة )
طفال الى سوق العمل اذ اتضح ان الحالة االقتصادٌة جاءت فً صدارة االسباب التً تدفع باأل-ٕ

 %( من عٌنة الدراسة .0ٖ٘ٙتشكل نسبة )
%( من عٌنة الدراسة كانت ما بٌن تارك للمدرسة او  0٘ٙٙتوصلت الدراسة الى أن)  -ٖ

 متسرب او لم ٌلتحق اساساً بالمدرسة مما ٌستدعً الوقوؾ بحزم ضد هذه الظاهرة.
 
 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 الباحثاسم 

فلسفة فً 
الجؽرافٌة 
 الطبٌعٌة   

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 

 االنسانٌة 

تؽٌٌر المناخ وتكٌٌؾ 
زراعة الحمضٌات 

 فً محافظة دٌالى 

حربٌة شٌرزا 
 عزٌز

 المستخلص
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تهدؾ هذه االطروحة الموسومة بـ )تؽٌر المناخ وتكٌؾ زراعة الحمضٌات فً محافظة دٌالى( 
لدراسة تؤثٌرات تؽٌر المناخ على العناصر والظواهر المناخٌة واتخاذ التدابٌر البلزمة لتكٌؾ 
زراعة الحمضٌات مع المتطلبات المناخٌة الجدٌدة وقد اعتمدت الدراسة على بٌانات المناخ 

( ضمن 9ٕٔٓ-799ٔ( ومحطة رصد خانقٌن )9ٕٔٓ-77ٔٔدة لمحطة الخالص )المرصو
( ومحطة 77ٔٔ-9ٕٔٓالمنطقة واربعة محطات ضابطة تمثلت بـمحطة رصد طوزخورماتو )

( مما توفرت من 77ٗٔ-9ٕٔٓ( ومحطتً رصد بدرة والعزٌزٌة )79ٔٔ-9ٕٔٓرصد بؽداد )
التؽٌر لمدة الدراسة للعناصر والظواهر بٌاناتها ومن خبللها تم معرفة االتجاه العام ومعدل 

المناخٌة فقد تبٌن وجود اتجاه واضح  نحو التناقص لكل من )االشعاع الشمسً، السطوع الشمسً 
الفعلً، سرعة الرٌاح، الرطوبة النسبٌة( كما تبٌن أٌضاً وجود اتجاه واضح نحو التزاٌد للحرارة 

صؽرى، موجات حر( فً جمٌع محطات )االعتٌادٌة، العظمى، الصؽرى، أعلى عظمى، أوطا 
الدراسة أما العناصر والظواهر المناخٌة األخرى فقد تباٌنت فً نتابجها ضمن محطات الدراسة. 
كما اثبتت الدراسة من خبلل النمذجة المكانٌة والزمانٌة لعناصر مناخ المنطقة وحسب النماذج 

ًٌا فً محطات المنطقة خبلل المناخٌة المقترحة لدرجات الحرارة أن هناك تباًٌنا مكانًٌ  ا وزمان
ا فقد  ًٌ فصل نمو محاصٌل الحمضٌات فكان النموذج المعتدل هو السابد واألكثر تكراراً أما مكان
تركزت معظمها ضمن المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالٌة فً حٌن أن نمذجة االمطار والنماذج 

المناخٌة للمنطقة كما ٌتضح من المركبة فقد كانت متباٌنة فً نتابجها ضمن محطات الرصد 
خبلل النمذجة السنوٌة لسرعة الرٌاح والموازنة المابٌة المناخٌة أن أعلى معدالتها تقع ضمن 
النموذج البارد. كما أوضحت الدراسة اتجاه كمٌة االنتاج لمحاصٌل الحمضٌات نحو االنخفاض 

ت التؽٌر المناخً كما فضبلً عن إصابتها ببعض اآلفات والحشرات بعد اتضاح وجود مإشرا
اثبتت الدراسة توفر إمكانات مناخٌة تتوافق مع معظم المتطلبات المناخٌة لزراعة وإنتاج 

 محاصٌل الحمضٌات فً محافظة دٌالى. 
كما أثبتت الدراسة من خبلل استخدامها لؤلسالٌب اإلحصابٌة المتمثلة بـ )تحلٌل االرتباط البسٌط 

ر المتعدد الخطً وؼٌر الخطً( ظهور عناصر جدٌدة ضمن والمتعدد وتحلٌل نموذج االنحدا
السلسلة الثانٌة كان لها الدور الكبٌر فً انخفاض االنتاج ألنواع الحمضٌات المختلفة والمتمثلة بـ 
)البرتقال، اللٌمون الحامض، اللٌمون الحلو، البللنكً، النارنج( مع اختفاء بعض العناصر التً 

 ل من محطتً الخالص وخانقٌن.ظهرت ضمن السلسلة األولى لك
كما اظهرت الدراسة من خبلل المقارنة بٌن العناصر التً ظهرت ضمن السلسلة الثانٌة لمحطتً 

ألصناؾ الحمضٌات ( yوالمتمثلة بالعبلقة بٌن المتؽٌر المعتمد كمٌة االنتاج )الخالص وخانقٌن 
اهم العناصر التً لها دور فً انخفاض االنتاج والمتمثلة بـ )الحرارة  (Xوالمتؽٌرات المستقلة )

، Xٔ8، الؽٌوم الكلٌة Xٔٙ، االمطار Xٕٔ، أعلى سرعة رٌاح Xٖٔ، الرطوبة النسبٌة Xٖاالعتٌادٌة 
فقد ظهر تؤثٌرهما ضمن  (. أما بالنسبة للعناصر والظواهر االخرىXٕٓالؽبار المتصاعد 

 ات المختلفة لكل من محطة الخالص ومحطة خانقٌن.ألنواع الحمضٌ السلسلتٌن
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This study aimed to draw a picture of the reality of the geographical 
distribution of the academic preparatory education service in Diyala 
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Governorate, which forms the eastern part of central Iraq, and to 
determine the adequacy of this service in light of the planning 
criteria for the reality in the province, and to identify the extent of 
the validity of school buildings for academic preparatory education 
in the province and the extent of availability Its educational facilities, 
and working on developing a future plan for the needs of the basic 

elements of the service to achieve sufficiency thereof until ٕٕٓ9. 
 The problem of the study was represented by asking several 
questions about the reality of the academic preparatory education 
service in Diyala governorate in terms of its distribution and spatial 
spread in the governorate and about the efficiency of this service, 

and about the validity of school buildings. 
 As for the method and method of dealing with the subject, the 
descriptive approach was adopted in reviewing the reality of the 
academic preparatory education service, and the statistical and 
analytical method in presenting and evaluating the variables of this 
service, and evaluating its efficiency according to the Iraqi 
standard, to measure the functional deficit and to indicate the 
defects in the spatial distribution of this service. The study showed 
that there was no equitable distribution of academic preparatory 
education schools among the administrative units in the study area. 
When applying the educational indicators, it was found that the 
indicators (school / population), (student / school) and (student / 
class) showed an imbalance in the distribution of these elements. 
The study showed that there are not enough school buildings for 
the middle school academic education schools, and the study also 
found that the general rate of enrollment in the study area is (٘ٓ5), 
which is a low percentage, and the enrollment rate in urban areas 

reached (ٖٙ5) and in the countryside (ٖ٘). %) Which is as low as ٓ 
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تعد احدى تناولت الدراسة تحلٌل جؽرافً لخدمات مراكز الدفاع المدنً فً محافظة دٌالى التً 
الخدمات األمنٌة التً البد من العناٌة بدراستها ألنها تعنى بحماٌة السكان وممتلكاتهم لذا البد من 

 العمل على توفٌرها بشكل ٌتناسب مع نمو السكان فً محافظة دٌالى وتوسعها العمرانً.
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لمإثرة على تمت دراسة واقع خدمات الدفاع المدنً فً محافظة دٌالى واهم العوامل الجؽرافٌة ا
تلك الخدمات، و بٌان التوزٌع الجؽرافً لمراكز الدفاع المدنً فً المحافظة ومدى توفر 
اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة ونسبة عجزها فً هذه الخدمة المهمة بالنسبة لمحافظة دٌالى بفعل ما 

تها خبلل ، وكذلك التعرؾ على مدى كفاءشهدته المحافظة من ارتفاع فً أعداد حوادث الحرابق
مجموعة من المإشرات الخاصة باإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة ،وتقٌٌم كفاءة توزٌعها وفقاً للمعٌار 
المحلً المتمثل بمعاٌٌر وزارة األعمار واإلسكان ومعرفة مدى تطبٌقها فً التخطٌط لخدمات 

عٌار أن كل مركز الدفاع المدنً فً محافظة دٌالى ، المتمثلة بمعٌار حجم السكان ، وحدد هذا الم
( نسمة إذ تبٌن من تطبٌق هذا المعٌار على عدد ٕٓٓٓٔدفاع مدنً ٌجب ان ٌوفر خدماته لـ ) 

سكان محافظة دٌالى ان التوزٌع الحالً لمراكز الدفاع المدنً ال ٌتناسب مع حجم السكان أي ان 
المقطوعة الذي  %( من السكان ؼٌر مشمولٌن بالخدمات، أما المعٌار الثانً المسافة 7ٓنسبة )

( م لكل مركز دفاع مدنً ومن تطبٌق هذا المعٌار على مساحة ٕٓٓٔحدد مجال خدمته بـ)
 ٖ٘.ٓمن مساحة المحافظة وبنسبة ) ٕ( كمٖٙمحافظة دٌالى تبٌن ان المساحة المخدومة بلؽت )

 ٘ٙ.77من مساحة المحافظة بنسبة )  ٕ( كم9ٕٕٙٔ%( ، اما المساحة ؼٌر المخدومة بلؽت ) 
( دقابق، وهو وقت طوٌل إذا ما قورن ٓٔ( ، اما المعٌار الثالث وقت االستجابة الذي حدد بـ)%

( دقابق لذلك ان تقلٌل الوقت البلزم ٌتطلب إٌجاد توزٌع مثالً لمراكز الدفاع ٗبالمعٌار العالمً )
سكان ، المدنً وهذا ٌعتمد على التخطٌط الجٌد لتلك الخدمة بؤسرع وقت ممكن وألكثر عدد من ال

باالعتماد على تقدٌرات  7ٕٕٓوكذلك تحدٌد الحاجة المستقبلٌة من مراكز الدفاع المدنً فً عام 
( مركز بعد ان 97ٔسكان محافظة دٌالى حٌث ظهرت الحاجة الى مراكز الدفاع المدنً ب )

، من اجل توفٌر الخدمة الى جمٌع مناطق وسكان محافظة دٌالى  7ٕٔٓ( مركز عام ٓٗٔكانت )
ع إبراز أهم العوامل المإثرة على عمل مراكز الدفاع المدنً فً المحافظة واقتراح إٌجاد ، م

معالجة شاملة لكل ما تعانٌه الوحدات التً تنعدم فٌها مراكز الدفاع المدنً وتكون بعٌدة عن 
التً خلت من  المراكز الموجودة حٌث ٌتطلب استحداث مراكز جدٌدة فً الوحدات اإلدارٌة

، والمقترح الثانً هو فتح مفارز مع مراكز الشرطة التً تكون منتشرة فً  فاع المدنًمراكز الد
كافة المدن والقرى من اجل إٌصال الخدمة الى كافة الوحدات اإلدارٌة فً محافظة دٌالى وخاصة 

  القرى التً تكون خدمات الدفاع المدنً معدومة فٌها .
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التنوع البٌولوجً بمعناه الواسع هو تباٌن الحٌاة على األرض والذي ٌتضمن مستوٌات مختلفة  
تشمل تنوع االفراد واالنواع والتً تنتج من تنوع االنظمة االٌكولوجٌة والموابل وعلى الرؼم من 
 اهمٌته العالٌة فقد تعرض الى تهدٌدات خطٌرة تمثلت فً السلوك البشري الذي طالما ادى الى
العبث بالبٌبة والذي ٌنعكس بدوره على دٌمومة الحٌاة واستمرارها على سطح الكرة االرضٌة 
ونتٌجة لهذه التهدٌدات فقد تصاعدت الدعوات لعقد مإتمر دولً ٌهتم بالتنوع الباٌولوجً حٌث 

الى ضرورة عقد اتفاقٌة دولٌة تخص التنوع  788ٔدعا برنامج االمم المتحدة للبٌبة سنة 
على اعداد االتفاقٌة وواصل هذا  787ٔجً فبدا العمل من قبل فرٌق متخصص سنة الباٌلو

الفرٌق عمله واطلق علٌه اسم لجنة التفاوض الحكومٌة الدولٌة واعلن عن اعتماده نص االتفاقٌة 
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فً  فً مإتمر نٌروبً وتم فٌما بعد االعبلن عن فتح باب التوقٌع على نص االتفاقٌة 77ٕٔعام 
ودخلت حٌز التنفٌذ فً  77ٌٕٔونٌو حزٌران  ٘رض لمدٌنة رٌو دي جانٌرو فً مإتمر قمة اال

طرفا وقد كان الهدؾ العام لؤلتفاقٌة هو  7ٖٔوانظم الٌها  77ٖٔدٌسمبر كانون االول  7ٕ
)تعزٌز الممارسات التً تقود نحو مستقبل مستدام ( وعلى الرؼم من تاخر انضمام العراق الى 

اال انه بذل جهودا طٌبة لؽرض أحراز تقدم  7ٌٕٓٓنضم رسمٌا اال سنة  هذه االتفاقٌة اذ انه لم
فً مجال التنوع الباٌولوجً تمثلت باطبلق  االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنوع الباٌولوجً  معلنا 

نتشر المعرفة  ٕٓ٘ٓالتً تضمنت بانه وبحلول عام  ةالتزامه العالً بتنفٌذ الخطط الوطنٌ
والوعً الجماهٌري بؤهمٌة التنوع البٌولوجً وأستخدام الموارد الطبٌعٌة على نحو مستدام من 

 اجل حٌاة أفضل ألجٌال الحاضر والمستقبل .
( ٕٕٓٓ-ٕ٘ٔٓوقد تضمنت االستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة التنوع البٌولوجً فً الفترة )       

( خطة تنفٌذٌة تنصب فً ادارة المحمٌات و حشد الموارد المالٌة ٖ٘( هدفا وطنٌا و)ٖٕ)
ومكافحة االنواع الؽرٌبة والؽازٌة واعادة تؤهٌل األراضً المتدهورة و تقلٌل فقدان الموابل وقد 
توصلت الرسالة اال ان العراق ٌعانً من تدهور النظم البٌبٌة الربٌسٌة التً هً اساس التنوع 

باٌلوجً وانه قد حدثت بعض االصبلحات اال انها لم تصل الى مستوى الطموح لحد االن حٌث ال
ان التقارٌر الثبلثة المقدمة الى االمانة العامة التفاقٌة التنوع الباٌولوجً اشارت الى بعض 
االصبلحات فً قطاعات التنوع الباٌلوجً المتضررة حٌث خلصت الدراسة انه بعد اصدار 

ان نسبه التقدم الضعٌؾ فً تحقٌق االهداؾ المرتبطة بؤهداؾ اٌتشً   8ٕٔٓسادس عام التقرٌر ال
اما الحاالت التً لم  908ٗاما نسبة التقدم الجٌدة فً تحقٌق الهدؾ بلؽت حوالً  0ٖٗٗبلؽت 

 ٙ.ٌٔ٘ر مع التقدم الضعٌؾ تبلػ اي ان نسبة البلتؽٌ 80ٌٕحصل بها تؽٌر بلؽت نسبتها حوالً 
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تعد الجؽرافٌة االجتماعٌة احد فروع الجؽرافٌة البشرٌة والتً تهتم بدراسة الواقع االجتماعً 
وتوزٌعاته المكانٌة ولتشعب موضوعاته فقد احتل مكانة مستقلة فً حقل الجؽرافٌة البشرٌة من 
ا خبلل تفاعلها مع الدراسات االجتماعٌة و بٌان أثر المكان فً تطور الظواهر وتباٌنها مكانٌ

وزمانٌا ،لهذا جاءت دراسة الجؽرافٌة االجتماعٌة لتبحث فً مدٌنة هبهب وهً نوع من 
الدراسات الحدٌثة من حٌث الكٌفٌة والتوظٌؾ االحصابً للمإشرات االجتماعٌة واالقتصادٌة 
والخدمٌة والعمرانٌة التً تمثل صورة عاكسة للحٌاة االجتماعٌة فً المدٌنة ،وذلك للتعرؾ على 

الحٌاة فً المدٌنة والعمل على النهوض بواقع المنخفض منها من خبلل التعرؾ علة مستوٌات 
مشاكلها وحلها من خبلل تقٌٌم المإشرات ووضع سبل لبلرتقاء بها، وقد اتضح من الدراسة ان 
المدٌنة قسمت الى ثبلثة مستوٌات وفق المإشرات كافة اال ان ارتباط المإشر العمرانً ارتباط 

االقتصادي من حٌث ملكٌة المسكن ونوعه وحجم االسرة ونسبة االعالة والبطالة واضح بالمإشر 
بمعدل رفاهٌة االسرة وارتباط هذه المتؽٌرات مع بعضها فً نشوء فبات سكانٌة متشابهة فً نفس 
الصفات اعبله وتوصلت الدراسة الى عدة نتابج ومقترحات اذ اظهرت وجود تباٌن مكانً 

نة هبهب اذ ساهمت المإشرات العمرانٌة واالقتصادٌة بالنصٌب االكبر لمستوٌات الحٌاة فً مدٌ
لتؤثٌرها بمستوٌات الحٌاة االجتماعٌة فً المدٌنة كما ان للمإشرات االجتماعٌة والخدمٌة االثر 
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البارز فً تحدٌد هوٌة التجمع السكنً من حٌث مدى تطوره وامكانٌته للتمتع بمستوٌات افضل 
،كما اكدت الدراسة على وجوب االهتمام بالفرد والمجتمع من خبلل  لخدمتً الصحة والتعلٌم

التخطٌط للرقً بمستوى حٌاته ورفع مستواه االقتصادي من حٌث تقدٌم الدعم المادي والمعنوي 
له االمر الذي بدوره ٌعمل على رفع مستوٌات الحٌاة االجتماعٌة للمجتمعات البشرٌة ، فضبل عن 

مفاهٌم جدٌدة ونتابج جدٌدة تعنى بالحٌاة االجتماعٌة للمدن صؽٌرة  ذلك ان هذه الدراسة انتجت
الحجم السكانً متمثلة بمدٌنة هبهب )منطقة الدراسة ( لطابعها السكانً من حٌث النشؤة والموقع 

 والموضع.
لذا ٌمكن ان تكون هذه الدراسة مصدرا لدراسات الحقة لمدن اكبر حجما واكثر تعقٌدا فً الحٌاة   

 من الناحٌة االجتماعٌة . المدنٌة
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The study aims to analyze and assess the hydromorphology of 
Northeast Kalar basins via the geographic techniques of 
Geographic Information Systems (GIS) and remote sensing. The 
study area is located between two longitudes (ٖ٘.ٔٓ-ٖٗ.ٗٓ) to the 
North and two latitudes (ٗ٘.ٔٓ-ٗ٘.ٗٓ) to the East with a total area of 

(ٔ٘ٗٔ kmٕ). 

 Hydrologically speaking, hydrologic variables have been studied 
via two methods; the first of which is Snyder method ، Furthermore, 

the progress of geomorphological processes and the resulting 
ground forms were also studied, as the study displayed the 
acceleration of the erosion process. Thus. It is necessary to identify 
areas where the erosion process increases and to indicate the 
factors affecting it, which increase the impact of these risks and 
thus determine the amount of water erosion and the resulting risks 
according to Gavrilovic model. It was found that the study area 
suffers from water erosion with an average extent of (٘ٙ7) kmٕ in a 

ration of (ٗ٘.95). 

Finally, the use of GIS and remote sensing techniques in the study 
contributed to the ease of extracting and deriving a database 
representing the characteristics of the study area basins in a digital 
manner. This assisted in constructing risk models of 
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morphoclimatic, morphotectonic, geomorphic and flood risks, and 
thus the possibility of adopting them in determining 

      Risk levels within the region. Moreover, the study area is 
divided into three different levels in area and the percentage 
occupied by them. The highest level of geomorphological risk in 
medium-risk lands as they occupy (ٙٓ9) kmٕ with a percentage of 
(ٖ7.ٗ5) of the total area in the region. Through matching it with 
human settlements, it is demonstrated that medium-risk settlements 
are (ٗٔ) stable with a ratio of (ٖ95) of the total number of 
settlements. The highest risk level of agricultural use was found to 
be in medium-risk lands, occupying an area of (ٙٗٗ.7) kmٕ divided 
into (ٔٗ9.7) kmٕ of agrarian lands, (ٖٗٓ) kmٕ of natural pastures and 
(ٔ٘9) kmٕ of left lands of the total areas in the region. Furthermore, 
paved roads occupied the highest proportion of medium-risk lands 
along (ٕٔ9.ٕ) kmٕ with a ratio of (ٗ٘.ٕ5) of the total lengths of paved 
roads within the study area, whereas unpaved roads occupied the 
highest proportion of medium-risk lands along (ٕ9٘) kmٕ with a ratio 

of (ٗٔ.ٕ5) of the total lengths of roads in the study area. 

    Additionally, via matching the flood model with human 
settlements, it was found that the highest number of human 
settlements within high-risk lands was (8ٖ) settlements within the 
study area divide into (ٙٗ) settlements in basins (ٔ, ٗ, ٘, 9) with (ٕٗ, 
ٕٔ, ٔ٘, ٖٔ) settlements in each basin respectively. As well, the 
highest area of agrarian lands within high-risk lands was (ٔ8ٖ.9) 
kmٕ (٘ٓ.٘5) of agricultural lands and (ٗ٘ٓ.ٙ) kmٕ, (ٖ٘.ٕ5) of natural 
pastures and (ٕٕٗ.7) kmٕ (ٙ9.95) of abandoned lands from the total 
area of the basins. In addition, paved roads occupied the highest 
proportion of high-risk lands along (ٕٔ٘.ٔ) kmٕ (٘ٗ.ٔ5), while 
unpaved roads occupied the highest percentage of high-risk lands 

along (ٖ7ٙ.7) kmٕ and (9ٔ5). 

The importance of this matching is mirrored in setting future 
development plans by indicating risk levels and the identification of 
lands and areas that can be prepared for the improvement of 
various land-uses such as residential, agricultural use, roads, 

transportation, mining and tourism. 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
تدرٌس 
التربٌة 
 الرٌاضة

كلٌة 
التربٌة 
البدنٌة 
وعلوم 
 الرٌاضة

p-a –k-s-a  اثر
 استراتٌجٌة

باستخدام تمرٌنات 
خاصة فً تحسٌن 
بعض القدرات 
البصرٌة وتعلم 

عددمن المهارات 
االساسٌة بخماسً 
 كرة القدم للطالبات

ابرار 
فاروق 
 جاسم

 المستخلص

االلعاب الجماهرٌة المنتشرة فً العالم التً تمارس من قبل كبل ان لعبة كرة قدم الصاالت من 
الجنسٌٌن وشهدت امتداد واسعا على كافة النواحً البدنٌة ،والمهارٌة ، والنفسٌة ،والذهنٌة ، 

 والعقلٌة ،والخططٌة ، والفنٌة، والتربوٌة .

وتحتاج بعض تتمثل مشكلة البحث الربٌسة فً ضعؾ المهارات االساسٌة لكرة قدم الصاالت 
القدرات البصرٌة كما الحظت الباحثة عبر استقراء الدراسات السابقة ان  هناك قلة فً استخدام 
االستراتٌجٌات واالسالٌب التً  ٌتعلم بها الطالبات هذه المهارات إذا ال تُعطً للطالبات مساحة 

لتً تعطً ( اP-A-K-S-Aمن الحرٌة بالتفكٌر داخل الساحة على العكس من استراتٌجٌة )
الفرصة للمتعلم التعبٌر عن االفكار او المعلومات التً لها عبلقة وهو ماولد قناعة لدى الباحثة 

 بضرورة دراسة تلك المشكلة وإٌجاد الحلول المناسبة لها .

 وتكمن مشكلة البحث باإلجابة عن السإال االتً:   

 ( هل للتمرٌنات الخاصة على وفق االستراتٌجٌةP-A-K-S-Aأثر )  فً بعض القدرات
 البصرٌة وتعلم المهارات االساسٌة بكرة قدم الصاالت لطالبات الخامس االعدادي ام ال ؟

 

( فً بعض  القدرات P-A-K-S-Aوهدؾ البحث  إعداد تمرٌنات خاصة وفقآ لبلستراتٌجٌة)
 البصرٌة وتعلم  المهارات االساسٌة لكرة قدم الصاالت لطالبات الخامس االعدادي، والتعرؾ

( فً بعض P-A-K-S-Aعلى أثر استخدام التمرٌنات الخاصة على وفق  االسترتٌجٌة     )
القدرات البصرٌة وتعلم المهارات االساسٌة لكرة قدم الصاالت لطالبات الخامس االعدادي، 

( عن اسالٌب  المتبعة فً المنهج P-A-K-S-Aوالتعرؾ على أفضلٌة استخدم استراتٌجٌة )
درات البصرٌة وتعلم المهارات االساسٌة فً كرة قدم الصاالت لطالبات  الدراسً فً بعض الق

الخامس االعدادي، واتبعت الباحثة المنهج التجرٌبً بوصفه ٌتبلبم مع طبٌعة مشكلة البحث ، 
البعدي(، واشتمل مجتمع البحث على  –بتصمٌم المجموعتٌن المتكافبتٌن ذات االختبارٌن )القبلً 

(، أما عٌنة ٖٓٓ(والبالػ عددهن ٕٕٓٓ – 7ٕٔٓجمانة للعام الدراسً طالبات مدرسة ثانوٌة 
( ٖٗالبحث اشتملت على طالبات الصؾ الخامس اعدادي  من ثانوٌة )جمانة ( والبالػ عددهن ) 

فقد توزعت على شعبتٌن  تم اختٌارهن  بالطرٌقة العشوابٌة البسٌطة )القرعة( تمثلت شعبة أ 
بتٌن ( من المجموعة التجرٌبٌة وب المجموعة الضابطة وتم استبعاد)طالبة( من شبعة أ و )طال
( طالبات ٘شعبة )ب( ما بٌن راسبات وؼٌر قادرات على اداء درس التربٌة الرٌاضٌة وتم اخذ )
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من كل مجموعة فً التجربة االستطبلعٌة الخاصة بالبحث  وتشكل العٌنة نسبة )%( من مجتمع 
 البحث. 

 وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من االستنتاجات منها: 

( التً طبقت على P-A-K-S-Aوفق استراتٌجٌة ) إن التمرٌنات الخاصة على  -1
المجموعة التجرٌبٌة كان لها أثر  اٌجابً فً تحسٌن بعض القدرات البصرٌة وتعلم المهارات 

 االساسٌة بكرة قدم الصاالت لدى طالبات هذه المرحلة العمرٌة  .  
( ساعدة على تحسٌن بعض القدرات البصرٌة وتعلم P-A-K-S-Aان استراتٌجٌة ) -2
 لمهارات االساسٌة  لكرة قدم الصاالت . ا

إن التدرج فً استخدام التمرٌنات من السهل الى الصعب  أسهم  فً تعلم المهارات   -3
 االساسٌة  وتنمٌة بعض القدرات البصرٌة بكرة قدم الصاالت . 

  

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
تدرٌس 
التربٌة 
البدنٌة 

 وعلم
 الرٌاضة

كلٌة 
التربٌة 
البدنٌة 
وعلوم 

 الرٌاضة 

اثر استراتٌجٌة    
التعلم المستند للدماغ 
فً التفكٌر اإلبداعً 
وتعلم بعض المهارات 
الهجومٌة بكرة السلة 

 للمبتدبٌن

سحر حسٌن 
 خضٌر

 المستخلص
فً تقدٌم الخدمة الرٌاضٌة من خبلل  استخدام استراتٌجٌة التعلم المستند  البحث أهمٌةتتجلى 
وبٌان تؤثٌره فً التفكٌر االبداعً وبالتالً تعلم بعض المهارات الهجومٌة والدفاعٌة بكرة للدماغ 

وإتباع الوسابل العلمٌة فً تحدٌد المستوٌات المعٌارٌة  السلة وذلك من خبلل اعداد تمارٌن خاصة
 .ٌنللمبتدب

اما مشكلة البحث  فعلى الرؼم  من نجاح الطرابق الخاصة فً التعلم  فً تحقٌق بعض االهداؾ 
اال انها تبقى بحاجة الى تطوٌر وفقاً للتقنٌات واالستراتٌجٌات الحدٌثة  وتساعد اٌضا فً اقتصاداً 

سلة ، فً الوقت والجهد ،ووجود ضعؾ لدى الطبلب فً اداء بعض المهارات االساسٌة بكرة ال
لذلك ارتبت  الباحثة دراسة هذه المشكلة من خبلل  تطبٌق تمرٌنات خاصة وفقؤ الستراتٌجٌة 

وتعرؾ تؤثٌرها فً التفكٌر االبداعً و تعلم بعض المهارات االساسٌة بكرة  للدماغ التعلم المستند
 .للدماغلمستند السلة للمبتدبٌن . اما هدؾ البحث اعداد تمرٌنات خاصة وفقا االستراتٌجٌة التعلم ا

وتطرقت الباحثة الى الجانب النظري والدراسات السابقة ،اذ اشتمل على التمرٌنات الخاصة 
واستراتٌجٌة التعلم المستند للدماغ والتفكٌر االبداعً وانواع المهارات االساسٌة بكرة السلة ، اما 

 لمٌة .الدراسات السابقة فقد اشتملت على دراستٌن لدعم البحث من الناحٌة الع

اما منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة فقد اتبعت الباحثة المنهج التجرٌبً ، واختارت الباحثة 
العٌنة بالطرٌقة العمدٌة ، وهم العبٌن مبتدبٌن المدرسة التخصصٌة الرٌاضٌة  فً مركز قضاء 

 ( مدارس فً العراق حٌث كانت7بعقوبة علماً انهم ٌمثلون مجتمع البحث ومن مجموع )
( مدارس ومعدل البلعبٌن المواظبٌن على التمرٌن فً كل 9المدارس العاملة الفعلٌة منها )

( العب متعلم فً تلك المدارس جمٌعاً وذلك لسهولة 78( العب وبلػ عدد البلعبٌن )ٗٔمدرسة )
( العب ٕٔاجراء الدراسة وقامت الباحثة باختٌار العٌنة التجرٌبٌة والضابطة والبالػ عددهم)

م وتم شطرهم عن طرٌق القرعة باالعتماد القٌاسات المورفولوجٌة واالعمار لبلعبٌن حٌث متعل
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% من المجتمع االصلً وقامت الباحثة 0ٔٙ( العبٌن ٌشكل نسبة ٙبلػ عدد كل مجموعة )
( العبٌن متعلمٌن ممن لم ٌخضر االختبار ،وعند االنتهاء من اجراء االختبارات  ٗباستبعاد )  

التجربة الربٌسٌة على افراد المجموعة التجرٌبٌة باستخدام  التمرٌنات وفق القبلٌة نفذت 
االستراتٌجٌة المجموعة الضابطة فقد طبقت الطرٌقة التقلٌدٌة المتبعة و وبعد االنتهاء التجربة 

،وتضمن هذا الباب الوسابل  واالجهزة االدوات المستعملة الربٌسٌة اجرٌت االختبارات البعدٌة
 القبلٌة والبعدٌة فضبل عن الوسابل االحصابٌة. واالختبارات

ومن اهم االستنتاجات اظهرت استراتٌجٌة التعلم المستند للدماغ على المجموعة التجرٌبٌة تحسناً 
 واضحاً وكبٌراً قٌاساُ بنتابج المجموعة الضابطة .

فً  للدماغ  وتفعٌلهااما اهم التوصٌات هً استخدام  المنهج التعلٌمً باستراتٌجٌة التعلم المستند 
 اداء التمرٌنات فً كرة السلة

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة فً 
التربٌة 

 الرٌاضٌة

كلٌة 
التربٌة 
البدنٌة 
وعلوم 

 الرٌاضة 

تقٌم اداء بعض    
االختبارات المركبة ) 

ومهارٌة  –بدنٌة 
(وفقا النماط الجسم 
والوزن الطبٌعً 
ومراكز اللعب 
لبلعبٌن الشباب بكرة 

 القدم 

كرٌم هادي 
 محمود

 المستخلص

The evaluation process takes a large place in the various 
processes in the training system, as it is the focus that everyone 
and at all levels attract. It is the cornerstone of development or 
renewal procedures aimed at improving learning and training, and it 
is the main motivation that leads workers in the training institution of 
all positions to work to improve their performance And then the 
learning and training outcomes, and on the basis of this important 
role of the evaluation, researchers and specialists in the sports field 
in general and the game of football in particular have devoted much 
of their attention to this process (evaluation) as it is one of the basic 
components of the training process and an integral part of it. Hence 
the importance of this study, as it represents a scientific 
introduction and a new addition that provides a (private) evaluation 
tool to replace the subjective and random (general) methods. This 
matter necessitated conducting a study on football players in Diyala 
province clubs by classifying young players into homogeneous 
groups on According to their physical patterns and weight classes 
based on the deviation of normal weight from the ideal weight, 
physical characteristics, and then comparing them in these 
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variables and according to their positions in the team to find out the 
reality of their physical capabilities and skillful abilities. 

Research problem : - 

There are many studies that dealt with evaluating the physical 
capabilities, skill and physiological abilities of soccer players, but 
the studies concerned with evaluating these abilities (especially) 
using (body types and weight classes of players) are few. The 
efforts of most researchers have focused on the use of traditional 
methods of evaluation, which resulted in neglecting the specific and 
objective methods. This thesis sought to answer the question, is it 
possible to use the two variables (body styles and weight classes of 
players) as a method for evaluating the physical capabilities and 

skill abilities of young soccer players? 

research aims : - 

- Classification of football players in Diyala governorate youth clubs 
according to (body styles and weight classes). 

- Evaluating the performance of young football players in Diyala 
governorate for some physical tests and complex skills according to 

(body types and normal weight classes). 
- Knowing the differences in the performance of young football 

players in Diyala governorate for some complex physical and skill 
tests according to (body type, normal weight classes, and players' 

positions). 
The second chapter: - Include theoretical and analog studies. 

Chapter Three: Research methodology and field procedures. 

     With regard to the research methodology, the descriptive 
method was used in its method, survey studies. As for the search 

tools: 

• A sample of (ٗ٘) soccer players who belong to sports clubs in 
Diyala province - Iraq 

• Methods of data collection represented in: (sources, references, 
research and related studies, personal interviews, observation, 

questionnaire, testing and measurement). 

• ٖ - ٗ field research procedures represented in (procedures for 
determining the body pattern, procedures for determining weight 

groups, procedures for determining tests 
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• The exploratory experiment of the tests was conducted in order 
for the researcher to know the obstacles that may face the 
researcher and to ensure the efficiency of the work team and in 

order to extract the scientific basis for the tests. 

• Appropriate statistical means have been used to treat the results 
in a way that serves the research and achieves the objectives. 

Chapter Four: Presentation, analysis and discussion of 
results. 

Chapter Five: - Conclusions and recommendations. 

After these series of procedures, the researcher reached 
conclusions that reflect the reality of the sample being completed in 

light of the evaluation method adopted in this study. 

The researcher concluded according to it 

• The attack center players outperformed the defense center 
players in all tests, except for the first test. While there was no 
difference in abilities between the defense and midfield players in 
all tests, except for the third test, in which the midfielders 

outperformed. 

• The results proved that many variables have proven valid, 
meaning that they can be used in directing young players towards 

the position they occupy in the team. 

• These tests have provided scientific and accurate results that can 
be relied upon. They help coaches to know players who have the 
right to know and help them distribute roles and choose appropriate 

positions for their players. 

In light of it, the researcher concluded with several 
recommendations 

• Adopting the tests (physical - skill) adopted by the researcher in 
the process of objective evaluation of Diyala youth club players and 
directing them towards the center that commensurate with the 
physical variables and their physical and skillful abilities and 
circulating them in order to be adopted in the selection of qualified 

players in the league matches. 

• Conducting similar research and studies for all levels and age 
groups in order to identify their levels and assess the level of  
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 players and the effect of that training process 
for the game of football. 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

دبلوم 
عالً فً 

العلوم 
 الزراعٌة

تؤثٌر وسط النمو     الزراعة 
وتدفبة احواض 
الزراعة فً انبات 
ونمو بذور النارنج 
واللٌمون الحامض 

 المحلً 

اٌثار بهاء 
 حسٌن

 المستخلص

نفذت التجربة فً أحد البٌوت الببلستٌكٌة  التابعة لمحطة أبحاث قسم البستنة وهندسة الحدابق      
 مسحوق الشمببلنلدراسة تؤثٌر إضافة  )7ٕٔٓجامعة دٌالى فً موسم النمو ) \كلٌة الزراعة \

مون الحامض وتدفبة أحواض الزراعة المستخدمة فً إنبات البذور ونمو بادرات النارنج واللٌ
لبذور  المحلً، أنشبت ستة أحواض ثبلثة منها مدفؤة بالسماد الحٌوانً والثبلث األخرى ؼٌر مدفؤة

 النارنج، ومثلها لبذور اللٌمون الحامض.

اخذ نبات الشمببلن من حوض كلٌة الزراعة وتم تنقٌتها من الشوابب وتفرٌدها على الهواء حتى 
ط كهربابً الى ان اصبحت مسحوق ناعم وبعدها تجؾ بشكل كامل ، ثم طحنت بواسطة خبل

 خلطت مع التربة المزٌجٌة.

نظام األلواح المنشقة  نفذ البحث كتجربة عاملٌة وفق تصمٌم القطاعات العشوابٌة الكاملة،       
split plot design  وحدة تجرٌبٌة، وبثبلثة مكررات ، وتوصلت  ٖٙ، تضمنت التجربة على

 الدراسة إلى اآلتً :
تفوقت معاملة  األحواض ؼٌر المدفؤة فً صفة نسبة اإلنبات، طول الجذور، الوزن  -ٔ

الجاؾ للجذور، الوزن الجاؾ للمجموع الخضري، الوزن الجاؾ الكلً ، طول النبات، عدد 
 األوراق و المحتوى النسبً لؤلوراق من الكلوروفٌل لبذور النارنج واللٌمون الحامض.

معنوٌاً فً جمٌع الصفات المدروسة للنارنج واللٌمون الحامض إذ  مسحوق نبات الشمببلنأثر  -ٕ
فً صفة نسبة اإلنبات، طول الجذور، الوزن الجاؾ  وسط النمو( تربة : (ٔ/ٔتفوقت  المعاملة  

للجذور، الوزن الجاؾ للمجموع الخضري، الوزن الجاؾ الكلً ، طول النبات، عدد األوراق 
 روفٌل لبذور اللٌمون الحامض والنارج.والمحتوى النسبً لؤلوراق من الكلو

أثرت معامبلت التداخل الثنابً معنوٌاً فً جمٌع الصفات المدروسة للنارنج واللٌمون  -ٕ
فً صفة نسبة اإلنبات ،  و وسط النمو(  ٔ/ٔ)أحواض ؼٌر مدفؤة الحامض إذ تفوقت  المعاملة 

طول الجذور، الوزن الجاؾ للجذور، الوزن الجاؾ للمجموع الخضري، الوزن الجاؾ الكلً ، 
 طول النبات، عدد األوراق والمحتوى النسبً 

 لؤلوراق من الكلوروفٌل لشتبلت النارنج واللٌمون الحامض. -ٖ
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التخص
 ص

عنوان الرسالة او  الكلٌة
 االطروحة

اسم 
 الباحث

البستنة 
وهندسة 
 الحدابق

الزراع
 ة 

اختٌار اوساط مختلفة من 
المخلفات النباتٌة الزراعٌة 

 والبرٌة والتدعٌم ببكترٌا 
Azospirillumbrasile

nse  

عبد السبلم 
حسٌن 
 علً 

 المستخلص
 

نفذت ثبلث تجارب عاملٌه، تجربتان مختبرٌتان وتجربة انتاجٌة،  اجرٌت التجربة          
المختبرٌة االولى لدراسة تؤثٌر االوساط الزراعٌة من مخلفات بعض النباتات البرٌة الطبٌعٌة 

ٌوم فً  قطر  ٙ،7،ٕٔالطرطٌع والرؼل مضاؾ الٌها  القصب و خوص النخٌل ومدة الحضن 
على االوساط الصلبة ، فً حٌن نفذت   Pleurotus.ostreatusر المحاري مستعمرة الفط

 Azospirillum التجربة الثانٌة لدراسة تؤثٌر تلك االوساط والتلقٌح البكتٌري من بكتٌرٌا
brasilense  اما التجربة االنتاجٌة  فقد اجرٌت لتقٌٌم كفاءة  .فً الوزن الجاؾ للكتلة الخلوٌة

البرٌة الطبٌعٌة كالطرطٌع والرؼل المستخدمة الول مرة فً زراعة الفطر  بعض النباتات الملحٌة
 A. brasilenseمضاؾ الٌها  القصب وخوص النخٌل ومدعمة  احٌابٌا  اضافة وعدم اضافة 

نفذت  التجربة فً  ؼرفة مهٌبة لزراعة الفطر فً .   كاوساط زراعٌة النتاج الفطر المحاري
باستعمال  ٕٕٓٓ/ٗ/ٕٓالى   7ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓوللفترة من   جامعة دٌالى   –كلٌة الزراعة 

 ، اظهرت النتابج : CRDالتصمٌم العشوابً الكامل 

التداخل بٌن االوساط الزراعٌة ومدة الحضن اثر معنوٌا فً معدل نمو الفطر،  فقد  ان .ٔ
اعلى  Potato Dextrose Agar( PDA) وسط ازداد  النمو بزٌادة مدة الحضن ، وسجل 

سم تبله وسط  الطرطٌع و القصب عند نفس مدة  ٘.9ٌوم بلػ    ٕٔمعدل نمو عند مدة حضن 
  .سم ٙٙ.ٗالحضن بلػ 

ان معدل الوزن الجاؾ  للكتلة الخلوٌة فً الوسط ؼٌر الملقح  بالبكترٌا تراوح بٌن  .ٕ
-9٘.ٓ، اما فً الوسط الملقح بالعزلة البكتٌرٌة فقد ترواح بٌن  -ٔمل ٓٓٔ ؼم ٘٘.ٓ- 8ٕ.ٓ
  .  ٔ-مل ٓٓٔؼم  ٕٖ.ٓ

،  فقد سجل وسط الفطري الؽزل نتشارالمدة  أقل صفة فًان نوع الوسط اثر معنوٌا   .ٖ
واعلى عدد اٌام كان عند   ٌوم 9٘.ٓٔ بلؽتتبن الحنطة وبوجود العزلة البكتٌرٌة اقل عدد اٌام 

ٌوم ، اما فٌما ٌتعلق بعدد اٌام من اكتمال الؽزل  9٘.ٖٙوسط الطرطٌع وبدون العزلة البكتٌرٌة 
الفطري حتى ظهور البراعم االولٌة فقد سجل  وسط الطرطٌع مع القصب وبوجود  البكتٌرٌا اقل 

 .ٌوم  ٕ٘.7ٔعدد اٌام بلػ ٌوم  ووسط تبن الحنطة بدون البكتٌرٌا سجل اعلى  9٘.ٓٔمعدل بلػ 
اما عدد االٌام من ظهور البراعم االولٌة حتى اول جنٌة فقد ادت اضافة البكتٌرٌا الى خفض 
معنوي فً عدد االٌام ولجمٌع االوساط الزراعٌة مقارنة بعدم اضافتها وسجل وسط الطرطٌع مع 

 .ٌوم ٕ٘.ٌٕٔوم والرؼل بدون بكتٌرٌا سجل اعلى عدد اٌام بلػ ٕ٘.٘خوص النخٌل 
ؼم  ٓٓ.ٙٙٗ ان اضافة العزلة البكتٌرٌة ادت الى زٌادة معنوٌة فً الحاصل الكلً  .ٗ

وسط ونسبة المبوٌة للمادة الجافة  ٔ-ؼم كؽم 9ٖ.ٖٗوسط والحاصل الكلً الجاؾ  ٔ-كؽم
  سم 7ٔ.7 وقطر القبعة %ٓٔ.ٙٗ % والكفاءة الحٌوٌة ٕٕ.7 والمادة الجافة  9%ٖ.ٖٗ

ؼم  مقارنة بعدم اضافتها ،  بٌنما اثر التداخل على كل من 7ٙ.ٓٔثمرٌه ومتوسط عدد االجسام ال
ؼم  ٓ.ٓٔ٘وسط  الطرطٌع والرؼل  ٔ-ؼم كؽم ٓ٘.9ٖ٘واعطى تبن الحنطة  , الحاصل الكلً

وسط والطرطٌع والرؼل  ٔ-ؼم كؽم 9.89٘وسط والحاصل الجاؾ اعطى تبن الحنطة  ٔ-كؽم
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% والطرطٌع  9٘.ٖ٘ث اعطى تبن الحنطة وسط والكفاء  الحٌوٌة حٌ ٔ-ؼم كؽم ٕٓ.ٕ٘
 .%ٓ.ٔ٘والرؼل 

ٌوم و  ٘.8ٕان وسط تبن الحنطة بوجود العزلة البكتٌرٌة سجل اعلى دورة انتاج بلؽت  .٘
ٌوم ، فً حٌن سجل وسط تبن  ٕ٘.ٓٙوسط الرؼل وبدون بكتٌرٌا سجل اقل دورة انتاج بلؽت 

  ٔ-ثمرة كٌس ٗٔ لى عدد اجسام ثمرٌة جنٌة واع ٘.ٙالحنطة وبوجود البكتٌرٌا اعلى عدد جنٌات 
ؼم لكل  ٙٙ.ٙ٘واعطى وسطً الطرطٌع والرؼل واعلى متوسط لوزن الجسم الثمري بلػ 

 .منهما
%( و ٙٗ.ٙٔان اضافة العزلة البكتٌرٌة ادت الى زٌادة فً النسبة المبوٌة للنتروجٌن ) .ٙ

 البروتٌن
 على الترتٌب % (ٖٗ.ٕ٘( والكربوهٌدرات )9ٕ.8ٔو الدهون )% )%ٓٗ.ٕٔ) 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة فً 
العلوم 

الزراعٌة 
بستنة 
فاكهة 
 وخضر

تؤثٌر استخدام  الزراعة
المخصبات االحٌابٌة 
والتؽطٌة فً المحتوى 
الكٌمٌابً والحاصل 

لصنفً النخٌل 
 الزهدي واالشرسً

احمد ثامر 
 حومد

 المستخلص
 

أجرٌت هذه الدراسة فً الحقل الحٌوانً الكابن فً كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى للمدة من        
 B (Bٔ ،Bٙبهدؾ بٌان تؤثٌر إضافة بعض فٌتامٌنات مجموعة   ٕٕٓٓ/٘/ٓٔالى  ٕٕٓٓ/ٖ/ٔ
،Bٕٔ لمخفؾ )Tris  ذكور  7اشتملت هذه التجربة على حٌوٌة السابل المنوي المبرد لُمدد مختلفة

اذ تم تجمٌع السابل المنوي وتم  كؽم، ٘ٗ.ٖ٘سنوات وتتراوح اوزانها   ٕ -٘.ٔمن الماعز بعمر 
اجراء عملٌة الؽسل للببلزما المنوٌة وقسمت التجربة الى أربع مجامٌع هً معاملة السٌطرة 

(Tٔوالمعاملة ا )( لثانٌةTٕ إضافة فٌتامٌن )Bٔ ( والمعاملة الثالثةTٖ إضافة فٌتامٌن )Bٙ 
علما ان اإلضافة للفٌتامٌنات المذكورة أعبله  ،Bٕٔ( إضافة من فٌتامٌن Tٗوالمعاملة الرابعة )

(B1 وB6 وB12 ) بعدها تم تبرٌد  مل مخفؾ ترس.ٕ٘ؼم /ٕ.ٓو  ٔ.ٓكانت بتركٌزٌن هما
ٌوم، وتم اجراء الفحوصات الفٌزٌابٌة لبعض الصفات  ٘و ٖؤالسابل المنوي لُمدد التبرٌد

فً  Tٕللمعاملة  (٘ٓ.ٓ≥P)الحٌوٌة للسابل المنوي. بٌنت نتابج الدراسة الحالٌة تفوقاً معنوٌاً 
 Tٕللمعاملة  (٘ٓ.ٓ≥P)%(. وتفوق معنوئٔٔ.99النسبة المبوٌة للحركة الفردٌة؛ إذ بلؽت )

( للمعامبلت ٘ٓ.ٓ≥P)%(. وتفوق معنوي 8ٖٓ.99فً النسبة المبوٌة للنطؾ الحٌة؛ إذ بلؽت )
Tٕو TٖوTٖ( 888.ٙٙ%( على التوالً )9ٖ.999، ٕٕٕ.9ٓ، 8ٖٔ.9ٖ؛ إذ بلؽت .)%

، 88ٔ.ٙ، ٖٙٙ.ٙ؛ إذ بلؽت )pHلقٌمة  TٗوTٖوTٕ( للمعامبلت ٘ٓ.ٓ≥P) وتفوق معنوي
( النسبة المبوٌة لتشوهات النطؾ الكلٌة ٘ٓ.ٓ≥P)( على التوالً وانخفضت معنوٌا 9ٕٔ.ٙ

فقد بٌنت نتابج الدراسة تفوق معنوي  مدد الحفظ بالتبرٌداما بالنسبة ل%Tٕ (ٔٔ.9ٕٕ .)للمعاملة 
(P≤ٓ.ٓ٘للٌوم األول من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة المبوٌة للحركة ) ( 9ٙالفردٌة.ٔٗ٘ )%

%( والنسبة المبوٌة لسبلمة الؽشاء الببلزمً 7ٕٔ.99والنسبة المبوٌة للنطؾ الحٌة )
( للنسبة المبوٌة للنطؾ ٘ٓ.ٓ≥P( وانخفاض معنوي )9ٓٗ.ٙ) pH%( وقٌمة 7ٖ٘.9ٗ)

بالتبرٌد. اما بالنسبة لتؤثٌر إضافة تركٌز  مدد الحفظ%( على بقٌة 7ٕٔ.ٕٔالمشوهة الكلٌة )
( فً النسبة المبوٌة لسبلمة الؽشاء ٘ٓ.ٓ≥Pفقد تفوق معنوٌا ) Bمل من فٌتامٌنٕ٘م/ؼٕ.ٓ
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( فً النسبة المبوٌة للنطؾ المشوهة الكلٌة ٘ٓ.ٓ≥P%( وانخفضت معنوٌا )ٖٕٙ.9ٓالببلزمً )
ومدد الحفظ  Bٕٔو Bٙو Bٔ%(. اما بالنسبة لتؤثٌر التداخل بٌن إضافة فٌتامٌنات ٕٓٔ.ٖٔ)

والٌوم األول من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة  Tٕ( المعاملة ٘ٓ.ٓ≥Pت معنوٌاً )بالتبرٌد فقد تفوق
والٌوم الثالث  Tٕللمعاملة  (٘ٓ.ٓ≥P)%(. وتفوق معنوي 8ٓ.9٘ٓالمبوٌة للحركة الفردٌة )

والٌوم  Tٕ( للمعاملة ٘ٓ.ٓ≥P) %( وتفوق معنوي9ٙٔ.99فً النسبة المبوٌة للنطؾ الحٌة )
 Tٗ%( والمعاملة ٓٓ.9ٙاألول من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة المبوٌة لسبلمة الؽشاء الببلزمً )

والٌوم الثالث من الحفظ  Tٕ Tٕو Tٕ%( وتفوق معنوي للمعامبلت 9٘.7ٔ9والٌوم األول )
 والٌوم Tٕ( على التوالً وتفوق المعاملة ٖٖٔ.ٙ، ٖٖٗ.ٙ، ٓ٘.ٙإذ بلؽت ) pHبالتبرٌد لقٌمة 

والٌوم األول  Tٕ( للمعاملة ٘ٓ.ٓ≥P)(. وانخفاض معنوي 9ٔٓ.ٙالخامس من الحفظ بالتبرٌد )
، 9ٔٗ.ٔٔوالثالث والخامس من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة المبوٌة للنطؾ المشوهة )

والتركٌز  BٕٔوBٙ و Bٔ(. اما بالنسبة لتؤثٌر التداخل بٌن إضافة فٌتامٌنات 8ٖٖٔٔ.7ٔ9.ٔٔ
مل فً النسبة المبوٌة  ٕ٘ؼم/ ٕ.ٓو ٔ.ٓوتركٌز  Tٕ( المعاملة ٘ٓ.ٓ≥P)ا فقد تفوقت معنوٌ

 Tٕ( للمعاملة ٘ٓ.ٓ≥P)%(. وتفوق معنوي ٙ٘ٓ.98، 9ٙٔ.9ٙللحركة الفردٌة، إذ بلؽت )
%(. وتفوق معنوي ٖٖٖ.98مل فً النسبة المبوٌة للنطؾ الحٌة، إذ بلؽت ) ٕ٘ؼم/ٕ.ٓو
(P≤ٓ.ٓ٘ للمعاملة )Tٕ  فً النسبة المبوٌة لسبلمة الؽشاء الببلزمً  مل ٕ٘ؼم/ٕ.ٓوتركٌز
%(. وتفوق ٔٔٔ.9ٗ، ٗٗٗ.9ٖمل ) ٕ٘ؼم/ٕ.ٓو ٔ.ٓو Tٗ%( أٌضا المعاملة ٙ٘٘.9ٖ)

، ٖٔٔ.ٙ) pHمل لقٌمة  ٕ٘ؼم/ٕ.ٓ، ٔ.ٓوتركٌز Tٕ( بٌن المعاملة ٘ٓ.ٓ≥P)معنوي 
ة المبوٌة مل فً النسبٕ٘ؼم/ٕ.ٓوتركٌز  Tٕ( للمعاملة ٘ٓ.ٓ≥Pوانخفاضاً معنوٌاً )(. ٕٕٗ.ٙ

%(. اما بالنسبة لتؤثٌر التداخل بٌن مدة الحفظ بالتبرٌد وتركٌز ٔٔٔ.ٔٔللنطؾ المشوهة )
 ٔ.ٓ( للٌوم األول من الحفظ بالتبرٌد عند تركٌز ٘ٓ.ٓ≥P) الفٌتامٌن كان هناك تفوق معنوي

ة %( والنسبة المبوٌٕٗ٘.9ٙ، 9٘.9٘ٓمل لكل من النسبة المبوٌة للحركة الفردٌة )ٕ٘ؼم/ٕ.ٓو
، ٕ٘ٔ.9ٗ%( والنسبة المبوٌة لسبلمة الؽشاء الببلزمً )99.9٘ٓ، 9ٙ.8ٖٖللنطؾ الحٌة )

( فً النسبة المبوٌة للنطؾ ٘( وانخفاض معن8 ،ٙ.ٗ8ٖ٘ٗ.ٙ) pH%( وقٌمة 9ٙٙ.9ٗ
 Bٙو Bٔ%(.اما بالنسبة لتؤثٌر التداخل بٌن كبل من فٌتامٌنات ٕ٘ٔ.ٕٔ، 8٘ٗ.ٕٔالمشوهة )

  (٘ٓ.ٓ≥Pمع مدد الحفظ بالتبرٌد وتركٌز الفٌتامٌن فقد تبٌن وجود تفوق معنوي ) Bٕٔو
مل والٌوم األول والثالث والخامس من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة ٕ٘ؼم/ٕ.ٓوتركٌز  Tٕللمعاملة 

( ٘ٓ.ٓ≥P)%(. وتفوق معنوي ٙٙٙ.9ٗ، ٓٓ.98، ٓ٘.8ٔالمبوٌة للحركة الفردٌة؛ إذ بلؽت)
مل والٌوم األول والثالث والخامس من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة ٕ٘ؼم/ٕ.ٓ وتركز Tٕللمعاملة 

( ٘ٓ.ٓ≥P)%(. وتفوق معنوي ٓ٘.9٘، 9ٙٔ.98، ٖٖٖ.8ٔالمبوٌة للنطؾ الحٌة؛ إذ بلؽت )
مل والٌوم األول والثالث والخامس من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة ٕ٘ؼم/ٕ.ٓوتركز  Tٕللمعاملة 

%(. وتفوق معنوي ٓٓ.9ٕ، ٓٓ.9ٗ، ٖٖٖ.9ٙبلزمً؛ إذ بلؽت )المبوٌة لسبلمة الؽشاء الب
(P≤ٓ.ٓ٘ للمعاملة )Tٕ  مل والٌوم األول والثالث والخامس من الحفظ ٕ٘ؼم/ٕ.ٓوتركز

( للمعاملة ٘ٓ.ٓ≥P)(. وانخفاض معنوي ٓٓ.ٙ، ٓٙ.ٙ، 9ٙ.ٙ؛ إذ بلؽت )pHبالتبرٌد فً قٌمة 
Tٕ  س من الحفظ بالتبرٌد فً النسبة المبوٌة مل والٌوم األول والثالث والخامٕ٘ؼم/ٕ.ٓوتركز

ٌمكن االستنتاج أنَّ إضافة فٌتامٌن %(. ٓٓ.ٔٔ، ٖٖٖ.ٔٔ، ٓٓ.ٔٔللنطؾ المشوهة؛ إذ بلؽت )
Bٔ  ًله دور إٌجابً فً تحسٌن صفات السابل المنوي المبرد لدى الماعز مما ٌنعكس إٌجابا ف

للمربٌن.لعابدات.االقتصادٌةرفع نسبة الخصوبة وتطوٌر إنتاجٌة قطعان الماعز وزٌادة ا
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

البستنة 
وهندسة 
 الحدابق

تقدٌر بعض المركبات  الزراعة
الفٌنولٌة باستخدام 
حامض الجاسمونك 

من اجزاء كالس نبات 
الكٌوي خارج الجسم 

 الحً

نور الهدى 
 داود

 المستخلص
 

نفذت التجربة فً مختبر زراعة األنسجة النباتٌة التابع لقسم البستنة  وهندسة الحدابق / كلٌة      
، أجرٌت عدة   7ٕٔٓ/ ٕٔ / ٖٓإلـى   7ٕٔٓ/  ٗ/  ٙٔالزراعة / جامعة دٌالى للفترة من 

ض تجارب لدراسة اإلكثار نبات الكٌوي خارج الجسم الحً باالضافة إلى إنتاج الكالس وتقدٌر بع
محتوٌاته الفٌنولٌة، ففً التجربة االولى عقمت البذور وتمت زراعتها على أوساط خالٌة من 

 ،٘.ٔ، ٓ.ٔ،  ٘.ٓ،ٓ.ٓ) BAمنظمات النمو، بالتجربة الثانٌة والثالثة درست تراكٌز مختلفة من 
( فً تضاعؾ ٔ-ملؽم.لترٓ.ٕ ،٘.ٔ، ٓ.ٔ،  ٘.ٓ،ٓ.ٓبالتراكٌز) Zeatin( أو ٔ-ملؽم.لترٓ.ٕ

 ٘.ٔ، ٓ.ٔ،  ٘.ٓبالتراكٌز) Zeatin المفردة ، وفً التجربة الرابعة درست تؤثٌر تداخل العقد 
( فً نشوءاألفرع من نصل الورقة ، وفً ٔ-ملؽم.لتر ٖ.ٓ،  ٔ.ٓبالتراكٌز) IAA( مع ٔ-ملؽم.لتر

 MSالتجربة الخامسة والسادسة درست أمكانٌة نشوء من أجزاء الورقة المزروعة فً وسط 
، ٘.ٓ، ٓ.ٓبالتراكٌز)  BA( معٔ-ملؽم.لترٓ.ٕ ،ٓ.ٔ، ٓ.ٓ) NAAبتراكٌز مختلفة من

، ٘.ٓ،  ٓ.ٓبالتراكٌز) BA( مع ٔ-ملؽم.لترٓ.ٕ ،ٓ.ٔبالتراكٌز)D-0ٕٗ ( أو ٔ -ملؽم.لترٓ.ٔ
 IBA(، وأما فً التجربة السابعة درست تؤثٌر تراكٌز أمبلح الوسط مع ٔ -ملؽم.لترٓ.ٔ

( فً تجذٌر األفرع، أما بالتجربة الثامنة ٔ-ملؽم.لترٓ.ٕ ،٘.ٔ، ٓ.ٔ،  ٘.ٓ،ٓ.ٓبالتراكٌز)
درست تؤثٌر حامض الجاسمونك فً تركٌز محتوى الكالس لبعض المركبات الفٌنولٌة وفق 

 .CRDالتصمٌم العشوابً الكامل 

المجهز  MSفروقاً معنوٌة بٌن المعامبلت، إذ تفوق الوسط   BAأظهرت النتابج      
 ٖٖ.ٖٖعلى معاملة المقارنة وأعطى أكبر لعدد األفرع بلؽت  BA ٔ-ملؽم .لتر  ٘.ٓبتركٌز

 ٔ-ملؽم.لتر ٘.ٔمجهز بتركٌز  MS، أما زراعة العقد المفردة على وسط ٔ-فرع. عقدة
، أما فٌما ٌخص تخصص ٔ-فرع.عقدة  ٕٓ٘.ٖسبب زٌادة عدد األفرع  إذ بلػ     Zeatinمن

أعطت  IAA ٔ -ملؽم لتر ٔ.ٓ+  Zeatin ٔ-ملؽم. لتر ٘.ٓاألوراق أظهرت النتابج أن تداخل 
 . ٔ -فرع. عقدة 9ٙ.ٔٔأكبر عدد لؤلفرع وبلؽت 

أن األوساط الؽذابٌة المحتوٌة  ٕسم ٔبٌنت نتابج نشوء الكالس من القطع الورقٌة بمساحة      
%، فً حٌن أعطى  ٓٓٔأعلى نسبة تكون للكالس بلؽت  أعطت  NAA ٔ-ملؽم. لترٕ و ٔ على 

أكبر حجم للكالس ) أكبر من حبة الباقبلء(، وتمٌز  NAA ٔ-ملؽم. لتر ٕالوسط المجهز بـ 
%  ٓ٘فً أعطاء أفرع بنسبة  BA ٔ-ملؽم. لتر ٓ.ٔو ٘.ٓبتركٌزي  BAالكالس المجهز بـ 
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   NAAالمجهزة بـMS على التتابع، فً حٌن تمٌز الوسط  9ٙ.ٕٙو 9ٙ.ٙٔ وبعدد أفرع بلػ
 .ٔ-جذر. فرع ٖٖ.ٖٙ% وبعدد جذور بلػ  9ٓفً تكوٌن جذور بنسبة  ٔ-ملؽم. لتر ٕبتركٌز

 ٘.ٓ،  ٓبالتراكٌز  BAمع  ٔ-ملؽم. لتر ٕ،   ٔبالتراكٌز  D- 0ٕٗوأما عن تؤثٌر تداخل      
فً نشوء الكالس من أوراق نبات الكٌوي، فقد بٌنت النتابج أن جمٌع األوساط  ٔ-ملؽم. لتر ٓ.ٔ،

 % وقد فشلت فً إعطاء أفرع وجذور.  ٓٓٔكالس بلػ الؽذابٌة أعطت نسبة تكون لل

 ٓ.ٕ، ٘.ٔ، ٓ.ٔ، ٘.ٓ، ٓبالتراكٌز  IBAوأظهرت نتابج تجذٌر األفرع أن تؤثٌر تداخل       
% لجمٌع المعامبلت، فً  ٓٓٔمع كامل ونصؾ قوة أمبلح أعطت نسبة تجذٌر بلؽت  ٔ-ملؽم لتر

مع كامل قوة األمبلح بإعطاء أكبر عدد للجذور   ٔ-ملؽم لتر ٘.ٓبالتركٌز  IBAحٌن تفوق تداخل 
 .  ٔ-جذر. فرع9ٙ.ٕٔ بلػ 

بٌنت نتابج التحلٌل الكمً والنوعً لتقدٌر الفٌنوالت أن األفرع المزروعة على وسط مجهز      
 Qurcetine  ، Keampferol ، Gallicأعطت مستوٌات عالٌة للمركبات الفٌنولٌة  BA بـ

acid  على وسط وأما الكالس المزروعMS  0ٕٗمجهز بـ - D  أعطى أعلى نسب للمركبات
 .NAAالمفصولة مقارنة بالوسط المجهز بـ 

المعزز بمنظمات النمو إلى تحفٌز إنتاج  MSإلى الوسط  Jasmonic acidأدى إضافة       
( من الكالس المستحث Qurcetine  ،Keampferol  ، Gallic acidالمركبات الفٌنولٌة )

 و  Qurcetineأعلى نسبة لمركبً  الـ    ٔ -رملؽم. لت 8األوراق، إذ أعطى التركٌزلقطع 
Gallic acid  على التتابع، فً حٌن أعطى التركٌز  ٔ-ماٌكروؼرام. مل 7ٓ.7ٔو  ٗ.ٖٕٓبلػ

، وأما ٔ-ماٌكروؼرام. مل ٗٗ.89بلػ  Keampferolأعلى نسبة لمركب   ٔ-رملؽم. لت ٙ
على  ٔ-ماٌكروؼرام. مل 7.8ٖٙو  8ٖ.ٔٙو  ٗ.ٗٗٔالنباتات المإقلمة بلؽت المركبات الفٌنولٌة 

 .التتابع لكل مركب

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

التؤثٌر التثبٌطً  العلوم علوم حٌاة
للجسٌمات الفضة 
وكلورٌد الفضة 

النانوٌة المنتجة من 
 ضد المرضٌةالبكترٌا 

عبد هللا 
 سعد صعب

 المستخلص

، تم جمع مابتً عٌنة سرٌرٌة ٕٕٓٓإلى كانون الثانً  7ٕٔٓخبلل الفترة من تشرٌن الثانً      
)مسحة للجروح والحروق وعٌنات بول( من المرضى الراقدٌن فً مستشفى بعقوبة التعلٌمً 
ومستشفى البتول فً مدٌنة بعقوبة. تم زراعة العٌنات على أوساط اكار الدم وماكونكً. 

البكتٌرٌة باستخدام واساط انتقابٌة وتفرٌقـٌة. ثم أجـرٌت اخـتبارات الباٌو  وشخصت العزالت
كٌمٌابٌة فً تؤكٌد تشخــٌص كل من  العزالت البكتٌرٌة. اعتمادا على نتابج التشخٌصات الباٌو 

 كٌمٌابٌة ، االنواع البكتٌرٌة ظهرت كما ٌلً: 
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Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis and 

Staphylococcus aureus. 

 7ٕتم اختبار الحساسٌة لمضادات المٌكروبات لجمٌع العزالت البكتٌرٌة المختلفة نحو       
عامل للمٌكروبات باستخدام طرٌقة االنتشار القرصً وأظهرت النتابج أن العدٌد من العزالت 

 .(MDR)البكتٌرٌة كانت متعددة المقاومة للمضادات الحٌاتٌة 

تكتسب طرٌقة التخلٌق الحٌوي للجسٌمات النانوٌة مجااًل مهًما للؽاٌة نظًرا لفوابدها        
االقتصادٌة والصدٌقة للبٌبة. فً الدراسة الحالٌة، استخدم الراشح الخالً من الخبلٌا )الشرش( 

تم    .lactobacillus sppتخلٌق الجزبٌات النانوٌة. بكتٌرٌا فً  .lactobacillus sppمن 
باستخدام وسط   .lactobacillus sppعزلها من منتجات االلبان المحلٌة وتحدٌدها على انها 

 De Man, Rogosa and Sharpe agar( MRS agarزراعة اإلثراء االنتقابً )
بٌة التً أجرٌت لتؤكٌد التشخٌص. التشخٌص المظهري والمجهري واالختبارات الباٌو كٌمٌا.

 استخدم  الراشح الخالً من الخبلٌا )الشرش( فً التخلٌق الحٌوي للجزبٌات النانوٌة الفضٌة.

 
الذي ٌإكد (XRD) تم توصٌؾ جسٌمات الفضة النانوٌة باستخدام تحلٌل حٌود األشعة السٌنٌة    

ورٌد الفضة . معادلة المجاالت أن الجسٌمات النانوٌة عبارة عن أنواع مكعبة من الفضة وكل
نانومتر  ٙ.8ٔو ٔ.9ٔ)البلورٌة( ، اظهرت اقوى ثبلث قمم، كان حجم الجسٌمات المحسوب 

 الفضة.  لكلورٌد نانومتر ٖ.ٕٗللفضة و

 
فً توصٌؾ الحجم والتضارٌس وتوزٌع حجم الحبٌبات  AFM  استخدم مجهر القوة الذرٌة   

،حٌث كان معدل الحجم لجسٌمات الفضة Ag/AgCl NPs للجسٌمات النانوٌة الُمصنَّعة حٌوٌاً 
 نانومٌتر. كشؾ التحلٌل الطٌفً المربً لؤلشعة فوق البنفسجٌة ٓ٘وكلورٌد الفضة النانوٌة 

(UV-Vis) .اظهر التحلٌل الطٌفً لؤلشعة تحت الحمراء عن تكوٌن جزبٌات الفضة النانوٌة 
(FTIR) المسإولة عن عملٌة التخفٌض  ٌةُ مجموعات وظٌفٌة مختلفة من الجسٌمات الحٌو

 ( لتوصٌؾ شكل وحجم الجسٌمات النانوٌة.SEMوالسد. تم استخدام المجهر اإللكترونً )

فعالٌة جسٌمات الفضة وكلورٌد الفضة النانوٌة ضد األنواع البكتٌرٌة المتعددة المقاومة        
طرٌق االنتشار بالحفر االكار، لوحظ ان نمو البكتٌرٌا قد تم  عنالتً سبق اختٌارها  تم تحدٌدها 

 ماٌكروؼرام/مللتر من جسٌمات الفضة وكلورٌد الفضة النانوٌة .  0ٕ٘ٓٓٔتثبٌط بتركٌز 
مٌكروؼرام /  0ٓٓٓٓٓٔ ; 0ٓٓٓٓ٘  ; 0ٕٓٓٓ٘ ; 0ٕ٘ٓٓٔكانت تراكٌز الجسٌمات النانوٌة )

ملم( على التوالً  ٕٖ،  ٖٓ،  8ٕ،  ٕٗ)   S. aureusمل( لها أقصى تؤثٌر مثبط ضد بكترٌا 
ملم( على التوالً بٌنما تباٌنت  9ٕ،  ٖٕ،  ٕٔ،  ٙٔ)   E. coliوأقل تؤثٌر مثبط ضد بكتٌرٌا 

 .Kو  S. epidermidisو  P. mirabilis) التؤثٌرات المثبطة للبكتٌرٌا األخرى
pneumoniae  وP. aeruginosa.بٌن البكتٌرٌتٌن ) 

 
بواسطة طرٌقة التخفٌؾ الدقٌق.  Ag / AgClللجسٌمات النانوٌة  MICا ، تم تحدٌدأخٌرً        

 .P. aeruginosa P لؤلنواع البكتٌرٌة  Ag / AgClلـ  MICأظهرت النتابج أن 
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mirabilis aureus,S. epidermidis  .S  ماٌكرو ؼرام /مللتر بٌنما  ٕٓٓ٘كانMIC 
 لؤلنواع البكتٌرٌة

E. coli     وK. pneumonia    ماٌكرو ؼرام /مللتر ٓٓٓ٘كان. 

 

 المستخلص

تعد صبؽة الباٌوسٌانٌن التً تنتجها بكترٌا الزابفة الزنجارٌة احدى نواتج االٌض الثانوي      
التً لها اثرمهم فً فعالٌة البكترٌا والتنافس فً البٌبة. أجرٌت الدراسة بهدؾ تقٌم االستجابة 

ة من مجموع الماٌكروبٌةالقاتلة للباٌوسٌانٌن تجاه عزالت خمٌرة المبٌضات. شملت الدراسة الحالٌ
( عٌنة سرٌرٌة من الجروح والتهابات الحروق والتهابات المسالك البولٌة والدم واالذن 7ٓٔ)

الوسطى من المرضى بمستشفى بعقوبة التعلٌمً والعٌادة االستشارٌة / محافظة دٌالى، خبلل 
( تم زرعها على ٕٕٓٓلؽاٌة نهاٌة شباط )  (7ٕٔٓ )المدة من بداٌة شهر تشرٌن االول

( وتم تشخٌصها باالختبارات الكٌموحٌوٌة  Pseudomonas agarٌدوموناس الصلب)الس
. تشخٌص Analytical profile Indexوتم التؤكٌد فً التشخٌص باستخدام عدة التشخٌص 

( عٌنة من بٌبة (ٖٓوكذلك جمعت  Pseudomonas aeruginosaعزلة من بكترٌا  ٕٗ
 التربة من أعماق مختلفة. 

بؽة الباٌوسٌانٌن من العزالت السرٌرٌة والعزالت البٌبٌة لبكترٌا تم استخبلص ص   
Pseudomonas aeruginosa  وتم قٌاس تركٌز الصبؽة المستخلصة من مصادر مختلفة

نانومٌتر.   ٕٓ٘ملؽم/ مول وبطول موجً  90ٕوكان اعلى تركٌز لها من مصدر الدم   بلؽت 
 Fourier transform infrared  تم تحلٌل مركب الباٌوسٌانٌن باستخدام جهاز 

spectroscopy  للكشؾ عن المجامٌع الوظٌفٌة فً التركٌب الكٌمٌابً واالواصرومن
( وعند القٌمة O-Hالى وجود االصرة ) ٔ-سم  9ٖ7.9ٖاألواصر التً أظهرت فعالٌة  عند 

الى وجود ٔ-سم  9.ٓٙٙٔ( وعند القٌمة  C-Hالى وجود اصرة اروماتٌة )ٔ-سم  8.ٖٖٖٕ
( وكذلك تحلٌلها باستخدام جهاز C-Oالى وجود اصرة)٘.ٕ٘ٙٔوعند القٌمة  C=Nة اصر

Gas Chromatography  للكشؾ عن المركبات الفعالة ففً مصدر الحروق واألذن
أما فً  a],،Pyrrolo[ٔ ،hexahydro-ٖ-(ٕ-methylpropyl-ٕالوسطى مثل الفٌنازٌن 

مصدر الدم الفٌنازٌن و  وفً  Octadecene-ٔمصدر االدرار مثل الفٌنازٌن 
Octadecene ٔ-  ٔوؼٌرها أما فً مصدر التربة والجروح تحتوي على-Hexadecane 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

دراسة التؤثٌر  العلوم علوم حٌاة
الماٌكروبً القاتل 
للباٌوسٌاتٌن تجاه 
العزالت الفموٌة 
والجلدٌة لخبرة 

المبٌضات البٌضاء 
 المشخصة جزٌبٌا

زٌنب 
ٌاسٌن 
 خضٌر



 

39 
 

هذه المركبات الموجود فً المصادر المختلفة لها Dimethoxyphenol acetate-ٖ0٘  و
 تؤثٌر مضاد للفطرٌات ومضاد للبكترٌا ومضاد لؤلكسدة .

عٌنة جلدٌة( تراوحت 7ٕعٌنة فموٌة، 9٘مختلفة شملت )( مسحة من عٌنات (8ٙتم جمع       
سنة من كبل الجنسٌن من المرضى المصابٌن بداء المبٌضات الجلدي   ٔ-ٔٔ)أعمارهم من )

والفموي الذٌن راجعوا مستشفٌات )بعقوبة التعلٌمً ومستشفا البتول التعلٌمً ومستشفى الخالص 
 (. ٕٕٓٓ(الى نهاٌة شهر شباط )7ٕٔٓن األول )العام( خبلل المدة  الواقعة من بداٌة شهر كانو

( تم Candida albicans( عزلة تابعة لخمٌرة المبٌضات البٌضاء )(ٖٖشخصت      
تشخٌصها باستخدام األوساط الزراعٌة المختلفة وتم تؤكٌد التشخٌص بوساطة جهاز الفاٌتك 

VITEK( أجري اختبار حساسٌة المضادات الحٌوٌة باستخدام .Amphotericin B  و 
Ketoconazole حٌث  أظهرت النتابج ان نسب العزالت المقاومة ضد الكٌتوكونازول و.)

( على التوالً، بٌنت نتابج التحلٌل االحصابً وجود  (59٘ وٖ.5ٖٖ) كانت  Bاالمفوترسٌن 
 ≥P).   (٘ٓ.ٓفروق معنوٌة بٌن المضادٌن قٌد الدراسة عند مستوى

 MTP) )Micro Titer Plateالحٌوٌة باستخدام طرٌقة  تم الكشؾ عن تكوٌن األؼشٌة     
Method  (ٌَّن  النتابج أن قوٌة بالمقارنة مع  (ٖ)(متوسطة و(ٗٔعزلة ضعٌفة ؤٔ)حٌث ب

عٌنة السٌطرة. تم اختبار الفعالٌة التثبٌطٌة لصبؽة الباٌوسٌانٌن تجاه عزالت خمٌرة المبٌضات 
لى أن مستخلص الباٌوسٌانٌن المعزول من مصادر المقاومة للمضادات الفطرٌة،أشارت النتابج ا

ماٌكرو ؼرام  (0ٕ0ٖ0ٗٔسرٌرٌة وبٌبة )الحروق والدم واإلدرار واالذن  الوسطى ( عند تراكٌز
 ٔمل( له تؤثٌر تثبٌطً للمبٌضات وعند اجراء التحلٌل االحصابً تبٌن أن أفضل تركٌز عند  \

مل  \ماٌكروؼرام  ٕد مقارنته مع تركٌز مل والمعزولة من مصدر االدرار وعن \ماٌكروؼرام 
مل كانت هناك  \( ماٌكروؼرام ٗو  ٖلم ٌوجد فروق معنوٌة اما عند مقارنته مع التراكٌز )

أما الباٌوسٌانٌن المعزول من مصدر  (٘ٓ.ٓ≥Pvalue) فروق معنوٌة عند مستوى احتمالٌة 
 ن خمٌرة المبٌضات البٌضاء.  الدم والتربة لم ٌظهر أي تؤثٌر تثبٌطً ضد العزالت المدروسة م

لعزالت  DNAشملت الدراسة الجزٌبٌة استخبلص الحامض النووي منقوص األوكسجٌن       
وتم الكشؾ عن تكوٌن عزالت هذه   Candida  albicans خمٌرة المبٌضات البٌضاء 

 AINTٔ) )Hyphal Wallالخمٌرة لجٌنات عوامل الضراوة بوساطة بادبات محددة وهً 
Protein ٔ(HWPٔ),Alpha Integrin like sequence ٔ  باستخدام تفاعل البلمرة

المتسلسل والكشؾ عن حجم الجٌن أظهرت نتابج الترحٌل الكهربابً للهبلم المنتج ان 
%( من العزالت ٙ.ٙٙ)ٖو AINTٔ %( من العزالت كانت موجبة الحاملة لجٌن 7ٓ)ٔٔ

لكبل   (Polymers chain reaction)بعد ذلك تم ارسال ناتج  HWPٔكانت موجبة لجٌن 
. Gene -Sequencing( باستخدام تقنٌة Sequenceالجٌنٌن لمعرفة تتابع النٌوكلوتٌدات )

بٌنت نتابج تحلٌل تتابع النٌوكلوتٌدات لكبل الجٌنٌن بعد إجراء التطابق ان العزالت المعاملة 
ة لم ٌحصل أي تؽٌر فً ( كانت مطابقٗ-ٔمن ) AINTٔبمصدر الباٌوسٌانٌن بالنسبة لجٌن 

( حصول طفرات استبدال بتحول الحامض األمٌنً 0ٙ٘الحامض االمٌنً اما العزالت رقم )
( ولكن لم ٌحصل تؽٌر فً الحامض االمٌنً كانت G( الى الحامض االمٌنً كوانٌن)Aاالدنٌن)

 فكانت النتابج مطابقة. HWPٔهذه من نوع الطفرات الصامتة اما بالنسبة لجٌن 
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التخص
 ص

الكل
 ٌة

اسم  عنوان الرسالة او االطروحة
الباح

 ث

علوم 
 حٌاة 

العلو
 م

دراسة وراثٌة وتقٌم بعض 
المواد النانوٌة على بعض 
الجوانب الحٌاتٌة لنوعٌن من 

 Dacus جنس
Fabricius,1081 

(Diptera:Tephritida
e)  

حسٌ
ن 

محمد 
برٌ
 سم

 المستخلص

ُدرست المقارنة الوراثٌة الجزٌبٌة والكمٌة والحٌاتٌة بٌَن نوعٌن من ُذبابة ثمار القرعٌات فً       
 Dacus frontalisو) Dacus ciliatus (Loew,ٔ8ٕٙ)وسط العراق وهما 

(Becker,ٔ7ٕٕ  / والتً تَم الحصول على عٌناتهما من مختبر اإلدارة المتكاملة  لآلفات ،
 ، إذ بلؽت مدة الجٌل7ٕٔٓ /ٕ/ ٖٕوزارة العلوم والتكنولوجٌا بتؤرٌخ دابرة البحوث الزراعٌة /

، وبعَد االنتهاء من تربٌة حشرات كبل  ٌوماً من البٌضة إلى الحشرة الكاملة ٕ٘الواحد لكل نوع 
على عذارى الجٌل الثالث  اعتماداً  أعبله المقارنة الوراثٌة الجزٌبٌة بٌَن النوعٌن النوعٌن أجرٌت

ألوكسٌد المؽنٌسٌوم النانوي وؼٌر LC٘ٓ (ٓ.ٕ٘ٓ ml/L) المعاملة بالتركٌز نصؾ القاتل 
 Gnomic DNA Miniبواسطة عدة االستخبلص  DNAالمعاملة من خبلل استخبلص الـ 

Kit-tissue  بعَد المعاملة لكبل النوعٌن . تراوحت عٌنةٕٓ عٌنة قبَل المعاملة وٕٓ وبواقع 
نانومٌتر، وبعَد ذلَك تَم تضخٌم  ٕإلى  8.ٔما بٌَن  المستخلص لجمٌع العٌنات DNAنقاوة الـ 

بواسطة استعمال تقانة تفاعل  EF-ٔ alphaو COI  ،CADقطعة من الجٌن لكل من الجٌنات 
أظهرت نتابج الَتضخٌم بؤَن الوزن الجزٌبً للجٌنات الثبلثة  إذ ، PCRأنزٌم البلمرة المتسلسل 

على التوالً لكل من عٌنات النوعٌن المعاملة  وؼٌرالمعاملة  bpٓ٘ٗوbp  ، ٖٔٓbpٖٓ٘هو
عٌنة لكل جٌن ٙٔ ، بعَد ذلَك تَم عمل التسلسل النٌوكلوتٌدي لكل جٌن من الجٌنات الثبلثة وبواقع 

بعَد المعاملة . بٌنت نتابج تحلٌل التسلسل  ٗقبَل المعاملة و  ٗلكل نوع أي عٌنات  8مقسمة إلى
النٌوكلوتٌدي لكل جٌن من الجٌنات الثبلثة  ولكبل النوعٌن وجود طفرات نقطٌة من نوع الحذؾ 
واالستبدال موزعة على مواقع مختلفة من التسلسل النٌوكلوتٌدي عنَد مقارنة عٌنات النوع الواحد 

ألوكسٌد المؽنٌسٌوم النانوي وؼٌر المعاملة من جهة ومع   LC٘ٓالمعاملة بالتركٌز نصؾ القاتل
عٌنات بنك الجٌنات المختارة فً هذه الدراسة من جهة أخرى ، كما أظهرت نتابج تحلٌل 
التسلسل النٌوكلوتٌدي لكل جٌن من الجٌنات الثبلثة وجود طفرات نقطٌة من نوع االستبدال فً 

 مع عٌنات النوع  D.ciliatusمقارنة عٌنات النوع  مواقع مختلفة من التسلسل النٌوكلوتٌدي عندَ 
D.frontalisؼٌر المعاملة ، ومن خبلل شجرة التقارب الوراثً  الطبٌعٌةPhylogenetic 

tree  َبؤَن قٌمة البعد الوراثً بٌن عٌنات النـوع الواحد المعاملة بالتركٌز النصؾ القاتل  لوحظ 
LC٘ٓ ولكن بٌَن عٌنات كبل  ٓٓ.ٓ ٌــــر المعاملة تســـــاويألوكســــــٌد المؽنٌسٌوم النانوي وؼ

على  EF-ٔ alphaوCOI  ، CADللجٌنات  ٖٔٓٓ.ٓو ٖٕٓٓ.ٓ،  ٖٓ.ٓالنوعٌن تساوي 
 7ٖٓٓ.ٓ،  8٘ٓٓ.ٓالتوالً من جهة ومع عٌنات بنك الجٌنات المختارة فً هذِه الدراسة 

الناحٌة الوراثٌة الكمٌة فقد  أما من للجٌنات الثبلثة على التوالً من جهة أخرى ، ٕٗٓٓ.ٓو
باستعمال نظام المقٌاس الهندسً لشكل الجناح وتركٌبه وهذا    أجرٌت المقارنة بٌن النوعٌن
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ٌَعتمد على وضع إحداثٌات للمعالم ما بٌَن تقاطعات العروق الطولٌة مَع العروق  النظام 
جناح أٌمن  ٖٓالدراسة الطولٌة للجناح ، حٌث استعمَل فً هذِه  المستعرضة ونهاٌات العروق

جناح أٌمن لئلناث فً كل تحلٌل . أَن جمٌع ٘ٔجناح أٌمن للذكور و ٘ٔلكل نوع وبواقع 
المقارنات الوراثٌة الكمٌة ولكبل النوعٌن كانت على أجنحة حشرات الجٌل الثالث والمعرضة فً 

لحشرات الطبٌعٌة ألوكسٌد المؽنٌسٌوم النانوي وا LC٘ٓمرحلة العذراء إلى التركٌز نصؾ القاتل 
المعاملة بالتركٌز  D.ciliatusؼٌر المعرضة ، وقد أظهرت النتابج عنَد مقارنة ذكور النوع 

 8٘ٓ.8 نصؾ القاتل مَع الذكور ؼٌر المعاملة بؤَن الَحجم المركزي للجناح األٌمن ٌساوي
 = T = ٔ.ٗ , Pوقٌمة   F = ٔ.٘ , P = ٓ.ٗ8ماٌكرون على التوالً ، وأَن قٌمة ٙ.8ٙ8و

وعنَد  ، إذ توجد فروق معنوٌة إحصابٌة ،AD = ٔ9.7 وقٌمة االختبلؾ المطلقة  7ٔ.ٓ
 8٘7.8المقارنة بٌَن إناث نفس النوع المعاملة وؼٌر المعاملة بلؽت قٌمة الحجم المركزي للجناح 

 = T= ٔ.ٖ , P وقٌمة  ٖٔ.ٓ =P = ٕ.ٖ  Fماٌكرون على التوالً ، وأَن قٌمة  ٗ.8ٖ7و 
، إذ توجد فروق معنوٌة إحصابٌة . بلؽت قٌمة   ٗ.ٕٓ = ADالختبلؾ المطلقةوقٌمة إٓ.ٓ

مسافة مهاالنوبز عنَد المقارنة بٌَن كل من الذكور المعاملة وؼٌر المعاملة واإلناث المعاملة وؼٌر 
على التوالً ، وكذلك توجد فروق معنوٌة إحصابٌة فً تماثل شكل  8ٖ.7و  7ٗ.7المعاملة 

نَد المقارنة بٌَن الذكور المعاملة وؼٌر المعاملة من جهة وبٌَن اإلناث المعاملة الَجناح وحجمِه ع
 , ٖٕ.ٕ = Fوؼٌر المعاملة من جهة أخرى ففً الذكور عند تماثل شكل الجناح بلؽت قٌمة 

Signi = ٓ.ٔٗ أما فً حالة تماثل حجم الجناح بلؽت قٌمة ، F=ٔ.ٓ9 , Signi = ٓ.ٖٙ  ،
، وفً تماثل حجم  ٕٙ.ٓ = F = ٔ.ٖٓ Signiثل شكل الجناح أَن قٌمةوفً اإلناث فً حالة تما

المعاملة  D.frontalis، أما عنَد مقارنة ذكور النوع ٓٓ.ٓ = F = ٕ.ٕٕ , Signiالجناح قٌمة 
 8٘7.7بالتركٌز نصؾ القاتل مع الذكور ؼٌر المعاملة فؤَن الحجم المركزي للجناح األٌمن هو

 = T = ٔ.٘ , Pوقٌمة ٕٖ.ٓ = F = ٔ.9 , P، وأَن قٌمة ماٌكرون على التوالً  8ٖ9.7و
إذ توجد فروق معنوٌة إحصابٌة ، وعنَد المقارنة  ٔ.ٕٕ = ADوقٌمة االختبلؾ المطلقة   ٘ٔ.ٓ

 ٖٓ.8ٗٙبٌَن إناث نفس النوع المعاملة وؼٌر المعاملة بلؽت قٌمة الحجم المركزي للجناح األٌمن
 = T = ٕ.ٕٓ , P وقٌمة ٖٓ.ٓ = F= ٔ.8 , Pقٌمة ماٌكرون على التوالً ، وإَن  ٗٓ.89ٖو

، إذ توجد فروق معنوٌة إحصابٌة وبلؽت قٌمة  ٓ.AD = ٕ9 وقٌمة االختبلؾ المطلقة ٔٓ.ٓ
مسافة مهاالنوبز عنَد المقارنة بٌَن كل من الذكور المعاملة وؼٌر المعاملة واإلناث المعاملة وؼٌر 

توجد فروق معنوٌة إحصابٌة فً تماثل شكل  على التوالً ، وكذلكَ ٘ٓ.ٖٔو 7ٖ.ٕٔالمعاملة 
الجناح وحجمُه عنَد المقارنة بٌَن الذكور المعاملة وؼٌر المعاملة من جهة وبٌَن اإلناث المعاملة 

 F= ٓ.ٔ7 وؼٌر المعاملة من جهة أخرى ، ففً الذكور فً حالة تماثل شكل الجناح بلؽت قٌمة 
Signi = ٓ.ٔ٘ اح بلؽت قٌمة ، أما فً حالة تماثل حجم الجنF= ٓ.7ٔ , Signi = ٓ.٘7 ،

، وفً تماثل حجم ٓٓ.ٓ = F=7.ٓ7 , Signiوفً اإلناث فً حالة تماثل شكل الجناح أَن قٌمة 
 D.ciliatus. عنَد المقارنة بٌَن ذكور وإناث   ٓٓ.ٓ = F = ٔ.8ٗ Signiالجناح قٌمة 

القاتل ألوكسٌد المؽنٌسٌوم النانوي قبَل المعاملة وبعَد بالمعاملة بالتركٌز نصؾ  D.frontalisو
أظهرت النتابج وجود فروق معنوٌة فً معدل الحجم المركزي للجناح األٌمن وكذلَك فً قٌمة 
مسافة مهاالنوبز وتماثل شكل وحجم الجناح لكل من ذكور وإناث كبل النوعٌن ، إذا بلَػ معدل 

 8٘7.7٘و  8٘ٓ.9ٖالمعاملة  الحجم المركزي للجناح عنَد المقارنة بٌن ذكور النوعٌن ؼٌر
  ٙٗ.ٓ = T = ٓ.ٖ9 , P  وقٌمة F = ٔ.ٔ9 , P = ٓ.9ٙماٌكرون على التوالً وقٌمة 

، أما عنَد المقارنة بٌَن إناث النوعٌن ؼٌر المعاملة بلَػ  ٕ.AD = 7 وقٌمة االختبلؾ المطلقة
 P=ٔ.ٗٔ , F ماٌكرون على التوالً وقٌمةٖٓ.8ٗٙ و8٘7.8ٕ معدل الحجم المركزي للجناح 

، أما قٌمة مسافة AD = ٖٔ.8وقٌمة االختبلؾ المطلقة  ٕٗ = T= ٓ.8ٔ , Pوقٌمة  ٗٗ.ٓ =
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و ٖٖ.ٓٔ مهاالنوبز بٌَن ذكور كبل النوعٌن من جهة وبٌَن إناث كبل النوعٌن من جهة أخرى هً 
ملة المعنوٌة لتماثل شكل الجناح بٌَن ذكور النوعٌن ؼٌر المعا Fعلى التوالً ، وقٌمة  ٔٓ.ٕٕ

 ٙٓ.ٓ =Signiأما بالنسبة إلناث النوعٌن ؼٌر المعاملة هً ، ٕٕ.ٓ = F=ٔ.ٖ٘ , Signiهً 
  ،F= ٖ.97 وقٌمة ،F ًالمعنوٌة لتماثل حجم الجناح هSigni= ٓ.8ٕ   ،F= ٓ.9ٗ  أما ،

، أما عنَد المقارنة بٌَن  Signi= ٓ.8ٔ  ،F= ٓ.9ٖبالنسبة إلناث كبل النوعٌن الطبٌعٌة هً 
بعَد بالمعاملة بالتركٌز نصؾ القاتل ألوكسٌد D.frontalis و D.ciliatusث  ذكور وإنا

إذ بلَػ معدل الحجم المركزي للجناح عنَد المقارنة بٌَن ذكور النوعٌن  المؽنٌسٌوم النانوي ،
 وقٌمة  ٙ٘.ٓ = F = ٔ.ٗ , Pماٌكرون على التوالً وقٌمة  8ٖ9.88و  9ٙ.8ٙ8المعاملة 

T=ٔ.7٘ P = ٓ.ٓٙ  االختبلؾ المطلقة وقٌمة AD = ٖٓ.8 أما عنَد المقارنة بٌَن إناث ،
ماٌكرون على التوالً  ٗٓ.89ٖو ٓٗ.8ٖ7المركزي للجناح  النوعٌن المعاملة بلَػ معدل الحجم

 AD وقٌمة االختبلؾ المطلقة  ٔٓ.ٓ = T=ٕ.ٓ7 , P وقٌمة F = ٔ.ٕ , P= ٓ.97 وقٌمة 
، أما قٌمة مسافة مهاالنوبز بٌَن ذكور كبل النوعٌن المعاملة من جهة وبٌَن إناث كبل ٗٙ.ٖٖ =

المعنوٌة لتماثل  Fعلى التوالً ، وقٌمة  7.8ٗو 7ٕ.ٔٔالنوعٌن المعاملة من جهة أخرى هً 
، أما بالنسبة لئلناث F= ٓ.ٓٓ , Signi = ٓ.77شكل الجناح بٌَن ذكور النوعٌن المعاملة هً

المعنوٌة لتماثل حجم الجناح بٌَن ذكور  Fوقٌمة  ٖٖ.ٓ =Signi =ٓ.٘9  ،Fالمعاملة هً
 =Signi ، أما بالنسبة لئلناث المعاملة هً ٓٓ.ٔ=Signi= ٓ.ٗٙ  ،Fالنوعٌن المعاملة هً 

ٓ.9ٙ    ،F = ٓ.97 أما من الناحٌة الحٌاتٌة تَم اختبار تؤثٌر تراكٌز مختلفة من أوكسٌد ،
مل/لتر على معدل  ٓٓ٘.ٓو ٕٓ٘.ٓ،   ٕ٘ٔ.ٓانٌوم النانوي وهًالمؽنٌسٌوم وأوكسٌد التٌت

 ، D.frontalisو D.ciliatusالهبلك التراكمً للٌرقات ، العذارى والكامبلت لكل من النوعٌن 
إذ تَم استعمال ثبلثة مكررات لكل تركٌز وفً كل مكرر خمسة ٌرقات وكذلك الحال بالنسبة 

ثبلثة مكررات لكل تركٌز وفً كل مكرر ذكرٌن وأنثى  للعذارى ، أما بالنسبة للكامبلت أخذت
واحدة ولكبل النوعٌن ، إذ بٌنت النتابج أَن أعلى معدل هبلك تراكمً لٌرقات كبل النوعٌن كاَن 

على التوالً ، وأقل 9.8ٕٔ،  8.87ٔألوكسٌد المؽنٌسٌوم النانوي وهو  ٓٓ٘.ٓعنَد التركٌز 
على التوالً ، وأَن معدل ٕٗ.ٓٔ،  ٖٙ.٘ٔوهو ٕ٘ٔ.ٓمعدل هبلك تراكمً كاَن عنَد التركٌز

،  7.89ٔوهو ٓٓ٘.ٓكاَن أٌضاً عنَد التركٌز الهبلك التراكمً لعذارى وكامبلت النوعٌن
على 7ٗ.ٗٔو 9.7ٖٔعلى التوالً بالنسبة لعذارى النوعٌن ، أما بالنسبة للكامبلت كاَن 9ٕ.٘ٔ

 النوعٌن كاَن عنَد التركٌزالتوالً ، وأقل معدل هبلك تراكمً لعذارى وكامبلت 
على التوالً بالنسبة للعذارى ، أما بالنسبة لكامبلت النوعٌن  ٖٖ.8،  ٕ٘.ٕٔوهوٕ٘ٔ.ٓ

على التوالً ، إذ لوحَظ وجود فروق معنوٌة إحصابٌة بٌَن تراكٌز النوعٌن ٘٘.ٔٔو 9ٖ.ٖٔهو
وأٌضاً أظهرت ( ، (٘ٓ.ٓ >Pعنَد استعمال اختبار دنكن متعدد الحدود وعنَد مستوى معنوٌة 

النتابج عنَد استعمال أوكسٌد التٌتانٌوم والمؽنسٌوم النانوي أَن أعلى معدل هبلك تراكمً لٌرقات 
على التوالً ، وأقل معدل هبلك 9.9ٖٔو  9.9ٕٔوهو ٓٓ٘.ٓكبل النوعٌن كان عنَد التركٌز 

هبلك على التوالً ، وأَن معدل ال 9ٖ.ٙو ٔٗ.ٔٔوهو ٕ٘ٔ.ٓ تراكمً كاَن عنَد التركٌز
أٌضاً عنَد التركٌز  كانَ  D.frontalisو D.ciliatusالتراكمً لعذارى وكامبلت النوعٌن 

بالنسبة لكامبلت  على التوالً بالنسبة لعذارى النوعٌن ، أما9.8ٕٔ،  8ٗ.ٙٔ، إذ بلػ   ٓٓ٘.ٓ
على التوالً ، وأقل معدل هبلك تراكمً لعذارى وكامبلت 8.7ٓٔو 8.97ٔالنوعٌن بلػ المعدل 

على التوالً بالنسبة للعذارى ، أما بالنسبة  ٕ٘.ٓٔو 9ٔ.9وهو ٕ٘ٔ.ٓوعٌن كان التركٌز الن
على التوالً ، إذ لوحَظ وجود فروق معنوٌة إحصابٌة ،  ٓ٘.ٕٔو 9ٕ.ٕٔلكامبلت النوعٌن هو 

وعنَد المقارنة بٌَن أوكسٌد المؽنٌسٌوم وأوكسٌدالتٌتانٌوم النانوي من ناحٌة التؤثٌر على نسبة 
ك التراكمً لكل من ٌرقات وعذارى وكامبلت النوعٌن لوحَظ أَن أوكسٌد المؽنٌسٌوم أفضل الهبل
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 ، 78.ٓبلؽت  ٓٓ٘.ٓمن أوكسٌد التٌتانٌوم ألنُه أعطى أعلى نسب هبلك تراكمً عنَد التركٌز
،  8ٗ.ٓفكانت تساوي  D.frontalis، أما بالنسبة للنوع  D.ciliatusللنوع  7ٕ.ٓو 78.ٓ
العذارى والكامبلت على التوالً ، بٌنما أعطى اوكسٌد التٌتانٌوم أعلى  للٌرقات ،99.ٓ و 8ٗ.ٓ

 للنوع 8ٙ.ٓ و 8٘.ٓ،  7ٓ.ٓوهً ٓٓ٘.ٓنسب هبلك تراكمً أٌضاً عنَد التركٌز
D.ciliatus أما بالنسبة للنوع ،D.frontalis للٌرقات ، 77.ٓو 8ٙ.ٓ،  8٘.ٓفكانت تساوي 

أظَهرت النتابج أَن معاملة كامبلت وعذارى كبل  وكذلكَ  العذارى والكامبلت على التوالً ،
ألوكسٌد المؽنٌسٌوم والتٌتانٌوم النانوي ٌإدي إلى إنخفاض عدد البٌض  ٓٓ٘.ٓالنوعٌن بالتركٌز 

 لؤلنثى الواحدة وكذلَك إلى  فشل التعذر والتحول إلى كامبلت لكبل النوعٌن . 
  

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

سم ا
 الباحث

التربٌة  علوم حٌاة
لعلوم 
الصر
 فة

تقٌٌم محتوى المركبات 
الفعالة المضادة لبلكسدة 

لمستخلصات بعض 
 أجزاء نبات البرتقال

اٌمان 
محسن 
 كاظم

 المستخلص     
 
هً: الفٌنوالت والقلوٌدات تهدُؾ الدراسة الحالٌة الى تقٌٌم محتوى المركبات الفعالة و    

لمستخلصات بعض اجزاء والكاروتٌنات والتانٌنات والصابونٌات والفٌتامٌنات الذاببة فً الماء، 
والتً  تشمل: األوراق ، واألزهار، والقشرة   L.Osbeck  Citrus sinensisنبات البرتقال 

أظهرت النتابج  ان  .ور للثمار، والقشرة الوسطى للثمار، فضبل ًعن العصٌر والبذ الخارجٌة 
والذي بلػ   أعلى تركٌز للمواد الفعالة فً نبات البرتقال كان للفٌتامٌنات الذاببة فً الماء

ثم الكاروتٌنات والتانٌنات   ٔ-ملؽم .ؼم ٖٔ.ٌٕٕٔلٌه الفٌنوالت بتركٌز  ٔ-ملؽم .ؼم  8ٕ.ٕٗٗ
 ٔ-ملؽم.ؼم 7ٕ.ٔو  8ٔ.ٓٔ و   98.ٕٓ و  9ٙ.9ٕوالقلوٌدات والصابونٌات  وبتراكٌز بلؽْت  

ٌٌّم الفعالٌة المضادة لبلكسدة  لتلك المركبات من خبلل تحدٌد المحتوى الفٌنولً بالتتابع. وتم   تق
 Total( والمحتوى الفبلفونٌدي الكلً TPC) Total Phenolic Contentsالكلً  

Flavonoid Content (TFC)واختبار كسح الجذر الحر المصنع ، (DPPH) - ٕ0ٕ
picrylhydrazyl-ٔ-phenyldi فضبلً عن اختبار القدرة على اختزال الحدٌدٌك ،Ferric 

Reducing Antioxidant Potential (FRAP).  

أعلى  الكلً من الفٌنوالت ، مسجلةً تفوق االوراق فً محتواها تشٌر النتابج  الى            
اؾ بالمقارنة مع عصٌر وزن ج ٔ-ملؽم مكافا  حامض الؽالٌك .ؼم 9ٔ.٘ٗٔمتوسط  بلػ  

ملؽم مكافا  حامض  8ٔ.9٘البرتقال والذي سجل المحتوى الفٌنولً الكلً االوطؤ وبمتوسط بلػ 
اعلى محتوى للفبلفونٌدات كان قد تم الحصول علٌه من القشرة فً حٌن وجد أّن  ، ٔ-الؽالٌك .ؼم

زن جاؾ بالمقارنة و   ٔ-.ؼم Quercetinملؽم مكافا  ٗٔ.ٔٔالوسطى للثمار و بمتوسط بلػ  
 8ٔ.٘مع عصٌر الثمار، والذي سجل أقل متوسط من المحتوى الفبلفونٌدي الكلً وبلؽت قٌمته 

 وزن جاؾ . ٔ-.ؼم Quercetinملؽم مكافا 

من خبلل اختبار كسح  الجذر الحر تبٌن نتابج الدراسة  ان أعلى فعالٌة مضادة لبلكسدة      
DPPH ًكان قد تم الحصول علٌها من االزهار، فً حٌن   ٔ-ملؽم.مل ٗٙ.ٕبلؽت قٌمتها   والت
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كان  قد تم الحصول  ٔ-ملؽم .مل  8ٙ.ٓوالتً بلؽت   DPPHاّن اقل قٌمة لتثبٌط الجذر الحر 
.  سّجلت االزهار أعلى فعالٌة مضادة لبلكسدة من خبلل اختبار علٌها من القشرة الخارجٌة للثمار

FRAP ٕملً مول   9ٖ.ٓبلؽت ك ٌعلى قٌمة الختزال اٌون الحدٌدوأعطت أ+Feوزن  ٔ-.ؼم
وبلػ   FRAPجاؾ ، بٌنما سجلت االوراق اقل قٌمة الختزال اٌون الحدٌدٌك فً اختبار 

 وزن جاؾ.    ٔ-.ؼمFe+ٕملً مول  ٕٖ.ٓمقدارها 

تشٌر النتابج  الى  وجود معامل  ارتباط  متوسط  بٌن الفعالٌة المضادة لبلكسدة للجذر الحر    
DPPH   ( ًمع كل من المحتوى الفٌنولً الكلTPC ( ًوالمحتوى الفبلفونٌدي الكل  )TFC 

بالتتابع . تشٌر النتابج اٌضاً  الى وجود معامل ارتباط ضعٌؾ    8ٗٗ.ٓو  8ٖ٘.ٓ( والذي بلػ
 فعالٌة المضادة لبلكسدة فًال بٌن

  7ٔٓ.ٓالمحتوى الفٌنولً الكلً والمحتوى الفبلفونٌدي الكلً اذ بلػ مع كل من  FRAP اختبار
 بالتتابع .   ٕٕٓ.ٓو 
 

التخص
 ص

عنوان الرسالة او  الكلٌة
 االطروحة

اسم 
الباح

 ث

علوم 
 حٌاة 

التربٌة 
لعلوم 
الصر

 فة 

الكشؾ عن جٌنات نظام 
بكترٌا  االفراز الثالث فً 

المعزولة مصادرسرٌرٌة 
فً محافظة 

 pseudomonasدٌالى
aeruginosa 

اٌناس 
عمار 
 محمد

 المستخلص
( عٌنة سرٌرٌة من اخماج الحروق و الجروح و اخماج المسالك البولٌة ، (ٕٓ٘تم جمع      

التهاب االذن الوسطى و الدم  و اللوزتٌن من المرضى الراقدٌن و المراجعٌن فً مستشفى 
الى   ٖٕ/ٔٔ/7ٕٔٓبعقوبة التعلٌمً و العٌادة االستشارٌة فً محافظة دٌالى ، خبلل الفترة من 

ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٓ. 

ؾ باستخدام الطرق التقلٌدٌة  و الفحوصات الكٌموحٌوٌة و الكشؾ الجزٌبً اظهر الكش     
 Pseudomonas%( من العزالت كانت من بكترٌا ٕ.9ٔ) ٖٗان   rps Lباستخدام جٌن 

aeruginosa  . 

اعطت جمٌع العزالت نتابج اٌجابٌة لكل من اختبار االوكسٌدٌز و الكاتالٌز ، اظهرت نتابج     
لضراوة ان جمٌع العزالت كانت منتجة لكل من انزٌم الهٌموالٌسٌن ، انزٌم اختبارات عوامل ا

البروتٌٌز المحلل للبروتٌن ، انزٌم البلٌبٌٌز المحلل للدهون ، الؽشاء الحٌوي ، الكبسولة ، و 
من العزالت منتجة  9ٖ.588، فً حٌن كانت نسبة 5ٔٓٓ االلتصاق بالخبلٌا الطبلبٌة  بنسبة 

 من العزالت كانت منتجة لصبؽة الباٌوسٌانٌن. 5ٙ٘ٓٔٔو إلنزٌم الٌورٌز ، 

اجري اختبار الحساسٌة باستخدام ثمانٌة انواع من المضادات تم التحقق من مقاومة      
بوساطة  طرٌقة انتشار االقراص القٌاسٌة   P. aeruginosaوحساسٌة عزالت بكترٌا  

، لمضاد  Ceftazidime 5ٖ٘.ٗ8% لمضاد 9ٖ.88)كٌربً باور(. بلؽت نسبة المقاومة 
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Cefepime  ،ٖٗ.88 لمضاد  %Ciprofloxacin  ،ٗٗ.ٔ8 لمضاد %Piperacillin  ،
% لمضاد ٖٕ.ٖٓ،  Tobramycin% لمضاد Amikacin  ،ٕٓ.7ٖ% لمضاد 8٘.ٕ٘

Imipenem  لمضاد  5ٕٓ.7ٖ، وPolymxin B. 

 ٕٓأن  P. aeruginosa أظهر اختبار حساسٌة المضادات الحٌوٌة لعزالت بكترٌا        
%( متعددة ٙٔ.ٔ٘عزلة ) ٕٕو (MDS) %( كانت حساسة لمضادات متعددة ٔ٘.ٙٗعزلة )

 (.XDRو عزلة واحدة كانت شدٌدة المقاومة  للمضادات الحٌوٌة ) (MDR)المقاومة 

بواسطة P.aeruginosa عزلة من بكترٌا ٙٔل   DNAتم استخبلص الحامض النووي       
ٌاس التركٌز لنماذج الحامض النووي بواسطة جهاز مقٌاس التؤلق الكمً عدة االستخبلص وتم ق

Quantus Fluorometer  ( و كان التركٌز ٌتراوح من(ٔٙ-٘ ng/μl. 

و نظام  Exo A استخدمت تقنٌة تفاعل البلمرة المتسلسل للكشؾ عن جٌن عامل الضراوة     
لة  من بكترٌا  عزٙٔالمستخلص من  DNA االفراز الثالث  للحامض النووي  

P.aeruginosa   . 

.   كذلك  exo A%( كانت تمتلك جٌن عامل الضراوة 7ٖ.9٘) ٘ٔأظهرت  النتابج أن       
 5exo T( ، ٌوجد جٌن  8.9٘ٙعزلة ) ٌٔٔوجد فً exoS أظهرت نتابج الدراسة أن جٌن  

، بٌنما ( ٘.5ٖ9) عزالت  ٙكان ٌوجد فً  exo U ، اما جٌن  5ٔٓٓ)فً جمٌع العزالت )
 .57ٖ.9٘)عزلة )٘ٔوجد فً  exoY جٌن

واظهرت النتابج وجود عدة rps L للجٌن   DNA Sequencingتم التحلٌل التتابعً        
وطفرات االستبدال     Transition mutationطفرات المتمثلة بطفرات االنتقال 

Substitution mutation و التً ادت الى تؽٌٌر باألحماض االمٌن 

  

عنوان الرسالة او  الكلٌة صصالتخ
 االطروحة

 اسم الباحث

التربٌة  علوم حٌاة 
لعلوم 

 الصرفة 

 دراسة بكترٌولوجٌة
لتجمٌع الحروق 
والتؽٌرات النسٌجٌة 

 المصاحبة لها

اسراء 
رسول 
 حسٌن 

 المستخلص

 Burnتناولت الدراسة عزل وتشخٌص األنواع البكتٌرٌة المسببة ألخماج الحروق 
lnfections  من المرضى الراقدٌن فً مستشفى عام بعقوبة/ ردهة الحروق وأٌضاً تم جمعها

/  ٕ/ ٔلؽاٌة شهر شباط  7ٕٔٓ/  7/ ٔمن العٌادات الخارجٌة خبلل الفترة من شهر أٌلول 
( عٌنة من كبل الجنسٌن األناث والذكور ولفبات عمرٌة مختلفة. زرعت 8ٓإذ جمعت ) ٕٕٓٓ

لدم ووسط اكار الماكونكً، ثم اخضعت المزارع البكتٌرٌة عٌنات الحروق على وسط أكار ا
النامٌة إلى الفحوصات الزرعٌة و المجهرٌة و الكٌمٌوحٌوٌة و بعد تشخٌص البكترٌا تم الحصول 

عزلة من األنواع البكتٌرٌة السالبة و الموجبة لصبؽة كرام المتسببة ألخماج الحروق  ٙٗعلى 
عزلة  8% ،   ٗ.ٖٗوبنسبة  Pseudomonas. aeruginosaعزلة لبكترٌا  ٕٓبواقع 
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Staphylococcus. aureus  عزلة  ٘% ، ٖ.9ٔبنسبةEscherichia .coli 
عزلة  ٗ%، 8.ٓٔبنسبة Klebsiella.Pneumoniaeعزلة  ٘% ، 8.ٓٔبنسبة

Enterobacter.aerogenes  عزلةٖ% ، ٙ.8بنسبةStaphylococcus 
.epidermidis   عزلة ٔ%، ٘.ٙبنسبةProteus. mirabilis  ٕبنسبة.ٔ .% 

أظهرت النتابج ان عدد اإلصابة بالحروق فً الذكور أعلى من االناث والذي بلػ فً الذكور 
%( ، كما بٌنت النتابج ان ٘.9ٖ( وبنسبة )ٖٓ%( بٌنما فً األناث ) ٘.ٕٙ( وبنسبة )ٓ٘)

بل الساخن السبب األكثر شٌوعاً فً الحروق هً الحروق الحرارٌة التً تشمل الحروق بالسا
حٌث بلػ عدد األصابات بهذا النوع من الحروق ان السبب األكثر شٌوعاً فً الحروق هً 
الحروق الحرارٌة والتً تشمل الحروق بالسابل الساخن حٌث بلػ عدد اإلصابة بهذا النوع من 

ة ( ثم الحروق الكهربابٌٕٓ( تلٌها الحروق الكٌمٌابٌة التً كان عدد اإلصابة بها )ٕٖالحروق )
( وأخٌراً الحروق الحرارٌة بواسطة ٙٔعلى التوالً التً بلػ عدد األشخاص المصابٌن بها )

 ( . ٕٔاللهب حٌث كان عدد اإلصابة بها )
عزلة من عزالت  ٙٗوأوضحت نتابج الدراسة الكشؾ عن بعض عوامل الضراوة لـ     

ٌن وقد كانت عزالت بكترٌا البكترٌا قٌد الدراسة ومنها قابلٌتها على إنتاج انزٌم الهٌموالٌس
Pseudomonas.aeruginosa  اما بكترٌا ٘ٗمنتجة للهٌموالٌسٌن وبنسبة ، %

S.aureus وبكترٌا ٓ٘فكانت منتجة وبنسبة %E.coli ٓٙبنسبة %
 Klebiesella.pneumonia   ،aerogenes.E ،Staphylococcusبٌنما

epidermidis   على التوالً ، أما بالنسبة لعزالت ٙ.ٙٙ% ، ٓ٘% ، ٕٓبلؽت %
P.mirabilis .جمٌعها ؼٌر منتجة للهٌموالٌسٌن 

( عزلة ٙٗ( عزلة فقط من بٌن )8ٔبٌنت النتابج بان العزالت المنتجة للبكترٌوسٌن كانت )     
( ٕ، و) ٓٓٔبنسبة %منتجة للبكترٌوسٌن  P.mirabilis%( وكانت بكترٌا ٔ.7ٖاي بنسبة )

( عزالت لبكترٌا 7%  وكانت )ٓ٘بنسبة  aerogenes .Eعزالت لبكترٌا  
P.aeruginosa  عزالت لبكترٌا  ٕ% ، ٘ٗمنتجة للبكترٌوسٌن وبنسبةE.coli  ٓٗبنسبة %

فكانت عزلة واحدة   K.pneumoniae% ، اما بكترٌا ٘.9ٖبنسبة  S.aureusعزالت  ٖ، 
تم فكانت ؼٌر منتجة للبكترٌوسٌن .   S. epidermidisا % ، بٌنما  بكترٌٕٓمنتجة له بنسبة 

  K. pneumoniae ذ كانت عزالت   إنتاج أنزٌم البروتٌز إالكشؾ عن قابلٌة  العزالت على 
،Proteus mirabilis   ،aerogenes.E % بٌنما بكترٌا ٓٓٔمنتجة له وبنسبة ،

P.aeruginosa  ،S.aureus  ، Escherichia coli ،S. epidermidis   كانت
 % على التوالً.   ٖ.ٖٖ% ، ٓٙ% ، ٓ٘% ، ٘ٙو بنسبة  منتجة  للبروتٌز

ذ كانت عزالت إاختبرت قدرة العزالت على تكوٌن الؽشاء الحٌوي بطرٌقة احمر الكونؽو      
P.mirabilis  %  أما بالنسبة لعزالت بكترٌا   ٓٓٔمنتجة  له وبنسبةP.aeruginosa   ،
S.aureus  ،  Escherichia coli  ،K.pneumoniae  ،E.aerogenes  كانت

% على التوالً. بٌنما بكترٌا ٓ٘% ،ٕٓ% ، ٓٙ% ،9٘% ،٘ٔمنتجة له وبنسبة 
S.epidermidis  فكانت ؼٌر منتجة له وقد بٌنت نتابج عزالتP.mirabilis  قدرتها على

زالت قابلٌتها على . اظهرت جمٌع العٓٓٔ( بنسبة %(Swarmingحدوث ظاهرة االنثٌال 
. وكما بٌنت نتابج الدراسة ان بكترٌا ٓٓٔااللتصاق بالخبلٌا الطبلبٌة وبنسبة %

P.aeruginosa   ،K.pneumoniae  ،E.aerogenes  كانت لها القدرة على تكوٌن
  ،  S.aureus ،E.coli , S.epidermidis %( بٌنما بكترٌا ٓٓٔالمحفظة وبنسبة )

P.mirabilis  لم تنتج المحفظة. وبٌنت نتابج الدراسة قدرة جمٌع عزالتS.aureus  على
 %(. ٓٓٔوبنسبة ) (Coagulase)إنتاج االنزٌم المخثر
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للكشؾ عن  Disc approximationاستخدمت طرٌقة األقراص المتاخمة المحورة        
         ، E.coliانزٌمات البٌتاالكتامٌز واسعة الطٌؾ وبٌنت نتابج الدراسة ان بكترٌا 

S.epidermidis   P.aeruginosa  كانت منتجة ألنزٌمات البٌتاالكتامٌز واسعة الطٌؾ
 ،S.aureus  ، K.pneumoniae%      تلٌها بكترٌا 7ٓ% ، ٓٓٔ% ، ٓٓٔبنسبة 

E.aerogenesبٌنما بكترٌا ٕ٘% ،8ٓ% ،٘.89منتجة وبنسبة %P.mirabilis  فكانت
نزٌمات المٌتالوبٌتاالكتامٌز المعدنٌة وأظهرت نتابج الدراسة إن ؼٌر منتجة له. وتم الكشؾ عن ا

 P.aeruginosa،    S.aureus %  تلٌها بكترٌا ٓٓٔمنتجة وبنسبة  P.mirabilisبكترٌا 
،E.coli   K.pneumoniae  ،E.aerogenes  ،S.epidermidis  منتجة وبنسبة

 % على التوالً.     ٙ.ٙٙ% ، ٓ٘% ،%8ٓ ، ٓٗ% ،ٓ٘% ،ٓٙ
 Kerby-bauer methodتم إجراء اختبار حساسٌة المضادات الحٌوٌة بؤستخدام طرٌقة      

( مضادات حٌوٌة شابعة توزعت ما بٌن مضادات مجموعة البٌتاالكتام التً ٓٔوتم أستخدام  )
ومجموعة الكوٌنولونات المفلورة  Cefotaxime  و Ceftazidimeشملت 

ومجموعة االمٌنوكبلٌكوسٌدٌة  Ofloxacinو Norfloxacinو  Ciprofloxacinمضاد
ومن مجموعة المضادات المثبطة لحامض الفولٌك مضاد  Gentamycinمضاد 

Trimethoprim   باألضافة الى Vancomycinو مضاد Clindamycin  و
  K.pneumoniaeحٌث كشفت نتابج هذه الدراسة ان بكترٌا   Aztreonamمضاد

،E.aerogenes ،P.mirabilis   كانت مقاومة لمضاد Cefotaxime ٓٓٔوبنسبة %
وبنسبة Cefotaxime  كانت ذات حساسٌة عالٌة لمضاد   S.epidermidisبٌنما بكترٌا 

% ، ٓٓٔوبنسبة  Ceftazidime% كما أظهرت جمٌع العزالت مقاومة عالٌة لمضاد ٓٓٔ
مقاومة   K.pneumoniae ،  P.mirabilisعلى التوالً بٌنما كانت بكترٌا   %ٙٓ5 ،  9٘

أظهرت عزالت  Gentamycin%  أما بالنسبة لمضاد ٓٓٔبنسبة Vancomycin لمضاد 
P.mirabilis  ٓٓٔمقاومة له بنسبة   .% 

،  Ciprofloxacinوان مجموعة الكوٌنولونات المفلورة التً تضم مضاد         
Norfloxacin ،Ofloxacin ت كعزالت اظهرت بعض العزالت حساسٌة عالٌة لهذه المضادا 
P.mirabilis ٓٓٔالتً كانت ذات حساسٌة عالٌة لهذه المضادات الثبلثة وبنسبة %

%  ٓٓٔبنسبة   Norfloxacinالتً كانت ذات حساسٌة عالٌة لمضاد   E.aerogenesتلٌها
% ومقاومة ٓٓٔبنسبة Ciprofloxacin كانت حساسة لمضادS.epidermidis أما بكترٌا 

  مقاومة لمضاد  mirabilis. p% وكانت عزالت ٓٓٔبنسبة   Ofloxacinلمضاد
Aztreonam بٌنما مضادٓٓٔبنسبة %  Trimethoprim  أظهرتE.coli ، 

E.aerogenes ، P.mirabilis اما مضاد  ٓٓٔمقاومة له بنسبة .% Clindamycin 
التً كانت ذات  S.epidermidis% تلٌها ٓٓٔمقاومة له بنسبة  P.mirabilisأظهرت 

% كما اظهرت العزالت البكتٌرٌة نسب متفاوتة فً ٌٓٓٔة لهذا المضاد بنسبة حساسٌة عال
 مقاومتها وحساسٌتها ومتوسط الحساسٌة تجاه هذه المضادات الحٌوٌة المستخدمة. 

     ،Cefotaxime ( مضادات حٌوٌة وهً 8لـ ) MICتم تحدٌد التركٌز المثبط االدنى       
Ciproflaxcin   ،Clindamycin    ، Tetracycllin، Ampicillin ، Rifampicin ، 

              Trimethoprim ، Azithromycin  هً األكثر إستعماالً  وأظهرت  نتابج
( Rifampicinحٌث كان أفضل مضاد )   MICالعزالت قٌد الدراسة مدٌات مختلفة فً قٌم

 .  MICلل( أثر على البكترٌا بالنسبة Clindamycinوأقل مضاد )
بٌنت نتابج الدراسة التؽٌرات النسجٌة فً المرضى المصابٌن بالحروق وشملت التؽٌرات       

النسجٌة فً البشرة على فرط التقرن و تضخم طبقة البشرة  و ظهور وذمة فً طبقة البشرة  
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ظهور التنخر مع تقعر الخبلٌا ووجود بقاٌا أجسام داخل النواة. اما فً طبقة االدمة فقد تضمنت 
 ت النسجٌة ظهور وذمة فً طبقة االدمة ، وارتشاح الخبلٌا االلتهابٌة وظهور التنخر. التؽٌرا
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أجرٌت هذه الدراسة فً مختبر الفطرٌات التابع لقسم علوم الحٌاة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ 
المستخلصة من  RIPsجامعة دٌالى، بهدؾ دراسة تؤثٌر البروتٌنات المثبطة لفعالٌة الراٌبوسوم 

أوراق نبات السوسن وبذور نبات القثاء وأوراق نبات القرنفل فً بعض معاٌٌر نمو وإمراضٌة 
 :. بٌنت النتابج أنAspergillus nigerالفطر 

 ت
والمستخلص  -ٔؼم. لتر ٕٓ.ٙٙالمستخلص من بذور نبات القثاء قد بلػ   RIPsركٌز البروتٌن 

بٌنما سجل البروتٌن المستخلص من أوراق نبات ، -ٔؼم.لتر 9ٙ.ٕ٘من أوراق نبات السوسن 
 .-ٔؼم. لتر 77.ٓ٘القرنفل 

 ا
ثبط النمو  -ٔ. لترملؽم 9٘.ٓن المعاملة بالبروتٌن المستخلص من بذور نبات القثاء بتركٌز 

ساعة من الحضن تلٌه معاملة البروتٌن المستخلص   7ٙ% بعد ٓ.ٓ٘الفطري الشعاعً بنسبة 
%، واخٌراً البروتٌن ٗٗ.ٗٗنسبة ب -ٔ.لترملؽم 9٘.ٓمن أوراق نبات السوسن بتركٌز 

نسبة تثبٌط مقدارها  سجلفقد   -ٔ.لترملؽم 9٘.ٓالمستخلص من أوراق نبات القرنفل بتركٌز 
ٖ٘.٘٘.% 

  
س على وزن الكتلة الحٌوٌة الرطبة إن االنخفاض الحاصل فً النمو الشعاعً للفطر أنعك

المستخلص من بذور نبات القثاء أعلى  RIPsمن  -ٔ.لترملؽم 9٘.ٓوالجافة، إذ حقق التركٌز 
ساعة من الحضن  7ٙنسبة مبوٌة لبلنخفاض فً متوسطً الوزن الطري والجاؾ وذلك بعد 

 % على التوالً.٘ٙ.ٕٙو 9ٓ.9ٖالتً كانت 

 ت
أن  A. nigerفً نشاط اإلنزٌمات المرتبطة بإمراضٌة الفطر RIPsدراسة تؤثٌر  شٌر نتابج
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 RIPsوأن  Proteaseجمٌع البروتٌنات أدت إلى حدوث تؽٌر فً النشاط اإلنزٌمً للبروتٌز 
المستخلص من بذور نبات القثاء كان أقل البروتٌنات تاثٌراً فً تثبٌط نشاط اإلنزٌم خبلل مدة 

 الحضن.

  
مستخلص من أوراق نبات القرنفل كان األكثر تاثٌراً فً تثبٌط إنزٌم بٌنت النتابج أن البروتٌن ال

، اذ كان السبب فً اٌقاؾ نشاط هذا اإلنزٌم مقارنة ًبمعاملة Phospholipaseالفوسفولٌبٌز
 السٌطرة التً كان النشاط اإلنزٌمً فٌها مرتفع.

 أ
 Lipaseً إلنزٌم من أوراق نبات القرنفل تؤثٌراً فً النشاط اإلنزٌم المستخلص  RIPsظهر

 مقارنًة ببقٌة النباتات التً أدت الى حصول تؽٌر طفٌؾ وبطًء فً النشاط االنزٌمً.

 و
، تبٌن النتابج أن المعاملة بالبروتٌن المستخلص Hemolysinفٌما ٌخص إنزٌم الهٌموالٌسٌن 

ي فً من أوراق نبات السوسن وبذور نبات القثاء وأوراق نبات القرنفل لم ٌكن له تؤثٌر معنو
 نشاط هذا اإلنزٌم.
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فاٌروس الروببل. االعراض السرٌرٌة الشابعة هً الحصبة االلمانٌة هً مرض فٌروسً ٌسببه 
 الحمى والطفح الجلدي والسعال وتضخم العقد اللمفاوٌة وؼالبا ما ٌسبب التهاب المفاصل.

عادة ما تكون إمراضٌته خفٌفة الى متوسطة مشابهة لمرض الحصبة ، خطورة المرض        
ء الحمل ، ألن الفاٌروس قد ٌهاجم أي الحقٌقٌة تحدث عندما ٌصاب الجنٌن بفاٌروس الروببل اثنا

جزء وأي عضو من الجنٌن كالدماغ والقلب والسمع والبصر وٌسبب له األذى والتشوه و مجموع 
 هذه التشوهات تدعى متبلزمة الحصبة االلمانٌة الشابعة.

صممت الدراسة الحالٌة لمعرفة انتشار فاٌروس الحصبة االلمانٌة فً النساء الحوامل.        
( امرأة ممن راجعن مستشفى البتول التعلٌمً للنسابٌة ٕٓٗوأربعون)  لت العٌنات مابتًشم

 ٕٕٓٓالى شهر ماٌس  8ٕٔٓواألطفال فً مدٌنة بعقوبة للفترة من شهر تشرٌن االول سنة 
سنة.  تتضمن البٌانات   8ٖ.ٕٙ±ٔٔ.٘سنة وبمتوسط عمري  ٘ٗ-ٙٔ.تتراوح اعمارهن بٌن 

 م وعدد حاالت االسقاط السابقة وفصل الحمل والسكن. التً جمعت العمر والتعلٌ

 ,IgG)) ُجمع المصل من كل عٌنة وتم قٌاس الضدات النوعٌة لفاٌروس الحصبة االلمانٌة     
IgM  باستخدام ثبلثة طرق هً الطرٌقة الكهربابٌة الكٌمٌابٌة الومضٌة الذاتٌة
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(Electrochemiluminescenceوطرٌة األلٌزا والطرٌقة ال )( سرٌعةOnSite 
Rubella IgG/IgM Rapid tests كذلك تم استخدام طرٌقة الزمن الحقٌقً لتفاعل . )

( الكتشاؾ وجود الحامض النووي الراٌبً للفاٌروس RT-rPCRالبلمرة التسلسلسً )
(RNA.) 

%  8٘.8ٗتتراوح بٌن   IgGأظهرت الدراسة أن النسبة المبوٌة لوجود الضدات النوعٌة        
%  باالعتماد على الطرٌقة المستخدمة، بٌنما كانت النسبة المبوٌة لوجود الضدات  8٘.87إلى 

%  اعتمادا على الطرٌة المستخدمة. من مجموع  ٔٗ.٘% الى ٘تتراوح بٌن   IgMالنوعٌة 
ل البلمرة عٌنات كانت موجبة باستخدام طرٌقة الزمن الحقٌقً لتفاع8عٌنة فقط ثمانٌة   ٕٓٗ

-٘ٔفً الفبة العمرٌة  IgG. كانت أقل نسبة لوجود الضدات النوعٌة RT-rPCR التسلسلً.
سنة. بٌنت الدراسة ان النسبة المبوٌة لوجود  ٕٖوأعلى نسبة لها فً الفبة العمرٌة االكبر من  ٕٓ

% وهً اعلى من النسبة  ٖٔ.7ٕالمدن تشكل  ًفً النساء التً تسكن IgGالضدات النوعٌة 
.  ٘ٓ.ٓ% وبفارق ذو داللة معنوٌة >  ٖٓ.8ٕالتً ظهرت فً النساء التً تسكن فً الرٌؾ 

قد عانت من  IgG% من الحوامل الموجبة للضدات النوعٌة  ٕٗ.ٔٙاظهرت الدراسة ان 
وال ٌوجد فرق ذو داللة معنوٌة بٌن عدد  ٘ٓ.ٓحاالت اسقاط سابقة وبفرق ذو داللة احصابٌة > 

 كرر.حاالت االسقاط المت

التشخٌص الجزٌبً لبلصابة بفاٌروس الحصبة االلمانٌة تم باستخدام النسخ العكسً للزمن    
اإلٌجابٌة للحصبة األلمانٌة  RT-rPCRالحقٌقً لتفاعل البلمر ة التسلسلً . تم اختٌار عٌنات 

وذلك  للتنمٌط الجٌنً وللكشؾ عن تسلسل القواعد النتروجٌنٌة  لمنتجات تفاعل البلمرة التسلسلً
. ثبلث من مجموع  ثمانً RT-nPCRالذي تم تضخٌمه بواسطة  Eٔاعتماًدا على الجٌن 

باستخدام الزوج الثانً من البادبات  9ٔ7انتجت قطع بحجم  RT-rPCRعٌنات إٌجابٌة باختبار 
أ زواج من   9ٕٔ -7ٕٔ، وعٌنتٌن انتجت قطع بحجم   Eٔالمتخصصة بتضخٌم النمط الجٌنً 

 Bٕ. ٌنٌة باستخدام الزوج الثاالث من البادبات المتخصصة بتضخٌم النمط الجٌنًالقواعد النتروج
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Perovskite and Multijunction solar cells are a third generation type 
of solar cells. Their working principle is based on the conversion of 

sunlight into electrical energy. 
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In this study, firstly three types of methyl ammonium halide 
nanopowders MAX (X = halide= I, Br, and Cl) have been 
synthesized by using chemical bath method. After that, eight 
different types of organic-inorganic perovskite thin films have been 
prepared by using spin coating technique which is (MAPbIٖ, 
MAPbBrٖ, MAPbClٖ, MAPbIClٕ, MAPbIBrٕ, FAPbIٖ, CsPbIٖ and 
MASnClٖ). In addition, eight single inverted planar perovskite solar 
cells (SIPPSCs) and multijunction inverted solar cells (MJISCs (c-
Si and SIPPSCs)) have been fabricated successfully by using the 
prepared different perovskite films as a sensitized absorption layer 

(active layer). 
The structure of SIPPSC consisted of (fluorine tin oxide (FTO) 

 ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate-ٖ0ٗPoly (substrate/ 
(PEDOT:PSS)/ Perovskite/ [ٙ0ٙ]-Phenyl C9ٔ butyric acid methyl 
ester (PC9ٔBM)/ Aluminum (Al)). In beginning, PEDOT: PSS layer 
was deposited on FTO coated glass substrate by spin coating 
technique which acts as hole transport layer (HTL). The different 
types of perovskite material that act as an absorbing layer were 
deposited on PEDOT: PSS layer also by spin coating technique. 
Then, PC9ٔBM layer which represents the electron transport layer 
(ETL) was deposited on perovskite layer by spin coating technique. 
Finally, Al as a metal layer was deposited on PC9ٔBM film by 

thermal evaporation technique, to get cathode electrode.    
MJISC structure consisted of (Al/ crystal-silicon (c-Si)/ tin oxide 
(SnOٕ)/ PC9ٔBM/ Perovskite/ PEDOT: PSS/ FTO). For the 
fabrication of MJISCs, initially the SnOٕ as a transparent layer was 
deposited on the c-Si solar cell by using thermal evaporation 
technique. Then (Al) was deposited as a conductive electrode on 
the back face of the silicon cell also by using thermal evaporation 
technology. Finally, the single inverted perovskite solar cell without 
Al layer was stacked on c-Si solar cell with SnOٕ film by using 

simple mechanical method. 
 The structural and morphological properties of prepared powders, 
different perovskite thin films and SnOٕ film have been investigated 
by X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron 
microscope (FESEM) techniques respectively. The optical 
properties (absorbance and energy gap) of different perovskite 
films, SnOٕ and PEDOT: PSS films have been investigated by (UV-
Vis) spectrophotometer. While, photovoltaic characterizations of 
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the fabricated IPPSCs and MJISCs based on different perovskite 
films have been measured by solar cell simulator.   

The XRD results showed that all powders and SnOٕ film were 
polycrystalline with tetragonal structure. All the perovskite films 
were polycrystalline with different structures which are (tetragonal 
MAPbIٖ, cubic (MAPbBrٖ, MAPbClٖ, MAPbIClٕ and MAPbIBrٕ), 
rhombohedral FAPbIٖ, orthorhombic CsPbIٖ and triclinic MASnClٖ). 

The FESEM images showed that the powders possess nanonails 
at (X= I) and nanospheres at (X= Br and Cl) like shapes. While, the 
perovskite films possess different shapes and SnOٕ film has 

cauliflower like shapes.  
The results of UV-Vis spectra showed that all perovskite films have 
a good absorbance in visible and near IR region. Consequently, it 
was chosen as an active absorption layer in applications of solar 

cell.  
The optical energy gap for allowed direct electronic transition was 
calculated using Tauc’s model and it was found that the values of 

energy gap of all perovskite films vary with different variables. 
The photo current density-voltage (J-V) curve characteristics of 
fabricated solar cells have been measured under simulated solar 
light (ٔٓٓ mW/cmٕ). On the other hand, the parameters (including 
Voc, JSC, FF and efficiency) of solar cells were calculated 

depending on J-V curve.  
The results showed that the fabricated SIPPSCs and MJISCs 

based on perovskite (methylammonium lead iodide  
 

(MAPbIٖ) layer as an active layer recorded higher efficiency of (ٔٓ5 
and ٕٔ.85) compared to the other fabricated solar  

 
 

 
 المستخلص
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(، MgOتم فً هذه البحث دراسة تؤثٌر اضافة دقابق نانوٌة متمثلة بـ )أوكسٌد المؽنٌسٌوم )     
( الى راتنج االٌبوكسً كمادة أساس، (CuO)، أوكسٌد النحاس (ZrOٕ)أوكسٌد الزركونٌوم 

 ,CuO/ZrOٕ)فضبلً عن تصنٌع متراكبات هجٌنة من الدقابق النانوٌة المذكورة والمتمثلة بــ 
MgO/ZrOٕ)  باعتماد راتنج االٌبوكسً  كمادة أساس أٌضا. وقد تم استعمال طرٌقة التشكٌل

 ,ٖ.ٓ ,ٓ)وٌة بنسب وزنٌة مختلفة الٌدوي لتصنٌع  متراكبات من راتنج االٌبوكسً والدقابق النان
ٓ.ٙ, ٓ.7) wt%) تم إجراء االختبارات المٌكانٌكٌة و الفحوصات الحرارٌة والكهربابٌة ،)

 لٌة( للمتراكبات المحضرة كافة.  )العز

أظهرت نتابج إختبار الصدمة ان زٌادة النسبة الوزنٌة لمواد التدعٌم تزٌد من قٌمة متانة     
والتً  (EP-ZrOٕ)قً وان اعلى قٌمة لمتانة الصدمة هً للمتراكب الصدمة لؤلٌبوكسً الن

أما نتابج إختبار الصبلدة فقد أظهرت ان صبلدة . (KJ/mٕ 7٘.7ٔ)تساوي             
االٌبوكسً النقً تزداد بزٌادة النسبة الوزنٌة لمواد التدعٌم وان اعلى قٌمة للصبلدة هً 

بٌنما أظهرت نتابج  إختبار االنحناء )ثبلثً  .(ٖ.8ٗ)والتً تساوي (EP-MgO) للمتراكب 
تإدي إلى زٌادة االنحراؾ وقٌمة إجهاد الكسر إذ  ألوزنٌة لمواد التدعٌمزٌادة النسبة النقاط( ان 

والتً  (EP-MgO/ZrOٕ) ظهرت أعلى قٌمة ألجهاد الكسر عند  المتراكب الهجٌن             
 .(MPa 9.97ٖٓٗ)تساوي 

تمت اٌضاً دراسة تؤثٌر النسبة الوزنٌة لمواد التدعٌم على الخصابص الحرارٌة للمتراكبات     
البولٌمرٌة كافة، وأظهرت النتابج العملٌة بؤن معامل التوصٌل الحراري للمتراكبات البولٌمرٌة 

واد التدعٌم. كافة  ٌسلك سلوكاً ؼٌر منتظم بالمقارنة مع األٌبوكسً النقً بزٌادة النسبة الوزنٌة لم
أظهر بان درجة االنتقال الزجاجً للمتراكبات  (DSC)وان فحص المسعر الحراري التفاضلً 

البولٌمرٌة كافة تزداد عند كافة النسب الوزنٌة لمواد التدعٌم بالمقارنة مع األٌبوكسً النقً وان 
، (C° 87.79)والتً تساوي  (EP-ZrOٕ)اعلى قٌمة لدرجة االنتقال الزجاجً هً للمتراكب 

وكذلك ان درجة االنصهار البلورٌة للمتراكبات البولٌمرٌة كافة أبدت سلوكاً ؼٌر منتظم بالمقارنة 
 مع األٌبوكسً النقً مع زٌادة النسبة الوزنٌة لمواد التدعٌم.

وتمت دراسة تؤثٌر النسبة الوزنٌة لمواد لتدعٌم على الخصابص الكهربابٌة )العزلٌة(       
لٌمرٌة كافة، واظهرت النتابج العملٌة نقصان ثابت العزل الكهربابً مع زٌادة للمتراكبات البو

التردد ولكافة النسب الوزنٌة لمواد التدعٌم، وكذلك زٌادة ثابت العزل الكهربابً مع زٌادة النسبة 
 الوزنٌة لمواد التدعٌم عند التردد نفسه
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مستخلص زهرة 

 الجمال

براق ثابر 
 زكً
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 المستخلص
 
أدت سمٌة عدد من المركبات العضوٌة واالصطناعٌة إلى استخدام المنتجات الطبٌعٌة كعوامل  

مقاومة للتآكل صدٌقة للبٌبة وؼٌر ضارة ، فً هذا العمل ، أثر تثبٌط وردة الجمال كمثبط للتآكل 
فً مٌاه البحر عند أربع درجات  9ٓ9٘األخضر على تآكل تمت دراسة سبابك األلومنٌوم النقٌة 

، مل / لتر(  8،ٙ،ٗ،ٕ،ٓكلفن( بتراكٌز ) ٘ٔ.ٖٖٖ،  ٘ٔ.ٖٕٖ،  ٘ٔ.ٖٖٔ،  ٘ٔ.ٖٖٓرارة )ح
بالطرٌقة الكهروكٌمٌابٌة باستخدام طرٌقة االستقطاب وأظهرت النتابج أن  معدل التآكل ٌتناقص 

5( عند 7ٙ.7ٙمع زٌادة تركٌز المثبط. كانت أقصى قٌمة لكفاءة المثبط لسبابك األلومنٌوم النقٌة )
مل/لتر  وأقصى قٌمة لكفاءة المثبط للسبابك  ٗكلفن وتركٌز المثبط  ٘ٔ.ٖٕٖجة حرارة در
مل/لتر  ،  ٙكلفن وتركٌز المانع  ٘ٔ.5ٖٖٓ(. عند درجة حرارة ٖٗ.7ٔ( كانت )9ٓ9٘)

اي ان فً آلٌة عمله ،  Langmuir Adsorption Isothermلوحظ أن المانع ٌتبع تفسٌر 
، تم استخدام وفق االمتزاز على سطح المعدن وتكوٌن طبقة احادٌة المواد المثبطة للتاكل تعمل 

قٌم ثابت التوازن الناتج عن معادلة النكماٌر لؽرض حساب قٌم الطاقة الحرة القٌاسٌة 

                        لبلمتصاص حرارة االمتزاز ،
لتحدٌد جودة االمتزاز      

از المشترك(. فً الدراسة الحالٌة كان االمتزاز )االمتزاز الكٌمٌابً أو الفٌزٌابً أو االمتز
ٌنطوي على كل من االمتزاز الكٌمٌابً والفٌزٌاء )االمتزاز المشترك ( ولكن االمتزاز الكٌمٌابً 
هو النمط السابد وأن عملٌة االمتزاز تحدث بشكل متزامن على سطح المعدن ألن قٌم طاقة 

 االمتزاز سالبة.

                               الحراري للتنشٌط إذا تم العثور على المحتوى 
.تم استخدام تقنٌة طٌؾ األشعة تحت                             وانتروبٌا التنشٌط

( لتحدٌد المجموعات النشطة فً مستخلص النبات قبل االنؽماس فً المحلول FTIRالحمراء )
والذي  FTIRلنتابج وإزاحة قمم المسبب للتآكل وبعد عملٌة الؽمر ، حٌث كان هناك فرق بٌن ا

ٌرجع إلى امتزاز المجامٌع على سطح المعدن ، فقد وجد أًٌضا أن األهم المجموعات هً 
 مركبات الفٌنول والقلوٌدات والفبلفونوٌد.

( فً وجود مثبط 9ٓ9٘إنقاص الوزن هو الطرٌقة الثانٌة لقٌاس سلوك األلمنٌوم النقً وسبابكه )
كٌز حٌث تشٌر القٌم إلى انخفاض فً فقدان الوزن مع زٌادة وقت وردة الجمال  مع أفضل تر

الؽمر بسبب لتؽطٌة السطح. باستخدام المثبط األخضر من خبلل االمتزاز ، فإن قٌاس قٌم األس 
الهٌدروجٌنً هو الطرٌقة الثالثة لقٌاس سلوك األلمنٌوم النقً وسبابكه ، وذلك بقٌاس قٌم األس 

المختلفة لرصد التؽٌٌر فً وجود المثبط األخضر. ٌشٌر تثبٌط الهٌدروجٌنً لفترات الؽطس 
سلوك األلمنٌوم النقً إلى زٌادة فً قٌم األس الهٌدروجٌنً مع زٌادة وقت الؽمر نتٌجة لزٌادة 

( إلى انخفاض قٌمة الرقم الهٌدروجٌنً ، والذي 9ٓ9٘القلوٌة وسلوك التثبٌط لسبابك األلومنٌوم )
 (.9ٓ9٘االمتزاز على سطح السبٌكة )قد ٌكون بسبب تدمٌر طبقة 

( لدراسة السطح المعدنً قبل التآكل وبعد التآكل مع وجود SEM ،AFMتم استخدام تقنٌة ) 
وؼٌاب المادة المثبطة. أظهرت الصور تحسًنا فً خواص السطح بعد إضافة المواد الفعالة 

قة واقٌة جٌدة من وانخفض معدل انحبلل األلمنٌوم بشكل كبٌر وظهر سطح أملس بتكوٌن طب
 دن كونه مسإوالً عن تثبٌط التآكلامتزاز جزٌبات المثبط على سطح المع
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

اللؽة 
 االنكلٌزٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

Apragmatic 
study of 

impolitestratgi 
in selected 

English 
childrenies 

 طهحبل 

 المستخلص
 

             This study pragmatically investigates the phenomenon of 
impoliteness in selected English stories. It aims at finding out the 
types of impolite strategies and the functions behind using these 

strategies in the nominated literary texts.  

           It is hypothesized that impolite strategies are frequently 
used in English children's stories mainly for the purpose of 
mocking. To achieve the aims of the study, two types of procedures 
are followed: theoretical and practical. The theoretical part consists 
of two theoretical frameworks: one of impoliteness including its 
definitions, models, strategies, and another of children's stories 
including their historical perspective, illustrations, characteristics 
and  types. The practical part consists of selecting a sample of 
children's stories and analyzing them according to Culpeper's 

(ٔ77ٙ) model.  

           In this study, there is a combination of qualitative and 
quantitative methods in order to have fully-explained and accurate 
findings. The selected data consist of five short stories: Andersen's 
The Ugly Duckling and The Emperor's New Clothes, Grimm's 
Cinderella and Hansel and Gretel and finally Freeman's Billy and 

Susy. 

           The results of the study show that 'negative impoliteness' is 
the most frequent strategy in the selected stories. The results also 
show that mocking is the most frequent function behind using 
impolite strategies in children's stories. The study ends up with a 
number of conclusions, recommendations and suggestions for 

further studies, based on the findings of the study. 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

اللؽة 
 االنكلٌزٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

ASTUDY OF 
null-

constituents in 
journalistic 

English 

 هبة احمد

 المستخلص

           A sort of controversy has often been over the use of null 
constituents in English journalistic texts .This controversy creates 
an obvious need to tackle this phenomenon . This study is an 
attempt to find out the extent  to which null constituents are 
frequently used in this area and the purposes behind using them. 
The study also aims at finding out the most and the least frequent 

null constituents in the texts understudy . 

       It is hypothesized that null constituents are frequently used in 
English journalistic texts and that the type of the article decides to a 
 large extent, the type and frequency of null constituents . It is also 
hypothesized that some types of null constituent are more or less 

frequent than others . 

      To achieve the aims of the study and verify its hypotheses , two 
sorts of procedures have been followed :theoretical and practical . 
The theoretical part consists of presenting a theoretical framework 
of null constituents including their definitions , classifications and 
influenced characteristics of journalistic texts. The practical part 
consists of adopted  model which is applied  to a sample of 
selected journalistic texts . The analysis of results has shown that 
null constituents are frequently employed in the selected texts for 
reasons related to the nature of journalistic texts( to draw reader's 

attention, economy in space) rather than the content of article.  

       The study ends  up  with a number of recommendations  and  
suggestions for further studies based on the study findings. 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

اللؽة 
 االنكلٌزٌة 

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 

  االنسانٌة

Childrens 
literature: 

Astudy of 
Implied morals 
and Ethicsin 

selected 
Animated  

 كاظم جبٌر

 المستخلص

Children's literature is defined as any written and productive 
material which is intended to provide children with information, 
instruction, and entertainment.  The purpose of children's literature 
is to enlighten, educate, and implant morals in children. Children's 
literature arouses out of the world folklore like folk and fairy tales 

that were transmitted orally from generation to generation.  

Chronologically, children's literature came through prominent eras. 
These eras include the Classic Period, in which the epics and 
fables of Aesop about the Greek and Roman were retold to 
children, the Middle Ages which was characterized by religious 
stories from the Bible for enlightening children, and the 
Renaissance period during which the first educational textbook was 
published by Newbery. The focus was on moralistic education 
through the amusement. The ٔ8th and early ٔ7th Century periods 
are considered the beginning of children's literature as an 
independent genre. At that time, the most famous children's 
authors like Charles Perrault in France, the Brothers Grimm in 
Germany, and Hans Christian Anderson in Denmark, through their 
well-known fairytales, laid the foundation stone for this type of 

literature. 

The ٕٓth Century witnessed the rise of new realism, adventure, and 
fantasy stories like The Lord of the Rings (ٔ7٘ٗ), round characters, 
the ideology of childhood, and studying the internal psychology of 
childhood. Besides, great interest in animation is focused on during 
the current century as a medium to convey morals through which to 

children beyond entertainment.  
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

ة اللؽ
 االنكلٌزٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

ACrnitcal 
Discourse 
Analysis of 

Arab woman 
imag in English 

media 

امٌمة 
 حسٌن

 المستخلص

 

The recent developments witnessed by Arab states especially after 
Arab Spring (henceforth AS) have given rise to several questions 
among which is whether or not these developments have led to a 
change in the attitude of the Western world countries towards Arab 
societies including the Arab woman. These questions create an 
obvious need to find out whether or not the image of the Arab 
woman has changed after these political and social developments. 
This study is an attempt to explore the sort of image associated 
with the Arab Muslim Woman (henceforth AMW) in the English 

media. 
The study is based on the hypotheses that the Arab woman is 
positively depicted in the English media represented by the British 
and American media, and that there is no significant difference 
between these two medias in the degree of their positive attitude 
towards the Arab woman. To achieve the aims of the study and 
verify its hypotheses, two types of procedures have been adopted: 
theoretical and practical. The theoretical procedures consist of 
presenting a theoretical framework of Critical Discourse Analysis 
(henceforth CDA) including its principles, approaches, models of 
analysis, and some related previous studies. On the other hand, 
the practical procedures consisting of selecting five British articles 
from The Independent (IN), and five American articles from The 
Notion and The Christian Science Monitor (CSM). The selected 
articles have been analysed in the light of an adopted form of 
Wodak (ٕٓٓٔ) and van Dijk’s model (ٕٓٓٓ). The obtained results 

have been analysed using suitable statistical tools. 
         The analysis of the results has shown aclear change in the 
attitude of the English world towards the AMW who is positively 
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depicted in both British and American Medias. The results have 
also shown that the American articles seem to manifest higher 
rates of frequencies and percentages of positive linguistic elements 

and positive ideologies than the British ones. 
 The studyends up with a numberof recommendations and 

suggestions for further research based on the study findings. 
  

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
تدرٌس 
 التارٌخ

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

تقوٌم كتاب تارٌخ 
الببلد العربٌة الحدٌث 
والمعاصر للصؾ 

السادس االدبً على 
وفق تصنٌؾ واٌت 

 للقٌم

اركان 
ٌعقوب 
 فاضل

 المستخلص

This study aims at Evaluating the Sixth Grade Literary History Book 
of Modern and Contemporary Arab Countries According to White's 
Classification of Values. To achieve the goal of the research, the 
researcher adopted the descriptive approach (survey) as an 
approach for his study. The current study community is limited to 
the content of the book on the history of modern and contemporary 
Arab countries, Fifth Edition, ٔٗٗٓ AH / ٕٓٔ7AD, which is 
scheduled to be taught to students of the sixth literary class for the 
ٕٓٔ7-ٕٕٓٓ academic year, the number of chapters (9) chapters, 
and the total number of its pages (ٕٓٗ) pages. The researcher 
excluded from the analysis the main introduction to the book, the 
pictures and the drawings, the list of contents, and the questions 
that appear at the end of each chapter of the book. The research 
sample consisted of (ٔ7ٖ) pages subject to analysis, which is 
equivalent to (7٘5) of the total content of the book’s pages. The 
search tool was represented by White's classification developed by 
the researcher, which contains (ٔٓ) groups containing (ٙٙ) sub-
values. The validity of the tool was verified by presenting it to a 
group of experts and specialists. The researcher has achieved its 
reliability with himself over time, so the coefficient of agreement on 
(determining thought) reached (ٓ07ٔ), while the coefficient of 
agreement on (naming thought) reached (ٓ087). While the 
coefficient of agreement on (naming thought) (ٓ08ٙ). Then the 
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researcher applied the tool in its final form, in analyzing the content 
of the book. The data were treated statistically by using the 
percentage of occurrences, the Holste equation, and the arithmetic 

mean. The results of the research showed the following: 

The total number of main ideas included in the book on the history 
of modern and contemporary Arab countries for the sixth literary 
class reached (ٖٓ89) ideas. . The number of ideas that included the 
values of White's developed classification is (ٕٔٙ9) ideas, and by a 
percentage (ٗٔ.ٓٗ5), while the various ideas were (ٔ8ٕٓ) ideas, 

and by a percentage (٘8.7ٙ5). 

Three groups achieved ratios higher than the arithmetic average of 
(ٕٔٙ.9), which is adopted as a standard for judging the values. The 
group of added historical values ranked first with (ٖٓٙ) ideas and a 
percentage (7.7ٔ5). The group of national values, which is also an 
additive, won the second place with (ٕ98) ideas, and with a 
percentage (70ٓٔ5). Finally, the group of added democratic values 

ranked third with (ٕٕٖ) ideas and a percentage (9ٕٕ5). 

As for the sub-values that each group includes, they are as follows: 

ٔ. Historical values: the highest value of pride in heritage and 
national history was achieved by (98) iterations and a percentage 
(ٕ٘.ٗ75), and the lowest value for respect for folklore was (ٗٔ) 

iterations and a percentage (ٖٔ.ٗٓ5). 

ٕ. National values: the highest value of peaceful coexistence 
was achieved by (9٘) iterations and a percentage (ٕٙ.785), and the 
lowest value for cultural fusion was (ٖ9) iterations and a percentage 

(ٖٔ.ٖٔ5). 

ٖ. Democratic values: the highest value of respect for human 
rights was achieved by (8ٕ) recurrences and a percentage (ٖٙ.995), 
and the lowest value for freedom was (ٕٓ) recurrences and a 

percentage (8.795). 

ٗ. Cognitive values: the highest value of interest in knowledge 
was obtained at (ٗٔ) recurrences and a percentage (ٖ٘.ٓٗ5), and 
the lowest value for knowledge was (ٕٔ) iterations and a 

percentage (ٔ9.7٘5). 
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٘. Social values: the highest value of patriotism was obtained 
by (ٕ٘) recurrences and by a percentage (ٕٙ.ٓٗ5), and the lowest 
value for rules of conduct was by (ٓ) recurrences and by a 

percentage (ٓ5). 

ٙ. Moral values: the highest value of obedience was obtained 
by (ٖٓ) repetitions and a percentage (ٖٕ.ٙٔ5), and the lowest value 

for hadith literature by (ٕ) repetitions and a percentage (ٕ.ٔ95). 

9. Practical values: the highest value of ownership was 
obtained by (ٕ7) iterations and a percentage (ٖ7.ٔ75), and the 

lowest value for realism by (ٗ) iterations and a percentage (٘.ٗٔ5). 

8. Self-values: as the highest value of determination, 
persistence and decision-making was obtained by (ٔ7) iterations 
and a percentage (ٖٕ.9ٙ5) and the lowest value of appearance by 

(ٓ) repetitions and a percentage (ٓ5) 

7. Recreational values: The highest value of time management 
was achieved at (٘) recurrences and a percentage (ٖ٘.9ٔ5), and 
the lowest value for fun was achieved by (ٔ) recurrence and a 

percentage (9.ٔٗ5). 

ٔٓ. Physical values: as the highest value of physical 
competence was obtained by (٘) recurrences and by a percentage 
(٘٘.٘ٙ5) and the lowest value for hygiene by (ٓ) repetitions and by 

a percentage (ٓ5). 

In light of the results of the current research, the researcher 
reached the following conclusions: 

ٔ. The authors of the book on the modern and contemporary 
history of the Arab countries for the sixth grade literary did not pay 
the necessary attention and the space it deserves, and this is why 

its percentage of results was small, not exceeding (ٗٔ.ٓٗ5). 

ٕ. The authors of the history curricula focused on educating 
young people about immortalizing their leaders and their historical 
symbols and enlightening them about the impact of colonialism on 
their countries, and this was evident in the top of the set of 
historical, national and democratic values with the highest 

frequency. 
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In light of the findings, the researcher recommends the following: 

ٔ. Inviting those concerned in the Ministry of Education to 
reformulate the general objectives of teaching history for the 
preparatory stage to include the values included in the areas of the 

White Classification of Values. 

ٕ. The content of the modern and contemporary history of the 
Arab countries book included in the curriculum's authors the ten 
sets of values included in White’s Improved Classification of 

Values. 

To complete the current research, the researcher suggested 
conducting future studies and research on: 

ٔ. Evaluating history books for grades at all school levels 
according to the developed White Classification of Values. 

ٕ. Comparing the history books for preparatory school in Iraq 
with what is equivalent in a neighboring Arab country according to 

White’s developed classification of values. 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
تدرٌس 
 العلوم

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

فاعٌلة تكنولوجٌا 
الواقع االفتراضً فً 
التحصٌل والتفكٌر 
البصري لدى طلبة 

التربٌة االساسٌة  كلٌة
 فً باٌولوجٌا االنسان

خالد عٌال 
 إسماعٌل

 المستخلص

ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على فاعلٌة تكنولوجٌا الواقع االفتراضً فً التحصٌل   
والتفكٌر البصري لدى طلبة كلٌة التربٌة األساسٌة فً باٌولوجٌا اإلنسان ولؽرض التحقق من 

 هدفً البحث وضع الباحث الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن اآلتٌتٌن : 

( بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة ٘ٓ.ٓستوى ). ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند م ٔ
التجرٌبٌة الذٌن سٌدرسون باستخدام تكنولوجٌا الواقع االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة 
المجموعة الضابطة الذٌن سٌدرسون على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار تحصٌل مادة 

 باٌولوجٌا اإلنسان .
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( بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة ٘ٓ.ٓمستوى)  . ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند ٕ
التجرٌبٌة الذٌن سٌدرسون باستخدام تكنولوجٌا الواقع االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة 

 المجموعة الضابطة الذٌن سٌدرسون على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار التفكٌر البصري .

صفرٌة الثانٌة، حسب المهارات كما وتم اشتقاق خمس فرضٌات صفرٌة من الفرضٌة ال   
 الموجودة فً اختبار التفكٌر البصري . 

اختار الباحث التصمٌم التجرٌبً ذي الضبط الجزبً ذات االختبار البعدي لكل من االختبار    
التحصٌلً واختبار التفكٌر البصري، وقد اختٌرت عٌنة البحث قصدٌاً من طلبة كلٌة التربٌة 

( طالباً وقد وقع االختٌار العشوابً على 8ٔرحلة األولى، إذ بلؽت )األساسٌة قسم العلوم الم
( طالباً ٓٗ( طالباً لتمثل المجموعة التجرٌبٌة، وشعبة )ب( المإلفة من )ٔٗشعبة )أ( المإلفة من )

لتمثل المجموعة ضابطة، كوفبت مجموعتا البحث فً متؽٌرات )العمر الزمنً باألشهر، ودرجة 
الصؾ السادس العلمً، واختبار المعرفة السابقة فً مادة علم األحٌاء، مادة علم األحٌاء فً 

 واختبار الذكاء ) لرافن(، واختبار التفكٌر البصري .

مادة باٌولوجٌا  فرداتحددت المادة العلمٌة التً ستدرس لمجموعتً البحث اعتمادا على م  
( خطة للمجموعة التجرٌبٌة ٔٔمحاضرة ( لكل مجموعة حٌث اعدت ) ٔٔاالنسان   بواقع  ) 

تم إعداد أداتٌن هما االختبار التحصٌلً  ومثلها للمجموعة الضابطة وللتحقق من فرضٌتً البحث
سان، وتؤلؾ واختبار التفكٌر البصري، إذ أعد الباحث اختبارا تحصٌلٌاً لمادة باٌولوجٌا اإلن

( ٕ٘( فقرة موضوعٌة، أما اختبار التفكٌر البصري فقد تؤلؾ من )ٓٗاالختبار التحصٌلً من )
فقرة من النوع االختٌار من متعدد، وتم حساب الخصابص الساٌكومترٌة والثبات لكبل االختبارٌن 

 . 

كٌر البصري وبعد انتهاء التدرٌس لمجموعتً البحث طبق االختبار التحصٌلً واختبار التف   
على مجموعتً البحث ) التجرٌبٌة والضابطة ( تم جمع البٌانات ومعالجتها إحصابٌا  باستخدام 

لعٌنتٌن مستقلتٌن ؼٌر T-test) حٌث تم استخدام )  ،( spssحزمة البرامج االحصابٌة )
 متساوٌتٌن .

 وأشارت النتابج 

وجود فروق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط  .ٔ
عة التجرٌبٌة الذٌن درسوا مادة باٌولوجٌا االنسان باستخدام تكنولوجٌا الواقع درجات طلبة المجمو

االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذٌن درسوا المادة نفسها بالطرٌقة 
 االعتٌادٌة فً متؽٌر التحصٌل لصالح طلبة المجموعة التجرٌبٌة . 

وجود فروق ذي داللة احصابٌة بٌن متوسط  .ٕ
درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا مادة باٌولوجٌا االنسان باستخدام تكنولوجٌا الواقع 
االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذٌن درسوا المادة نفسها بالطرٌقة 

 لمجموعة التجرٌبٌة . االعتٌادٌة فً متؽٌر التفكٌر البصري  لصالح طلبة ا

 وفً ضوء النتابج قدم الباحث عددا من التوصٌات والمقترحات و اهمها : 
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. ضرورة إطبلع المعنٌٌن بالتدرٌس فً جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة على المستحدثات ٔ
د التكنولوجٌة الحدٌثة فً التدرٌس، والسٌما )تكنولوجٌا الواقع االفتراضً( وذلك من خبلل عق

 الدورات او الندوات التربوٌة والنشرات الخاصة .

. ضرورة استعمال تكنولوجٌا الواقع االفتراضً فً تدرٌس مواد العلوم عامة ومادة باٌولوجٌا ٕ
االنسان خاصة ؛ ألن تكنولوجٌا الواقع االفتراضً أسهمت فً رفع مستوى تحصٌل طلبة 

االساسٌة، كما أسهمت فً تحسٌن تفكٌرهم المرحلة األولى فً  قسم العلوم / كلٌة التربٌة 
 البصري

 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
فلسفة فً 

 التربٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

فاعلٌة بناء 
استراتٌجٌة قابمة على 
النظرٌة االسلوبٌة  
فً تنمٌة مهارات 

تحلٌل النص االدبً 
فً مادة االدب 

لطلبة كلٌة  العباسً
 التربٌة

عباس 
محمد 
 موسى

 المستخلص

ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على فاعلٌة تكنولوجٌا الواقع االفتراضً فً التحصٌل   
والتفكٌر البصري لدى طلبة كلٌة التربٌة األساسٌة فً باٌولوجٌا اإلنسان ولؽرض التحقق من 

 هدفً البحث وضع الباحث الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن اآلتٌتٌن : 

( بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة ٘ٓ.ٓستوى ). ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند م ٔ
التجرٌبٌة الذٌن سٌدرسون باستخدام تكنولوجٌا الواقع االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة 
المجموعة الضابطة الذٌن سٌدرسون على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار تحصٌل مادة 

 باٌولوجٌا اإلنسان .

( بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة ٘ٓ.ٓمستوى)  . ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند ٕ
التجرٌبٌة الذٌن سٌدرسون باستخدام تكنولوجٌا الواقع االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة 

 المجموعة الضابطة الذٌن سٌدرسون على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار التفكٌر البصري .

صفرٌة الثانٌة، حسب المهارات كما وتم اشتقاق خمس فرضٌات صفرٌة من الفرضٌة ال   
 الموجودة فً اختبار التفكٌر البصري . 

اختار الباحث التصمٌم التجرٌبً ذي الضبط الجزبً ذات االختبار البعدي لكل من االختبار    
التحصٌلً واختبار التفكٌر البصري، وقد اختٌرت عٌنة البحث قصدٌاً من طلبة كلٌة التربٌة 
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( طالباً وقد وقع االختٌار العشوابً على 8ٔرحلة األولى، إذ بلؽت )األساسٌة قسم العلوم الم
( طالباً ٓٗ( طالباً لتمثل المجموعة التجرٌبٌة، وشعبة )ب( المإلفة من )ٔٗشعبة )أ( المإلفة من )

لتمثل المجموعة ضابطة، كوفبت مجموعتا البحث فً متؽٌرات )العمر الزمنً باألشهر، ودرجة 
الصؾ السادس العلمً، واختبار المعرفة السابقة فً مادة علم األحٌاء، مادة علم األحٌاء فً 

 واختبار الذكاء ) لرافن(، واختبار التفكٌر البصري .

مادة باٌولوجٌا  فرداتحددت المادة العلمٌة التً ستدرس لمجموعتً البحث اعتمادا على م  
للمجموعة التجرٌبٌة  ( خطةٔٔمحاضرة ( لكل مجموعة حٌث اعدت ) ٔٔاالنسان   بواقع  ) 

تم إعداد أداتٌن هما االختبار التحصٌلً  ومثلها للمجموعة الضابطة وللتحقق من فرضٌتً البحث
واختبار التفكٌر البصري، إذ أعد الباحث اختبارا تحصٌلٌاً لمادة باٌولوجٌا اإلنسان، وتؤلؾ 

( ٕ٘ي فقد تؤلؾ من )( فقرة موضوعٌة، أما اختبار التفكٌر البصرٓٗاالختبار التحصٌلً من )
فقرة من النوع االختٌار من متعدد، وتم حساب الخصابص الساٌكومترٌة والثبات لكبل االختبارٌن 

 . 

وبعد انتهاء التدرٌس لمجموعتً البحث طبق االختبار التحصٌلً واختبار التفكٌر البصري    
ها إحصابٌا  باستخدام على مجموعتً البحث ) التجرٌبٌة والضابطة ( تم جمع البٌانات ومعالجت

لعٌنتٌن مستقلتٌن ؼٌر T-test) حٌث تم استخدام )  ،( spssحزمة البرامج االحصابٌة )
 متساوٌتٌن .

 وأشارت النتابج 

وجود فروق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط  .ٔ
درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا مادة باٌولوجٌا االنسان باستخدام تكنولوجٌا الواقع 
االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذٌن درسوا المادة نفسها بالطرٌقة 

 التجرٌبٌة . االعتٌادٌة فً متؽٌر التحصٌل لصالح طلبة المجموعة 

وجود فروق ذي داللة احصابٌة بٌن متوسط  .ٕ
درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا مادة باٌولوجٌا االنسان باستخدام تكنولوجٌا الواقع 
االفتراضً، ومتوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة الذٌن درسوا المادة نفسها بالطرٌقة 

 لصالح طلبة المجموعة التجرٌبٌة .  االعتٌادٌة فً متؽٌر التفكٌر البصري 

 وفً ضوء النتابج قدم الباحث عددا من التوصٌات والمقترحات و اهمها : 

. ضرورة إطبلع المعنٌٌن بالتدرٌس فً جامعة دٌالى كلٌة التربٌة االساسٌة على المستحدثات ٔ
لك من خبلل عقد التكنولوجٌة الحدٌثة فً التدرٌس، والسٌما )تكنولوجٌا الواقع االفتراضً( وذ

 الدورات او الندوات التربوٌة والنشرات الخاصة .

. ضرورة استعمال تكنولوجٌا الواقع االفتراضً فً تدرٌس مواد العلوم عامة ومادة باٌولوجٌا ٕ
االنسان خاصة ؛ ألن تكنولوجٌا الواقع االفتراضً أسهمت فً رفع مستوى تحصٌل طلبة 

لٌة التربٌة االساسٌة، كما أسهمت فً تحسٌن تفكٌرهم المرحلة األولى فً  قسم العلوم / ك
 البصري .
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة فً 
 التربٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

فاعلٌة برنامج تدرٌبً 
قابم على مهارات 

االقتصاد المعرفً فً 
تنمٌة المهارات 

التدرٌبٌة  لدى طلبة 
اللؽة العربٌة  اقسام

فً كلٌات التربٌة 
 األساسٌة

مسلم مجٌد 
 مظلوم

 المستخلص

ٌهدؾ هذا البحث إلى )فاعلٌة برنامج تدرٌبً قابم على مهارات اإلقتصاد المعرفً فً تنمٌة      
المهارات التدرٌسٌة لدى طلبة أقسام اللؽة العربٌة فً كلٌات التربٌة األساسٌة(، ولتحقٌق ذلك اتبع 

إذ مّر بناإه بثبلث مراحل أساسٌة هً: نهجٌن، األول وصفً لبناء البرنامج التدرٌبً، الباحث م
)مرحلة التخطٌط ، ومرحلة التنفٌذ، ومرحلة التقوٌم(. وقد تم تحدٌد فلسفة البرنامج وأسسه 
ومبرراته وأهدافه العامة والسلوكٌة، وتنظٌم المحتوى واختٌار الطرابق والوسابل التعلٌمٌة 

 والتقوٌم. واألنشطة
والثانً تجرٌبً للتثبت من فاعلٌة البرنامج التدرٌبً فً تنمٌة المهارات التدرٌسٌة لدى طلبة      

ومن أجل تحقٌق الهدؾ الثانً للبحث ِصٌؽت  ،أقسام اللؽة العربٌة فً كلٌات التربٌة األساسٌة 
 الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن اآلتٌتٌن: 

( بٌن متوسط درجات 0ٓ٘ٓمستوى داللة )لٌس هناك فرق ذو داللة إحصابٌة عند  -ٔ
طلبة المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طلبة المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي 

 .للمهارات التدرٌسٌة)بطاقة المبلحظة(
( بٌن متوسط درجات 0ٓ٘ٓلٌس هناك فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة ) -ٕ

 .البعدي( للمهارات التدرٌسٌة)بطاقة المبلحظة( –ً طلبة المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس )القبل

اختار الباحث قسم اللؽة العربٌة فً كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة الكوفة لٌكون مٌداًنا لبحثه، إذ 
( طالبا فً المرحلة الرابعة، ومن طرٌق السحب العشوابً اختار المجموعة 79ٌضم القسم )

، وعدد أفرادها )االولى لتكون المجموعة التجرٌبٌة ا ًّ ( ٖٕلتً تدرب على وفق البرنامج التدرٌب
طالًبا وطالبًة، فً حٌن مثلت المجموعة الثانٌة التً تم سحبها بالطرٌقة نفسها المجموعة الضابطة 

 ( طالباً وطالبًة.ٖٕوالبالػ عدد أفرادها )

لتجرٌبٌة واستعمل الباحث التصمٌم التجرٌبً ذا الضبط الجزبً ذا المجموعتٌن )ا     
( ٓٗوالضابطة(، واعدَّ اداة للبحث، وهً بطاقة مبلحظة المهارات التدرٌسٌة، والمتكونة من )

ا ببعض المتؽٌرات  ًٌ فقرة، تّم التثبت من صدقها وثباتها، ثم كافؤ الباحث بٌن المجموعتٌن إحصاب
طرابق التدرٌس التً تإثر فً المتؽٌر التابع كـ )العمر الزمنً محسوباً بالشهور، درجات مادة 

اختبار (، 8ٕٔٓ-9ٕٔٓدرجات المعدل العام للعام الدراسً السابق  ) الفصل الدراسً االول، 
 )اختبار الذكاء(، المهارات التدرٌسٌة )المبلحظة القبلٌة((.نلسون للقدرة العقلٌة  -هنمون 
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قابم على درب الباحث مجموعة البحث التجرٌبٌة بنفسه على وفق البرنامج التدرٌبً ال     
مهارات االقتصاد المعرفً، فً حٌن دربت المجموعة الضابطة على وفق البرنامج االعتٌادي، 
ا كامبلً هو )الفصل الدراسً الثانً(، طّبق الباحث فً نهاٌتها  ًٌ واستمرت التجربة فصبلً دراس

( T-testتابً)أداة البحث، وحلل النتابج باستعمال الوسابل اإلحصابٌة المناسبة، منها االختبار ال
لعٌنتٌن مستقلتٌن ومترابطتٌن، ، فؤسفر البحث عن وجود فرق ذي داللة إحصابٌة عند مستوى 

( فً المبلحظة البعدٌة للمهارات التدرٌسٌة لصالح طلبة المجموعة التجرٌبٌة الذٌن 0ٓ٘ٓداللة )
ماال لمستوى دربوا على وفق البرنامج التدرٌبً القابم على مهارات االقتصاد المعرفً. واستك

الداللة اإلحصابٌة طبق الباحث )بٌتا سكوٌر( و )كوهٌن( لقٌاس حجم أثر البرنامج وفاعلٌته، 
 فكان البرنامج فّعاال.

وفً ضوء هذه النتٌجة استنتج الباحث أّن البرنامج التدرٌبً أسهم فً تنمٌة المهارات      
مإكًدا صحة ما ذهبت إلٌه األدبٌات،  ة.التدرٌسٌة لدى الطلبة المطبقٌن فً كلٌة التربٌة االساسٌ

والدراسات السابقة من فاعلٌة التدرٌب على وفق مهارات االقتصاد المعرفً فً تنمٌة المهارات 
 التدرٌسٌة.

  وقد أوصى الباحث توصٌات عدة منها:

  إعتماد البرنامج التدرٌبً القابم على مهارات االقتصاد المعرفً كجزء مهم فً تدرٌب الطلبة
المرحلة الرابعة فً اقسام اللؽة العربٌة/ فً كلٌات التربٌة األساسٌة، لما له من فاعلٌة فً فً 

 تنمٌة مهاراتهم التدرٌسٌة.

  اعتماد بطاقة المبلحظة للمهارات التدرٌسٌة المعدة فً تقوٌم أداء الطلبة المطبقٌن فً كلٌات
 التربٌة األساسٌة.

 لتدرٌب وفق مهارات االقتصاد المعرفً لما لها فتح مراكز متخصصة داخل الجامعة، تعنى با
 من أثر كبٌر فً إحداث تؽٌٌر فً المستوى المهاري والفكري لدى الطلبة الجامعٌٌن.

تشجٌع المراكز البحثٌة )فً وزارة التربٌة(على تبنً البرنامج التدرٌبً الحالً، وادخاله ضمن 
 .د المعلمٌنالخطط التطوٌرٌة للمإسسة، لئلفادة منه فً برامج إعدا
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة فً 
 التربٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

اثر توظٌؾ 
استراتٌجٌة جٌجو 

والتسؤإل الذاتً فً 
تنمٌة المهارات 

التدرٌسة لدى طلبة 
اقسام اللؽة العربٌة 
فً كلٌات التربٌة 

 األساسٌة

لإي حمد 
 خضٌر

 المستخلص

This research aims to identify "the effect Utilizing Cognitive the 
strategies of jigsaw and self-inquiry in developing grammatical and 
interactive thinking skills among middle school students " in order 
to achieve the goal of the research. The researcher formulated the 

following hypotheses: - 

To answer the study questions, the researcher formulated the 
following hypotheses: 

 ٔ"There are no statistically significant differences at the level of 
(ٓ.ٓ٘) between the mean scores of the first experimental group 
students in the pre and post test of the grammatical thinking skills 

of the middle school students." 

 ٕ"There are no statistically significant differences at the level of 
(ٓ.ٓ٘) between the mean scores of the first experimental group 
students in the pre and post test in the interactive thinking of the 

middle school students." 

 ٖ"There are no statistically significant differences at the level of 
(ٓ.ٓ٘) between the mean scores of the second experimental group 
students in the pre and post test of grammatical thinking skills of 

the middle school students." 

 ٗ"There are no statistically significant differences at the level of 
(ٓ.ٓ٘) between the mean scores of the second experimental group 
students in the pre and post test in the interactive thinking of the 

middle school students." 
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 ٘"There are no statistically significant differences at the level of 
(ٓ.ٓ٘) between the mean scores of the students of the first 
experimental group and the second experimental group in the post-

test of grammatical thinking skills of the middle school students." 

 ٙ"There are no statistically significant differences at the level of 
(ٓ.ٓ٘) between the mean scores of the first experimental group and 
the second experimental group in the post test in the interactive 

thinking of the middle school students." 

      The researcher applied the experimental design with partial 
control that is characterized by objective sincerity, and rewarded 
the researcher in the variables including (students' ages, parents 
’academic achievement, linguistic ability, and pretest in 
grammatical thinking skills, interactive thinking and intelligence 
testing for Daniels), and the researcher formulated behavioral goals 
according to subject subjects (rules Arabic language for the fourth 
grade literary) and the goals were (ٕٔ8) behavioral goals that were 
presented to experts and arbitrators, ٘ goals were removed from 
them, so the number (ٕٖٔ) became a behavioral goal in the final 
image, and the researcher's goal was to build two tests, the first to 
measure the development of grammatical thinking skills and the 
other to measure the development of interactive thinking, And 
developing appropriate plans for the current research, which are 
two plans, one for the first experimental group according to the 
steps of the Jigsaw strategy, and another for the second 
experimental group according to the strategy of self-inquiry. At the 
end of the experiment, the researcher reached the following 

results: - 

ٔ- The first hypothesis: There is a statistically significant difference 
in favor of the post test in the first experimental group to test 
grammatical thinking skills, as the calculated T value reached 

(ٔٗ.7ٖ) and the tabular (ٕ0ٖٓ), with a development rate of ٖٗ5 

ٕ- The second hypothesis: There is a statistically significant 
difference in favor of the post test in the first experimental group to 
test interactive thinking skills, as the calculated T value reached 
(ٔٔ.ٖٓ8) and the tabular value (ٕ0ٖٓ), with a development rate of 

ٗٓ5. 
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ٖ- The third hypothesis: There is a statistically significant difference 
between the second experimental group in the pre and post test in 
grammatical thinking skills, as the calculated T value reached 

(ٔ90ٙٔٙ) and the tabular (ٕ.ٖٓ) with a development rate of ٘95 

ٗ- The fourth hypothesis: There is a statistically significant 
difference between the second experimental group in the pre and 
post test in interactive thinking skills, as the calculated T value 
reached (ٖ.ٖٖ) and the tabular (ٕ.ٖٓ), with a development rate of 

ٖٔ5 

 

٘- There is a statistically significant difference between the average 
scores of the students of the first experimental research group and 
the second experimental group in the post-test of grammatical 
thinking skills, as the calculated T value reached (٘.ٕٓ٘) and the 

tabular (77.ٔ) in favor of the second experimental group. 

ٙ- The existence of a statistically significant difference between the 
average scores of the students of the first experimental research 
group and the second experimental group in the post-test of 
scientific thinking skills, as in the language of the calculated T value 
(ٙ.ٓ٘ٓ) and the tabular (77.ٔ) for the benefit of the first experimental 

group 

     The researcher recommended preparing monthly evaluation 
periodicals for Arabic language teachers in grammatical and 
interactive thinking skills and introducing a thinking method in the 
Faculties of Education / Department of Arabic Language, to 

develop thinking skills for Arabic language teachers. 

     The researcher suggested conducting a study similar to the 
current study in other branches of the Arabic language, such as 

spelling, rhetoric, and literature .... 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  لؽة عربٌة
التربٌة 
للعلوم 

  االنسانٌة

جهود الباحثٌن 
العراقٌٌن النحوٌة فً 
دراسة كتاب سٌبوٌه 

 9ٕٔٓ-ٕٔٓٓمن 

عبٌر 
خزعل 

 خلؾ

 المستخلص

This study is entitled "The Efforts of Iraqi Researchers in Studying 
the Book of Sibawayh from (ٕٓٓٔ-ٕٓٔ9)". It is a study that is carried 
out to highlight the efforts of contemporary Iraqi researchers and 
divulge them in the fields of grammatical study with regard to the 

grammar of Sibawayh.  

Moreover, the dissertation is divided into five chapters, preceded 
by an introduction and ended up with a conclusion. The first 
chapter, entitled "The Grammatical Efforts of Iraqi Researchers in 
Studying the Approach in the Book of Sibawayh ", was subdivided 
into two sections: the first of which was the research method, and 

the other was the authorship method. 

The second chapter, entitled "Fundamentals of Grammar in the 
Book of Sibawayh," was in three sections; induction, analogy, and 
continuity (Istishab) and consensus (Ijma'). Chapter three, though, 
dealt with (The Efforts of Iraqi Researchers in the Study of 
Grammatical Documentation of Sibawayh Book Issues). It fell into 
two sections; the efforts of Iraqi researchers in the study of 
grammatical investigation of Sibawayh Book Issues, and the efforts 
of Iraqi researchers in studying the grammatical effect of Sibawayh 

Book Issues. 

The fourth chapter was allotted to study (the efforts of Iraqi 
researchers in studying grammatical phenomena in the Book of 
Sibawayh). It was in two sections; the first of them focused on the 
efforts of Iraqi researchers in studying the phenomena that are 
related to form in the Book of Sibawayh, and the other 
concentrated on the efforts of Iraqi researchers in studying the 
phenomena which are related to function and meaning in the Book 

of Sibawayh. 

Furthermore, chapter five tackled (The Efforts of Iraqi Researchers 
in Modern Linguistic Studies in Relation to the Book of Sibawayh), 
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and was subdivided into three sections: general linguistic concepts 
in the Book of Sibawayh, form trends in the Book of Sibawayh, and 

functional trends in the Book of Sibawayh. 

Consequently, among the most significant findings of this study are 
the attention of Iraqi researchers in terms of grammatical thinking 
approach and methods according to Sibawayh; presenting their 
perceptions regarding grammar in the Book of Sibawayh; 
documenting grammatical issues by returning to the book and 
deriving from it; their dealing with and treatment of grammatical 
phenomena in the Book of Sibawayh and their recognition of the 
practice of Sibawayh since the early era of contemporary 

linguistics. 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  ادب
التربٌة 
للعلوم 

  االنسانٌة

الحرب فً مخٌلة 
الشعر العراقً بعد 

ٕٖٓٓ 

عبد الهادي 
 حسٌن كامل

 المستخلص

The war ycnaF is one of the new adoptions adopted by this study 
regarding the period after ٕٖٓٓ, and its political, social and 
psychological implications, accompanied by a major change in the 
level of acceptance, perception and awareness. This study 

represented a bold attempt to enter the depth of Iraqi poetry. ycnaF 
is one of the most important foundational pillars. On it the fictional 
system specialized in receiving war not as a phenomenon but as a 
topic within general themes, his speech appeared clearly in Iraqi 
poetry, if he differed in the reception after this period, then it 
became a war of fate, existence and an entity on which the life of 
the Iraqi was based. Which she represented, and at the same time 
this study is the first of its kind to receive and work on this term 

(ycnaF). 

However, most academic studies in general that approach the 
same proposition did not attempt to comprehend the ycnaF and its 

function, but rather studied war as a general topic, for example 
(intertextuality in war poetry by Muhammad Abd al-Mawjid al-
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Badrani at the University of Mosul, the place in war poetry by 
Muhammad Sadiq Juma and the poetic image in his poem War 
ٔ78ٓ-ٕٓٓٓ by Wahida Hassan), and these studies did not serve 

research as much as they did not rely on ycnaF as theorizing and 
establishing in its body. 

If the study finds it necessary for the introduction to focus on 
clarifying the concept of ycnaF as a term that has its own 

peculiarities in use, if we notice it clearly absent, then the role of 
Arabic dictionaries and foreign sources in the disclosure and 

presentation of it occurs. 

The first chapter dealt with the originality of the ycnaF - a theoretical 
introduction, and it came on four axes: The first axis of the ycnaF in 

Greek and Arab thought, which presented the philosophical ideas 
surrounding the ycnaF as a basic part of the subconscious mind 

based on the opinions of the ancients of the Arabs and others in 
the investigation and the second axis of the imagined in the 
rhetorical lesson Al-Qadim, which was adopted by the two 
important theorists, Abd al-Qaher al-Jarjani (ٗ9ٗ AH) and Hazem 
al-Carthagini (ٙ8ٗ AH) as an area capable of being compatible with 

the fictional system in their studies, And the third axis, ycnaF in the 
Western and Arab views, the first vision was accompanied by 
Samuel Taylor Coleridge when he disclosed the primary / primary 
and secondary imagination in poetry, and then the visions of 

Yassin Al-Nusayr when he researched the effects of ycnaF and 
place, and the fourth axis is the idiomatic (rhetorical) interference 

with Fiction, imagining, Imagined and illusion Dreaming is like a 
hidden instinctive feeling that the planned figure at the end of the 

chapter separates the subject matter of each term. 

The second chapter dealt with the spatial ycnaF - and the 
techniques of the  ycnaF, where it came on an introduction and two 

papers, the introduction specialized in the repercussions of war, the 
consequences of any war and a general historical perspective from 
antiquity to the manifestations of the war in the Iraqi poetic 

discourse, and the first topic (spatial ycnaF) if it turns out to us, that 
The Arab ycnanaf in a General Perspective is a spatial ycnaF par 

excellence through the theories mentioned in the folds of this topic, 
believing in the role played by the mythological, historical and 

popular / local place 
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 The third chapter came to discuss the critical approach, as it 
included an introduction to the phenomenon of revitalization after 
ٕٖٓٓ, which adopted the absence of this phenomenon in criticism 
as a result of the societal fragments that stormed Iraq after the 
aforementioned period, and it came on four axes, the first axis in 

the artistic ycnaF based on a group of artists within The poetic text, 
the second axis, the intellectual ycnaF, which adopted intellectual 

visions, and the third axis the psychological / social ycnaF that 
brought together all phenomena as the fate of the Iraqi poet in 

ycnaF war, such as anxiety and alienation, and the fourth axis in 
employing rhythm in imagining where the rhythmic phenomena and 

their implications in the reception process. 

The research relied on a large group of Arab and foreign translated 
sources, primarily critical and rhetorical sources, and sources 
specialized in philosophy, psychology, sociology, and Iraqi poetry 

groups. 

The study reached the most important result, which is that the 
imagination is a philosophical and rhetorical term that must take its 
place compared to the term fictional system, and the term itself is 
not limited to war only, but can go out to other topics and 

phenomena, whether in Iraqi or Arabic poetry. 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  ادب
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

الثنابٌات الضدٌة فً 
مقامات الهمذانً 

 والحرٌري

افراح 
 محمد جمعة

 المستخلص

My thesis entitled (Oppositional Dualities in Maqamat al-Hamdhani 
and al-Hariri, a balancing study) came to talk about the effective 
stylistic effect of the maqamat al-Hamdhani and al-Hariri by 
mediating the two writers' employment of oppositional dualities in 

their texts that were chosen. And three chapters and a conclusion. 

As the introduction came in the study of (antagonistic dualities - 
rooting the concept and established in the Arab heritage), and the 
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first chapter came under the title (dual personality between 
reincarnation and manifestation), and included a study 
(reincarnation, personality duality, manifestation and personality 
duality), and the second chapter came titled (Dual representations 
of the image of the ego) And the other), studied (the image of the 
concept and the ego), and (the image of the other - the concept 
and procedure), and the third came under the title (technical 
budget), and included a study of (language and style), (graphic 
image), and (sound image). The most important results, the most 
important of which was the semantic and technical effect of the 

oppositional dualism in the texts of the maqamat in question. 

In compiling the study material I relied on a number of sources and 
references, the most important of which were (Usul Maqamat) by 
Ibrahim al-Sa`afin, (Kiddiyya literature in the Abbasid era) by 
Ahmad Hussein, and (Abu al-Fath al-Iskandari, the hero of the 
maqamat of Badi al-Zaman) by Muhammad Abd al-Munim al-
Khafaji, and ( Antibody dualities: a study of the term and its 

connotations) by Samir Al-Dayoub. 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

اللؽة 
 العربٌة

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

رؼد علً  سلٌمان البكري ناقدا
 جاسم

 المستخلص

Suleiman Al-Bikri's experience is one of the pioneering critical 
experiences that emerged early in the formation of the Iraqi critical 
process and its transformations, through which he followed up the 
Iraqi storytelling production for a quarter of a century. This 
experience, in addition to its multiplicity of approaches and critical 
instruments used in analysis, at the same time reveals to the 
reader the linear development of the Iraqi storytelling production of 
a single writer or a group of writers within these studies, which 
focused on searching for the transformations that accompanied the 
story, from the ٔ7ٙٓs to the end of the previous century. Its 
diversity went along with the diversity of the stories in question, 
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which refers to a reader following both literary and critical 
productions. Not only that, but, moreover, his critical experience 
extends to critical theorems in different fields of story, novel, drama 
and poetry. His critical experience gives a concept about the 
encyclopedic reader who comes from different sources of local and 
international cultures, and gives another concept about the organic 
intellectual who tries to convey a message through this product 

embodied in the development of awareness among individuals. 

 

او عنوان الرسالة  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

اللؽة 
العربٌة 
 وادبها

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

التعلٌل الصوتً 
للتعبٌر القرانً عند 

 المحدثٌن

إٌهاب 
سامً 
 حسٌن

 المستخلص

This study dealt with the topic of “Vocal Explanation of Qur'anic 
Expression for the Narrators“ and the idea of the topic is to provide 
a follow-up of sound explanations that the narrator researchers 
have explained, and the rooting of some explanations and 
discussion them. So that, the researcher will be able to access the 
Qur'anic interpretations and language books, according to a 
descriptive analytical approach, based on analysis and application. 

     The nature of the topics required an introduction, three 
chapters and a conclusion, and then the sources and references 

were confirmed.  

     The first chapter, entitled "Explanation in Voice Suggestion" in 
which the researcher studied: the effect of repetition in the meaning 
of the voice suggestor and was at a level of: (repetition of the voice 
in the word, repetition of the word in the phrase, repetition of the 
voice in the Qur'anic text), the researcher studied: the effect of 

context in the indication of the voice suggestor 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  ادب
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

لنقد االسطوري فً ا
الشعر خطاب نقد 

العربً تنظٌراته 
 واجراءته

سلٌم احمد 
 ابراهٌم

 المستخلص

          This thesis deals with mythological criticism in the Western 
and Arab critical achievement. The presentation of the topic under 
scrutiny was in two parts; the first of which included three chapters; 
the first of them presented the theory of Bachelard, which 
emphasizes the importance of monitoring original models, the 
importance of the element of imagination during procedural 
practice, and the significance of language, metaphor and image. 
The second chapter comprised Fry's holistic theory, which consists 
of theories revolving around models, symbols and legends. The 
purpose of this theory is to link literature to a single reference that 
refers it to the mythological system. Chapter three encompassed 
contributions, some of them emphasize the importance of language 
and metaphor, and others introduce norms that serve the 

procedural process. 
          The second part was subdivided into four chapters 
summarizing the Arab critical achievement presented in the 
selected critical models. The first chapter involved the theoretical 
level, a level that does not exceed the transmission of the theories 
of Western critics. The second chapter was allotted to the 
procedural level in non-academic studies, showing different levels 
of procedures presented by critics. The third chapter dealt with the 
procedural contributions of selected academic studies, which in 
turn also included different levels. The fourth chapter concentrated 
on recommendations that attempted to develop a philosophy of 
mythological criticism, with the proposal of a mental plan drawn by 

the critic during proced 
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
تدرٌس 
 العلوم

كلٌة 
 التربٌة

 االساسٌة

لبللعاب التعلٌمٌة فً 
تحصٌل االطفال 
الرٌاض فً مادة 

اثر  DIenesالعلوم 
 انموذج

الهام نوري 
 محمد

 المستخلص

دٌنز لؤللعاب فً تحصٌل األطفال فً مرحلة التمهٌدي فً  هدؾ البحث: الى معرفة أثر أنموذج
 مادة العلوم )الخبرات العلمٌة(. 

 ( طفبلً ٓٙعشوابٌا، بلؽت عٌنة البحث ) عٌنة البحث: اختٌرت روضة جٌل المستقبل االهلٌة
موزعٌن على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة بالتساوي واختٌرت المجموعة التجرٌبٌة  وطفلة

عشوابٌا، وتم التكافإ بٌن المجموعتٌن فً العمر الزمنً بالشهور والذكاء وتحصٌل األبوٌن 
 وترتٌب الطفل باألسرة.

ب المجموعة التجرٌبٌة على وفق انموذج دٌنز لؤللعامنهج البحث: المنهج التجرٌبً، علمت 
 الضابطة على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة. والمجموعة

الفرضٌة البحث: لتحقٌق هدؾ البحث وضعت الفرضٌة التالٌة: )ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة 
ٌتعلمون الخبرات العلمٌة  ( بٌن متوسط درجات تحصٌل األطفال الذٌن٘ٓ.ٓعند مستوى داللة )

وسط تحصٌل األطفال الذٌن ٌتعلمون المادة نفسها لؤللعاب التعلٌمٌة ومت على وفق انموذج دٌنز
 وفقا للطرٌقة االعتٌادٌة على اختبار التحصٌل المعد لهذا الؽرض(.

أداة البحث: اعدت الباحثة اختبار تحصٌلً من نوع االختٌار من متعدد )صوري( لؽرض قٌاس 
قرة ثبلث بدابل ( فقرة ولكل فٗٔتحصٌل األطفال للخبرات العلمٌة /مادة العلوم متكون من )

 واحدة منها صحٌحة.

صدق االختبار: لؽرض التحقق من صدق الظاهري لبلختبار تم عرضة على مجموعة من 
الخبراء فً مجال القٌاس والتقوٌم وطرابق التدرٌس ألبداء آرابهم حول صبلحٌته وتم تعدٌل 

محتوى تم % اما صدق ال8ٓبعض الفقرات فً ضوء المبلحظات التً حازت على نسبة اتفاق 
 تحقٌقه من خبلل جدول المواصفات.

ثبات االختبار: تم التحقق من الثبات بطرٌقة اإلعادة بعد ان طبق على عٌنة من أطفال روضة 
الشجرة المباركة وبعد مرور ثبلث أسابٌع من االختبار األول طبق مرة أخرى على نفس العٌنة 

 (باستخدام معادلة االرتباط بٌرسون%9٘وتحت نفس الظروؾ وكانت نسبة ثبات االختبار هً )

الوسابل اإلحصابٌة: استخدمت الباحثة الوسابل اإلحصابٌة المناسبة ألجراء التكافإٌات وتحلٌل 
نتابج البحث لبحث مثل االختبار التابً لعٌنٌن مستقلتٌن ومتساوٌتٌن ومربع كاي ومعامل 

 ب الثبات الصعوبة والسهولة ومعامل التمٌز وعامل ارتباط بٌرسون لحسا

 (.٘ٓ.ٓعة الضابطة بمستوى داللة )وأظهرت النتابج تفوق المجموعة التجرٌبٌة على المجمو
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 أوصت الباحثة ما ٌلً: المتحققة وفً ضوء النتابج

ضرورة اعتماد أنموذج لؤللعاب فً تعلٌم الخبرات العلمٌة ألطفال الروضة وتطوٌر مناهج 
 نشطة واأللعاب.رٌاض األطفال من خبلل أضافة المزٌد من األ

 واقترحت الباحثة ما ٌلً:

استخدام انموذج دٌنز لؤللعاب فً تعلٌم مواد دراسٌة أخرى لما ٌتمتع به هذا االنموذج من تسهٌل 
 . عملٌة التعلم فً مرحلة رٌاض األطفال

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

طرابق 
تدرٌس 
 العلوم

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

اثر توظٌؾ 
االنفوجرافٌك فً 

تحصٌل تبلمٌذ الصؾ 
الخامس االبتدابً فً 

 العلوم ومٌلهم نحوه

عمر حاتم 
 صادق

 المستخلص

تحصٌل تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابً فً هدؾ البحث معرفة )أثر توظٌؾ االنفوجرافٌك فً 
 -الصفرٌتٌن االتٌتٌن:(، من خبلل التحقق من الفرضٌتٌن العلوم ومٌلهم نحوه

( بٌن ٓ,٘ٓال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى داللة ) -ٔ
متوسط درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ُدِرسوا على وفق توظٌؾ االنفوجرافٌك 

فً على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة ومتوسط درجات تبلمٌذ المجموعة الضابطة الذٌن ُدِرسوا 
 اختبار التحصٌل .

( بٌن ٓ,ٌ٘ٓوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند مستوى داللة ) ال -ٕ
متوسط درجات تبلمٌذ المجموعة التجرٌبٌة الذٌن ُدِرسوا على وفق توظٌؾ االنفوجرافٌك 

فً على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة ومتوسط درجات تبلمٌذ المجموعة الضابطة الذٌن ُدِرسوا 
 مقٌاس المٌل

ٌذ الصؾ الخامس االبتدابً فً المدارس االبتدابٌة للبنٌن التابعة ُحِدد مجتمع البحث الحالً بتبلم
وباالختٌار  م( ،ٕٕٔٓ-ٕٕٓٓ)بعقوبة المركز للعام الدراسً –الى المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى 

القصدي اختٌرت مدرسة المجتبى االبتدابٌة للبنٌن عٌنة البحث الحالً من بٌن مدارس المجتمع ، 
ب( على التوالً ، وبعد استبعاد التبلمٌذ الراسبٌن احصابٌا بلػ عدد )أ،  إذ احتوت على شعبتٌن

المجموعة التجرٌبٌة )أ( ( تلمٌذ وبالتعٌٌن العشوابً البسٌط مثلت شعبة 8٘عٌنة البحث الحالً )
( تلمٌذاً ، ومثلت شعبة )ب( 7ٕوالتً بلػ عددها )  التً درست على وفق توظٌؾ االنفوجرافٌك

( تلمٌذاً ، 7ٕعلى وفق الطرٌقة االعتٌادٌة والتً بلػ عددها )ة التً درست المجموعة الضابط
( ٙم( واستؽرقت)ٕٕٔٓ-ُٕٕٓٓطبقت التجربة فً الفصل الدراسً االول للعام الدراسً )

أسابٌع، درس الباحث بنفسه مجموعتً البحث بواقــع حصتٌـــن أسبوعٌا ، واعتمـــــد التصمٌم 
التجرٌبٌة والضابطة( احدهما تضبط االخرى ضبطا جزبٌا، كوفبت التجرٌبً ذو المجموعتٌن )
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تبلمٌذ مجموعتً البحث )التجرٌبٌة والضابطة( فً متؽٌرات منها)العمر الزمنً، التحصٌل 
الحالً بثبلث وحدات السابق فً مادة العلوم ، المعلومات سابقة ، الذكاء(، ُحدد محتوى البحث 

االبتدابً ، إذ ُحلِل الى اؼراض سلوكٌة والتً بلػ عددها من كتاب مادة العلوم للصؾ الخامس 
 ( ؼرضا سلوكٌا فً ضوء تصنٌؾ بلوم للمجال المعرفً )التذكر، االستٌعاب ، التطبٌق( .     9ٗٔ)

( خطة تدرٌسٌة ٌومٌة للمجموعة التجرٌبٌة ومثلها للمجموعة الضابطة، ٖٔاعد الباحث )
( فقرة ٖٓالباحث اختبارا تحصٌلٌاً مكون من )االولى للبحث اعد وللتحقق من الفرضٌة 

موضوعٌة من نوع االختٌار من متعدد بؤربعة بدابل ، وتم التحقق من صدقه الظاهري بعرضه 
على مجموعة من الخبراء والمحكمٌن من ذوي االختصاص طرابق التدرٌس والقٌاس والتقوٌم 

حساب ثباته باستعمال معادلة والتربٌة، وصدق المحتوى من خبلل اعداد خارطة اختبارٌة، و
( فضبل عن حساب الخصابص السٌكومترٌة لفقرات االختبار، 07ٗٓ)التجزبة النصفٌة( وبلػ )

( فقرة ، لكل فقرة 8ٕوللتحقق من الفرضٌة الثانٌة للبحث اعد الباحث مقٌاسا للمٌل  مإلفاً من )
اهري وصدق البناء وحساب ثبلثة بدابل )نعم ، الى حدا ما  ، كبل( ، وقد تحقق من صدقه الظ

( بعد تطبٌق معادلة )التجزبة النصفٌة( فضبل عن الخصابص 08ٕٓثبات فقراته اذ بلػ )
السٌكومترٌة لفقرات المقٌاس، وبعد انتهاء التجربة طبق اختبار التحصٌل ومقٌاس المٌل على 

لبٌانات و تصحٌح االجابات تمت معالجة ا تبلمٌذ  مجموعتً البحث )التجرٌبٌة والضابطة(
تفوق تبلمٌذ ( أظهرت النتابج (SPSSإحصابٌاً باستخدام الحقٌبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا على وفق توظٌؾ االنفوجرافٌك على تبلمٌذ المجموعة 
درسوا على وفق الطرٌقة االعتٌادٌة فً كل من متؽٌري اختبار التحصٌل الضابطة الذٌن 

االنفوجرافٌك فً تدرٌس مادة العلوم، وٌقترح بإجراء س المٌل ، اوصى الباحث بتوظٌؾ ومقٌا
دراسات اخرى لمواد دراسٌة مختلفة ولمراحل دراسٌة اخرى للتعرؾ على اثره فً متؽٌرات 

 مختلفة .

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

االرشاد 
النفسً 

والتوجٌه 
 التربوي

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

بناء برنامج ارشادي 
مقترح باسلوب اعادة 
الصٌاؼة فً تخفٌض 
التحٌزات المعرفٌة 
لدى طبلب المرحلة 

 االعدادٌة

احمد حسن 
 موسى

 المستخلص

 ٌهدؾ البحث الحالً الى:

 التعرؾ على التحٌزات المعرفٌة لدى طبلب المرحلة اإلعدادٌة. -

بؤسلوب إعادة الصٌاؼة فً تخفٌض التحٌزات المعرفٌة لدى طبلب بناء برنامج إرشادي مقترح  -
 المرحلة اإلعدادٌة.

ٌّة   ولتحقٌق أهداؾ البحث استخدم الباحث منهج البحث الوصفً، وبلؽت عٌنة التطبٌق األساس
( طالب، َتمَّ اختٌارهم بالطرٌقة ٓٓٗ( طالب، أَّما عٌنة التحلٌل اإلحصابً فبلؽت )ٓٓٔ)
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طة من مجتمع البحث الحالً المتمثل بطبلب المرحلة اإلعدادٌة للدراسة النهارٌة العشوابٌة البسٌ
-7ٕٔٓفً مركز قضاء بعقوبة التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة محافظة دٌالى للعام الدراسً )

( طالب، وقام الباحث ببناء مقٌاس التحٌزات المعرفٌة باالستناد 9ٕٗٔ(، والبالػ عددهم )ٕٕٓٓ
( ٕٗ( وتعرٌفه، وتكون المقٌاس بصٌؽته النهابٌة من )kahneman,ٔ79ٗنمان )الى نظرٌة كا

 فقرة .
وتم التحقق من الخصابص الساٌكومترٌة للمقٌاس وتم استخراج الصدق بطرٌقتٌن هما )الصدق  

الظاهري وصدق البناء(؛ إذ َتمَّ التحقق من الصدق الظاهري للمقٌاس من خبلل عرضه على 
 فً القٌاس والتقوٌم والتربٌة وعلم النفس.مجموعة من المحكمٌن 

( وطرٌقة إعادة 08ٖٓكما َتمَّ التحقق من الثبات بطرٌقتٌن هما طرٌقة ألفاكرونباخ؛ إذ بلػ ) 
 (.08ٙٓاالختبار؛ إذ بلػ )

 
 
 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

االرشاد 
النفسً 

والتوجٌه 
 التربوي

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

بناء برنامج ارشادي 
مقترح بؤسلوب تقلٌل 
الحساسٌة التدرٌجً 

لتخفٌض قلق المستقبل 
المهنً لدى طالبات 
 المرحلة االعدادٌة

سجى 
 عباس حاتم

 المستخلص

 التعرؾ على

 مستوى قلق المستقبل المهنً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة. -ٔ       

بؤسلوب تقلٌل الحساسٌة التدرٌجً لتخفٌض قلق المستقبل بناء برنامج ارشادي مقترح  -ٕ
 المهنً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة.

 
الحكومٌة فً  وتحدد البحث الحالً بطالبات المرحلة االعدادٌة /الدراسة الصباحٌة للمدارس

 م.ٕٕٓٓ-م7ٕٔٓللمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى، للعام الدراسً  قضاء بعقوبة التابع

( طالبة تم اختٌارهن بطرٌقة عشوابٌة من المدارس ٌٓٓٗنة التحلٌل االحصابً من )وتكونت ع
 .م2828-م2812لى التابعة للمدٌرٌة العامة لتربٌة دٌا-االعدادٌة فً مركز قضاء بعقوبة

وفٌما ٌخص االطار النظري فقد استعرضت الباحثة عددا من النظرٌات التً تناولت مفهوم 
 ل المهنً(متؽٌر البحث)قلق المستقب

( للقلق والمخاوؾ المرضٌة كؤسلوب 7٘8ٔوقد اعتمدت الباحثة نظرٌة الكؾ المتبادل)ولبً
عبلجً وتحقٌقا االهداؾ البحث قامت الباحثة ببناء مقٌاس قلق المستقبل المهنً وفقا لنظرٌة 

 الكؾ المتبادل ل )ولبً(.
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استخرج بطرٌقتٌن هما اعادة وقد تحقق للمقٌاس الصدق الظاهري والبنابً، اما الثبات فقد 
 ( درجة على مقٌاس قلق المستقبل المهنً.08ٓٓاالختبارفقد بلػ )

 ( على مقٌاس قلق المستقبل المهنً 08ٕٓاما بطرٌقة الفاكرونباخ فقد بلػ معامل الثبات )

( فقرة على عٌنة البحث المتكونة من ٖٓوتم تطبٌق المقٌاس بصٌؽته النهابٌة المتكون من )
البة من طالبات المرحلة االعدادٌة فً مركزقضاء بعقوبة التابع للمدٌرٌة العامة لتربٌة ( طٓٓٗ)

 دٌالى.

اما البرنامج االرشادي فتبنت الباحثة اسلوب تقلٌل الحساسٌة التدرٌجً لبناء البرنامج االرشادي 
 ( جلسة ارشادٌة وتم استخراج الصدق الظاهري للبرنامجٗٔالمقترح وبلػ عدد جلساته)

 
اما نتابج البحث فقد توصلت الباحثة انه ٌوجد مستوى عالً لقلق المستقبل المهنً لدى طالبات 

 المرحلة االعدادٌة.

 وفً ضوء النتابج البحث توصً الباحثة بعدة مقترحات وتوصٌات.

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

فلسفة علم 
النفس 
 التربوي

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

الشعور بالتماسك 
النفسً والحدود 

الشخصٌة وعبلقتها 
بالعدوى االنفعالٌة 
لدى طلبة جامعة 

 دٌالى

لمٌاء قٌس 
 سعدون

 المستخلص

ٌهدؾ البحث الحالً الكشؾ عن العبلقة بٌن ) الشعور بالتماسك النفسً والحدود الشخصٌة 
 دٌالى ( من خبلل التعرؾ على :وعبلقتهما بالعدوى االنفعالٌة لدى طلبة جامعة 

 اوالً: درجة الشعور بالتماسك النفسً لدى طلبة جامعة دٌالى .

 ثانٌاً: درجة الحدود الشخصٌة لدى طلبة جامعة دٌالى .

 ثالثاً: درجة العدوى االنفعالٌة لدى طلبة جامعة دٌالى .

بالتماسك النفسً والحدود رابعاً: العبلقة االرتباطٌة ذات الداللة األحصابٌة بٌن الشعور 
 الشخصٌة لدى طلبة جامعة دٌالى .

خامساً: العبلقة االرتباطٌة ذات الداللة األحصابٌة بٌن الشعور بالتماسك النفسً والعدوى 
 االنفعالٌة لدى طلبة جامعة دٌالى .
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لٌة لدى العبلقة االرتباطٌة ذات الداللة األحصابٌة بٌن الحدود الشخصٌة والعدوى االنفعا سادساً:
 طلبة جامعة دٌالى .

سابعاً: الفرق ذو الداللة األحصابٌة فً العبلقة االرتباطٌة بٌن الشعور بالتماسك النفسً والحدود 
 -اناث( والتخصص )علمً -الشخصٌة لدى طلبة جامعة دٌالى تبعا لمتؽٌري الجنس )ذكور

 انسانً( .

االرتباطٌة بٌن الشعور بالتماسك النفسً والعدوى الفرق ذو الداللة األحصابٌة فً العبلقة  ثامناً:
 -اناث( والتخصص )علمً -االنفعالٌة لدى طلبة جامعة دٌالى تبعا لمتؽٌري الجنس )ذكور

 انسانً( .

الفرق ذو الداللة األحصابٌة فً العبلقة االرتباطٌة بٌن الحدود الشخصٌة والعدوى  تاسعاً:
 -اناث( والتخصص )علمً -لمتؽٌري الجنس )ذكوراالنفعالٌة لدى طلبة جامعة دٌالى تبعا 

 انسانً( .

عاشراً: مدى اسهام الشعور بالتماسك النفسً والحدود الشخصٌة فً العدوى االنفعالٌة لدى طلبة 
 جامعة دٌالى .

( طالباً وطالبة من طلبة جامعة دٌالى اختٌروا بالطرٌقة العشوابٌة ٓٓٙتكونت عٌنة البحث من )
ة . ولتحقٌق اهداؾ البحث قامت الباحثة ببناء مقٌاس )الشعور بالتماسك النفسً( الطبقٌة المتناسب

( للشعور بالتماسك النفسً ، وقد ,Antonovsky,ٔ797اعتمادا على نظرٌة )انتونوفسكً 
تحققت الباحثة من الخصابص الساٌكومترٌة للمقٌاس اذ تم استخراج الصدق الظاهري وصدق 

ا استخرجت الباحثة الثبات بطرٌقتٌن هما: إعادة االختبار فبلػ معامل البناء والصدق العاملً ، كم
( وتكون المقٌاس بصورته النهابٌة من 08ٗٓ( والفاكرونباك فبلػ )08٘ٓالثبات بهذه الطرٌقة )

  ( فقرة .9ٕ)

( ,Scott,ٔ78ٙكما قامت الباحثة ببناء مقٌاس )الحدود الشخصٌة( اعتمادا على نظرٌة )سكوت 
خصٌة ، وقد تحققت الباحثة من الخصابص الساٌكومترٌة للمقٌاس اذ تم استخراج: للحدود الش

الصدق الظاهري وصدق البناء والصدق العاملً ، كما استخرجت الباحثة الثبات بطرٌقتٌن هما: 
( وتكون 087ٓ( والفاكرونباك فبلػ )089ٓإعادة االختبار فبلػ معامل الثبات بهذه الطرٌقة )

 ( فقرة .ٕٖلنهابٌة من )المقٌاس بصورته ا

( بنسخته األجنبٌة بعد ,Hatfield,ٔ77ٗهاتفٌلد ل)وقامت الباحثة بتبنً مقٌاس العدوى االنفعالٌة 
استخراج صدق الترجمة للمقٌاس، وقد تحققت الباحثة من الخصابص الساٌكومترٌة للمقٌاس اذ تم 

ستخرجت الباحثة الثبات استخراج : الصدق الظاهري وصدق البناء والصدق العاملً ، كما ا
( والفاكرونباك فبلػ 089ٓبطرٌقتٌن هما: إعادة االختبار فبلػ معامل الثبات بهذه الطرٌقة )

( لٌصبح المقٌاس جاهزا للتطبٌق بنسخته العربٌة المترجمة ، وبلؽت فقرات المقٌاس 087ٓ)
 ( فقرة .8ٔبصٌؽته النهابٌة من )

، واالختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن، ومعامل ارتباط وباستعمال االختبار التابً لعٌنة واحدة
بٌرسون، وتحلٌل التباٌن، وتحلٌل االنحدار، واالختبار الزابً، وبؤستعمال الحقٌبة اإلحصابٌة 

(SPSS : كوسابل إحصابٌة تم التوصل الى النتابج االتٌة ،) 
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 ٌتمتع طلبة جامعة دٌالى بالشعور بالتماسك النفسً . .ٔ
 عة دٌالى بالحدود الشخصٌة .ٌتمتع طلبة جام .ٕ
 ٌتمتع طلبة جامعة دٌالى بالعدوى االنفعالٌة . .ٖ
 وجود عبلقة دالة احصابٌا بٌن الشعور بالتماسك النفسً والحدود الشخصٌة . .ٗ
 وجود عبلقة دالة احصابٌا بٌن الشعور بالتماسك النفسً والعدوى االنفعالٌة . .٘
 العدوى االنفعالٌة .وجود عبلقة دالة احصابٌا بٌن الحدود الشخصٌة و .ٙ
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الشعور بالتماسك النفسً والحدود الشخصٌة  .9

 وفق متؽٌري الجنس )ذكور ، اناث( والتخصص )علمً ، انسانً( .
ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الشعور بالتماسك النفسً والعدوى االنفعالٌة  .8

( فً حٌن ٌوجد فرق فً العبلقة بٌن الشعور بالتماسك النفسً وفق متؽٌر الجنس )ذكور ، اناث
 والعدوى االنفعالٌة وفقاً لمتؽٌر التخصص )علمً ، انسانً( لصالح التخصص األنسانً .

ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن الحدود الشخصٌة والعدوى االنفعالٌة وفقاَ  .7
العبلقة بٌن الحدود الشخصٌة والعدوى لمتؽٌر الجنس )ذكور ، اناث( فً حٌن ٌوجد فرق فً 

 االنفعالٌة وفقاً لمتؽٌر التخصص )علمً ، انسانً( لصالح التخصص األنسانً.
وجود عبلقة ارتباطٌة متعددة بٌن متؽٌرات البحث )الشعور بالتماسك النفسً والحدود  .ٓٔ

 الشخصٌة والعدوى االنفعالٌة( 
النفسً ٌسهم بشكل قلٌل فً العدوى تشٌر النتابج الى ان متؽٌر الشعور بالتماسك  .ٔٔ

االنفعالٌة ، فً حٌن أظهرت النتابج اسهام متؽٌر الحدود الشخصٌة كان جٌدا فً العدوى 
 االنفعالٌة وقد خرج البحث ببعض التوصٌات والمقترحات .

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

اداب فً 
علم النفس 

 التربوي

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

االتصال المدرسً 
وعبلقته بالسٌطرة 
النفسٌة المتصورة 
عند طلبة المرحلة 

 االعدادٌة

مقداد علً 
 حسٌن

 المستخلص

 هدؾ البحث الحالً تعرؾ الى:ـ    

  االتصال المدرسً عند طلبة المرحلة اإلعدادٌة.     -ٔ 

  السٌطرة المتصورة عند طلبة المرحلة اإلعدادٌة.  -ٕ

 اتجاه وقوة العبلقة بٌن االتصال المدرسً والسٌطرة المتصورة عند طلبة المرحلة اإلعدادٌة.       -ٖ

الفروق فً العبلقة االرتباطٌة بٌن االتصال المدرسً والسٌطرة المتصورة عند طلبة المرحلة  -ٗ
 ادبً(.     -اناث( والتخصص )علمً  -االعدادٌة تبعا لمتؽٌر الجنس )ذكور 

(، المعد ٕٔٓٓ,Julia Wood) تحقٌق هذه األهداؾ فقد تبنى الباحث مقٌاس  جولٌا وودول    
(، لقٌاس Skinner's Behavioral Theory,ٔ7ٖ8على وفق النظرٌة السلوكٌة لـ سكنر )
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االتصال المدرسً وتم استخراج الصدق الظاهري والبنابً لؤلداة وتم التحقق من الثبات بطرٌقة 
(، فً حٌن بلػ ثبات األداة بطرٌقة إعادة االختبار  8ٓ.ٓعامل الثبات )الفا كرونباخ وبلػ م

(ٓ.8٘  .) 

( المعد على وفق Bandura,ٔ779أما األداة الثانٌة ، فقد تبنى الباحث مقٌاس باندورا  )    
(، Bandura's Social Learning Theory,ٔ779نظرٌة التعلم االجتماعً باندورا )

وقام الباحث باستخراج الصدق الظاهري والبنابً لؤلداة وتم التحقق لقٌاس السٌطرة المتصورة 
(، فً حٌن بلػ ثبات األداة بطرٌقة 08ٕٓمن الثبات بطرٌقة الفا كرونباخ وبلػ معامل الثبات )

( طالب وطالبة اختٌروا ٓٓٗ( ، وطبق المقٌاسان على عٌنة  تؤلفت من )08ٙٓإعادة االختبار)
ة، وتم معالجة بٌانات البحث إحصابٌا باستعمال الحقٌبة االحصابٌة بالطرٌقة الطبقٌة العشوابٌ

(SPSS .) 

 وتوصل البحث الى النتابج اآلتٌة :                                                  

 ٌوجد اتصال مدرسً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة.  - ٔ 

 توجد سٌطرة متصورة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة.   - ٕ

توجد عبلقة ارتباطٌة ضعٌفة بٌن االتصال المدرسً والسٌطرة المتصورة لدى طلبة  - ٖ
 المرحلة االعدادٌة. 

التوجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً العبلقة بٌن االتصال المدرسً والسٌطرة المتصورة  -ٗ
 اناث(. -تبعا لمتؽٌر الجنس)ذكور 

بٌن االتصال المدرسً والسٌطرة المتصورة التوجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً العبلقة  -٘
 ادبً(. -تبعا لمتؽٌر التخصص الدراسً )علمً 

  

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

االرشاد 
النفسً 

والتوجٌه 
 التربوي

كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 
 االنسانٌة

اثر البرنامج 
االرشادي باالسلوب 
العقبلنً االنفعالً 

ألمهات السلوكً 
أطفال التوحد لخفض 
 المخاوؾ المرضٌة

ؼادة علً 
 خلٌل

  المستخلص

ٌهدؾ البحث الحالً التعرؾ على أثر البرنامج االرشادي بؤسلوب العقبلنً االنفعالً       
السلوكً ألمهات اطفال التوحد لخفض المخاوؾ المرضٌة، وٌتحقق ذلك من خبلل اختبار 

 الفرضٌات الصفرٌة اآلتٌة:

( بٌن رتب درجات المجموعة ٘ٓ.ٓتوجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى )ال  .ٔ
 التجرٌبٌة قبل تطبٌق البرنامج وبعده.
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( بٌن رتب درجات المجموعة ٘ٓ.ٓال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة عند مستوى ) .ٕ
 الضابطة فً االختبار القبلً والبعدي على مقٌاس المخاوؾ المرضٌة.

( بٌن رتب درجات المجموعة ٘ٓ.ٓلة إحصابٌة عند مستوى )ال توجد فروق ذات دال .ٖ
 التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي على مقٌاس المخاوؾ المرضٌة.

وقد شمل البحث أمهات األطفال المصابٌن بالتوحد فً المراكز التوحد االهلٌة  فً محافظة بؽداد 
 (.ٕٕٓٓ\7ٕٔٓودٌالى  لسنة)

البحث استخدمت الباحثة التصمٌم التجرٌبً )تصمٌم المجموعتٌن ولؽرض اختبار فرضٌات       
( أٌم، أما عٌنة تطبٌق البرنامج االرشادي ٓ٘ٔالتجرٌبٌة والضابطة(، وتكونت عٌنة البحث من )

( أُم من االمهات اطفال التوحد اللواتً لدٌهن مخاوؾ مرضٌة اذ بلؽت دراجتهن ٕٓتكونت من )
( درجة، موزعة على مجموعتٌن، مجموعة ضابطة ٙ٘)اقل من المتوسط الفرضً البالػ 

( أم فً كل مجموعة، وقد تم أجراء التكافإ بٌن ٓٔوأخرى مجموعة تجرٌبٌة بواقع )
 المجموعتٌن فً عدد من المتؽٌرات التً لها عبلقة بالمتؽٌر التابع.

 وقامت الباحثة ببناء أداتٌن للبحث هما:      

( فقرة، وتم التحقق من صدق 8ٕالذي تكون من )بناء مقٌاس المخاوؾ المرضٌة،  .ٔ
الفقرات منطقٌاً من خبلل عرضها على مجموعة من المحكمٌن ومن ثم تحلٌلها احصابٌاً بؤسلوبً 
)المجموعتٌن المتطرفتٌن، وعبلقة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس(، ولحساب ثبات المقٌاس 

(، 8ٓ.ٓعامل ثبات المقٌاس بهذه الطرٌقة   )اعتمدت الباحثة على طرٌقة إعادة االختبار وكان م
 ( .09ٔٓوطرٌقة الفاكرونباخ اذ بلػ قٌمة معامل ثبات المقٌاس بهذه الطرٌقة  )

بناء برنامج ارشادي للمخاوؾ المرضٌة لؤلمهات اطفال التوحد، تم بناإه على وفق  .ٕ
ري(، اذ كانت عدد النظرٌة العقبلنٌة االنفعالٌة السلوكٌة لـ )ألس( وأنموذج )بوردرز، ودرو

( دقٌقة بواقع )أربع ٓٙ( جلسة ارشادٌة، واستؽرق زمن كل جلسة )ٕٔجلسات البرنامج )
 جلسات( فً األسبوع. 

  ( فً بحثه لتحلٌل البٌانات SPSSواستعملت الباحثة الحقٌبة اإلحصابٌة )      

 وقد توصلت نتابج البحث الى اآلتً:

ب درجات المجموعة التجرٌبٌة قبل تطبٌق توجد فروق ذات داللة إحصابٌة  بٌن رت .ٔ
 البرنامج وبعده على مقٌاس المخاوؾ المرضٌة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات المجموعة الضابطة فً  .ٕ
 االختبارٌن القبلً والبعدي على مقٌاس المخاوؾ المرضٌة.

ٌبٌة الضابطة توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن رتب درجات المجموعتٌن التجر  .ٖ
 فً االختبار البعدي على مقٌاس المخاوؾ المرضٌة.
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عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  قانون عام
القانون 
والعلوم 
 السٌاسٌة

العفو الخاص واثره 
فً الضمانات 

االساسٌة لحقوق 
 االنسان

ماهر حمٌد 
 اسماعٌل

  المستخلص

اعمال الملوك والرإساء الممتدة على مرَّ العصور القدٌمة إلى وقتنا  ٌُعد العفو الخاص أحد
الحاضر، فقد شرعت أحكامه فً اؼلب التشرٌعات الوطنٌة وحسب طبٌعة النظام السٌاسً لكل 
دولة، حٌث تعددت التسمٌات التً أطلقت علٌه منها ما ٌسمى بالعفو الحكومً أو العفو البسٌط أو 

الرؼم من تعدد تسمٌاته إال إنَّ تبرٌر وجوده واحد، إذ كان إلجل ضمان العفو عن العقوبة، وعلى 
تحقٌق منفعة اجتماعٌة وإنسانٌة وفق أهداؾ تصب فً المحافظة على المصلحة العامة أو الصحة 

 العامة لمواطنً الدولة.

ٌذٌة، إنَّ المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص من القرارات اإلدارٌة الصادرة عن السلطة التنف    
والتً ثإثر فً آلٌة تنفٌذ العقوبة دون أمتداد آثارها إلى الجرٌمة، والذي ٌؤخذ الطابع الشخصً 
فً سرٌانه، حٌث ٌسري على االشخاص الواردة اسمابهم فً قرار العفو الخاص، كما إنُه 

 ٌتصؾ بالطابع الموضوعً من حٌث التنفٌذ، إذ ال ٌستطٌع المشمول بِه رفض تطبٌقه.

فقد تمت األشارة إلى العفو الخاص فً  ٕ٘ٓٓدستور جمهورٌة العراق النافذ لعام  وحسب    
/أوالً( والتً منحت صبلحٌة اصدار العفو الخاص فً العراق إلى ربٌس الجمهورٌة 9ٖالمادة )

لكنها لم ترد بصورة مطلقة بل قٌدت من حٌث آلٌة االصدار والجرابم المرتكبة، إذ اشترطت 
اعبله اْن تسبق آلٌة صدور المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص توصٌة صادرة المادة الدستورٌة 

من ربٌس مجلس الوزراء بمنح العفو الخاص، ولم ترد هذه الصبلحٌة على الجرابم كافه بل 
ًّ واإلدارّي، فضبلً عن ذلك فإنَّ  استثنً مرتكبً الجرابم الدولٌة واإلرهابٌة وجرابم الفساد المال

كمات الجزابٌة النافذ وقانون العقوبات العراقً النافذ قد تطرقا إلى األثر قانون اصول المحا
المترتب من قرار العفو الخاص فً الدعاوى الناشبة عن الحقوق، إذ تضمن قانون اصول 
المحاكمات الجزابٌة النافذ على اقتصار أثر العفو الخاص فً الدعوى الجزابٌة على العقوبات 

ٌان أثره فً الدعوى المدنٌة أو العقوبة االنضباطٌة، أما قانون األصلٌة والفرعٌة دون سر
العقوبات العراقً النافذ فقد أقتصر أثر العفو الخاص فً العقوبة األصلٌة فقط ما لم ٌنص قرار 
العفو الخاص بصورة صرٌحة على العقوبات التبعٌة أو التكمٌلٌة أو التدابٌر االحترازٌة، وهذا ما 

فً النصوص القانونٌة التً تناولت العفو الخاص وباألخص ما ٌتعلق باألثر ٌبلحظ بوجود تباٌن 
 الناتج فً هذه الدعاوى.

أما من حٌث مدى تؤثر ضمانات حقوق اإلنسان األساسٌة بصبلحٌة العفو الخاص فٌتجلى ذلك     
ة عندما ُتمارس هذه الصبلحٌة بصورة تخالؾ هذه الضمانات، وهو األمر الذي ٌنتج عنُه خطور

بالؽة على حقوق اإلنسان بصورة عامة، وبهذا توصلت الدراسة إلى بعض االستنتاجات وتتمثل 
إهمها ، إنَّ العفو الخاص صبلحٌة ربٌس الجمهورٌة ٌصدر بناًء على توصٌة ربٌس مجلس 
الوزراء، وعلى الرؼم من أْن أحكامه قد نظمت بموجب الدستور والقوانٌن الجزابٌة الموضوعٌة 

ة إاّل أنه ٌحتفظ بصفة القرار اإلداري، كذلك إنَّ هذه الصبلحٌة لم تعِط بصورة مطلقة واالجرابٌ
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بل هنالك جرابم وردت فً الدستوركقٌود على المخول فً أصدار هذه الصبلحٌة أستثنً 
مرتكبً بعض الجرابم من العفو الخاص منها، مرتكبوا الجرابم الدولٌة، والجرابم االرهابٌة، 

ًّ واإلدارّي، فضبلً عن ذلك لم ٌحدد الدستور أو القوانٌن اآلخرى، باستثناء وجرابم الفساد  المال
ما ٌرد على الحق الخاص، جهة الطعن المختصة بقرار ربٌس الجمهورٌة عند شمول أحد 
ًّ وإدارّي، وكذلك إنَّ  المحكوم علٌهم بجرٌمة دولٌة، أو بجرٌمة أرهابٌة، أو بجرٌمة فساد مال

لمساواة ما بٌن األفراد بوصفها إحدى الضمانات األساسٌة الواردة فً الدستور، االلتزام بمبدأ ا
ًّ لؤلفراد، والسٌما ما بٌن المتماثلٌن فً المراكز القانونٌة، اٌضاً إن  ٌنشى جواً من التعاٌش السلم
تطبٌق مبدأ سٌادة القانون كؤحد الضمانات األساسٌة لحقوق اإلنسان ٌضمن عدم انحراؾ السلطة 

ختصة بؤصدار العفو الخاص بقرارات تخالؾ بها القٌود الواردة فً الدستور، وأْن تجاوزت الم
هذه السلطة األعمال المخوله لها فإنَّ أعمالها تكون عرضة للطعن بها أمام المرجع القضابً 

 المختص بالطعن.

ى مرتكبها من أما بشؤن أهم المقترحات فقد أقترح أن تضاؾ المزٌد من الجرابم كقٌود ٌستثن     
نطاق تطبٌق العفو الخاص، ومنها ما ورد فً مذكرة ربٌس مجلس الوزراء والواردة فً كتاب 

(، كذلك اقترحنا على ٕٕٓٓ/ٗ/٘فً  8ٕٗٗاألمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )ش ز ل/
المشرع سن مادة قانونٌة تتضمن تشكٌل لجنة مستقلة مختصة بالنظر فً طلبات العفو الخاص، 

طلق علٌها)لجنة تقٌم طلبات العفو الخاص( تشكل بموجب القانون، ترتبط بالسلطة القضابٌة ٌ
وتضم عدداً من المتخصصٌن فً مجال القانون سواء كان من أساتذة أكادٌمٌن أم قضاة أم من 
مستشارٌن حقوقٌن متخصصٌن فً مجال حقوق االنسان، ؼاٌتهم تقٌٌم التوصٌة لمنح العفو 

افقها مع الضمانات التً كفلها الدستور، وٌترك أمر قبول العفو من عدمِه الخاص، ومدى تو
لربٌس الجمهورٌة، إذ تتولى هذه اللجنة تدقٌق الطلبات كافة الواردة بتوصٌة ربٌس الورزاء 

 ومدى انسجامها مع القٌود الورادة فً الدستور وتحقٌقها لكفالة حقوق اإلنسان األساسٌة.

 

لرسالة او عنوان ا الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  قانون عام
القانون 
والعلوم 
  السٌاسٌة

االختٌار على اساس 
الكفاءة بتولً 
المناصب االدارٌة 
راثره فً حقوق 

 االنسان

رعد عبود 
 رحٌم

  المستخلص

الدولة تعد المناصب اإلدارٌة من المفاهٌم التً حظٌت بعناٌة كبٌرة من قبل القٌادات السٌاسٌة فً 
،بوصفها تمثل األداة المباشرة فً ٌد الدولة لتنفٌذ خططها وأهدافها، وبرامجها لبناء المجتمع ، 
وتطوٌر الدولة ، فضبلً عن أهمٌتها وانعكاساتها على حقوق اإلنسان، إذ أًن تولً المناصب 

سان فً اإلدارٌة من قبل أصحاب الكفاءات ٌمثل ضمانة حقٌقٌة لحقوق اإلنسان ؛ مثل حق اإلن
المساواة ، وتكافإ الفرص، وؼٌرها من الحقوق المدنٌة واالقتصادٌة التً أقرتها اإلعبلنات 
والمواثٌق الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان ، والتً صارت فً العصر الحاضر من المبادئ 

 الدستورٌة فً معظم الدول.



 

89 
 

أهم المشارٌع التً تضطلع إن بناء الجهاز االداري وتطوره فً الدولة الحدٌثة ٌعد واحدا من 
القٌادة العلٌا فً الدولة تنفٌذها، لذلك ٌتم وضع الخطط واالستراتٌجٌات من أجل االستثمار فً 
مجال الموارد البشرٌة باعتماد مبدأ الكفاءة فً إختٌار الموظفٌن لتولً الوظٌفة العامة ، بوصفه  

داري القادر على إحداث التنمٌة ، االساس الذي تنطلق منه الخطوة االولى فً بناء الجهاز اال
وتطوٌر الدولة ، وتحقٌق حقوق االنسان ، وحماٌتها ، وإن اعتماد مبدأ الكفاءة ٌحقق لنظم 
الوظٌفة العامة ؼاٌتٌٌن :االولى : تحقٌق مبدأ تكافإ الفرص بٌن الموظفٌن فً اشؽال المناصب 

فة العامة ،فضبل عن أثارها فً حقوق االدارٌة ، والثانٌة :تحقٌق مبدأ المساواة فً تولً الوظٌ
   ٓاالنسان االخرى 

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتابج  أهمها: إن اعتماد مبدأ الكفاءة فً االختٌار لتولً  
المناصب العامة ٌعد من الوسابل الربٌسة فً ٌد الدولة لتحقٌق المساواة وتكافإ الفرص بٌن 

، والقضاء على كافة أنواع التمٌٌز الذي كان سابدا فً  المواطنٌن فً تولً الوظٌفة العامة
العصور السابقة ، فضبلعن أثر مبدأ الكفاءة فً تحسٌن أداء المرافق العامة لتقدٌم أفضل 
الخدمات للمواطنٌن ، أذا ما احسنت الدولة تنظٌمه ، أما أهم االثار السلبٌة الناتجة عن االخبلل 

فً : انتشار ظاهرة الفساد فً االدارة العامة ، وقتل روح  بمبدأ الكفاءة فً االختٌار تتمثل
المنافسة بٌن الموظفٌن فً تولً المناصب القٌادٌة ، فضبل عن فقدان الدولة لهٌبتها وأحترامها 

 على المستوى المحلً والدولً لذلك :فإن من واجب الدولة 
شرٌعات ااعتٌادٌة والفرعٌة المستوٌٌن المحلً والدولً لذلك :فإن من واجب الدولة إصدار  الت

لتنظٌم  إشؽال المناصب االدارٌة باعتماد مبدأ الكفاءة فً االختٌار من أجل ضمان اختٌار أفضل 
العناصر كفاءة لتولً هذه المناصب ، والقضاء على الوالءات الشخصٌة ،والسٌاسٌة ،والدٌنٌة 

 ٓوسواها فً تولً الوظٌفة العامة
 
 

الرسالة او عنوان  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

كلٌة  حقوق
القانون 
والعلوم 
 السٌاسٌة

حق االنسان فً 
الحصول على مٌاه 

 آمنة

رمضان 
ؼزال 
 نعمان

 المستخلص

ٌعد حق األنسان فً حصوله على مٌاه آمنة  حق ذو طبٌعة خاصة فبل ٌمكن أّن نتصور       
وجود انسان بدون ماء بل ال ٌمكن  وجود حٌاة على كوكبنا دون وجود ماء فانعدام الموارد 

،  38األنبياء:  َّ   ريمي زي ٰى ٰى ين  ىنُّٱ  ٹ ٱ  ٹ ٱ المابٌة معناه تبلشً الحٌاة بجمٌع أشكالها ، و 

ونتٌجة الزٌادة فً عدد السكان والتطور العلمً ودخول المٌاه اآلمنة فً جمٌع مجاالت الحٌاة 
كالمشارٌع والمصانع ، باإلضافة الى الزٌادة المستمرة فً نسبة تلوثها ، خاصة من دول أعلى 
المجرى المابً ، نتٌجة رمً مٌاه الصرؾ الصحً ومخلفات المصانع مباشرًة الى مجارى 

ر وبحٌرات المٌاه العذبة  دون إعادة معالجته وفق المعاٌٌر الدولٌة  من هنا برز دور اإلنها
التنظٌم الدولً فً حماٌة وتوفٌر المٌاه اآلمنة ، بحث الدول المتشاطبة  فً تطبٌق قواعد القانون 
الدولً وعقد االتفاقات الدولٌة بٌنهما ، ووضع قواعد قانونٌة تقٌد أنشطة  هذه الدول فً 

تخداماتها للمٌاه  ، والمبنٌة على أساس حسن الجوار وعدم التعسؾ بالحق ، ومبادئ العدالة اس
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كاالتفاقٌة الشاملة لؤلمم المتحدة دولٌة  والمساواة بٌن الدول التً أصبحت مباَدئ وقواعد قانونٌة
ة بشؤن قانون حماٌة المجاري المابٌة الدولٌة لؤلؼراض ؼٌر المبلحٌة ، والمعن779ٌٔلسنة 

بتنظٌم وحماٌة المٌاه الدولٌة اآلمنة ، وهً أول اتفاقٌة دولٌة عامة وشاملة  إنظم الٌها العراق ، 
وٌعد العراق أحد الدول التً تكون مصادر مٌاهه اآلمنة من خارج أقلٌمه والتً تشكل اكثر من 

دفع الحكومة من ابرز المشاكل التً تواجه الدولة العراقٌة مما  ، وهً % من موارده المابٌة 8٘
هذا ،  لعقد مجموعة من االتفاقٌات الدولٌة وتشرٌع عدد من القوانٌن واالنظمة لحماٌة هذه المٌاه

 واختتمت الرسالة بعدد من التوصٌات والمقترحات من اهمها :

وجود اتفاقٌات نهابٌة دولٌة وبإدارة مشتركة فً تنظٌم المٌاه بٌن العراق   ضرورة -ٔ
 ان ودولة وسط مجرى النهر سورٌا  . ودول المنبع  تركٌا واٌر

( من  9/الفقرة  ٗٔٔضرورة  تشرٌع  قانون المواد المابٌة استناداً لنص المادة )  -ٕ
 . ٕ٘ٓٓدستور جمهورٌة العراق لسنة 

ضرورة  اعادة تحدٌث نصوص قانون  ِصٌانة شبكات الري والصرؾ الصحً رقم   -ٖ
فً استخدام المٌاه والحفاض علٌها من التلوث ،  بما ٌتبلبم مع التطور العلمً  77٘ٔ( لسنة ٕٔ)

 البٌبً .
ضرورة توسٌع صبلحٌات مجالس وتحسٌن البٌبة فً االقلٌم والمحافظات  لكونها  -ٗ

 االقرب لمصادر المٌاه  وسرعة معالجة تلوثها .

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

حقوق 
االنسان 

والحرٌات 
 العامة

كلٌة 
القانون 
والعلوم 
 السٌاسٌة

السجل الجنابً واثره 
 فً حقوق االنسان

اٌمان حمود 
 سلٌمان

 المستخلص

 

ٌلقً هذا البحث الضوء على السجل الجنابً وأثره فً حقوق اإلنسان، وباألخص اثره فً "
مستقبل المحكوم علٌه وحقوقه األساسٌة، فً ظل القصور الذي أعترى نصوص التشرٌعات 

 "معالجة هذا الموضوع. العراقٌة فً
واستعرض البحث االطار العام لمفاهٌم الدراسة، وذلك بوساطة بٌان مفهوم السجل الجنابً، "   

والتطور التارٌخً له، و بٌان عبلقته بالعلوم الجنابٌة وتمٌٌزه عن المصطلحات التً قد تتداخل 
أساسٌة فً جمٌع مراحل  فً مفهومها معه، وآلٌه اعتماده على بصمات األصابع بوصفها ركٌزة

التسجٌل الجنابً للجناة. ومن ثم تم البحث فً آلٌة التسجٌل الجنابً للجناة، من خبلل بٌان طبٌعة 
عمل شعبة التسجٌل الجنابً التابعة لمدٌرٌة األدلة الجنابٌة فً العراق، وباألخص تسجٌلها للقٌود 

تفرٌد العقابً وتحدٌد الجزاء المناسب،  فً ال الجنابٌة فً صحؾ السوابق، والتً لها دوراً مهماً 
فبوساطتها ٌمكن إعمال سلطة القاضً التقدٌرٌة فً تشدٌد أو تخفٌؾ العقوبة، و معرفة مدى 

، وبعدها تم بٌان أهم الحقوق التً ٌمسها السجل الجنابً توافر الخطورة اإلجرامٌة من عدمه
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فً العمل، والحق فً الخصوصٌة،  للمحكوم علٌهم، وهً الحق فً االندماج االجتماعً، والحق
 والحقوق السٌاسٌة، والحق فً التعلٌم، والحق فً تولً الوظابؾ العامة.

واستعرضنا بعض المبادئ واالتفاقٌات الدولٌة، فضبلُ عن نصوص التشرٌعات العراقٌة "
ٌل المختلفة ذات الصلة بمحل البحث، مع اسنادها بالتطبٌقات القضابٌة العراقٌة، وبوساطة تحل

النصوص التشرٌعٌة، و تسلٌط الضوء على مواطن الضعؾ والقوة فٌها، توصل البحث 
، الستنتاجات عده نذكر منها،  أنه ٌتم قٌد كافة األحكام الجنابٌة الصادرة بحق المتهمٌن المدانٌن

اً نص فجمٌعهم مسجلٌن جنابٌاً ، إذ لم نجد) الجناٌات والجنح والمخالفات(،  ولجمٌع أنواع الجرابم
قانونٌاً فً التشرٌع العراقً ٌحدد أنواع الجرابم التً ٌجب قٌدها فً السجل الجنابً، وال المدة 

ٌُستند علٌها فً الحكم، ؼٌر  البلزمة لحفظها، وتعد تلك األحكام سوابق مسجلة بحقهم، و قرٌنة 
والكتب  إنه ال ٌتم اعتمادها لوحدها، بل إلى جانب بقٌة األدلة االخرى، من شهادة الشهود،

الرسمٌة، وؼٌرها، وٌبرز أثر السجل الجنابً عن طرٌق حرمانه للمسجلٌن جنابٌاً من جملة من 
الحقوق وباألخص الحق فً االندماج االجتماعً، والحق فً العمل، والحق فً الخصوصٌة، 

 والحق فً ممارسة الحقوق السٌاسٌة، والحق فً التعلٌم، والحق فً تولً الوظابؾ العامة. 
تشرٌع قانون ٌعنى بتنظٌم السجل الجنابً، ا خلص البحث إلى  مقترحات أهمها؛ ضرورة كم""

ٌشمل كافة الجوانب المتعلقة به، من وضع تعرٌؾ له، وتحدٌد الجرابم التً تدرج به والتً تدل 
على الخطورة اإلجرامٌة لمرتكبها، وتحدٌد المدة الزمنٌة الخاصة لحفظ القٌود فٌه، مع ضرورة 

لعمل بقانون رد االعتبار، لكً ال ٌصبح الحرمان الذي ٌعانً منه المحكوم علٌهم حرماناً إعادة ا
مإبداً، و وضع آلٌة عمل مشتركة بٌن الجهات القضابٌة وبٌن إدارة التسجٌل الجنابً التابعة 
لمدٌرٌة األدلة الجنابٌة، لٌجري التعاون بٌنها فٌما ٌخص تسجٌل االتهامات وإلؽاء تسجٌلها 

سبة للمتهمٌن المفرج عنهم أو الذٌن صدرت بحقهم أحكاماً تقضً ببراءتهم من التهم المنسوبة بالن
 إلٌهم، الذي ٌجنب المواطن تحمل عناء مراجعة الجهات أعبله إللؽاء االتهامات المسجلة بحقه.

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

علوم 
الهندسة 
 المدنٌة

كلٌة 
 الهندسة

تصرؾ االنثناء 
للعتبات الخرسانٌة 

ذاتٌة الرص المسلحة 
Tوالمجوفة وبمقطع 

حٌدر محمد 
 عبد الحسٌن

 المستخلص

 

Hollow-core reinforced concrete beams are the beams which have 
longitudinal cavities through their entire span. The hollow 
reinforced concrete beams have many advantages over the solid 
beams, the longitudinal cavities reduce the concrete amount 
resulting in reduction in dead loads which means cost-saving, fast 
construction and getting long-span. Moreover, such cavities are 
used to pass electrical and mechanical equipment. The abatement 
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of concrete contributes in the sustainability process due to reducing 
the COٕ emitted. 

The present study comprises the implementation of an 
experimental program to investigate the flexural behavior of hollow 
reinforced concrete T- beams. The experimental program includes 
casting and testing thirteen reinforced concrete beams that were 
casted with dimensions of ٕ٘ٓ mm flange width (bf), 9٘ mm flange 
depth (hf), web width of ٔ٘ٓ mm (bweb) and total height of ٖٓٓ mm 
(h) and total length (L) of ٕٓٓٓ mm, twelve of these specimens 
were hollow reinforced concrete T- beams (HRCTBs) and the other 
was solid T- beam as a reference specimen. These beams were 
proposed to study the effect of longitudinal cavities number (one, 
two and three), longitudinal cavities diameter (ٕ٘ mm, ٖٕ mm and 
٘ٓ mm), longitudinal cavities depth (ٔٓ٘ mm, ٔ9ٓ mm and ٕٖ٘ mm) 
and longitudinal cavities geometry (sharp parabolic, normal 
parabolic and circular) on the structural behavior of hollow 

reinforced concrete T- beams. 

The experimental results showed that the presence of longitudinal 
circular cavities in HRCTBs has a significant effect on first crack 
load, while the effect on the yield load and ultimate strength is 
slight. However, using cavities with number from one to three 
reduces the first crack load by 9.ٔٗ % to ٔٗ.ٕ95 and ultimate 
strength between ٔ.ٙ9 % to ٖ.ٙٓ5 and using cavities with diameter 
from ٕ٘ to ٘ٓ mm reduces first crack load by ٔٓ.9ٔ % to ٔ9.8ٙ % 

and ultimate load strength between ٔ.ٖٓ % to ٖ.ٙٓ % . 

In addition, it was reported that using cavities with depth changes 
from ٔٓ٘mm to ٕٖ٘ mm reduces first crack load by ٖ.٘9 % to ٔ9.8ٙ 
% and ultimate load strength between ٓ.ٖ75 to ٕ.ٖٔ5. Moreover, 
the first crack load decreased by ٖ.٘9 %, 9.ٔٗ % and 9.ٔٗ ultimate 
load strength decreased by ٓ.ٕٙ %, ٓ.ٖ7 % and ٔ.ٖٓ % at using 
longitudinal cavity of circular shape, normal parabolic and sharp 

parabolic shape respectively. Furthermore, the presence of circular 
cavities has a negligible effect on the deflection before ٘٘5 from the 
ultimate load and has effect after that load causing an increase in 

the yield and ultimate deflection.  

The reported ductility factor was reported to be ٘.٘ٗ, ٘.ٙ8 and ٘.ٙٙ 
when one, two and three cavities are existed respectively while 
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٘.ٖ٘, ٘.ٙ7 and ٘.ٙٙ were reported when the diameter of cavity was 
increased from ٕ٘ mm to ٖٕ mm and ٘ٓmm respectively. The 
reported levels were reported as ٘.٘9, ٘.ٙٔ and ٘.ٙ when the depth 
of cavity is ٔٓ٘mm, ٔ9ٓmm and ٕٖ٘mm respectively while ٘.ٙ, ٘.٘7 
and ٘.ٖ٘ were reported as the longitudinal cavity of HRCTBs 
changes from circular shape to normal parabolic and sharp 

parabolic shape respectively. 

Finally, using the hollow reinforced concrete T - beams can reduce 
the raw materials weight to ٕٔ % with cost saving up to 85, 
additionally, using the hollow reinforced concrete T- beams can 

reduce the COٕ emission and the embedded energy by about ٕٔ5. 

 

عنوان الرسالة او  الكلٌة التخصص
 االطروحة

 اسم الباحث

علوم 
 حاسبات

كلٌة 
 العلوم

تصنٌؾ مرضى 
الفلفل العراقً  

PNN باستخدام تقنٌة 

رشا باسم 
 عٌس

 المستخلص

 

ٌعد اإلنتاج الزراعً الجٌد هو السمة األساسٌة للنمو االقتصادي ألي دولة. ٌواجه القطاع  
الزراعً تحدٌات كبٌرة من أجل إطعام العدد المتزاٌد من السكان الذٌن ٌعٌشون فً العالم. فً 

فلفل المستقبل ، سٌكون من الصعب جداً االعتماد على الزراعة التقلٌدٌة إلنتاج الؽذاء. ٌستخدم ال
ربٌسً للعناصر الؽذابٌة فً جمٌع أنحاء العالم. ومع ذلك ، فإن أمراض الفلفل تإثر  كمصدر

بشكل سًء على إنتاج وجودة نبات الفلفل ، وقد تم استخدام تقنٌات معالجة الصور والتعلم اآللً 
للكشؾ عن األمراض فً النباتات وتصنٌفها. فً هذه الرسالة  فً الزراعة  على نطاق واسع

مراض فً نبات الفلفل. تتكون الطرٌقة المقترحة من عدة مراحل ، النقترح طرٌقة لتصنٌؾ ا
والتً تشمل ، مرحلة الحصول على الصورة ، والمعالجة المسبقة للصورة ، واستخراج المٌزات 
، وتطبٌع المٌزات ، ومرحلة التصنٌؾ. فً مرحلة المعالجة المسبقة ، تم استخدام صورة لونٌة 

 واقتصاص الصور.,ٌة ثنابٌة األبعاد ، وعتبة الصورة ، وعملٌة التمدد المورفولوجً لوؼارتم
للتطبٌع.  Z-Score( و HOGالستخراج المٌزات ، استخدم الرسم البٌانً للتدرجات الموجهة )

تم استخراج خمسة وأربعٌن سمة من كل صورة لنبات الفلفل ، واستخدمت خوارزمٌة الشبكات 
إلجراء عملٌة التصنٌؾ. تم اختبار التقنٌة المقترحة على مجموعة  (PNN)ة العصبٌة االحتمالٌ

( عٌنة من ٕٗٗوتحتوي على ) DiyalaPepper)بٌانات جدٌدة لصور نبات الفلفل المسماة)
الصور الصحٌة وؼٌر الصحٌة لكل من ثمار الفلفل وأوراقه مجتمعة. إجمالً عدد صور أوراق 

( صورة لفواكه الفلفل. معدل الدقة الذي تم 98( و )ٙٙٔي )الفلفل فً مجموعة البٌانات ٌساو
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% لصور أوراق  ٔٔ.57ٗ و 8ٔ.8ٕ ما ٌقارب  الحصول علٌه من صور ثمار الفلفل كان
 الفلفل.

 
 
 

 

 


